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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Valdes sēde
30. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēdē LPS padomniece veselības un sociālajos

jautājumos Ilze Rudzīte īsumā ieskicēja Labklājības ministrijas (LM) pasūtītā pētījuma “Ikgadējs
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas
rīcībpolitikas izvērtējums (t. sk. izvērtējums par

nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)” galvenos secinājumus. Pētījums ir par 2014.–2016. gadu, un tajā
secināts, ka šajā laikposmā samazinājies kopējais
trūcīgo personu un garantētā minimālā ienākuma
(GMI) pabalsta saņēmēju skaits.

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
Andra Feldmane informēja par Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto likumprojektu “Grozījumi
Tūrisma likumā”, kas ierobežo pašvaldību kompetenci tūrisma jomā. Ņemot vērā, ka nav skaidri tūrisma galamērķu kritēriji, Valde iebilda EM iecerei
pašvaldībām plānot tūrisma attīstību, ņemot vērā
ne tikai pašvaldības juridiskās robežas, bet arī attiecīgā galamērķa robežas. Tāpat iebildums ir pret
likuma punktu, kas paredz, ka tūrisma informācijas
centrs un tūrisma informācijas punkts suvenīru un
iespieddarbu tirdzniecību ir tiesīgs veikt tikai tad,
ja tiek konstatēta un novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nespēj nodrošināt sabiedrības
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

LM piedāvājums minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai ietver GMI līmeņa palielināšanu, 2020. gadā uzsākot tādus valsts finansētus
pasākumus kā minimālās valsts vecuma pensijas
aprēķina bāzes un minimālās invaliditātes pensijas
paaugstināšana, apgādnieka zaudējuma pensijas
izmaiņas u.c. Ministrija izstrādājusi arī divus GMI
līmeņa palielināšanas variantus. Kā zināms, šā pabalsta finansējuma avots ir pašvaldību budžets, tāpēc LPS Valdes locekļi uzsvēra, ka, nākotnē būtiski
palielinot GMI apmēru, tā izmaksām būtu jāgulstas
solidāri gan uz pašvaldībām, gan valsti, iespējams,
atmaksātos līdzekļus novirzot uzņēmējdarbības
veicināšanai. Tāpat izskanēja ierosinājums izvērtēt
pabalsta izmaksas sasaisti ar līdzdarbības pienākumiem un personas sadarbību ar Nodarbinātības
valsts aģentūru. Valde vienojās to uzsvērt ikgadējās
LPS un LM sarunās 15. maijā.

Plašas diskusijas Valdē bija arī par LPS rezolūcijām,
kuras paredzēts apstiprināt LPS 30. kongresā, kas
notiks 17. maijā Rīgā.
Vairāk lasiet šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Ropažos

tika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) organizētā ikmēneša sanāksme.

3. maijā Latvijas pašvaldību izpilddirektori devās
uz Ropažiem, kur Kultūras un izglītības centrā no-

Ropažu novada domes priekšsēdētāja Zigurda
Blaua un izpilddirektores Signes Grūbes pozitīvos
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atklāšanas vārdus kārtīgi nostiprināja grupa “Latvian Blues Band”, tā teikt – lai pa īstam izjustu Ropažu “garšu”. Un tas izdevās, jo skanīgais sākums deva
labu ierosmi interesantai un ar dažādu informāciju
bagātai darba dienai, kurā izpilddirektori ne tikai
ieguva jaunas zināšanas, bet arī dalījās pieredzē.

medību vadītājs Guntis Ščepaniks pastāstīja par
pieredzi darbā ar meža dzīvnieku postījumiem, sadarbību ar nomniekiem un pašvaldību medību koordinācijas komisijām.
Par LPS, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) un finanšu audita un biznesa
konsultāciju uzņēmuma “KPMG” kopīgi organizēto un “KPMG” veikto kiberdrošības pārbaudi, kurā
tika auditētas 15 pašvaldību interneta vietnes, informēja uzņēmuma IT konsultāciju vadītājs Kaspars
Iesalnieks. Ar kiberdrošības audita rezultātiem būs
iespējams iepazīties arī LPS tiešraidē 10. maijā (plašāka informācija šeit).

Reālistisks, tomēr arī iedvesmojošs stāstījums bija
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra direktoram Mārtiņam Cimmermanim, kurš, runājot
par reģionu un lauku attīstību, atgādināja, ka valsts
nav tikai galvaspilsēta, bet visa Latvijas teritorija,
arī lauki. Ikvienai teritorijai jābūt ar savu vīziju par
attīstību, tad arī mērķi kļūs vieglāk sasniedzami un
varbūt izdosies ar laiku laukos atgriezt gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus.

Izpilddirektoru sanāksmes otrajā daļa pašvaldības
dalījās pieredzē par labiem risinājumiem: piemēram, Smiltenes novada un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji pastāstīja par īres namu celtniecību no projektu sākuma līdz noslēgumam, savukārt
Jūrmalas un Mārupes novada pašvaldības pārstāvji
dalījās pieredzē par decentralizēto kanalizācijas
datubāžu veidošanu. Gan šo, gan pārējo stāstītāju
prezentācijas atrodamas LPS vietnē www.lps.lv šeit.

Lai pašvaldības darbs kļūtu operatīvāks, SIA “Karšu
izdevniecība Jāņa sēta” IT pārdošanas vadītājs Visvaldis Gercāns iepazīstināja ar iedzīvotāju ierosinājumu interaktīvo karti un aplikāciju, ko var izmantot ikviena pašvaldība. Šajā aplikācijā iedzīvotāji
ziņo, piemēram, par nolūzušu koku uz ceļa, asfaltā
nevietā radušos bedri un citām, ja tā varētu teikt,
nekārtībām, ko ar šīs aplikācijas palīdzību iespējams ātrāk novērst. Tiesa gan, aplikācijai pagaidām
pieejama tikai interneta versija, par mobilo aplikāciju vēl tiekot domāts.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece,
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras un

Videokonference par elektronisko
iepirkumu sistēmas aktualitātēm

3. maijā Pašvaldību savienībā notika diskusiju seminārs tiešraidē par elektronisko iepirkumu sistēmas
aktualitātēm un pircēja profilu.
Videokonferenci LPS rīkoja sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA), un prezentāciju par šo tēmu sniedza VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs (prezentācija pieejama šeit).
Videoierakstu skatiet šeit!
Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides
aizsardzība” sanāksme Ādažos

13:05–13:40 – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pētījuma rezultāti par depozīta
sistēmu.
13:40–14:00 – Riepu savākšana, pārstrādes iespējas.
14:00–14:20 – Stikla savākšana, pārstrāde.
14:20–14:40 – Bioloģiski noārdāmie atkritumi,
dūņas: problēmas un risinājumi.
14:40–15:20 – VARAM redzējums par bioloģiski
noārdāmo atkritumu sistēmas izveidi Latvijā un
jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi (VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).
15:20–16:00 – Pārtraukums.
16:00–16:30 – Dabas resursu nodoklis: normatīvais regulējums un izmantošanas iespējas (VARAM
Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte
Vesere).

Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības tīkla sanāksme notiks 9. maijā plkst. 12 Ādažu Kultūras
centrā (Ādažos, Gaujas ielā 33a, Vēstures un māk
slas galerijā).

16:30–17:00 – Diskusija, secinājumi, priekšlikumi.

Darba kārtība:

Ja nepieciešama papildu informācija saistībā ar tīkla
darbību, lūgums sazināties ar LPS padomnieci vides
aizsardzības jautājumos Sandru Bērziņu (sandra.
berzina@lps.lv) vai padomnieci lauku attīstības jautājumos Sniedzi Sproģi (sniedze.sproge@lps.lv).

11:30–12:00 – Reģistrācija.
12:00–12:45 – Objektu apskate: bioloģiski noārdāmie atkritumi un dūņas.
13:00–13:05 – Sanāksmes atklāšana.
13:05–15:20 – Dalītā atkritumu vākšana un depozīta sistēma:

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Videokonference par digitālo saziņu ar valsti

tu mācībām pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem;
• e-adreses izveidošanu privātpersonai un pilnvarojuma došanu citai personai skatīt savu e-adresi;
• pilnvarotā e-pakalpojuma izmantošanas iespējām – palīdzību darbam ar e-pakalpojumiem.

VARAM sadarbībā ar LPS aicina pašvaldību darbiniekus piedalīties vebinārā “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas
notiks 9. maijā plkst. 10.

Tīklošanās pasākumā piedalīsies VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības
nodaļas vecākā projekta aktivitātes koordinatore
Liene Strazdiņa, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja Maija Anspoka, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” pārstāves – pasniedzējas Svetlana Baigozina
un Elīna Plāne.

Tiešraides pasākumā tiks stāstīts par:
• integrētās mācību un komunikācijas darbību pro
grammas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” digitālo aģen4

Interesenti aicināti iepazīties ar dažādu dzīves situāciju aprakstiem vietnē mana.latvija.lv un sekot
programmas norisēm facebook kontā.

Tiešraidei varēs sekot LPS vietnē šeit. Tiešraides
laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Kontakti informācijai par mācībām: Elīna Plāne
(28729288; elina.plane@bda.lv).

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videotiešraide par pašvaldību
kiberdrošības novērtējuma rezultātiem

pojumu piegādē;
• kāda ir situācija kiberdrošības jomā Latvijas pašvaldībās;
• cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldības un kādiem
kiberdrošības riskiem tās pakļautas.
Pasākumā piedalīsies LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis un finanšu audita un biznesa konsultāciju uzņēmuma “KPMG” IT konsultāciju vadītājs Kaspars Iesalnieks.
Preses konferenci būs iespēja skatīties arī LPS tiešraidē šeit.
Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

10. maijā plkst. 11 Pašvaldību savienībā notiks Latvijas pašvaldību kiberdrošības novērtējuma rezultātu prezentācijas pasākums, kurā uzzināsiet:

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

• kādi ir valsts stratēģiskie uzstādījumi e-pārvaldes
attīstībā un kāda ir pašvaldību loma publisko pakal-

LPS ikgadējās sarunas ar Labklājības
ministriju

13:00–13:10 – labklājības ministres un LPS priekšsēža uzrunas.
13:10–13:15 – LR tiesībsarga uzruna.
13:15–13:55 – Garantētā minimālā ienākuma līmenis un Plāna minimālo ienākumu atbalsta sistēmas
pilnveidošanai aktualitātes.
13:55–14:35 – Bāriņtiesas un sociālā dienesta savstarpējā sadarbība bez vecāku gādības palikušu
bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā.

Pašvaldību savienības un Labklājības ministrijas ikgadējās sarunas notiks 15. maijā plkst. 13 Labklājības ministrijā (Rīgā, Skolas ielā 28, Apspriežu zālē
(2. korpusa pagrabstāvā)).

14:35–15:00 – Naudas summas apmērs personiskiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem no
2020. gada 1. janvāra.

Darba kārtība:
12:45–13:00 – Reģistrēšanās.
5

15:00–15:20 – Kafijas pauze.

šanos un lēmumu apkopojums.

15:20–16:00 – Asistenta pakalpojuma pilnveidošana.

Dalībai sarunās lūgums reģistrēties līdz 13. maijam, izmantojot šo saiti.

16:00–16:40 – Deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai nepieciešamā finansējuma palielināšanas
iespējas un iespējamie risinājumi.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece
veselības un sociālajos jautājumos

16:40–17:00 – Sarunu noslēgums; pieņemto vieno-

LPS 30. kongress Rīgā

12:15 – Revīzijas komisijas ziņojums – Elita Eglīte,
LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja.
Kongresa pārtraukums.
12:20 – LPS sapulces atklāšana.
Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

LPS 30. kongress notiks 17. maijā plkst. 10 Rīgā,
Melngalvju namā (Rātslaukumā 7).

LPS sapulces slēgšana.

Dienas kārtība (projekts):

Redakcijas komisijas sēde.

8:30 – Kongresa dalībnieku un viesu reģistrācija.

Kongresa turpinājums

9:45 – Priekšnesums.

13:45 – Viesu uzrunas:

12:30 – Pusdienas.

Sergejs Dolgopolovs, LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs,

10:00 – Kongresa atklāšana.
10:05 – Atklāšanas uzrunas:
Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,

Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,

Rīgas pilsētas domes pārstāvis.

Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre.

10:15 – Viesu uzrunas:

14:00 – Priekšsēža vietnieka ziņojums – Andris Rāviņš, LPS priekšsēža vietnieks.

Raimonds Vējonis, Latvijas Republikas Valsts
prezidents,

14:15 – Priekšsēža vietnieka ziņojums – Gints Kukainis, LPS priekšsēža vietnieks.

Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētāja,
Arturs Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Ministru prezidents.

14:30 – Izglītības un kultūras komitejas ziņojums –
Ligita Gintere, LPS Izglītības un kultūras komitejas
priekšsēdētāja.

10:50 – Komisiju vēlēšanas: Balsu skaitīšanas,
Mandātu, Redakcijas komisija – Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis.

14:40 – Veselības un sociālo jautājumu komitejas
ziņojums – Guntis Libeks, LPS Veselības un sociālo
jautājumu komitejas priekšsēdētājs.

11:00 – Satversmes tiesas priekšsēdētājas ziņojums – Prof., Ph. D. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

14:50 – Tautsaimniecības komitejas ziņojums –
Aivars Okmanis, LPS Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs.

11:30 – Priekšsēža ziņojums – Gints Kaminskis, LPS
priekšsēdis.

15:00 – Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums – Guntis Gladkins, LPS Reģionālās
attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs.

12:10 – Mandātu komisijas ziņojums – Mandātu
komisijas priekšsēdētājs.

15:10 – Debates.
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15:30 – Dokumentu pieņemšana.

16:20 – Priekšnesums.

16:00 – Apbalvošana ar LPS Atzinības rakstu.

17:00 – Kafijas pauze.
Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

16:10 – Kongresa noslēgums – Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis.

LPS MEDIJOS
• 29. aprīlī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība
TV24 raidījumā “Uz līnijas” (šeit).
• 30. aprīlī LETA: “Apstiprina nākamo Dziesmu un
deju svētku padomes sastāvu”.
• 30. aprīlī “NRA”: “Apstiprināts nākamo Dziesmu
un deju svētku padomes sastāvs” (šeit).
• 3. maijā LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība
LTV 1 raidījumā “Panorāma” (šeit; 16:00. minūte).
• 5. maijā LPS padomnieces Sanitas Šķilteres dalība LNT raidījumā “TOP 10” par kadastrālās vērtības reformu (šeit; 9:15. minūte).

• 29. aprīlī LETA: “Neskatoties uz VARAM norādījumiem, Ikšķiles novadā sāk iedzīvotāju aptauju
par teritoriālo reformu”.

• 5. maijā “Diena”: “Eksperti: kadastrālās vērtības
var augt par 25 līdz 40%” – LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere (šeit).

• 29. aprīlī “NRA”: “Ignorējot VARAM norādījumus, Ikšķiles novadā sāk iedzīvotāju aptauju par
teritoriālo reformu” (šeit).

EIROPĀ UN PASAULĒ
Latvijas pašvaldību iesaiste ilgtspējīgas
attīstības mērķu īstenošanā izskan
starptautiski

loceklis Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Dainis Turlais savā uzrunā sanāksmes dalībniekiem
Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas (COTER)
vārdā norādīja, ka pilsētu nozīmīgums ilgtspējīgas
attīstības mērķu sasniegšanā ir acīmredzams ne tikai attiecībā uz urbanizācijai veltīto 11. mērķi par
ilgtspējīgām pilsētām un kopienām, bet arī pārējiem 16 mērķiem, kas ietver pilsētu aspektu. “Tomēr 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu vidū nav viena
īpaša reģionālā mērķa, un reģionālā attīstība minēta vienīgi saistībā ar zemes izmantošanu. Tas ir īpaši

Latvijas delegācija RK un LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 6.–7. maijā Druskininkos (Lietuvā) notikušajā Eiropas Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas (ECON) sanāksmē pauda viedokli
par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu
pašvaldībās un dalījās pieredzē ar Latvijā paveikto.
Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā (RK)
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iespējas un praktisko iesaisti. Aicinot pašvaldību
pārstāvjus veicināt bērnu un jauniešu informēšanu
par ilgtspējīgas attīstības mērķiem jau no pirmsskolas, Gintere iepazīstināja ar Jaunpils novada pieredzi un aicināja uz kopīgām starptautiskām darbībām jauniešu mērķauditorijai: “Mūsu vietējā skolā
izveidojusies aktīva jauniešu grupa, kuri, piemēram, stāda kokus un renovē un apglezno autobusa
pieturas, domājot par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un to, kā vietējas darbības var ietekmēt norises valsts un pasaules mērogā. Vēlētos aicināt jūsu
pašvaldības uz kopīgu darbību vairāku pašvaldību
jauniešiem ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanā,” norādīja Jaunpils novada domes priekšsēdētāja, uzsverot jauniešu interesi sadarboties starptautiski, ko varētu veiksmīgi izmantot pašvaldību un
valsts attīstībai.
Savukārt LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede
7. maijā konferencē “Ilgtspējīgas attīstības mērķi
(IAM) vietējā līmenī: kā pilsētas un reģioni veicina
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi” ne tikai iepazīstināja starptautisko auditoriju ar LPS īstenotajām
darbībām, ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem iepazīstinot Latvijas pašvaldību pārstāvjus, bet arī dalījās ar priekšnosacījumiem turpmākai sekmīgai ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai: “Ļoti svarīgi
ir izvēlēties atbilstošus indikatorus ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanai. Mērot “pareizās lietas”,
mēs varam saprast, vai virzāmies “pareizi”,” atklāja
Priede. LPS ģenerālsekretāre arī pastāstīja, ka vēlētos sākt Latvijas pašvaldību pieredzi nodot kolēģiem pašvaldībās Austrumu partnerības valstīs.

svarīgi, jo kohēzijas politika ir viens no galvenajiem
Eiropas Savienības ieguldījumu instrumentiem, kas
reģioniem un pilsētām ļauj īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus. Mums vajadzētu pārliecināties, ka
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana ir saskaņota ar kohēzijas politikas pamatmērķiem – veicināt
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju,” runājot par ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanu starp dalībvalstīm, uzsvēra Turlais.
Par dalībvalstis šķirošiem izaicinājumiem – bezdarbu, nabadzību un konfliktiem – savā uzrunā Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras (SEDEC) komisijas vārdā runāja
Latvijas delegācijas RK locekle un Jaunpils novada
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere. Viņa aicināja
veicināt plašāku jauniešu iesaisti ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un pilnvērtīgi izmantot to
potenciālu, sekmējot jauniešu izpratni, līdzdalības

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,
padomniece Eiropas Savienības jautājumos

Viss, ko svarīgi zināt par EP vēlēšanām un
ne tikai

Tuvojoties Eiropas dienai 9. maijā un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25. maijā, arvien vairāk iedzīvotāju, jauniešu un vietējo interešu grupu aicinās
pašvaldību vadību uzstāties ar prezentācijām un
piedalīties diskusijās par ES jautājumiem.
Lai varētu brīvāk runāt dažādās auditorijās, Eiropas
Parlamenta informācijas birojs Latvijā ir sagatavojis
ērti izmantojamus materiālus par ES paveikto, lēmumu pieņemšanu un vēlēšanām:
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video par ES ietekmi ikdienā, EP darbu un #Eiropas
Vēlēšanas2019 (1:30 min);

infografika par #EiropasVēlēšanas2019;
viss par #EiropasVēlēšanas2019 - biežāk uzdotie
jautājumi un atbilde.

prezentācija par ES ietekmi ikdienā, EP darbu un
#EiropasVēlēšanas2019;

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, 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 kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet viens – nav saskaņots.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

1. VSS-339 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta noteikumos nr. 514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 29.04.2019. 18.04.2019.
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”
īstenošanas noteikumi””
2. VSS-341 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 859 “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas
29.04.2019. 18.04.2019.
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības
līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības
vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””
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Jā

Jā

3. VSS-340 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 8. marta noteikumos nr. 150 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību
un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību
vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi””
4. VSS-295 – Rīkojuma projekts ‘”Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai”
5. VSS-317 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”
6. VSS-307 – Likumprojekts “Grozījumi Tūrisma likumā”
7. VSS-383 – Rīkojuma projekts “Par Siguldas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

29.04.2019. 18.04.2019.

Jā

30.04.2019. 11.04.2019.

Jā

30.04.2019. 18.04.2019.

Jā

02.05.2019. 11.04.2019.

Nē

03.05.2019. 02.05.2019.

Jā

Pagājušonedēļ nosūtīts viens atzinums par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:
VSS-307 – Likumprojekts “Grozījumi Tūrisma likumā” (skatiet šeit).
Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
2. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

VSS-366 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-385 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-368 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-386 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-372 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos nr. 505
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi””

VSS-359 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”

VSS-377 – Informatīvais ziņojums “Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā”

VSS-363 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš Vārpiņas–Villes–Aurova” Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu
Gulbenes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-383 – Rīkojuma projekts “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu
valsts īpašumā”

VSS-364 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie
projekti atrodami Ministru kabineta interneta vietnē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

VSS-365 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Vadības maiņa Jēkabpils pašvaldībā

Raivis Ragainis sasauca ārkārtas domes sēdi, kuras darba kārtībā bija divi jautājumi – par domes
priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata un par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Balsojot par pirmo darba kārtības jautājumu, ar
septiņām balsīm “par” un piecām balsīm “pret”
deputāti lēma par domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa atbrīvošanu no amata.
Otrajā sēdes jautājumā par domes priekšsēdētāja
ievēlēšanu tika izvirzītas divas kandidatūras – Raivja
Ragaiņa un Aivara Krapa kandidatūra. Balsojot par
abiem kandidātiem, ar septiņām balsīm “par” un
piecām balsīm “pret” par Jēkabpils domes priekšsēdētaju tika apstiprināts Aivars Kraps.

Foto: www.jekabpils.lv

30. aprīlī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

#EiropasDiena
9. maijā notiks Eiropas dienas pasākumi, ko rīko
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā
ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju, Saeimu un citām valsts un
pašvaldību institūcijām, izglītības iestādēm, ES un
Eiropas Austrumu partnerības vēstniecībām, ES institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Plašāk uzziniet šeit.

17. Baltijas jūras reģiona NVO forums

personiskus kontaktus, meklēs projektu partnerus
un tīklosies, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības
sadarbību reģionā.
Foruma noslēgumā tiks sagatavota un iesniegta pilsoniskās sabiedrības dalībnieku deklarācija par Baltijas jūras reģiona turpmāko attīstību, kā arī notiks
labāko pilsoniskās sabiedrības prakšu dažādības
demonstrēšana, lai veicinātu turpmāko praktisko
iniciatīvu apmaiņu un attīstību.

17. Baltijas jūras reģiona forums Rīgā norisināsies
no 9. līdz 11. maijam, un tajā trīs dienu garumā
ap 100 NVO aktīvistu, valdības pārstāvju, akadēmisko aprindu un mediju pārstāvju no 11 Baltijas
jūras reģiona valstīm pulcēsies, apspriedīs, izveidos

Pagājušā gada 1. jūlijā Latvija uzsāka prezidentūru
Baltijas jūras valstu Padomē. Tajā arī tiek rīkots Baltijas jūras reģiona NVO forums, kura organizēšanu
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un koordināciju uzņēmies Baltijas jūras reģiona
NVO tīkla nacionālais pārstāvis – biedrība “Latvijas
Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar Latvijas platformu
attīstības sadarbībai “LAPAS”. Baltijas jūras valstu
Padome ir Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības

formāts, kurā ietilpst trīs Baltijas valstis, piecas ziemeļvalstis, kā arī Vācija, Polija, Krievija un Eiropas
Komisija.

Konference Liepājā par digitalizācijas
nozīmi tautsaimniecībā

Pūce, Latvijas Universitātes profesors biedrības
“Latvijas formula 2050” Valdes priekšsēdētājs Mārcis Auziņš un Latvijas Universitātes rektors Indriķis
Muižnieks.

Pieteikšanās šeit.

Lai runātu par viedo tehnoloģiju pieaugošo nozīmi
ražošanā, tautsaimniecībā un pilsētas pārvaldības
procesos, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
10. maijā norisināsies ekspertu konference “Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā.
Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi”.
Konference pulcēs gan augsta līmeņa speciālistus
no akadēmiskās vides, gan arī pārstāvjus no valstiskā un privātā sektora.

Ar prezentācijām konferencē uzstāsies Pārresoru
koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Liepājas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks, uzņēmuma “Latvijas mobilais telefons” prezidents Juris
Binde, VARAM valsts sekretāra vietnieks Edmunds
Beļskis, AS “SEB banka” Valdes priekšsēdētāja Ieva
Tetere, AS “UPB” Valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks, “Prudentia” partneris Ģirts
Rungainis, Latvijas Universitātes profesors un Stratēģiskās padomes priekšsēdētājs Andrejs Ērglis un
Latvijas Universitātes profesors Gundars Bērziņš.
Eksperti sniegs ieskatu tajā, kā pēdējo gadu laikā
viedo tehnoloģiju ietekmē ir mainījusies ekonomika un ražošana, kā arī runās par nākotnes uzdevumiem, tajā skaitā viedo pilsētu attīstību, digitālo
transformāciju un mobilitāti. Pēc prezentācijām
plānota ekspertu diskusija.

Konferences atklāšanas runas teiks Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris

Konferencē aicināti piedalīties IT nozares profesionāļi, augstskolu studenti, mācībspēki, mediju pārstāvji un citi interesenti.

Reģionālie semināri par ES programmām
“Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā aicina interesentus piedalīties reģionālajos semināros, kuros sniegs
informāciju par ES programmu “Radošā Eiropa” un
“Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām projektu īstenošanai, kā arī būs iespēja uzzināt Latvijas projektu īstenotāju pieredzi.
Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikuma
formu.
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Semināri notiks:

28. maijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrā “Zeimuļs” (Rēzeknē, Krasta ielā 31, konferenču telpā); semināra darba kārtība šeit, elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit.

14. maijā Aizkraukles novada Kultūras namā (Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1a, 2. stāva zālē); semināra
darba kārtība šeit; elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit;

Informācija par programmām:
ES programma “Radošā Eiropa”: www.km.gov.lv/
radosaeiropa;
ES programma “Eiropa pilsoņiem”: www.km.gov.
lv/eiropapilsoniem.

16. maijā PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (Liepājā, Alejas ielā 18, 3. stāva zālē);
semināra darba kārtība šeit; elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit;

Biedrības un nodibinājumi var pieteikties
bezdarbnieku iesaistei darbā sabiedrības
labā

Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā,
ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas
stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina biedrības un nodibinājumus līdz 16. maijam
pieteikties NVA filiālēs Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā,
Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā,
Rēzeknē, Rīgā, Talsos un Valmierā pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem
darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, ja pasākuma īstenošanas vietu plānots izveidot kādā no
minēto filiāļu apkalpošanas teritorijām.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju – piecus eiro dienā; stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātajām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās
pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar
invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma
īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīvesvietā vai
funkcionāli jāpielāgo darba vide, nodrošinot brīvu
piekļuvi un pārvietošanos.

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot
politiskās partijas). NVA palīdzēs nevalstiskajām
organizācijām izvēlēties to darbības specifikai un
prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Aizpildītais pieteikums līdz 16. maijam jāiesniedz vai jānosūta pa
pastu NVA filiālei (NVA filiāļu kontaktinformācija
pieejama NVA vietnē).

“Kurzemes Democentrā” Ventspilī –
tehniski radošās darbnīcas par enerģijas
taupīšanu
Līdz 31. maijam Latvijas vispārīgās izglītības
iestāžu 6.–9. klašu skolēniem ir iespēja piedalīties bezmaksas tehniski radošajās darbnīcās par
energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas jautājumiem.
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Darbnīcas jau veiksmīgi organizētas Kurzemes,
Vidzemes, Rīgas un Pierīgas vispārīgās izglītības ie
stādēs, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Rīgas Franču licejā, Rīgas Ķengaraga vidusskolā, Talsu Valsts
ģimnāzijā, Jāņa Čakstes Liepājas 3. vidusskolā un
citviet.

piedalīties jaunās tehniski radošajās darbnīcās par
energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas jautājumiem. Darbnīcās skolēni papildina zināšanas par
energoresursu taupīšanu un energoefektivitāti, kas
noderēs, lai veiksmīgāk startētu izglītojošajā pārrobežu konkursā “Energy Advice” no 2019. gada septembra līdz 2020. gada janvārim.

Projektā “Pārrobežu sadarbība energoresursu
taupīšanas veicināšanai” (“Energy Advice”) līdz
31. maijam pirmajiem 2000 Latvijas 6.–9. klašu
skolēniem tiek nodrošināta iespēja bez maksas

Vairāk informācijas: Elīza Trama, nodibinājuma
“Ventspils augsto tehnoloģiju parks” projektu vadītāja (20094095; eliza.trama@vatp.lv).

Aicinājums izvirzīt dalībniekus konkursa
“Sējējs 2019” nominācijā “Gada
veiksmīgākā kopdarbība”

noslēgts kopdarbības līgums, lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai biedrība, kura, īstenojot kopdarbību, vismaz vienu kalendāro gadu darbojas biedru vai partneru kopīgo
ekonomisko un citu interešu realizācijai, sekmējusi
biedru vai partneru saimniecisko darbību, sekmējusi kopīgo investīciju izmantošanu starp biedriem
vai partneriem, tādējādi efektivizējot publiskā vai
privātā finansējuma ieguldījumu.
Komisija nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” vērtēs kopdarbībā ieviestos pakalpojumus,
izmantotās inovatīvās ražošanas un pakalpojumu
sniegšanas tehnoloģijas, neto apgrozījuma pieaugumu, realizētos projektus u.c. Konkura dalībnieku
vērtēšanas kritēriji nominācijā “Gada veiksmīgākā
kopdarbība” pieejami 1. pielikumā.
Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursa
nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”, līdz
31. maijam SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” birojā vai Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz pieteikums (2. pielikumā). Pieteikums iepriekš jāsaskaņo
ar jūsu izvirzīto konkursa dalībnieku.

Ņemot vērā kooperācijas pieaugošo lomu lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanā, pašvaldības aicinātas līdz 31. maijam pieteikt kandidātus Zemkopības ministrijas organizētā konkursa “Sējējs 2019” nominācijai “Gada veiksmīgākā
kopdarbība”.
Saskaņā ar konkursa nolikumu par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” var būt juridiskas personas, starp kurām ir

Sīkāka informācija par konkursu pieejama vietnē
www.sejejs.lv.
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Izsludināta pieteikšanās gada balvai
zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
konsultāciju birojos, Lauku atbalsta dienesta (LAD)
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (Rīgā,
Republikas laukumā 2) līdz 31. maijam.
Tāpat arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā
“Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, ko piešķir personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu
zivsaimniecības nozares attīstībā. Pretendentus šai
balvai var izvirzīt ar zivsaimniecības nozari saistītās
nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas
un pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus balvai
nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”,
pieteikums līdz 31. maijam jāiesniedz ZM Preses
un sabiedrisko attiecību nodaļā (Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2302. telpā; tālr. 67878705; e-pasta adrese: kaspars.funts@zm.gov.lv).

Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus gada
balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”. Izvirzīt
pretendentus konkursam aicināti ne tikai paši zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās
organizācijas, zinātniskās institūcijas un pašvaldības.

Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas komisija
noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu “Lielais
loms 2019”, ZM diplomu un naudas balvu. Vērtēšanas komisija var lemt arī par veicināšanas balvu
saņēmējiem. Plānots, ka laureātu godināšanas pasākums notiks gada nogalē.

Gada balvas “Lielais loms 2019” pretendentus vērtēs šādās nominācijās: “Gada uzņēmums jūras
zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras piekrastes
un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada uzņēmums
akvakultūrā”, “Gada uzņēmums zivju apstrādē”,
“Jauns un daudzsološs nozarē” un “Ieguldījums
zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”.

Iepazīties ar gada balvas zivsaimniecībā “Lielais
loms 2019” nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un iesniedzamo informāciju
var Gada balvas “Lielais loms” tīmekļvietnē www.
lielaisloms.lv.

Pieteikumu dalībai šajās nominācijās var iesniegt

Apmācības par ESPON datubāžu portālu

Eiropas telpiskās attīstības novērošanas tīmeklis
(ESPON) 5. jūnijā Rīgā, Baltijas Datoru akadēmijā,
organizē apmācības par ESPON datubāžu portālu
(Training on the ESPON Database Portal – Open
territorial data).
Dalība ir bez maksas, bet reģistrējoties.
Apmācības notiks no plkst. 10 līdz 15 (ar pusdienu
pauzi), darba valoda – angļu.
Tuvāka informācija un reģistrēšanās šeit.
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4. Latvijas Lauku kopienu parlaments

jiem – apzināt esošo un plānoto likumdošanas un
atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.
Parlamenta norises vieta būs Zaļā muiža, kultūras
nams un citas vietas Zaļeniekos, kur vienkopus pulcēsies vairāki simti lauku dzīves un telpas attīstības
entuziastu un pārmaiņu veidotāju no visas Latvijas,
lai divu dienu garumā “uz galda” liktu diskusijas par
mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību,
inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, radošām industrijām, viedām tehnoloģijām, mobiliem
pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas
metodēm, alternatīvu kultūru ieviešanu, radošām
izglītības pieejām un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļeniekos notiks 4.
Latvijas Lauku kopienu parlaments, kuru organizē
biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, lauku partnerību “Liel
upe” un Zemgales NVO centru un kurā tiks aktualizētas esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.
Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izzināšanā radīsim skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiski, moderni, atvērti,
konkurētspējīgi un var būt lieliska dzīves, darba un
viesošanās telpa ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība
“Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs
vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju gan drosmīgajiem pārmaiņu
ieviesējiem atrast domubiedrus, gan aktīvistiem
gūt jaunas idejas un iedvesmu, tagadējiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējās, reģionālās un nacionālās politikas veidotā-

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, vietējo kopienu līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, valsts pārvaldes pārstāvji un politikas
veidotāji – ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas
vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos.

Ģimenes aicina iepazīt mežu pasākumā
“Meža ABC” Kuldīgas pusē

11. maijā Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā” (12 km no Kuldīgas Ventspils virzienā)

Pieteikšanās dalībai šeit.
Vairāk informācijas par Lauku kopienu parlamentu
var iegūt vietnē www.laukuforums.lv.
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vairāk nekā 100 meža nozares uzņēmumi un organizācijas aicina visus interesentus, it īpaši meža
īpašniekus un ģimenes ar bērniem, uz meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu Latvijā “Meža
ABC”. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

būs nodevuši kontrollapas, apmeklējuši vismaz 15
meža pieturas un atradīsies uz vietas, būs iespēja
izlozēt balvas no pasākuma atbalstītājiem.

Pasākumu rīko biedrība “Meža konsultants”, piedāvājot ikvienam meža nozares uzņēmumam iesaistīties tajā. Pasākums norisinās brīnišķīgi iekārtotā
vietā, kur īpaši padomāts par daudzām interesantām nodarbēm bērniem, lai viņus iepazīstinātu ar
mežu, palīdzētu izprast dabā notiekošos procesus
un to, kā norit darbi mežā. Uz pasākumu aicināti
lieli un mazi, iesācēji un pieredzes bagātie – visi,
kuri mīl dabu, vēlas iepazīt, pasmaržot, pagaršot,
sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā.

• vairāk nekā 50 meža pieturas, piemēram, “Kukaiņi – smukaiņi”, “Sēklas un stādi, meža selekcija”, “Pastaiga pa koku galotnēm”, “Silta, jauka istabiņa”, “Meža matemātika”, “Jauna māja pūcei”,
“Koks šodien, rīt, parīt”, “Meža dzīvnieki” u.c., kur
varēs uzzināt visu par meža apsaimniekošanu un izmantošanu un to, kas notiek dabā, un gūt lieliskas
emocijas;

Pasākuma dalībniekus gaida:

• meža tehnikas paraugdemonstrējumi;
• pastaiga pa koku galotnēm kopā ar kokkopjiem
jeb arboristiem;

Pasākumam ir divas daļas: 10. maijā norises mežā
iepazīs tikai klašu un pulciņu komandas, bet
11. maijā uz pasākumu aicināti visi interesenti.
11. maijā pasākums notiks no plkst. 10 līdz 18. Ierodoties pasākuma vietā, apmeklētājiem jāreģistrējas, jāsaņem pasākuma kartes un kontrollapas.
No plkst. 17:30 līdz 18:00 kontrollapas jānodod informācijas centrā. Plkst. 18 pasākums noslēgsies ar
loteriju, kurā tiem pasākuma apmeklētājiem, kuri

• baļķu pludināšana kopā ar Gaujas Mitro;
• augu enerģijas uzņemšana kopā ar Annu Luteri;
• meža garša kopā ar Raimondu Zommeru;
• Stender’s zupas virtuve un atpūta pie ugunskura;
• medību suņu parāde un citas izglītojošas nodarbes.

Popē notiks kūku balle

cepēju ne tikai no Popes, bet arī citiem novada pagastiem, ir bijusi pārstāvēta arī Liepājas puse. Savu
torti var atvest arī pasākuma dienā, turklāt to aicināta darīt ikviena saimniece – kā no tuvienes, tā
tālienes.
Kūku balli nolemts rīkot tādēļ, ka Popē ir daudz
saimnieču, kuras gatavo garšīgus kārumus, un Kultūras nama vadītājai Indrai Grosbārdei radās ideja
iepazīstināt ar viņām plašāku publiku.
Kūku cepējas vispirms pastāstīs par savu veikumu,
bet pēc tam notiks degustācija. Tajā iesaistīsies gan
pasākuma apmeklētāji, gan žūrija, kurā būs pārstāvēts arī viens profesionāls konditors. Katrai kūkai
atkarībā no garšas un rotājuma piešķirs atbilstīgu
nosaukumu, bet, ja degustētāju viedoklis saskanēs
ar žūrijas vērtējumu, saimniece saņems nosaukumu “Kūku meistars”.
Lai kūku ballē būtu jauka noskaņa, muzicēs pasaules līmeņa ģitārists Reinis Jaunais, kurš Popē būs
sastopams arī jūlijā, kad pagastā notiks festivāls
“VĀRTI”.

12. maijā plkst. 13 Popes Kultūras namā sāksies
kūku balle. Šāds pasākums Popē notiks piekto reizi, un katru pavasari tajā piedalās ap desmit kūku
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Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

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
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