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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Valdes sēde un sarunas ar Finanšu
ministriju
5. jūnijā pirms sarunām ar Finanšu ministriju (FM)
LPS Valde tikās Pašvaldību savienībā, lai apspriestu pašvaldību aizņemšanās iespējas 2019. gadā,
aktualitātes nodokļu jomā un plānotās izmaiņas
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā: šie jau-

tājumi bija iekļauti ministrijas un LPS sarunu darba
kārtībā.
Pēc tam Valdes locekļi devās uz Finanšu ministriju,
kur FM un LPS sarunas vadīja finanšu ministrs Jānis
Reirs un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
LPS jau informējusi, ka aprīlī tika izsmelts
2019. gada pašvaldību aizņēmumu limits, un

šobrīd aizņēmumi tiek izsniegti tikai tādā apmērā,
kādā pašvaldības veic aizņēmumu pirmstermiņa
atmaksas pēc Eiropas Savienības finansējuma saņemšanas atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.
Sākot ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes maija sēdi, aizņēmumi pašvaldībām tiek izsniegti tikai ES fondu un
citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu (ES projekti) attiecināmajām izmaksām.

tīvāku aizņēmumu piešķiršanu ES projektu realizācijai risinājuma pagaidām nav. FM norādīja, ka papildu aizņēmumu resursus ES projektu realizācijai
rast nav iespējams, tādēļ ministrijas nostāja ir tāda:
turpmāk prioritāri izsniegs aizņēmumus ES projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.
Jautājumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmu FM informēja, ka nākamgad izmaiņas nav
plānotas. Izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā paredzēts ieviest pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.

Tā kā aizņēmumu resursu trūkuma dēļ nav iespējams apmierināt visus pašvaldību pieprasījumus
pēc aizņēmumiem, FM ir izveidojusi divas aizņēmumu pieprasījumu rindas – rindu pēc aizņēmumiem ES projektu īstenošanai (30. maijā tajā atradās 54 projekti ar kopējo aizņēmumu pieprasījumu
2019. gadā 33,17 milj. eiro) un rindu pēc aizņēmumiem pārējo investīcijas projektu īstenošanai (tajā
atradās 94 projekti ar kopējo aizņēmumu pieprasījumu 2019. gadā 36,14 milj. eiro).

Jāpiebilst, ka 10. jūnijā LPS nosūtījusi vēstuli Valsts
kancelejai un Ministru kabinetam par informatīvo
ziņojumu “Par 2019. gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, atzinīgi novērtējot piedāvāto risinājumu
par papildu kredītresursiem 2018. gadā uzsākto
investīcijas projektu pabeigšanai un izglītības iestādes investīciju projekta “Alojas Ausekļa vidusskolas
Lielās skolas ēkas pārbūve” ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai šogad. Vienlaikus LPS vērš uzmanību uz vēl neatrisinātiem jautājumiem: nav iespējams operatīvi
saņemt aizņēmumu ES un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, šobrīd vispār nav iespējams saņemt aizņēmumu pārējo investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā aktuāliem izglītības iestāžu investīciju projektiem, par
kuriem pozitīvu atzinumu devusi Izglītības iestāžu
investīciju projektu finansēšanas komisija.

LPS ir vērsusies gan pie finanšu ministra Jāņa Reira,
gan Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa ar
lūgumu šajā situācijā rast iespēju pilnībā nodrošināt aizņēmumus vismaz ES projektu īstenošanai un
2018. gadā uzsākto investīcijas projektu finansēšanai (projektu pabeigšanai), jo likums “Par valsts
budžetu 2019. gadam” dod tiesības finanšu ministram mainīt valsts budžeta aizdevumu un pašvaldību aizņēmumu noteiktos palielinājumus, nepārsniedzot šo palielinājumu kopsummu un vienlaikus
nodrošinot, ka darījumam nav negatīvas ietekmes
uz valdības budžeta bilanci.
Sarunās FM informēja, ka ir sagatavots un 11. jūnijā valdībā tiks skatīts informatīvais ziņojums “Par
2019. gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu
un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, kas
paredz atrisināt vienu no problēmjautājumiem: ir
atrasti resursi aizņēmumiem to 2018. gadā uzsākto projektu pabeigšanai, kuros 2018. gadā ir iesākti
būvdarbi un kuri tiek īstenoti bez ES finansējuma,
bet ar 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējumu
vai 2018. gada valsts budžeta aizdevumu. Taču attiecībā uz iespēju nodrošināt aizņēmumu visai ES
projektu izmaksu summai, kā arī nodrošināt opera-

LPS lūdz šogad rast risinājumu arī iepriekš minētajām problēmām, lai operatīvi varētu nodrošināt
aizņēmumus ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un aizņēmumus pārējiem investīciju projektiem, kuri atrodas
rindā pēc aizņēmuma un kuriem nav piedāvāts risinājums Informatīvajā ziņojumā (investīciju projekti, kuriem jau noslēdzies publiskais iepirkums un ir
noslēgts būvniecības līgums).
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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Diskusija par dzimumu līdztiesību

priekšsēdētāja un Eiropas Reģionu komitejas locekle Ligita Gintere, Labklājības ministrijas valsts
sekretārs Ingus Alliks, Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja Alda Sebra, “Accenture Latvia” cilvēkkapitāla un dažādības vadītāja
Liene Atholde un uzņēmēja Salacgrīvas kebabnīcas
“Kaste” īpašniece Agnese Kalniņa.

Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2019 noslēguma dienā – 5. jūnijā – Salacgrīvā tika aizvadīta
aizraujoša diskusija “Dzimumu līdztiesība: ceļš uz
ekonomisko attīstību un iekļaujošu sabiedrību”, kas
bija veltīta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim numur 5 un ar ko noslēdzās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa un sākās gatavošanās Eiropas vietējās
solidaritātes dienām. Diskusijā piedalījās dalībnieki
no pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskajām
organizācijām.

Šī diskusija iezīmēja ne vien Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2019 noslēgumu, bet arī rosināja
Latvijas pašvaldības sākt jau gatavoties Eiropas vietējās solidaritātes dienām, kas šogad gan Latvijā,
gan arī citās Eiropas valstīts norisināsies no 18. līdz
24. novembrim. LPS jau ceturto reizi rīkos Eiropas
vietējās solidaritātes dienas ar mērķi informēt iedzīvotājus par attīstības sadarbību un izglītību. Latvijā tiek akcentēta sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm, mudinot pašvaldības īstenot dažādas
sadarbības aktivitātes kopā ar iedzīvotājiem.

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore
Inese Vaivare runāja par attīstības izglītību, sieviešu izglītību un ekonomisko attīstību. Biedrības
“Centrs MARTA” vadītāja Iluta Lāce uzsvēra kvalitatīvas izglītības un cīņas pret vardarbību nozīmi. AS
“BlueOrange Bank” aktīvu pārvaldīšanas direktors
Pauls Miklaševičs analizēja, kādēļ labākas investores ir sievietes. Ar pieredzes stāstiem par sievietes lomu sociālajā uzņēmējdarbībā dalījās Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izpilddirektore Madara Ūlande. Paneļdiskusijā dzimumu
līdztiesību aplūkoja no abu dzimumu perspektīvas
un meklēja idejas, kā abu dzimumu potenciālu izmantot līdzvērtīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.
Paneļdiskusijā piedalījās Jaunpils novada domes

Diskusija notika projektā “Strādājot kopā iespēju
sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām
attīstības veicināšanai ES partnervalstīs 2”.
Diskusijā sniegtās prezentācijas skatiet LPS vietnē
šeit.
Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste
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Videotiešraide par ĢIS skolu programmu
un datorikas mācību metodisko
nodrošinājumu

Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas Valdes
priekšsēdētājs Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Viesturs Vēzis un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas datorikas un matemātikas skolotāja Ilona Bloka.

6. jūnijā LPS rīkoja videotiešraidi par divām tēmām – ESRI Eiropas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) skolu programmu vispārizglītojošām
izglītības iestādēm, ar ko iepazīstināja “Envirotech”
pārstāve Zane Prūse un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Jana France, un datorikas
mācību metodisko nodrošinājumu, par ko stāstīja

Videoieraksts pieejams LPS vietnē www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs jeb šeit. Prezentācijas
atrodamas šeit.
Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālistu seminārs Saldus novadā

Divu dienu apmācību cikls sākās ar komunikācijas
stratēģiskā plānotāja Zigurda Zaķa stāstījumu par
stratēģisko komunikāciju un komunikāciju kā stratēģisku, nevis taktisku instrumentu. Savukārt uzņēmuma “Ieva Zaumane Systematic Change” Valdes
locekle Ieva Zaumane dalījās zināšanās par iekšējo komunikāciju un pārmaiņu vadību uzņēmumā.
Dienas otrajā pusē savu pieredzi atklāja AS “Rīgas
satiksme” Klientu apkalpošanas un komunikācijas
daļas vadītājs Viktors Zaķis, savukārt Latvijas Sporta federāciju padomes sabiedrisko attiecību speciālists Kristaps Zaļkalns visus mudināja iesaistīties Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs un aicināt to darīt
arī pašvaldību iedzīvotājus.

LPS nu jau piekto gadu pēc kārtas kopā aicināja
Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību (SA) speciālistus, lai divu dienu seminārā papildinātu zināšanas un iegūtu jaunākajās tendencēs balstītu un
ikdienas profesionālajā darbībā noderīgu informāciju par novitātēm iekšējā un ārējā komunikācijā.
Šoreiz tradicionālais pasākums norisinājās 6. un
7. jūnijā Saldus novada Šķēdes pagastā.
Seminārs jau otro gadu tika atklāts ar Latvijas pašvaldību SA speciālistu cunftes karoga pacelšanu, ko mastā uzvilka Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris
Zusts. Pēc tam viņš kopā ar domes sabiedrisko attiecību speciālisti Zani Šteinu klātesošos iepazīstināja ar
jauno Saldus novada vizuālo identitāti: tagad Saldus
novads ikvienu sagaida ar vārdiem “Saldus piepilda!”.

Otrajā dienā semināra dalībnieki uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākās
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ekspertes Margaritas Krišlaukas informāciju un
skaidrojumus par Ministru kabineta noteikumiem
nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju
internetā”. Par jaunākajām digitālās komunikācijas
tendencēm pastāstīja Latvijas Universitātes un Biznesa augstskolas “Turība” pasniedzēja Velta Skolmeistare, bet par aktivitātēm ar jauniešiem vēstīja
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā Komunikācijas

ģenerāldirektorāta sabiedrisko attiecību speciāliste
Jolanta Bogustova.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Priekuļos

Novada prezentācijā viņi gan uzsvēra sava novada
stiprās puses un tradīcijas, gan pievērsās jauniešu
tēmai, kas šoreiz bija izraudzīta par galveno LPIA
sanāksmes darba kārtībā.

Vairāk skatiet šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA)
ikmēneša sanāksme notika 7. jūnijā Priekuļos, un to
atklāja Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna
Stapulone un izpilddirektors Fjodors Puņenko.

Dienas gaitā izpilddirektori kopā ar lektoriem un
jauniešiem mēģināja noskaidrot, kā jūtas jaunieši

Foto: Ilze Kārkliņa
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Latvijā un kā viņus varētu vairāk atbalstīt un palīdzēt. Sarunu vadīja “Avantis” radošā direktore
Ilona Bičevska. Savu redzējumu sniedza Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un
attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls
Anškens un “Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2019”
pārstāvji Olaines novada pašvaldības jaunatnes
lietu speciāliste Agnese Kalniņa un Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Einārs
Ervīns Deribo. Pētījumos balstītus secinājumus un
ieteikumus sniedza Latvijas Bērnu labklājības tīkla
Valdes priekšsēdētāja Daiga Eiduka un “Providus”
pētnieks Andris Šuvajevs. Savukārt Reinis Freilihs
un Lote Peizuma iepazīstināja ar iespēju platformu
jauniešiem un pašvaldībām www.visasiespejas.lv.

jauniešu darbošanās praktisko piemēru demonstrāciju. Izpilddirektori paviesojās pie zinātniekiem
Vides risinājumu institūtā, apskatīja Saules parku
un Veselavas muižu, iepazinās ar jauniešiem un
viņu izaugsmes treneriem Vinetu Saulīti un Daini
Zaltānu no projekta “Jādara” un apmeklēja Liepas
Ellīti un Liepas jauniešu centru “Apelsīns”.
Vairāk skatiet šeit.
Nākamā LPIA sanāksme notiks 2. augustā Rēzeknes
novada Lūznavā, un tās tēma ir uzņēmējdarbība reģionos un nodarbinātība.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece,
Lelde Vazdiķe,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Diena Priekuļos noslēdzās ar novada apskati un

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

tru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumos
nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas” – informēs
IZM Sporta departamenta pārstāvji.
2. Par IZM sagatavoto MK noteikumu projektu
“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” – informēs IZM Sporta departamenta pārstāvji.

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde notiks
12. jūnijā plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1,
4. stāva zālē).
Darba kārtība:

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

1. Par IZM sagatavotajiem grozījumiem Minis-

LPS Informātikas jautājumu
apakškomitejas sēde

LPS Informātikas jautājumu apakškomitejas sēde
notiks 13. jūnijā plkst. 11 un tiks translēta tiešraidē.
Darba kārtība:
1. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības
gaita un pašvaldību identificētās problēmas – informēs Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji.
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2. Atvērtie dati (Opendata) pašvaldībās – informēs
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas un uzņēmuma “ZZ dats” pārstāvji.

daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Dalībai klātienē lūgums reģistrēties šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Sēdi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sa-

Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu
“Vides aizsardzība” un “Reģionālā
attīstība un sadarbība” sanāksme

mu rezultāti Latvijā, nacionālo SEG emisiju faktoru
izstrāde. No klimata aspekta efektīvākie degradētu
kūdrāju rekultivācijas veidi – Andis Lazdiņš, LIFE
REstore eksperts, Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”.
11:15–11:30 – Latvijas apstākļiem piemērotie degradēto kūdrāju rekultivācijas veidi un ilgtspējīgas
izmantošanas rekomendācijas – Ingrīda Krīgere,
LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācija.

Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu “Vides aizsardzība” un “Reģionālā attīstība un sadarbība”
sanāksme par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju
apsaimniekošanu notiks 18. jūnijā plkst. 10 Aiz
upes pamatskolā Jelgavas novadā, Līvbērzes pagasta Tušķos.

11:30– 11:50 – Degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas rīks LIFE REstore optimizācijas modelis, tā praktiskais pielietojums ar
piemēriem un interaktīvs web rīks – Elīna Konstantinova un Juris Pētersons, LIFE REstore eksperti,
“Baltijas krasti”, un Anda Zālmane, LIFE REstore
eksperte, Dabas aizsardzības pārvalde.

Pēc teorētiskās daļas telpās paredzēts izbraukums
uz Kaigu purvu un iepazīšanās ar degradētu kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām, kur darbību īsteno LIFE projektā “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana
Latvijā” (REstore).

11:50–12:20 – Kafijas pauze. LIFE REstore dokumentālo īsfilmu demonstrācija.

9:30–10:00 – Reģistrācija.

12:20–13:00 – Izbraukums uz Kaigu purvu Jelgavas novadā, iepazīšanās ar LIFE REstore degradētu
kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām un
kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumu “Laflora”
(transportu nodrošinās LIFE REstore).

10:00–10:10 – Sanāksmes atklāšana – Aizupes pamatskolas vadība.

13:00–13:15 – Atbildīga purvkopība Latvijā – Uldis
Ameriks, SIA “Laflora”.

10:10–10:25 – LIFE REstore: projekta ietvars un rezultāti. Dokumentālā īsfilma par projekta aktivitātēm – Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas
aizsardzības pārvalde.

13:15–14:00 – LIFE REstore kokaugu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums – Dagnija
Lazdiņa, LIFE REstore eksperte, LVMI “Silava”.

Darba kārtība:

14:00–14:30 – Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu demonstrācija – Ainārs Lupiķis, LIFE REstore
eksperts, LVMI “Silava”.

10:25–10:40 – Degradēto kūdrāju inventarizācija
Latvijā: kopsavilkums un rezultāti – Juris Pētersons,
LIFE REstore eksperts, “Baltijas krasti”.

14:30–15:00 – LIFE REstore krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums – Juris
Pētersons, LIFE REstore eksperts, “Baltijas krasti”.

10:40–10:55 – Publiski pieejama degradēto kūdrāju datubāze, tās pielietojums un iegūstamie rezultāti – Ieva Bukovska, LIFE REstore koordinatore,
Dabas aizsardzības pārvalde.

15:00–15:40 – Atgriešanās Aizupes pamatskolā.
Dalību sanāksmē lūgums līdz 14. jūnijam apstiprināt šeit.

10:55–11:15 – Apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz
klimatu. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērīju7

Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE
programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda
administrācijas finansiālu atbalstu projektā “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgt-

spējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14
CCM/LV/001103).
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

kvalitātes paaugstināšanā Latvijā un valsts ģimnāziju ilgtspējīgu attīstību, 20. jūnijā plkst. 10 LPS
organizē Izglītības un kultūras komitejas sēdi, kas
notiks LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva
zālē). Sēdē tiks apspriests IZM izstrādātais MK noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, kādā tiek
piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”.

Noslēdzies 2018./2019. mācību gads, rit eksāmenu
laiks, tuvojas izlaidumi, un priekšā saulainā vasara.
Paldies pedagogiem un pašvaldībām par ieguldīto
darbu izglītības kvalitātes nodrošināšanā!

Komitejas sēde būs slēgta, videotiešraide netiks
nodrošināta.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Lai nodrošinātu valsts ģimnāziju lomu izglītības

LPS MEDIJOS
* 5. jūnijā LETA: “Finanšu ministrs tiksies ar LPS
pārstāvjiem”.
* 5. jūnijā LETA: “Saeimā spriež par Rīgas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas atbilstību Konkurences
likumam”.
* 5. jūnijā LETA: “Pašvaldību savienība: “Problemātiski” ir tikai daži pašvaldību laikraksti”.
* 7. jūnijā LETA: “Jelgavā notiks reģionālajai reformai veltīta konference”.
* 4. jūnijā LETA: “Cilvēktiesību komisijā diskutēs
par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem”.

* 7. jūnijā LETA: “Rāviņš: Neviena reforma nav devusi ekonomiju”.

* 4. jūnijā LTV 1 “Panorāmā” LPS padomniece Vineta Reitere par bāriņtiesu reformu (šeit).

* 8. jūnijā LETA: “FM piedāvā mainīt ierobežojumus
pašvaldībām ņemt aizņēmumus”.
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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 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti,
bet pieci – nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīšanas Izsludināša- Saskadatums
nas datums ņojums

1.

VSS-438 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabineta 2017. gada
24. janvāra rīkojuma nr. 37 “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā” atzīšanu par
spēku zaudējušu”
2. VSS-434 – Likumprojekts “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā”
3. VSS-432 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu
Limbažu novada pašvaldības īpašumā”
4. VSS-440 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2008. gada 9. decembra noteikumos nr. 1013 “Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu””
5. VSS-436 – Noteikumu projekts “Datu aizsardzības speciālista
kvalifikācijas noteikumi”
6. VSS-447 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes
nodalījuma joslai”
7. VSS-450 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”
8. VSS-487 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta
2019. gada 8. janvāra noteikumos nr. 9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi””
9. VSS-492 – Rīkojuma projekts “Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”
10. VSS-459 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 “Speciālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) finansēšanas kārtība””
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30.05.2019. 16.05.2019.

Jā

31.05.2019. 16.05.2019.

Nē

31.05.2019. 16.05.2019.

Jā

03.06.2019. 16.05.2019.

Jā

04.06.2019. 16.05.2019.

Nē

06.06.2019. 23.05.2019.

Jā

06.06.2019. 23.05.2019.

Nē

06.06.2019. 30.05.2019.

Jā

06.06.2019. 30.05.2019.

Jā

06.06.2019. 23.05.2019.

Jā

11. VSS-458 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 “Pedagogu darba sa- 06.06.2019. 23.05.2019.
maksas noteikumi””
12. VSS-445 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts 06.06.2019. 23.05.2019.
robežas joslas ierīkošanai”
13. VSS-448 – Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības
10.06.2019.
likumā”

Nē
Jā
Nē

Pagājušonedēļ nosūtīti pieci atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:
VSS-434 – Likumprojekts “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā” (skatiet šeit);
VSS-436 – Noteikumu projekts “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” (skatiet šeit);
VSS-450 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (skatiet šeit);
VSS-458 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 “Ped
agogu darba samaksas noteikumi”” (skatiet šeit);
VSS-448 – Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības 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
6. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

valdes un jūras drošības likumā”

VSS-496 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

VSS-521 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā”

VSS-517 – Informatīvais ziņojums “Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu”

VSS-528 – Plāna projekts “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019.–2030. gadam”

VSS-518 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos
nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība””

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

VSS-519 – Likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pār-
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Konferenču cikls “Latvijas teritoriju
attīstības izaicinājumi”

speciālisti, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvijas
Pašvaldību savienība sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām maijā un
jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu “Latvijas
teritoriju attīstības izaicinājumi”.

– nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu,
vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes
veicināšanai. Konferencēs tiek apspriestas iespējas
sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu
attīstību. LLPA un LPS uzskata, ka Latvijā ir jārod
efektīvi risinājumi, lai apturētu iedzīvotāju skaita
samazināšanos valstī un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību, kā arī atpalicību no ES vidējā attīstības līmeņa.

– priekšlikumu definēšana, kā izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas un risināt Latvijas
lielākos izaicinājumus – teritoriju nevienlīdzību un
cilvēku skaita samazināšanos.

Konferenču uzdevumi:

– VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;

Konferences jau notikušas Ventspilī (specifiskā
tēma: veselības pakalpojumu tīkls, veselības jomas izaicinājumi reģionā), Liepājā (izglītība: ko
gaidām no izglītības sistēmas, un kādas ir būtiskākās problēmas tajā; kas kavē teritoriju attīstību),
Daugavpilī (iekšējā un ārējā drošība, teritoriālā
iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības aspekta), Rēzeknē (mobilitāte, transporta tīkla trūkumi
un izaicinājumi no reģiona skatpunkta), Valmierā
(pašvaldību finanšu resursi, kādi ir izaicinājumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā
un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību
un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko darbību
teritorijā) un Jelgavā (zemes resurss kā teritoriju
attīstības faktors). Noslēguma konference notiks
17. jūnijā Rīgā.

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 17. jūnijam
septiņās Latvijas pilsētās notiek konferences par
Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā
reģionā detalizētāk apskata vienu no prioritārajām jomām reģionu attīstības veicināšanai. Tajās
aicināti piedalīties pilsētu un novadu domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nozares
ministrijām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību
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KONFERENCE “LATVIJAS TERITORIJU
ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI” RĪGĀ

* Alternatīvais redzējums par Latvijas teritorijas
attīstības pārvaldības reformu
Andris Miglavs, Dr. oec. (25–30 min)

Norises laiks: 17. jūnijs

11:45–12:10 – Kafijas pauze

Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgā,
Āzenes ielā 12, k–1, 115. auditorijā)

12:10–13:10 – Paneļdiskusija: Latvijas teritorijas
attīstības pārvaldības izmaiņas

Darba kārtība:

Paneļdiskusijas vadītājs: Daunis Auers, “Domnīcas
certus” Valdes priekšsēdētājs, Dr. sc. pol., pētnieks,
LU asociētais profesors, “ES Jean Monnet” profesors

10:00–10:30 – Reģistrācija
10:30–10:45 – Konferences atklāšana

Diskusijas dalībnieki:

Moderators: Daunis Auers, “Domnīcas certus” Valdes priekšsēdētājs, Dr. sc. pol., pētnieks, LU asociētais profesors, “ES Jean Monnet” profesors

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis
Andris Rāviņš, LLPA prezidents

Elīna Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskās universitātes
Senāta priekšsēdētāja

Lilita Seimuškāne, Dr. sc. admin., Latvijas Universitātes docente, Biznesa, vadības un ekonomikas
fakultātes pētniece

Andris Rāviņš, LLPA prezidents

Pēteris Šķiņķis, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis
10:45–11:45 – Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības izaicinājumi

Andris Miglavs, Dr. oec.

* Piedāvājums jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījuma modelim

Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes priekšsēdētājs

Arnis Šults, VARAM Reformu nodaļas vadītājs
(15 min)

Arnis Šults, VARAM Reformu nodaļas vadītājs
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
pārstāvis

* Konferenču cikla “Latvijas teritorijas attīstības
izaicinājumi” kopsavilkums

13:10–13:25 – Konferences kopsavilkums

Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors (15 min)

Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

Paneļdiskusija “No saules līdz elektrībai”
Cēsīs

Eiropas ilgtspējīgas enerģētikas nedēļā Vidzemes
plānošanas reģions (VPR) 17. jūnijā Cēsīs organizē
paneļdiskusiju “No saules līdz elektrībai” ar mērķi
rosināt diskusiju par saules enerģijas izmantošanu
elektroenerģijas ražošanā, identificēt šķēršļus un
rast iespējamos risinājumus, kā izmantot saules
potenciālu.
Pasākumā aicināti piedalīties tie interesenti, kas
apsver iespēju elektroenerģijas ražošanā izmantot
saules enerģiju, valsts un reģionālās politikas veidotāji, pašvaldību pārstāvji, ēku apsaimniekotāji,
saules paneļu iekārtu uzstādītāji un piegādātāji, kā
arī citi atjaunojamo energoresursu atbalstītāji.
Pasākumam reģistrēties var līdz 11. jūnijam, aizpildot šo saiti.
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1. pielikumā atradīsit apvienoto dienaskārtību,
kurā pieejama informācija arī par 17. un 18. jūnija
pieredzes apmaiņas braucienu “Energopārvaldības

risinājumi kaimiņu pašvaldībās: Daugavpils, Visaginas pašvaldība Lietuvā”.

Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO
pārstāvjiem

metodoloģijas apmācības, mācībspēka iesaiste,
atgriezeniskās saites motivēšana, bērnu drošības
jautājumi, analītiskās domāšanas veicināšana u.c.

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas vēstniecību
Latvijā rīko pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem, lai veiksmīgāk izglītotu
jauniešus par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību un tās
nozīmi demokrātijas stiprināšanā.

Apmācības notiks 18. jūnijā no plkst. 11 līdz 16 Latvijas Pilsoniskās alianses biroja lielajā zālē (Rīgā,
Alberta ielā 13).

Apmācībās plānots apskatīt šādus jautājumus: interaktīva skolēnu izglītošana par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, skolēnu iesaistes veicināšana,

Interesenti tiek lūgti pieteikties iepriekš, rakstot
Kristīnei Kazākai (kristine.kazaka@nvo.lv), jo vietu
skaits ir ierobežots.

Konkurss “Latvijas jauniešu galvaspilsēta
2020”

– stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā,
labo prakšu un pieredzes apmaiņu;

Apmācībām aicināti pieteikties NVO pārstāvji (vēlams ar pieredzi darbā ar jauniešiem un pedagoģisko izglītību).

– turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni;

Lai pašvaldību vidū popularizētu darbu ar jaunatni, IZM
jau piekto gadu rīko konkursu “Latvijas jauniešu galvaspilsēta”.

– paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju prestižu;
– veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Konkursa mērķis ir noteikt
vienu pašvaldību vai divu
pašvaldību apvienību, kas
2020. gadā uzņemsies pildīt Latvijas jauniešu galvaspilsētas lomu.

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28. jūnijam,
nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi jaunatnes
lietas@izm.gov.lv.
Konkursa pieteikuma anketas un plašāka informācija pieejama vietnē jaunatneslietas.lv, sadaļā Latvijas jauniešu galvaspilsēta.

Konkurss tiek organizēts, lai:
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Ķekavas novada svētki

Latvijas armijas un tās sabiedroto militārās tehnikas izstādi, savukārt erudīcijas spēļu cienītāji savas
zināšanas varēs pārbaudīt spēlē “Ko tu zini par Ķekavas novadu”. Tāpat aizraujošas izklaides gaida
kultūras cienītājus: tautas deju ansamblis “Zīle”
uzstāsies koncertā “Sasadancosim”, bet izrāžu apvienība “Panna” smīdinās komēdijā “No saldenās
pudeles”.

Ķekavas novada svētkos no 12. līdz 15. jūnijam ar
daudzveidīgu koncertu un aktivitāšu programmu
atzīmēs novada desmitgadi.
Svētku programmu 12. jūnija vakarā atklās dzejnieka Jāņa Petera 80 gadu jubilejai veltīts koncerts
“Jāni, Jāni, zelta mute!” Baložu Kultūras namā. Koncertā dzejnieka vārdus izdziedās ansamblis “Jūti”,
sieviešu koris “Daugaviete”, jauktais koris “Mozaīka” un vīru koris “Ķekava”.

Padomāts arī par jauniešiem: skeitparkā pie Ķekavas vidusskolas gaidāmas skeitparka sacensības
“Pa Rampām-pam”.

Latvisko tradīciju baudītājiem šogad būs iespēja
piedalīties Jāņu ielīgošanas meistarklasē, savukārt
svētku sajūtu meklētājiem nekur tālu nebūs jādodas, jo arī šogad novadu apbraukās svētku autobuss “Svētki iebrauc tavā sētā”, ar dziesmām un
dejām pieskandinot Titurgu, Dzērumus, Rāmavu,
Krustkalnus, Valdlaučus un Katlakalnu.

Novada svētku programmas kulminācija būs 15. jūnija vakarā, kad Ķekavā, svētku laukumā starp Nākotnes un Skolas ielu, uz galvenās svētku skatuves
uzstāsies Latvijā iemīļoti mūziķi – Intars Busulis
un Abonementa orķestris, grupas “DAGAMBA” un
“Triānas parks”. Svētku izskaņā – zaļumballe kopā
ar grupu “Ginger Band”.

Svētku galvenajā dienā, 15. jūnijā, novada iedzīvotājus un viesus gaidīs brīvdabas tirgus “Radām
un rādām katram radam”, interesenti varēs vērot

15. jūnijā visas dienas garumā darbosies karuseļi,
piepūšamās atrakcijas un sporta aktivitātes gan lieliem, gan maziem.
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“Peoniju dārza svētki” Kuldīgas novadā
Divās nedēļas nogalēs – 8. un 9. jūnijā un 15. un
16. jūnijā – peoniju dārzā “Ziedoņi” Kuldīgas novada
Pelču pagastā notiks “Peoniju dārza svētki”, lai pašā
peoniju ziedēšanas plaukumā baudītu šo karalisko
ziedu skaistumu un daudzveidību svētku noskaņā.
Peoniju dārzā “Ziedoņi” būs iespēja aplūkot vienu
no Latvijā lielākajām peoniju kolekcijām ar vairākiem simtiem šķirņu un skaisti iekoptu daiļdārzu.
Svētku rīkotāja peoniju kolekcionāre Dagnija Voika konsultēs par peoniju audzēšanu, būs iespēja
iegādāties peoniju stādus. Māksliniece Ilze Vanaga piedāvās apgūt ziedu mandalu gleznošanu, un
16. jūnijā plkst. 13 muzicēs vijolnieks Edgars Ziņģis.
Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar peoniju izmantošanu dabīgajā kosmētikā.
Peoniju kolekcija “Ziedoņos” izveidota 14 gadu laikā un ik gadu tiek papildināta ar izcilākajām šķirnēm un peoniju selekcijas jaunumiem no Eiropas
un ASV. “Ziedoņos” aplūkojams arī iekopts daiļdārzs, retu koku un krūmu stādījumi.
Vairāk informācijas: www.ziedoni.lv.

Latvijā nedēļu būs apskatāms unikāls
Igaunijas bruņuvilciens

atklāšana gaidāma sestdien, 15. jūnijā, plkst. 13.
Ekskursijas gidu pavadībā latviešu un angļu valodā
sāksies katrā apaļā stundā.
Izstādē varēs iepazīt svarīgākās bruņuvilciena sastāvdaļas – lielgabala vagonu ar visu bruņojumu,
ložmetēju vagonu, kas padarīja bruņuvilcienus par
grūti ieņemamiem cietokšņiem, desanta vagonu
(apkalpes ikdienas dzīves centru); sanitāro vagonu
un, protams, bruņulokomotīvi. Vilcienā ikviens ar
interaktīvas spēles palīdzību varēs papildināt savas
zināšanas par Cēsu kauju vēsturi un nozīmi. Interesanti būs ne tikai ieroču, tehnikas un vēstures entuziastiem, bet katram, kuram patīk atklāt jaunus stāstus un ieraudzīt sevi šodienā caur vēstures prizmu.

Īpašs notikums Cēsu kauju simtgades programmā
būs iespēja no 15. līdz 22. jūnijam apskatīt rekon
struētu vēsturisko Igaunijas bruņuvilcienu “Brīvība”, kas uz nedēļu piestās Cēsu dzelzceļa stacijā.

Igaunijas bruņuvilciena apskati organizē Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju, Latvijas Dzelzceļu un “LDZ apsardzi”.

Bruņuvilciens apmeklētājiem bez maksas būs atvērts katru dienu no plkst. 11 līdz 19. Bruņuvilciena
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Daugavpils novadā notiks Latgales novada
senioru festivāls

23 Eiropas deju kopas, piecas senioru deju kopas,
deviņi tautas deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs
un viena amatnieku apvienība, kas kopā pulcēs ap
1100 dalībniekus.
Tiks pārstāvēti 22 novadi: Aglona, Baltinava, Balvi, Dagda, Daugavpils novads un pilsēta, Gulbene,
Ilūkste, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi, Rēzeknes novads un pilsēta, Riebiņi, Rugāji, Varakļāni,
Vārkava, Viļaka, Viļāni un Zilupe.
Festivālu “Saulei pretī mūžu ejot” plkst. 17 atklās
svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, kam plkst. 17:30 sekos dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi. Plkst. 18 visi interesenti aicināti uz senioru kolektīvu dižkoncertu, ko
vadīs aktieris Jānis Jarāns. Koncerta īpašais viesis
būs dziedātājs Andris Baltacis. Festivālu noslēgs
zaļumballe, ko ieskandinās Naujenes Mūzikas un
mākslas skolas pūtēju orķestris un turpinās DJ Edgarito.

Svētdien, 16. jūnijā, Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notiks Latgales novada 17. senioru
dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”.
Festivālā piedalīsies Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada pensionāru biedrību, Latgales pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju
senioru amatiermākslas kolektīvi: četri kori, 24 vokālie ansambļi, desmit folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, desmit mazākumtautību kolektīvi,

Festivālu rīko Daugavpils novada dome, Daugavpils
novada Kultūras pārvalde, Latgales Reģionālā pensionāru apvienība un Višķu pagasta pārvalde.

Skriešanas un nūjošanas sacensību seriāls
“Burtnieku novada apļi 2019”

ālā “Burtnieku novada apļi 2019”. Seriālā paredzēti
seši posmi Burtnieku novada pagastu skaistākajās
un ainaviskajās vietās:
1. posms – 12. jūnijā Valmiermuižas parkā;
2. posms – 19. jūnijā Ēvelē;
3. posms – 26. jūnijā Rencēnos;
4. posms – 10. jūlijā Vecatē;
5. posms – 17. jūlijā Matīšos;
6. posms – 24. jūlijā Burtniekos.
Katrā sacensību norises vietā tiek izveidots aplis ar
iespējamo garumu 800–1300 m.
Skriešanas norise: katrai vecuma grupai ir noteiks
apļu skaits, kas jānoskrien. Dalībniekam ir atļauts
veikt mazāku apļu skaitu, bet tad viņš ieņem vietu
aiz tiem, kuri noskrējuši visus apļus. Kopvērtējumā

Arī šovasar Burtnieku novada pašvaldība aicina
piedalīties skriešanas un nūjošanas sacensību seri16

skaita tikai tos posmus, kuros veikti visi grupai paredzētie apļi.

augušajiem – viens posms 3 eiro (visi – 15 eiro),
jauniešiem – viens posms 1 eiro (visi – četri eiro),
bērniem līdz 13 gadiem – bez maksas.

Nūjošanas norise: dalībnieki nūjo sev vēlamu apļu
skaitu, bet ne ilgāk par 45 min. Rezultātu nosaka
pēc veikto apļu skaita un laika, kas pavadīts to veikšanā.

Skriešanas un nūjošanas sacensību seriālu organizē
Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar Ziemeļvidzemes orientēšanās centru (ZVOC).
Nolikums pieejams interneta vietnē www.burtniekunovads.lv.

Dalībnieki var pieteikties uz vietas sacensību dienā no plkst. 17:30 līdz 18:45. Dalības maksa: pie-

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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