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LPS un VBTAI vienojas par sadarbības 
prioritātēm 2017. gadā

11. janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijas (VBTAI) vadības un speciālistu tikšanās, kurā 
tika izvirzītas vairākas prioritātes šāgada sadarbībā.

Kā galvenā prioritāte tika minēta bērnu tiesību aiz-
sardzības jomas atbildīgo speciālistu izglītošana, 
uzsverot, ka runa ir ne tikai par bāriņtiesu un soci-
ālo dienestu speciālistu darbu, bet gan par daudz 
plašāku iesaistīto atbildīgo personu loku, piemē-

ram, pedagogiem (sākot jau ar pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm), policijas un tiesu darbiniekiem. Tā-
pat tika uzsvērts, ka aktīvāk jāiesaista bērnu vecāki.

“Runa ir par bērnu tiesību aizsardzības subjektiem, 
kuri minēti Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Bēr-
nu tiesības ir horizontāla tiesību nozare, kas savie-
no visas atbildīgās nozares. Mums ir jāattālinās no 
sodīšanas un inspicēšanas un jātiecas atbalstīt un 
motivēt šīs jomas speciālistus, tādējādi tiks veici-
nāta arī motivācija sadarboties,” uzskata VBTAI 
priekšniece Ilona Kronberga.

“Mēs varam uzrakstīt un izdot neskaitāmus norma-
tīvos aktus, tomēr vienmēr paliek cilvēciskais fak-
tors, tāpēc tik būtiska ir atbildīgo un iesaistīto cilvē-
ku profesionālās kompetences paaugstināšana. Arī 
dzīve ar konkrētiem gadījumiem ienes korekcijas, 
kas prasa atbildīgo speciālistu profesionālu rīcību, 
tāpēc tik svarīgas ir arī praktiskās zināšanas un 
sadarbība. Tas ir galvenais preventīvais uzdevums 
šobrīd, kas dos rezultātu nākotnē,” uzsvēra LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Profesionālās kompetences paaugstināšanas kon-
tekstā kā vēl viens mērķis tika izvirzīta starpinsti-
tūciju sadarbības uzlabošana. “Efektīva starpinsti-
tūciju sadarbības modeļa veidošanai jābūt ilgter-
miņa mērķim. Tas ietver arī vienotas datubāzes 
vai informācijas platformas izveidošanu, lai visām 
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atbildīgajām institūcijām būtu pieejama aktuālākā 
informācija, daļēji izslēdzot birokrātisko procesu, 
kad visa informācija jāpieprasa rakstveidā. Tādē-
jādi tiek tērēts laiks, kas nebūt neveicina efektīvu 

darbu,” skaidroja I. Kronberga.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas šāgada pirmā sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
2017. gada pirmā sēde notika 10. janvārī. 

1. LPS padomniece vides jautājumos Gunta Luksti-
ņa vērsa uzmanību uz VARAM sagatavoto MK no-
teikumu “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” projektu. No-
teikumi būs aktuāli cilvēkiem, kam pieder rūpnie-
ciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
vai kam ir dažādu veidu krājtvertnes, arī notekūde-
ņu izvedējiem. Pašvaldībām būs jauns pienākums – 
līdz 2018. gada 1. martam viest kārtību šajā saim-
niecībā. Projekta apspriedes gaitā būs vajadzīga 
pašvaldību iesaiste un priekšlikumi.

2. Ziemeļvalstu ministru padomes biroja padom-
niece Daina Mežecka pastāstīja par ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu daudzpusējo sadarbību un kon-
krētāk analizēja iespējas, ko pašvaldībām paver mo-
bilitātes programma “Valsts administrācija”. Līdz 
šim visaktīvāk ziemeļvalstu pieredzi no baltiešiem 
apguvuši igauņi, tāpēc Latvijas pašvaldības tiek ai-

cinātas iepazīties ar noteikumiem un prasībām, jo 
30. martā beigsies kārtējā pieteikumu iesniegšana.

3. Valsts meža dienesta (VMD) pārstāvji informēja 
par jomas aktualitātēm:

• VMD Meža resursu pārvaldības departamenta 
Medību daļas vadītājs Valters Lūsis analizēja Āfri-
kas cūku mēra radītās problēmas un vērtēja paš-
reizējo situāciju. Demonstrētās kartes liecina, ka 
mežacūku populācija sarūk. Iemesli tam ir gan cūku 
mēris, gan intensīvākas šo dzīvnieku medības.

• VMD Meža resursu reģistra departamenta direk-
tors Ints Rudzītis informēja par VMD izveidotās 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piedāvātajiem 
e-pakalpojumiem mežu īpašniekiem. Diemžēl tā 
ir ierobežotas pieejamības informācija, tātad nav 
visiem pieejama, tāpēc problēma prasa risinājumu.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/zinas/lps/3467-lps-regionalas-attis-
tibas-un-sadarbibas-komitejas-sagada-pirma-ko-
mitejas-sede. 

Daina Oliņa,
LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3467-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sagada-pirma-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3467-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sagada-pirma-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3467-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sagada-pirma-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3467-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sagada-pirma-komitejas-sede
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LPS veselības un sociālo jautājumu 
komitejā diskutē par Bērnu tiesību 
aizsardzības likumu

10. janvārī notika LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēde, kurā kā pirmais tika skatīts jau-
tājums par koncepcijas “Par adopcijas un ārpusģi-
menes aprūpes sistēmu pilnveidošanu” ieviešanas 
gaitu un rosinātajiem grozījumiem Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, konkrētāk – par 27. pantu.

Plaši tika diskutēts par Saeimas deputātes Ingas Bi-
tes ierosinājumu, kurš paredz, ka bērnu līdz 3 gadu 
vecumam nedrīkst ievietot ārpusģimenes aprūpes 
iestādē, bet gan audžuģimenē vai pie aizbildņa. 
Tomēr šāds ierosinājums nav guvis viennozīmīgu 
atbalstu. Jāņem vērā, ka audžuģimeņu skaits Lat-
vijā nav tik liels, lai šādu iniciatīvu varētu realizēt 
pilnībā, kā arī ne vienmēr audžuģimenes ir gata-
vas uzņemties rūpes par tik maziem bērniem. Tur-
klāt institucionālā aprūpe atsevišķos gadījumos 
(ņemot vērā bērna veselības stāvokli) bērnam ir 
piemērotāka, ko komitejas sēdē akcentēja arī Lab-
klājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga 

Āboliņa. 

Otrs izskatītais jautājums bija par salīdzināmo datu 
datubāzē (LPS izveidotajā informācijas sistēmā 
BLIS) uzkrājamo datu veselības un sociālajā jomā 
izmantošanu pašvaldību darbā. Šobrīd šajā sistēmā 
analizēti Labklājības ministrijas uzkrātie dati par 
pašvaldību nodrošināto sociālo palīdzību un sociā-
lajiem pakalpojumiem, kuriem par pamatu kalpo 
pašvaldību sociālo dienestu atskaites. LPS analītiķis 
Jānis Upenieks iepazīstināja ar datubāzē esošajiem 
statistikas datiem un izskaidroja, kā tie var palīdzēt 
pašvaldību ikdienas darbā. LPS padomniece vese-
lības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte lūdza 
klātesošos izteikt priekšlikumus, kādi dati turpmāk 
būtu ievietojami datubāzē. Izskanēja vairāki priekš-
likumi, tomēr kopsaucējs bija viens: jārīko pašvaldī-
bu aptauja un jāuzzina pēc iespējas vairāku pašval-
dību speciālistu viedoklis. 

Komitejas sēdes videoieraksts ir apskatāms LPS ko-
miteju portālā. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Izpilddirektori akcentē sadarbību

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) biedri savu gadu 
tradicionāli uzsāk, pulcējoties Rīgā. 
11. janvārī pēc laba vēlējumiem 
2017. gadam LPIA priekšsēdētājs 

Guntis Kalniņš detalizēti izklāstīja pirmā pusgada 
plānus – izbraukuma sanāksmju norises vietas un 
tematiku.

Pirmoreiz arī Rīgas sanāksmei tapa videoieraksts, 
tāpēc klāt nebijušos mudinām speciālistu stāstī-
jumus, diskusijas, prezentācijas un videoierakstu 
meklēt gan ierastajā LPS interneta vietnes sadaļā 
pie profesionālajām apvienībām, gan pie LPS ko-
mitejām. Ņemot vērā šo lielisko iespēju, materiālā 
tikai atgādināsim sanāksmes norisi, lai katrs spētu 
atrast sevi interesējošo.

LPS padomniece Sniedze Sproģe aizsāka sadar-
bības tematu, kas sanāksmē izskanēja dažādos 
aspektos. Pēdējā laika aktualitāte ir VARAM iece-
re veidot pašvaldību sadarbības teritorijas. LPS 
sadarbības ideju atbalstījusi vienmēr, turklāt labi 
zināms, ka pašvaldības sadarbojas jau sen. Tikai... 
sadarbības partnerus tās izvēlas ne jau saskaņā 

ar kāda likuma, bet gan dzīves prasībām. Diemžēl 
līdz šim sadarbībai pievērsta nepietiekama vērība. 
Par dažādu iestāžu NEsadarbību skaudri atgādināja 
plašu rezonansi guvusī traģēdija Dobelē.

Plašāka informācija (arī prezentācijas no šīs tik-
šanās) LPS interneta vietnē: http://www.lps.
lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-
asociacija/3477-izpilddirektori-akcente-sadarbibu.

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube 
kanālā.

Daina Oliņa,
LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece

Jaunums! Iespēja pieteikties LPS žurnāla 
e-Logs un/vai Infolapas saņemšanai 
e-pastā

LPS interneta vietnē var 
pieteikties LPS žurnāla 
e-Logs un/vai iknedēļas 
ziņu Infolapas saņem-

šanai e-pastā.

No 2017. gada žurnāls Logs papīra formātā vairs 
neiznāk, tagad tas būs pieejams elektroniski un bez 
maksas. Lai pieteiktos e-Loga un/vai Infolapas sa-
ņemšanai:

uzklikšķiniet uz vēstules simbola LPS mājasla-
pas labajā augšējā stūrī, ierakstiet savu e-pasta 
adresi, atzīmējiet, kuru no izdevumiem vēlaties 

saņemt, ieliekot ķeksīti pretī attiecīgajam izde-
vumam, nospiediet “Pierakstīties jaunumiem”. 
Ja viss izdarīts pareizi, tad pēc mirkļa parādīsies 
uzraksts “Ziņojums nosūtīts”. Atkārtoti klikšķi-
niet uz aploksnes simbola, lai aizvērtu pieteik-
šanās logu.

Pēc šīm darbībām uz norādīto e-pasta adresi tiks 
nosūtīta apstiprinājuma saite, lai izvairītos no tā, ka 
kāds jūsu e-pastu norāda bez jūsu piekrišanas. Par 
adreses iekļaušanu e-pasta saņēmēju sarakstā tiks 
nosūtīta apstiprinājuma e-pasta vēstule ar pievie-
notu atteikšanās saiti.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam kon-
taktēties ar LPS padomnieku Guntaru Krasovski. E-
pasts: guntars.krasovskis@lps.lv, mobilais tālrunis: 
29104238, tālrunis: 67508560.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6CFwtcTaKWzNu_0JU-l8jgW
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3477-izpilddirektori-akcente-sadarbibu
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3477-izpilddirektori-akcente-sadarbibu
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3477-izpilddirektori-akcente-sadarbibu
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
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Pasniegtas “Latviskā mantojuma” zīmes

11. janvārī svinīgā ceremonijā kultūras ministre 

Dace Melbārde, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
un Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļo-
tājs” prezidente Asnāte Ziemele pasniedza zīmes 
“Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma uzņēmē-
jiem.

Plašāk par šo pasākumu lasiet janvāra beigās LPS žur-
nālā e-LOGS, kas būs atrodams LPS interneta vietnē.

E-seminārs “Pašvaldības un eAdrese: kas 
jāpaveic?”

11. janvārī LPS notika e-seminārs “Pašvaldības un 
eAdrese: kas jāpaveic?”.
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Oficiālās elektroniskās adreses likums noteic, ka 
valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā pašvaldībām 
un to iestādēm, kā arī privātpersonām, kurām de-
leģēts valsts pārvaldes uzdevums, no 2018. gada 
1. jūnija e-adreses izmantošana būs obligāta. Lai 
izmantotu e-adresi, iestādēm ir jānodrošina pie-
slēgums. Šis e-seminārs iepazīstināja ar e-adreses 

ieviešanas gaitu un pieslēgšanās iespējām.

Plašāka informācija, semināra videoieraksts, kā 
arī prezentācijas pieejamas LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3476-e-seminars-pasvaldibas-un-ead-
rese-kas-japaveic.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 17. janvārī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Latvijas kultūras galvaspilsētas statusa di-
bināšanu (ziņo: LPS padomniece Olga Kokāne, 
uzaicināta Latvijas Institūta direktore Aiva Ro-
zenberga).

2. Par tērpu izgatavošanu deju kolektīvu dalībnie-

ku Latvijas simtgades lieluzvedumam (ziņo: LPS 
padomniece Olga Kokāne).

3. ESF projekts nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
(ziņo: projekta atbildīgā amatpersona, Valsts iz-
glītības satura centra Neformālās izglītības de-
partamenta direktore Agra Bērziņa un projekta 
vadītāja Liene Voroņenko).

Sēde būs skatāma tiešsaistē LPS interneta vietnē: 
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. 

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

Sēde notiks 18. janvārī plkst. 11.30 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

11.30–12.10 Energoefektivitātes likums, nosacī-
jumi pašvaldībām, paredzamie iegu-
vumi (uzaicināta: Andžela Pēterso-
ne, Ekonomikas ministrijas Energo-
efektivitātes nodaļas vadītāja, ziņo 
arī Andris Akermanis, LPS padom-
nieks)

12.10–12.55 Par būvniecības regulējuma izvēr-
tējumu saistībā ar iespējamiem 
grozījumiem normatīvajos aktos 
(uzaicināti: Edmunds Valantis, Eko-
nomikas ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks, LPS Būvniecības apakško-
misija)

12.55–13.05 Par tūrisma objektu ceļazīmēm 
(ziņo: Indulis Zariņš, LPS pilnvarotā 
persona Ekonomikas ministrijas dar-
ba grupā)

13.05–13.15 Par mājokļu politikas tīkla izveidi 
(ziņo: Aino Salmiņš, LPS padom-
nieks)

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi va-
rēs noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam, jārīkojas šādi:

•	 pārlūkprogrammā (ieteicams lietot Internet 
Explorer) jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm 
adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://www.
onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/;

•	 jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums tika 
nosūtīta uz e-pastu (ja esat nozaudējuši rak-
stiet nauris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3476-e-seminars-pasvaldibas-un-eadrese-kas-japaveic
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3476-e-seminars-pasvaldibas-un-eadrese-kas-japaveic
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3476-e-seminars-pasvaldibas-un-eadrese-kas-japaveic
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv


7

komiteju portālam lūdzam interesēties ne vēlāk 
kā vienu dienu līdz paredzētās sēdes sākumam);

•	 jāizvēlas sadaļa Manas sēdes;

•	 tad jāizvēlas sēde ar attiecīgo komitejas nosau-
kumu.

LPS Domes sēde

Sēde notiks 18. janvārī plkst. 14–16.30 Rīgas do-
mes ēkā Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokolā fiksēto to uz-
devumu izpildes gaitu, kuru izpildes termiņš ir 
2017. gada 1. marts.

No protokola par izglītības tēmu: “Līdz 
2017. gada 1. martam izstrādāt profesionālās iz-
glītības iestāžu programmu finansējuma modeli 
neatkarīgi no profesionālās izglītības iestādes 
dibinātāja, tai skaitā izvērtējot iespēju no valsts 
budžeta finansēt mācību stipendijas. Izglītības 
un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības 
ministriju līdz 2017. gada 1. martam izstrādāt ri-
sinājumus to skolu, kuras varētu skart likvidācija 
vai reorganizācija, pedagogu atbalstam darba 
zaudēšanas gadījumā vecumā no 60 līdz 63 ga-

diem.”

Ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, piedalās 
Ministru prezidents Māris Kučinskis.

2. Par LPS 2017. gada ieņēmumu un izdevumu 
tāmi.

Ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

3. Par LPS sapulci un 28. kongresu.

Ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

4. Par tērpu izgatavošanu deju kolektīvu dalībnie-
kiem Latvijas simtgades lieluzvedumam.

Ziņo Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdē-
tāja Ligita Gintere.

LPS statūtu grozījumu projekta izstrādes darba 
grupas sanāksme notiks 18. janvārī pirms LPS Do-
mes sēdes plkst. 12 Mazajā Pils ielā 1 (LPS ēkā), 
3. stāva zālē.
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LPS diskusija par nodarbinātības 
jautājumiem ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) un projekta “Strādā 
Latvijā” pārstāvju līdzdalību

Šī diskusija ir iecerēta par uzņēmējdarbības attīs-
tībai būtisku jautājumu: darbaspēka pieejamība 
reģionos un kvalificēta darbaspēka piesaistes ie-
spējas. 

Diskusija notiks 19. janvārī plkst. 10–12.30 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

10.00–11.00 Situācija nodarbinātības jomā un 
NVA sniegtie pakalpojumi (uzaici-

nāta: NVA direktore Evita Simsone)

11.00–11.30 Par projekta “Strādā Latvijā” virzī-
bu un pašvaldības lomu (uzaicinā-
ta: projekta “Strādā Latvijā” vadītā-
ja Vita Savicka)

11.30–12.00 Par projekta “Strādā Igaunijā” ie-
viešanu un svarīgākās atziņas no 
projekta (uzaicināta pievienoties 
tiešsaistē: Kati Plukk, EURES adviser)

12.00–12.15 Kopsavilkums (ziņo: Andra Feldma-
ne, LPS padomniece)

Diskusija būs skatāma tiešsaistē LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/ties-
raide/. 

LM aicina uz informatīvajiem semināriem 
par sociālo uzņēmumu veidošanas 
iespējām
Labklājības ministrija no 20. janvāra līdz 3. febru-
ārim organizē reģionālos seminārus par sociālo 

uzņēmumu veidošanas iespējām un atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem topošiem sociālajiem uz-
ņēmējiem.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7496.

Par vēlēšanu iecirkņiem pašvaldību 
vēlēšanām

Saskaņā ar Vēlētāju reģistra likuma 7. pantu Cen-
trālā vēlēšanu komisija (CVK) 120 dienas pirms 
vēlēšanām Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei 
iesniedz ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu ie-
cirkņiem, norādot katra iecirkņa numuru un adresi, 
kā arī triju dienu laikā to informē par visām izmai-
ņām šajos datos.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēša-
nu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
1. panta trešo daļu vēlēšanu iecirkņu skaitu un at-
rašanās vietu pēc republikas pilsētas domes vai no-
vada domes priekšlikuma apstiprina CVK.

Šogad pašvaldību vēlēšanas notiek 3. jūnijā, tātad 
120 dienas pirms vēlēšanām ir 3. februārī. Lai CVK 
varētu apstiprināt, kādi iecirkņi būs pašvaldību vē-
lēšanās, un to paziņot PMLP, ir jāsaņem domju lē-
mumi par iecirkņu slēgšanu, jaunu izveidošanu un 
iecirkņu atrašanās vietas maiņu (arī ja telpas paliek 
līdzšinējās, bet zemesgabalam mainīta adrese vai 
mainīts iestādes nosaukums, kuras telpās iecirknis 
izvietots) ne vēlāk kā 2. februārī.

CVK būs pateicīga saņemt domju lēmumus laikus 
un aicina to neatlikt līdz pēdējam brīdim. Liela daļa 
pašvaldību savus priekšlikumus jau iesniegušas, 
paldies par tiem!

Ritvars Eglājs,
CVK sekretārs

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lm.gov.lv/news/id/7496
http://www.lm.gov.lv/news/id/7496
http://www.lm.gov.lv/news/id/7496
http://www.lm.gov.lv/news/id/7496
http://www.lm.gov.lv/news/id/7496
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem 
un to atbalstam 2017. gadā pieejami 
3 571 846 eiro

Tas ir teju par miljons eiro vairāk nekā pērn. Vis-
lielākais finansējuma pieaugums paredzēts Eiropas 
brīvprātīgā darba projektu īstenošanai. Saskaņā ar 
“Erasmus+” programmas vadlīnijām projektu pie-
teikumu iesniegšanas konkursi 2017. gadā notiks 

trīs reizes: līdz 2. februāra, līdz 26. aprīļa un līdz 
4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika. Tīmekļa 
vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projek-
tu elektroniskās pieteikumu veidlapas latviešu un 
angļu valodā.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2156-erasmus-jaunatne-darbiba-
projektiem-un-to-atbalstam-2017-gada-pieejami-
3-571-846-eiro.

Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts 
programma 2017. gadam

10. janvārī tika apstiprināta Jaunatnes politikas 
valsts programma 2017. gadam. Tā veidota, lai no-
drošinātu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā 
līmeņa jaunatnes politikas attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īs-
tenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt infor-

matīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai 
radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt 
patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, 
nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju 
un attīstību.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2196-apstiprinata-jaunatnes-politi-
kas-valsts-programma-2017-gadam. 

Uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmaksas 
mediācija ģimenes strīdos”

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu media-
toru padomi uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmak-
sas mediācija ģimenes strīdos”, kurā no 1. janvāra 
līdz 31. decembrim būs iespējams apmeklēt piecas 
bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinā-

tu vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intere-
ses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu sav-
starpējās attiecības.

Plašāka informācija: https://www.tm.gov.lv/lv/
aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-
pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stri-
dos. 

Uzturēšanās ierobežojumi gar austrumu 
pierobežas upēm

Lai stiprinātu robežu drošību un atvieglotu robež-
sargu darbu, gar vairākām austrumu pierobežas 
upēm turpmāk noteikta valsts robežas josla – to 

paredz Saeimā 12. janvārī galīgajā lasījumā pie-
ņemtais grozījums valsts robežas likumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25495-nosaka-uzturesa-
nas-ierobezojumus-gar-austrumu-pierobezas-upem.

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2156-erasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2017-gada-pieejami-3-571-846-eiro
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2156-erasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2017-gada-pieejami-3-571-846-eiro
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2156-erasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2017-gada-pieejami-3-571-846-eiro
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2156-erasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2017-gada-pieejami-3-571-846-eiro
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2196-apstiprinata-jaunatnes-politikas-valsts-programma-2017-gadam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2196-apstiprinata-jaunatnes-politikas-valsts-programma-2017-gadam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2196-apstiprinata-jaunatnes-politikas-valsts-programma-2017-gadam
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=733/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25495-nosaka-uzturesanas-ierobezojumus-gar-austrumu-pierobezas-upem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25495-nosaka-uzturesanas-ierobezojumus-gar-austrumu-pierobezas-upem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25495-nosaka-uzturesanas-ierobezojumus-gar-austrumu-pierobezas-upem
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Plašākas iespējas sociālo pakalpojumu 
saņemšanai cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem

Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem būs pla-
šākas iespējas dzīvot neatkarīgu dzīvi un nepiecie-
šamos pakalpojumus un aprūpi saņemt savā no-
vadā, ne tikai ilgstošās aprūpes institūcijās. Jaunu 
mehānismu pakalpojumu nodrošināšanai perso-

nām ar funkcionāliem traucējumiem paredz gro-
zījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā, kas 12. janvārī galīgajā lasījumā pieņemti 
Saeimā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25494-paredz-plasakas-
iespejas-socialo-pakalpojumu-sanemsanai-cilve-
kiem-ar-funkcionalajiem-traucejumiem.

LPS NESASKAŅO

Par Ekonomikas ministrijas projekta “Vienotās dar-
ba vides izveide visā EM resorā” detalizēto aprak-
stu, 1. pielikums.

Par EM/LIAA projektu “Latvijas eksporta un investī-
ciju informācijas sistēma EIIS”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, 
3. pielikums.

Atzinums par precizēto informatīvo ziņojumu “Par 
atbildīgās iestādes, kura nodrošina adrešu piešķir-
šanu telpu grupām, maiņas nepieciešamību” (VSS-
250, 2016), 4. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-23 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pub-
lisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”

VSS-24 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ofi-
ciālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu 
jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas 
kārtību”

VSS-29 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Flotes ielā 13 k-4, Rīgā, nodošanu Satik-
smes ministrijas valdījumā”

VSS-27 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 

nekustamā īpašuma “Pēkas”, Bunkas pagastā, Prie-
kules novadā, nodošanu Priekules novada pašval-
dības īpašumā”

VSS-28 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Prieku-
les novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS-33 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu 
novēršanas kārtība””

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25494-paredz-plasakas-iespejas-socialo-pakalpojumu-sanemsanai-cilvekiem-ar-funkcionalajiem-traucejumiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25494-paredz-plasakas-iespejas-socialo-pakalpojumu-sanemsanai-cilvekiem-ar-funkcionalajiem-traucejumiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25494-paredz-plasakas-iespejas-socialo-pakalpojumu-sanemsanai-cilvekiem-ar-funkcionalajiem-traucejumiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25494-paredz-plasakas-iespejas-socialo-pakalpojumu-sanemsanai-cilvekiem-ar-funkcionalajiem-traucejumiem
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408804
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408804
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408838
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_2_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_2_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_2_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_2_p4.pdf
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NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Ar stāstiem par izciliem talseniekiem 
atzīmēs Talsu vārdadienu

1231. gada 17. janvārī Romas pāvesta sūtņa Ai-
nas Balduīna līgumā ar kuršu cilšu vecākajiem pir-
moreiz minēts Talsu vārds. Savulaik Talsu pilsētas 
dome šo dienu pasludināja par Talsu vārdadienu, 
tāpēc ikviens pilsētas iedzīvotājs arī šāgada 17. jan-
vārī aicināts pacelt karogu pie sava nama, lai su-
minātu pilsētu svētkos. Šogad, atzīmējot pilsētas 
vārdadienu, nāk klajā divi izdevumi, kas vēstī par 
izciliem talseniekiem.

17. janvārī pulksten 17 Talsu novada muzejā ik-
viens aicināts uz grāmatas “Tur aiz skolas kalna” 
atvēršanu un tikšanos ar autori Mudīti Tauriņu, 
Talsu vidusskolas 1959. gada absolventi. Apjomīgā, 
bagātā latviešu valodā uzrakstītā grāmata par stip-
ras latviešu dzimtas meitenes dzīves gājumu sniedz 
kolorītu laikmeta raksturojumu septiņu gadu des-

mitu garumā. Grāma-
tas autores visroman-
tiskākās un jūsmīgākās 
jaunības atmiņas vēstī 
par aizvadīto laiku Kur-
zemes pusē – Selekcijā, 
Talsu 2. septiņgadīgajā 
skolā un vidusskolā.

Pēc stundas, plkst. 18, 
Talsu tautas namā no-
tiks žurnāla “Talsenie-
ku stāsts Latvijas simt-
gadei” atvēršanas pa-
sākums. Žurnāls iznāk jau otro gadu un ļauj uzzināt 
par izcilajām, interesantajām, spilgtajām personī-
bām, kuras ar saviem darbiem, attieksmi pret dzīvi 
un vērtībām stiprinājušas, attīstījušas un palīdzē-
jušas daudzināt Talsu novadu kā kultūras iezīmēm 
bagātu vietu Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā.

1991. gada barikāžu atcerei veltīti pasākumi

Janvāris ir barikāžu atceres mēnesis, tāpēc gan 
Rīgā, gan citviet Latvijā notiks vairāki šiem traģis-
kajiem un spriedzes pilnajiem notikumiem veltīti 
pasākumi.

• Viens no lielākajiem būs barikāžu aizstāvju atce-
rei veltītais koncerts “Uz jaunām debesīm” Rīgas 
Domā, kas notiks 20. janvārī plkst. 18. Koncertā 
piedalīsies solisti Daumants Kalniņš un Renārs Kau-
pers, mūziķi Ilze un Aigars Reiņi, Toms Rudzinskis, 
Reinis Sējāns un “Jasmīnas koris”, kā arī diriģenti 
Agita Ikauniece un Francis Upaciers un aktieris Ul-
dis Anže. Ieeja koncertā ir bez maksas.

Pieminot 1991. gada barikādes, 20. janvārī Rīgā no-
tiks arī citi pasākumi. Tiks iedegti piemiņas uguns-
kuri gan Doma laukumā, gan pie Saeimas nama. 
Šajā dienā iedzīvotāji varēs piedalīties ziedu no-
likšanā pie Brīvības pieminekļa un Bastejkalnā, kā 
arī ikviens varēs apskatīt 1991. gada barikāžu mu-
zeja ceļojošo izstādi, kas būs izvietota muzeobusā 
Doma laukumā. Savukārt Brīvības bulvārī pie Mi-
nistru kabineta ēkas tiks demonstrēta filma “Bari-
kāžu stāsti”.

• 20. janvārī plkst. 16 Kuldīgā, Pilsētas dārzā pie 
Kuldīgas muzeja, Kuldīgas novada Bērnu un jaunie-
šu centrs aicina iedzīvotājus apmeklēt 1991. gada 
barikāžu atceres pasākumu un noklausīties atmiņu 
stāstus un jauniešu stāstījumu par to, kā mūsdienu 
jaunatne izprot barikāžu laiku un kādas emocijas 
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viņiem raisa šis notikums pirms 26 gadiem. Tāpat 
varēs baudīt muzikālus priekšnesumus vokālā an-
sambļa “Ceklis” izpildījumā, kā arī sasildīties pie 
ugunskura ar siltu tēju vai zupu.

• Ventspils novadā barikāžu laika atceres pasāku-
mi notiks vairākos pagastos. Tā, piemēram, Piltenē 
20. janvārī kultūras namā varēs noskatīties Zigurda 
Vidiņa filmu “Tēvu barikādes”, bet pēc tam pilte-
nieki dosies laukā, lai, malkojot siltu tēju, sildītos 
pie atmiņu ugunskura un atcerētos 1991. gadā pie-
dzīvotos mirkļus. Arī Ances kultūras namā 20. jan-
vārī rādīs dokumentālo filmu “Tēvu barikādes”, sa-
vukārt Ances bibliotēkā iekārtota tematiska litera-
tūras izstāde “Ar ticības spēku”. Ugāles pagastā ba-
rikāžu atceres pasākums sāksies pie tautas nama 
“Gaisma”, kur vietējā amatierkolektīva aktieri un 
jauktā kora “Eglaine” dalībnieki būs sagatavojuši 
20 minūtes garu uzvedumu, uzrunu teiks Ugāles 
pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Mendrišora, ba-
rikāžu dalībnieki pastāstīs savas atmiņas, bet pēc 
tam visi dosies uz tautas namu, lai pie kafijas ta-
ses noskatītos filmu “Tēvu barikādes”. Arī Vārves 
pagastā 20. janvārī notiks barikāžu atceres dienai 
veltīta pēcpusdiena “Tavs stāsts ir Latvijas brīvības 
stāsts”. Pasākums notiks pie Zūru muzeja, kur pie 

ugunskura sildīties aicināti ne tikai barikāžu dalīb-
nieki, bet arī Zūru pamatskolas 7.–9. klašu audzēk-
ņi, lai ieklausītos aculiecinieku stāstos par norisēm, 
kas pirms 26 gadiem notika Rīgā.

• Pieminot barikāžu laika notikumus Ulbrokā, 
20. janvārī plkst. 18 notiks ikgadējā tikšanās pie 
ugunskura “Barikāžu” piemiņas vietā. Plkst. 19 Ul-
brokas kultūras namā tiks demonstrēta Ata Klimo-
viča veidotā dokumentālā filma “Pulveri meklējot”, 
kuras galvenie varoņi ir Stopiņu novada zemessargi 
Ziedonis Ločmelis un Artis Ozols. Pirms filmas pa-
redzēta tikšanās ar filmas veidotājiem un galvena-
jiem varoņiem, kā arī 19. Zemessardzes nodrošinā-
juma bataljona komandieri.

• 20. janvārī barikāžu atceres pasākums notiks arī 
Alūksnes kultūras centrā. Plkst. 18 paredzētas svi-
nīgās uzrunas un bērnu un jauniešu literāro darbu 
konkursa “Bīstams, svēts, skaists laiks” apbalvoša-
na. Plkst. 18:30 Lielajā zālē demonstrēs filmu “Tēvu 
barikādes”, bet pēc pusstundas pie Alūksnes kultū-
ras centra NBS Kājnieku skolas klātesošos uzrunās 
kapelāns, varēs sildīties pie ugunskura, klausīties 
dziesmas, aculiecinieku stāstījumus un literārā 
konkursa darbu lasījumus, darbosies lauku virtuve.

Liepājā pulcēsies ziemas peldētāji no visas 
Latvijas

Foto: liepaja.lv

21. janvārī Liepājā, atpūtas vietā “Beberliņi”, no-
risināsies jau piektais Liepājas atklātais ziemas pel-
dēšanas čempionāts un XIII Latvijas ziemas peldē-

šanas čempionāta posms garajās distancēs. Vērot 
sacensības klātienē aicināts ikviens interesents, 
jo organizatori šo pasākumu veidojuši ne tikai kā 
kvalitatīvas sacensības ziemas peldētājiem, bet arī 
kā relaksējošu atpūtu brīvā dabā. Sacensību laikā 
būs iespējams atbalstīt “roņus”, izvizināties ar po-
nijiem, piedalīties dažādās atrakcijās. Ja laikapstākļi 
atļaus, tad gleznainajā mežu ielokā varēs gan sli-
dot, gan slēpot.

Vienlaikus šajā dienā Liepājā, Kārļa Zāles laukumā, 
norisināsies arī Stinšu svētki. Pasākumā tiks piedā-
vāta izklaides programma gan lieliem, gan maziem 
apmeklētājiem, darbosies svētku tirdziņš, un notiks 
zemledus makšķerēšanas sacensības kopā ar vides 
pētnieku Māri Olti. Pasākumu “Stinšu svētki Lie-
pājā” vadīs Latvijā pazīstamie aktieri Kaspars Gods 
un Egons Dombrovskis, savukārt par muzikālo no-
formējumu rūpēsies mūzikas apvienība “Apved-
ceļš” un “Cepumi”.
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Bērnunamu audzēkņiem minizoodārzs 
Vārvē atvērts bez maksas

Patīkamu pārsteigumu Latvijas bērnunamu audzēk-
ņiem piedāvā minizoodārza “Buki” īpašnieks Agris 
Buks: līdz 15. aprīlim bērnunamu audzēkņi, ierodo-
ties Ventspils novada Vārves pagastā, minizoodār-
za iemītniekus var apskatīt bez maksas. “Bukos” ir 
dažādu šķirņu vistas, pīles un zosis, kazas, pundur-
cūka, sprogainās mangalicas cūkas, poniji, pāvi un 
fazāni, strausi, ēzeļi, truši, bet saimnieki īpaši lepo-
jas ar Čīles alpakām.

Ziņas sagatavojuši Ivonna Vicinska, Indra Vilde, Dzintra Āboliņa, Agate Roga, Marlena Zvaigzne, Inese 
Skrastiņa, Evita Aploka un Mārtiņš Kirma

Apkopojusi Gunta Klismeta

Uzmanību!

Šogad žurnāls “LOGS” vairs neiznāks papīra for-
mā, bet būs pieejams elektroniski.

Lai pieteiktos žurnāla “LOGS” un/vai iknedēļas “In-
folapas” saņemšanai savā e-pastā, lūdzu, atveriet 
šo saiti: http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbi-
niekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13 
un reģistrējieties!

Jana Bunkus, LPS 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

http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

