
2016. gada 18.–24. jūlijs

Nr. 26

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Ministriju un iestāžu ziņas
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Novadu un pilsētu vēstis

Aicina Eiropu vienoties kopīgā akcijā

Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociāci-
ja aicina piedalīties Eiropas mēroga akcijā “Mēs 
esam Eiropa” un 28. jūlijā izkārt Eiropas karogu.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicina atbalstīt 
Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociāci-
jas Eiropas mēroga akciju, kuru ierosinājusi Joen-
sū pilsēta (Joensuu, Somijā). Šī pilsēta aicina visas 

Eiropas pašvaldības atsaukties un 28. jūlijā izkārt 
Eiropas karogu pie pašvaldības ēkām, tādējādi at-
balstot Eiropas Savienības (ES) vērtības.

Uzaicinājumā teikts:

“Joensū – neliela Somijas pilsēta Eiropas nomalē – 
aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai pasaulei, 
cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadarbī-
ba. Eiropa nav ideāla, taču ikviens no mums ir ideāls 
eiropietis. Tāpēc ierosinām izdarīt dažas pavisam 
vienkāršas lietas, lai parādītu, ka esam vienisprātis.

Pirmkārt, paziņosim par savu līdzdalību, reģistrē-
joties iniciatīvas tīmekļa vietnē (www.connecting
europeans.eu). Otrkārt, 28. jūlijā pacelsim Eiropas 
karogu kā mūsu kopīgās Eiropas simbolu – uzvil-
ksim to karoga mastā, izmantosim plakātus u. tml. 
Varam izmantot arī citus līdzekļus, lai uzskatāmi 
paustu pārliecību par to, ka Eiropas pilsētu un no-
vadu sadarbībai ir ļoti liela nozīme.

Vai esat gatavi atsaukties Joensū aicinājumam?”

Akciju atbalsta Somijas Ārlietu ministrija, kā arī 
Eiropas Reģionu komiteja. Tās prezidents Marku 
Markula atzīst: “Šodien vairāk nekā jebkad agrāk 
ir jāatbalsta ikviena iniciatīva Eiropas saliedēšanai. 
Vienotāka Eiropa nozīmē arī saliedētākus tās pilso-
ņus, un tā ir cerība uz gaišāku nākotni.”

AKTUALITĀTES



2

Akcijas organizatori aicina reģistrēt savu pašvaldību 
šīs aktivitātes interneta vietnē www.connecting
europeans.eu (informācija pieejama arī latviešu 
valodā), iesniegt nelielu aprakstu, kā arī norādīt, 
pie kādas ēkas karogs tiks izkārts. Reģistrētās paš-
valdības tiks atspoguļotas vienotā digitālā kartē. 
Tāpat organizatori aicina karoga pacelšanas brīdi 
iemūžināt fotogrāfijās un publicēt pašvaldību in-
terneta vietnēs.

Ievietojot informāciju par šo akciju internetā, lū-
dzam izmantot tēmturi #WeAreEurope.

Papildinformācija par šo iniciatīvu:
www.connectingeuropeans.eu
www.twitter.com/joensuucalling
www.facebook.com/connectingeuropeans
#WeAreEurope

Jana Bunkus, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

Diskutē par “Pasākumu vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ieviešanu

13. jūlijā LPS ar Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru (CFLA) rīkoja informatīvu semināru–videokon-
ferenci par 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi-
laksei” ieviešanu. Seminārā piedalījās un aktuālo in-
formāciju sniedza Veselības ministrijas, Slimību pro-
filakses un kontroles centra, Iepirkumu uzraudzības 
biroja, Finanšu ministrijas un CFLA speciālisti.

Darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:

1. Vispārīgie nosacījumi atbalsta saņemšanai 
9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (Jev-
genijs Blaževičs, Veselības ministrijas Investīciju un 
ES fondu uzraudzības departamenta direktors).

2. Dalībnieku uzskaite projektu pasākumos atbil-
stoši ESF Regulas prasībām (Edijs Kirsanovs, Finan-
šu ministrijas Cilvēkresursu un publisko investīciju 
plānošanas nodaļas vecākais eksperts).

3. Projektā atbalstāmās darbības (Solvita Kļaviņa
Makrecka, Slimību profilakses un kontroles centra 
Slimību profilakses nodaļas vadītāja).

4. Informācija par projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanu un iesniegšanu (Agija Bistere, CFLA Iz-
glītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projek-
tu atlases nodaļas vadītāja).

5. Iepirkumu organizēšana, izmaiņas Publisko ie-
pirkumu likumā, biežāk pieļautās kļūdas (Agnese 
Irmeja, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas 
departamenta direktore, Inta Vingre, Iepirkumu uz-
raudzības biroja Kontroles departamenta direktore).

6. Projektu praktiskā ieviešana: izmaksas, pama-
tojošie dokumenti (Gunta Bērziņa, CFLA Veselības 

http://www.connectingeuropeans.eu
http://www.connectingeuropeans.eu


attīstības projektu nodaļas vadītāja, Uģis Žukelis, 
CFLA Veselības attīstības projektu nodaļas vadītāja 
vietnieks).

Klātienē diskusijā piedalījās 40 cilvēki, bet video-
konferenci vēroja 180.

Diskusijas videoierakstu var noskatīties LPS inter-

neta vietnē http://www.lps.lv/lv/seminariunvi-
deo/videoarhivs/3207videokonferencepasaku-
mivietejassabiedribasveselibasveicinasanaiun
slimibuprofilaksei. Šeit var atrast arī visas diskusijā 
izmantotās prezentācijas.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba 
diskusijā spriež par tūrisma attīstību

14. jūlijā notika LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
darba diskusija “Tūrisma attīstība novados, un kā 
veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakal-
pojumu eksportu”.

Tūrisma nozares attīstība ir viena no pašvaldību at-
tīstības prioritātēm. Attīstot tūrismu, tiek veicināta 
uzņēmējdarbības attīstība, novada tēla pazīsta-
mība un investīciju piesaiste. LPS diskusijā centās 
pieskarties jautājumiem, kā nodrošināt tūrisma at-
tīstību un celt tā ekonomisko efektivitāti, un radīt 
jaunas darbvietas, kā arī kā veicināt Latvijas integ-
rāciju starptautiskajā tūrisma apritē.

Darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi: 

1. Jūrmalas pieredze tūrisma mārketingā ārvalstīs 
(Gunta Ušpele, Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma 
nodaļas vadītāja).

2. Tūrisma politikas prioritātes un Latvijas tūrisma 
attīstības pamatnostādnes (Madara Lūka, EM Ār-
valstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta 
veicināšanas nodaļas vecākā referente).

3. LIAA Tūrisma departamenta darbs, lai attīstī-
tu Latvijas tūrismu, un sadarbību ar pašvaldībām 
(Anita Priedīte, LIAA Tūrisma mārketinga nodaļas 
vadošā eksperte).

4. Kurzemes reģiona pieredze un piedāvājumi da-
rījumu tūrisma attīstīšanai un tūrisma specifika 
ārpus Rīgas (Zane Gaile, Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs).

5. Par biedrību “Latvijas kongresu birojs” un paš-
valdību iesaisti (LKB pārstāvji).

Par klasteru programmu:

Kontaktinformācija: Evita Feldberga, Ekonomikas 
ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas de-
partamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3207-videokonference-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3207-videokonference-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3207-videokonference-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3207-videokonference-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei


un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā refe-
rente, tel.: 67013023, epasts: Evita.Feldberga@
em.gov.lv.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. 
specifiskais atbalsta mērķis (SAM) “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpo-
jumus”.

Jau drīzumā Kultūras ministrija plāno izsludināt 
SAM 5.5.1. projekta ideju un kopīgās sadarbības 
projekta stratēģijas sākotnējās redakcijas priekšat-
lasi. Projekta idejas un kopīgās sadarbības projekta 
stratēģijas sākotnējās redakcijas iesniedzējs var būt 
pašvaldība vai pašvaldības iestāde.

Informācija par programmu pieejama šeit: http://
www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/.

Kontaktinformācija: Zanda Saulīte, Kultūras minis-
trijas ES fondu departamenta Finanšu instrumentu 
attīstības nodaļas vadītāja, 67 330 316, Zanda.Sau-
lite@km.gov.lv.

Papildinformācija par SAM 5.5.1. un 5.6.1. “Veici-
nāt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot terito-
rijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” pie-
ejama šeit: http://www.km.gov.lv/lv/es/struktur-
fondi/2014_2020.html.

Diskusijas videoierakstu var noskatīties LPS inter-
neta vietnē http://www.lps.lv/lv/seminariunvi-
deo/videoarhivs/3208turismaattistibapasval-
dibasunkaveicinatvietejaturismaattistibuun
turismapakalpojumueksportu. Šeit var atrast arī 
visas diskusijā izmantotās prezentācijas.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde–
videokonference

Sēde notiks 20. jūlijā plkst. 11 LPS ēkā Mazajā Pils 
ielā 1 Rīgā, 4. stāvā.

Darba kārtība:

1. “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģi-
jas sistēmas dalībniekiem”, to pielietošanas kār-

tība (uzaicināti: AS “Sadales tīkli” un Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji).

2. Progresa ziņojums par daudzdzīvokļu māju silti-
nāšanas programmu (Andra Feldmane, LPS pa-
domniece uzņēmējdarbības jautājumos).

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3206tehniskoproblemukomitejassedevi-
deokonference.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 5. augustā plkst. 10.30 Alsungas 
kultūras namā Alsungā, Ziedulejās 1.

Dienas kārtība:

9.45–10.30 Sagaidīšana Alsungas kultūras namā 
(kafija un uzkodas)

10.30–11.00 Alsungas novada prezentācija (priekš-

sēdētāja Aivara Sokolovska uzruna, izpilddirektora 
Voldemāra Dunajeva un Attīstības nodaļas prezen-
tācija)

11.00–11.10 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.10–12.25 Kultūras mantojums. Aktualitātes 
kultūras jomā (gatavošanās valsts simtgadei; finan-
sējums 2017. gadam u.c.). Tūrisms, vietējie muze-
ji, to akreditācija. NKM likumprojekts un dziesmu 
svētki 2018.

http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/2014_2020.html
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/2014_2020.html
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3208-turisma-attistiba-pasvaldibas-un-ka-veicinat-vieteja-turisma-attistibu-un-turisma-pakalpojumu-eksportu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3208-turisma-attistiba-pasvaldibas-un-ka-veicinat-vieteja-turisma-attistibu-un-turisma-pakalpojumu-eksportu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3208-turisma-attistiba-pasvaldibas-un-ka-veicinat-vieteja-turisma-attistibu-un-turisma-pakalpojumu-eksportu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3208-turisma-attistiba-pasvaldibas-un-ka-veicinat-vieteja-turisma-attistibu-un-turisma-pakalpojumu-eksportu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3206-tehnisko-problemu-komitejas-sede-videokonference
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3206-tehnisko-problemu-komitejas-sede-videokonference
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3206-tehnisko-problemu-komitejas-sede-videokonference


Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības “Orisā-
re” pieredze: Piebalgas Muzeju apvienības vadītāja 
Līva Grudule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kul-
tūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone 

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe 
Pujāte

12.25–12.50 Pašvaldību publiskās bibliotēkas: iz-
aicinājumi un iespējas (Latvijas Bibliotekāru bied-
rības valdes locekle Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
direktore Laima Mirdza Ostele)

12.50–13.20 Latvijas valsts simtgade. Pašvaldību 
iespējas un uzdevumi (Latvijas Valsts simtgades 
biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja 
Jolanta Borīte)

13.20–13.50 Pašvaldību vizuālā identitāte – bū-

tisks komunikācijas veids (sabiedrisko attiecību 
speciālisti, pašvaldības reklāma, pašvaldības in-
formatīvais izdevums, vietējo zīmolu nozīme) (LPS 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana 
Bunkus)

14.00–15.00 Novada apskate: pils, Rijas, Zieduleja

15.00–15.30 Pusdienas kultūras namā

15.45–16.30 Suitu parka (pie muzeja) stādīšanas 
talka (paņemiet darba apavus!) 

Interesentiem piedāvā apskatīt skolu, bērnudārzu, 
keramiku, austuvi, ceptuvi, baznīcu.

17.00 Interesenti brauc uz rietumu krastu, kur jūra 
atkāpusies no Alsungas.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
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Aktuālākos jaunumus par LPS komitejām, sanāksmēm un citiem notikumiem varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Eiropas reģionu un pilsētu konference 
Zalcburgā

Eiropas reģionu institūts (IRE) organizē 12 Eiropas 

reģionu un pilsētu konferenci 25.–27. septembrī 
Zalcburgā (Austrijā).

Darba kārtība un praktiskā informācija 1. pieliku-
mā.

“Projektu nakts 2016” 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau 
otro gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras 
festivālu “Projektu nakts 2016”. Festivāla mērķis ir 
veicināt programmas “Erasmus+” projektu izstrādi, 
t. i., ikvienam interesentam, kurš līdz šim nav īste-
nojis “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, būs 

iespēja iepazīt Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīv-
prātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektu būtību un, protams, izprast, kā savu ideju 
ietērpt projektā.

“Projektu nakts 2016” notiks no 27. līdz 28. augus-
tam viesu namā “Turbas” (40 km no Rīgas un 5 km 
no Ogres, Suntažu virzienā). Aģentūra nodrošinās 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p1.pdf
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nokļūšanu no Ogres līdz viesu namam un atpakaļ.

Aicinām pieteikties festivālam savlaicīgi, jo vietu 
skaits ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 28. jūlijam, 
elektroniski aizpildot pieteikuma anketu: http://
ejuz.lv/projektunakts2016.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
informācija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ES fon-
du 2014.–2020. gada plānošanas periodā pilda vie-
nīgās sadarbības iestādes funkcijas. Lai nodrošinātu 
efektīvu komunikāciju starp projekta iesniedzēju, 
finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi, CFLA 
aicina aktīvi izmantot šādus informācijas kanālus:

1. CFLA Klientu apkalpošanas centrs gan klātienē, 
gan attālināti – Meistaru ielā 10 Rīgā. Darba laiks: 
darbdienās 8.30–17.00, tālrunis 66939777, e
pasts konsultācijām: info@cfla.gov.lv.

2. CFLA reģionālās nodaļas: 

2.1. Latgales reģiona nodaļa: Rēzeknē, LV4601, 
18. novembra ielā 35, 2. stāvā, tālrunis: 
66939699, fakss: 64675220, epasts: latga-
le@cfla.gov.lv;

2.2. Kurzemes reģiona nodaļa: Kuldīgā, LV
3301, Liepājas ielā 48, 303. kabinetā, tāl-
runis: 66939797, fakss: 63391280, epasts: 
kurzeme@cfla.gov.lv;

2.3. Vidzemes reģiona nodaļa: Cēsīs, LV4101, 
Jāņa Poruka ielā 8, 219. kabinetā, tālrunis: 
66939739, fakss: 64112260, epasts: vidze-
me@cfla.gov.lv;

2.4. rudenī darbu uzsāks Zemgales reģiona no-
daļa Jelgavā.

3. CFLA tīmekļa vietne www.cfla.gov.lv:

Sadaļā “ES fondi 2014–2020” ir apkopota gan pro-
jekta iesnieguma sagatavošanai, gan arī projekta 
īstenošanai aktuālā un būtiskā informācija sada-

lījumā par katru specifisko atbalsta mērķi. Sadaļā 
“Palīgs finansējuma saņēmējiem” ir sniegts me-
todiskais atbalsts par visiem projekta dzīves cikla 
galvenajiem posmiem, sadaļā “Biežāk uzdotie jau-
tājumi” ir apkopti projekta iesniedzējiem un īste-
notājiem būtiski jautājumi un sniegtās atbildes. Tī-
mekļa vietnē var pieteikties jaunumu saņemšanai 
epastā.

4. CFLA informatīvie semināri:

CFLA organizē informatīvos seminārus par izsludi-
nātajām projektu iesniegumu atlasēm un ES fondu 
atbalstu, kas pieejams saskaņā ar specifiskajiem 
atbalsta mērķiem vai to pasākumos, kā arī seminā-
rus par projektu kvalitatīvai īstenošanai būtiskiem 
jautājumiem. Papildus tiek rīkoti arī semināri par 
citiem projektu iesniedzējiem un īstenotājiem bū-
tiskiem jautājumiem, kā publiskā iepirkuma biežāk 
pieļautās kļūdas, Kohēzijas politikas informācijas 
sistēmas evides lietošana u.c. Arvien vairāk se-
mināru tiek veidoti ar iespēju vērot un uzdot jau-
tājumus tiešsaistē un pēc semināra atkārtoti no-
skatīties ierakstus. Izvērtējot tēmas aktualitāti un 
interesentu loku, LPS vai jebkura Latvijas pašvaldī-
ba var ierosināt organizēt kādu noteiktu semināru 
savā teritorijā. 

5. CFLA projektu vadītāju konsultācijas un at-
balsts:

Projekta īstenošanas laikā katram projektam tiek 
iecelts projekta vadītājs, kurš nodrošina ne tikai 
projekta uzraudzību, bet arī konsultatīvo atbalstu. 
Lai veicinātu sekmīgāku projekta īstenošanu, ai-
cinām projektu īstenotājus savlaicīgi sazināties ar 
sava projekta vadītāju par potenciālajiem sarežģī-
jumiem un riskiem projekta īstenošanā.

http://ejuz.lv/projektunakts2016
http://ejuz.lv/projektunakts2016
mailto:info@cfla.gov.lv
mailto:latgale@cfla.gov.lv
mailto:latgale@cfla.gov.lv
mailto:kurzeme@cfla.gov.lv
mailto:vidzeme@cfla.gov.lv
mailto:vidzeme@cfla.gov.lv
http://www.cfla.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p2.pdf
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6. CFLA īslaicīgā pārstāvniecība:

Papildus pamata informatīvajiem kanāliem, ņemot 
vērā ES fondu projektu reģionālo pārklājumu, kā 
arī izvērtējot tēmas aktualitāti un interesentu loku, 
CFLA, vienojoties ar pašvaldību vai pašvaldībām, 
nodrošinās atsevišķus īslaicīgās pārstāvniecības pa-

sākumus – klātienes seminārus un cita veida kon-
sultācijas attiecīgajās pašvaldībās.

Inga Brice-Sabitova,
Programmu vadības un uzraudzības 

departamenta Programmu vadības un metodikas 
nodaļas vadītāja 

Izsludina konkursu par tiesībām izstrādāt 
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI 
deju svētku pūtēju orķestru dižkoncerta 
māksliniecisko koncepciju
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku rīkotājs 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludina kon-
kursu par tiesībām izstrādāt XXVI Vispārējo latviešu 

dziesmu un XVI deju svētku pūtēju orķestru dižkon-
certa māksliniecisko koncepciju. Konkursā var pie-
dalīties radošā grupa, kuras sastāvā ir viens vai divi 
mākslinieciskie vadītāji un režisors. Pieteikumus 
konkursā var iesniegt līdz 1. novembrim.

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/
jaunumi/?news_id=8067.

Rīgā un četros Latvijas reģionos darbu 
uzsācis Informācijas centrs imigrantiem

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu 
imigrantu atbalstam nacionālā, līmenī Rīgā un čet-
ros Latvijas reģionu centros – Daugavpilī, Jelgavā, 
Cēsīs un Liepājā – darbu uzsācis Informācijas centrs 
imigrantiem (ICI), kura darbību saskaņā ar Patvēru-
ma, migrācijas un integrācijas fonda projektu no-
drošinās biedrība “Patvērums “Drošā māja””.

Organizācijas pārstāvji informē, ka ICI darbosies kā 

vienas pieturas aģentūra, kas nodrošinās informā-
ciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem (arī sniedzot 
klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sasto-
pamās valodās – arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, 
uzbeku, puštu u.c.), kā arī pakalpojumu sniedzē-
jiem un Latvijas iedzīvotājiem.

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais 
centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu 
situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI 
pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās profesionālu 
atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas 
pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu 
un pieejamību dažādām imigrantu grupām. 

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbi-
nātība, izglītība, sociālā un juridiskā palīdzība u.c. 
jautājumi), kā arī tulkošanas pakalpojumus, ICI tre-
šo valstu valstspiederīgos aicina izmantot profesio-
nālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elek-
troniski un klātienē.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8067
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8067
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p3.pdf
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Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra aicina aizpildīt anketu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas 
Latvijā pilda programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” nacionālās aģentūras funkcijas, ir iesais-
tījusies starptautiskā stratēģiskās partnerības pro-
jektā, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespē-
jām iekļaušanu programmā.

Piekļūt anketai var šeit: http://goo.gl/forms/JTtP-
Nns7zIf7WyW93. Anketa sastāv no informatīviem 
blokiem par programmu, kas palīdzēs labāk izprast 
programmas būtību un iespējas, un jautājumiem, 

uz kuriem lūdzam sniegt savas atbildes.

Anketas aizpildīšana aizņem ap 30 minūtēm. Pal-
dies jau iepriekš par atsaucību! Aizpildītas anketas 
gaidīsim līdz 27. jūlijam.

Plašāka informācija: Nataļja Gudakovska, natasha.
gudakovska@gmail.com, tālrunis: 29452445.

Kā arī: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSc9iiqS8VqKGEh5EzgEoQ78IS6xkUc8rg0xrSuwo
6dsTJNUw/viewform?c=0&w=1

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/parerasmus
jaunatnesjomu

Projekta ideju priekšatlase nozīmīga 
kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanai, aizsardzībai un attīstībai

14. jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija 
(KM) oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izslu-
dinājusi darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzī-
bas un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu 
ideju priekšatlasi, lai nodrošinātu Ministru kabine-
ta 2016. gada 24. maija noteikumu nr. 322 “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 
21. punktā noteiktā projektu iesniedzēju saraksta 
izveidi.

Visus projekta idejas sagatavošanai nepiecieša-
mos materiālus var lejuplādēt KM tīmekļa vietnē: 
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/2020/5
.5.1.dokumenti.html.

Tāpat KM informē, ka tiem, kuri 11. jūlijā nevarēja 
piedalīties informatīvajā seminārā par 5.5.1. SAM 
ieviešanu, semināra ieraksts ir pieejams VARAM 
tīmekļa vietnes video arhīvā: http://www.varam.
gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/?doc=22299.

Kristīne Kedo,
KM Telpiskās plānošanas departamenta  

Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

KM aicina diskutēt un sniegt ieteikumus 
efektīvai sabiedrisko mediju pārvaldībai

KM Mediju politikas nodaļa jūnijā prezentēja un 
nodeva sabiedrības apspriešanai priekšlikumus 
jauna likuma izstrādei par sabiedrisko mediju pār-
valdību. Lai noteiktu labāko izvēli Latvijai, KM ai-

cina eks pertus un plašāku sabiedrību iesaistīties 
diskusijās un līdz 15. augustam iesniegt savus ie-
teikumus vai alternatīvus pārvaldības risinājumus.

Mēneša laikā kopš KM priekšlikuma apsprieša-
nas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu ko-
misijai nav iesniegts neviens konkrēts ieteikums 

http://goo.gl/forms/JTtPNns7zIf7WyW93
http://goo.gl/forms/JTtPNns7zIf7WyW93
mailto:natasha.gudakovska@gmail.com
mailto:natasha.gudakovska@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9iiqS8VqKGEh5EzgEoQ78IS6xkUc8rg0xrSuwo6dsTJNU-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9iiqS8VqKGEh5EzgEoQ78IS6xkUc8rg0xrSuwo6dsTJNU-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9iiqS8VqKGEh5EzgEoQ78IS6xkUc8rg0xrSuwo6dsTJNU-w/viewform?c=0&w=1
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/2020/5.5.1.dokumenti.html
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/2020/5.5.1.dokumenti.html
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/?doc=22299
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/?doc=22299


piedāvājuma pilnveidošanai. Veicinot sabiedrības 
iesaisti jautājumā par sabiedrisko mediju pārvaldī-
bas modeļiem, 3. augustā notiks pieredzes apmai-
ņas diskusija ar Vācijas ekspertiem par sabiedris-
ko mediju pārvaldību. 3. augusta pasākums turpina 
KM sadarbībā ar Saeimu uzsākto publisko diskusiju 

par mediju politiku, nodrošinot iespēju iepazīties 
arī ar dažādu ārvalstu ekspertu pieredzi un viedok-
li.

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/
jaunumi/?news_id=8075.
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Valdība apstiprina programmu laba 
jūras vides stāvokļa panākšanai līdz 
2020. gadam

12. jūlijā valdība apstiprināja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto 
pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa pa-
nākšanai līdz 2020. gadam.

Tādējādi tiek noteikti nepieciešamie pasākumi, lai 
panāktu vai saglabātu labu jūras vides stāvokli Lat-
vijas jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos atbilstoši 
starptautiskajām prasībām un Latvijas normatīva-
jam regulējumam.

Programmas balstīta uz 2012. gadā izstrādāto jūras 

vides stāvokļa novērtējumu un 2014.–2015. gadā 
veiktajiem pētījumiem. Šajos pētījumos konstatēts, 
ka tikai esošo un plānoto pasākumu īstenošana ne-
nodrošinās būtiskus jūras vides stāvokļa uzlaboju-
mus. Jūras vidi ietekmē ne tikai tādas jūras nozares 
kā zivsaimniecība un jūras transports, bet arī liels 
skaits citu jomu un nozaru politiku, kas tiek īsteno-
tas iekšzemē. Tāpēc būtiski, lai jūras vides stāvokļa 
uzlabošanai un piesārņojuma slodzes samazināša-
nai tiktu īstenoti visaptveroši pasākumi laba iekš-
zemes ūdeņu stāvokļa sasniegšanai, kurus paredz 
Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu 
apsaimniekošanas plāni 2016.–2021. gadam.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22300.

Jau trešo gadu Labklājības ministrija rīkos 
sociālo darbinieku vasaras skolu

Lai veicinātu sociālo darbinieku profesionalitāti, 
sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīs-
tību un izaugsmi, Labklājības ministrija (LM) no 24. 
līdz 26. jūlijam jau trešo gadu pēc kārtas organizē 
sociālo darbinieku vasaras skolu.

Sociālo darbinieku ikdiena ir saistīta ar dažādu 
problēmsituāciju risināšanu, un svarīgi, lai cilvē-
kiem vajadzīgo atbalstu sniegtu profesionāls, har-
monisks un radošs sociālā darba speciālists. Tāpēc 
vasaras skolā galvenais uzsvars likts uz sociālo dar-
binieku personības profesionālo un psihoemocio-
nālo stiprināšanu.

Vasaras skolā piedalīsies pašvaldību sociālo die-
nestu sociālie darbinieki no 22 pašvaldībām, kas 
ikdienā veic sociālo darbu. Pēc iepriekšējo gadu 
dalībnieku ierosinājuma katru gadu vasaras skolas 
rīko citā reģionā, jo tajās piedalās sociālie darbinie-
ki no visiem Latvijas plānošanas reģioniem. Šogad 
tā notiks Latgalē, “Latvijas valsts mežu” tūrisma un 
atpūtas centrā “Ezernieki”.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8075
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8075
http://www.lhei.lv/lv/jurasdirektiva.php
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22300
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22300
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p4.pdf
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ķeme-
ru nacionālā parka individuālie aizsardzības un iz-
mantošanas noteikumi”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņē-
mumu klasifikāciju””, 6. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu “Par Attīstības sadar-
bības politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. ga-
dam”, 7. pielikums.

VSS632 – Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un 
personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un so-

ciālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz 
pašvaldību budžetiem”, 8. pielikums.

Apakškomiteja 28.07.2016. SAM 9.3.1. “Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” pasākums 9.3.1.1. “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai”, 9. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Speciālās izglītības 
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības ie
stāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēša-
nas kārtība”, 10. pielikums.

VSS669 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizētās daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības īpašumā”

VSS659 – Likumprojekts “Grozījums Publiskas per-
sonas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas no-
vēršanas likumā”

VSS676 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Viļānu novada Viļānu pilsētā”

VSS679 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos 
Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un fi-
nansēšanas kārtība””

VSS668 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģis-
kais novērtējums””

VSS681 – Likumprojekts “Grozījumi Veterinārme-
dicīnas likumā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394285
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394285
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_26_p10.pdf
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Operas dienas Jēkabpilī

Jau piekto gadu Jēkabpilī norisināsies Operas die-
nas. No 19. līdz 24. jūlijam šeit koncertēs gan or-
ķestra “Maskavas virtuozi” pirmā vijole Aleksejs 
Lundins ar ģimeni, gan Endija Aleksandra un Renārs 
Tomašickis kopā ar vīru vokālo ansambli “Dižbrāļi” 
un Jēkabpils kamerorķestri. Režisora Jurija Alek-
sandrova vadībā “Sanktpēterburgas Operas” te-
ātris Krustpils brīvdabas estrādē izrādīs Dž. Rosīni 
operu “Seviljas bārddzinis”, bet ģimenes ar bēr-
niem priecēs koncertuzvedums “Mūzikas skaņas”.

Vairāk informācijas šeit: www.jkp.lv.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Nīcas novada svētki – sešas dienas

Uz lielo Nīcas novada svētku pasākumu visi tiek ai-
cināti 30. jūlijā, taču daudzveidīgas aktivitātes būs 
arī novada ciemos: 21. jūlijā Grīnvaltos notiks cie-
ma bērnu svētki, 22. jūlijā Kalnišķos – populāras 
latviešu mūzikas koncerts un balle, 23. jūlijā Jūr-
malciemā – sajūtu un izziņas takas un koru sadzie-
dāšanās, 24. jūlijā Rudē – aktīva atpūta visai ģi-
menei un 29. jūlijā Bernātos – sieviešu draudzības 
skrējiens. 30. jūlijā Nīcā svētku gājienam no Bārtas 
tilta līdz Nīcas parkam sekos tirgus, pašdarbnieku 
koncerts, pludmales volejbola un Latvijas stiprinie-
ku čempionāti, pavāra Raimonda Zommera meis-

tarklase, koncerts “No četriem novadiem austs” un 
svētku balle.

“Cēsis 810” – cēsnieku veidoti nacionāla 
mēroga svētki

Cēsu 810 gadu jubilejas svētki no 22. līdz 24. jūli-
jam būs krāšņi un unikāli ar tradicionālās, moder-
nās un gastronomiskās kultūras elementiem. Svēt-
ki būs īpaši ar plašo programmu, kurā ikviens varēs 
ne tikai atrast kaut ko sev tīkamu un zināmu, bet arī 
atklāt ko jaunu un iepriekš nepiedzīvotu, – uz pie-
cām skatuvēm notiks visdažādākās performances. 
Jubilejas lielkoncerta programmā skanēs gan Jāņa 

http://www.jkp.lv


12

Cimzes apdarinātās dziesmas, gan fragments no 
operas “Baņuta”. Īpašu skaņdarbu lielajam salūtam 
radījis komponists Rihards Zaļupe. Savukārt festivā-
la “Fono Cēsis” veidotāji sola īstu rokfestivālu, un 

interesanti būs arī ritma svētki un gastronomiskās 
“piedevas”.

Ar svētku programmu iespējams iepazīties ŠEIT.

Pāvilostā – trešais “Zaļais stars”

http://www.cesis.lv/uploads/files/Cēsis 810 programma.pdf
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Gaisa balonu festivāls “Saldum – 160”

22. un 23. jūlijā Saldū norisināsies viens no Saldus 
pilsētas jubilejas gada centrālajiem pasākumiem – 
grandiozais gaisa balonu festivāls “Saldum – 160”. 
Tā rīkotāji sola, ka šis būs viens no beidzamo gadu 
lielākajiem un vērienīgākajiem gaisa balonu festivā-
liem Latvijā, kura laikā divas dienas notiks ne vien 
gaisa balonu lidojumi virs Saldus, bet programmā 

paredzēta arī degļu parāde un balonu spīdēšana 
dažādās Saldus vietās. 23. jūlijā visas dienas garu-
mā Saldū norisināsies vēl vairāki pasākumi – Lavan-
du svētki lauku sētā “Kalnjaunsētas”, Saldus ezera 
svētki Saldus ezera pludmalē un Latvijas senākais 
rokfestivāls “Saldus Saule”. Vairāk informācijas: 
www.saldus.lv.

http://www.saldus.lv
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Rēzeknes novada diena Ančupānu ielejā

23. jūlijā Rēzeknes novada pašvaldība saviem ie-
dzīvotājiem un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus, 
ģimeniskus, izzinošām un sportiskām aktivitātēm 
piesātinātus svētkus – Rēzeknes Novada dienu 
Ančupānu ielejā. Plašajā pasākuma programmā 

savām interesēm atbilstošas aktivitātes atradīs ik-
viens. Basketbola spēles cienītāji varēs noskaidrot 
labāko komandu strītbola sacensībās, un jau otro 
reizi notiks sacensības “Rēzeknes novada stiprākais 
lauku vīrs – 2016”. Mazie stiprinieki savu izveicību 
varēs pārbaudīt “Piedzīvojumu takā”. Turpinot jau 
vairākus gadus aizsākto “Pagastu dižošanās” tradī-
ciju, arī šogad Rēzeknes novada pagasti rādīs, ar ko 
tie ir stipri un bagāti: Pagastu ielā būs gan amatnie-
ku paraugdemonstrējumi, gan radošās darbnīcas, 
gan mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekš-
nesumi, gan kulinārais mantojums. Kā ierasts, visas 
dienas garumā apmeklētājus gaidīs arī amatnieku 
darinājumu tirdziņš. Pulksten 17 ar koncertu “Ma-
nas mājas dzimtā novadā” sāksies svētku muzikālā 
daļa un tiks godinātas Rēzeknes novada stiprākās 
un talantīgākās ģimenes. Pēc svētku koncerta līk
smība turpināsies nakts ballē.

Trešais Jelgavas nakts pusmaratons

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

Šogad Jelgavas nakts pusmaratons notiks jau tre-

šo reizi, un tas ir viens no nozīmīgākajiem un vē-
rienīgākajiem sporta notikumiem Jelgavā. Pašval-
dība arī šogad atbalsta pilsētas iedzīvotājus, kuri 
izvēlas veselīgu dzīvesveidu, un piedāvā iespēju 
500 skrējējiem bez maksas startēt Jelgavas nakts 
pusmaratonā 23. jūlijā. Tradicionāli pasākums būs 
piesātināts arī ar kultūras izklaidēm un aktivitātēm 
gan trasē, gan arī ārpus tās – sacensību centrā Pas-
ta salā. Pustūkstotis bezmaksas reģistrācijas kvotu 
tiks sadalītas starp trim skriešanas distancēm: 100 
paredzētas pusmaratonistiem, 200 – 10 kilomet-
ru un 200 – 5 kilometru skrējiena dalībniekiem. 
Tāpat, nemaksājot dalības maksu, jelgavnieki ne-
ierobežotā skaitā varēs startēt nūjošanas distancē 
un Bērnu skrējienā. Vairāk informācijas: sports.jel-
gava.lv, jelgavaspusmaratons.lv vai bigbankskrien-
latvija.lv.

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/06/logoKR.jpg&w=950
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“Iecavas Makgaivers 2016”

23. jūlijā otro reizi Iecavā norisināsies netradicio-
nāls un pārsteidzoši azartisks orientēšanās skrē-
jiens “Iecavas Makgaivers 2016”, kurā piedalīsies 
draugu, darba kolēģu un ģimeņu komandas. Ik-
viens varēs aizraujošā gaisotnē iepazīt Iecavas par-
ku, ielas, objektus un dažādas citas skaistas vietas 
Iecavā. Pasākums “Iecavas Makgaivers 2016” ir ko-
mandas skrējiens pa norobežotu distanci, kas vijas 
caur Iecavas upi, ielām, pļavām un ēkām. Pa trases 
trajektoriju izvietoti vairāki kontrolpunkti, kuros jā-
veic spēka, fiziskie, atjautības un zināšanu uzdevu-
mi. Trases kopgarums ir 10–13 km.

Svētki Pāvilostas novada Saraiķos
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Aicina piedalīties gājienā Dagdas novadā

23. un 24. jūlijā notiks gājiens gar Baltkrievijas–
Latvijas robežu Dagdas novadā no Tīmaņiem līdz 
Asūnei, kas norisinās fonda “1836” ceļā “Aplido, 
apceļo, apmīļo Latviju!”. Gājiens sāksies sestdienas 
rītā pie Tīmaņu muižas, pirmajā dienā dosies līdz 

Svarinciem, bet svētdien mēros atlikušo ceļu līdz 
Asūnei. Svētdien, 24. jūlija vakarā, Asūnes estrādē 
notiks fonda “1836” un fonda “Viegli” draugu kon-
certs. Kopš maija vidus projekta autori ar draugiem 
paspējuši viesoties Kurzemes un Vidzemes jūrmalā 
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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/

un Latgalē, mērojot pirmos 260 km un ierokot pir-
mās ceļa norādes, ko veidojuši mākslinieki Velga 

Vītola un Gaitis Burvis.

Ziņas sagatavojuši Ieva Liepniece, Gunita Šime, Kārlis Pots, Zane Šteina, Guna Malinovska un Jelgavas 
Sporta servisa centrs

Apkopojusi Gunta Klismeta

mailto:jana.bunkus@lps.lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

