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AKTUALITĀTES

Notikusi pirmā lekcija “Jaunatnes lietu 
konsultatīvās komisijas veidošana 
pašvaldībā”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Latvijas Jau-
natnes padomi (LJP) organizē tiešsaistes lekciju cik-
lu par aktuālajiem jautājumiem un izaicinājumiem 
jaunatnes jomā Latvijā.

15. septembrī notika pirmā videokonferences par 
tēmu “Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas vei-

došana, darbība, veiksmes stāsti, zemūdens ak-
meņi”. IZM Politikas iniciatīvu un attīstības depar-
tamenta vecākais referents Edgars Lākutis iepa-
zīstināja ar videolekciju ideju, plānoto saturu, to 
sasaisti ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 
2016.–2020. gadam, Jaunatnes lietu konsultatīvās 
komisijas likumisko ietvaru un aktualitātēm jaunat-
nes jomā.

Ar pašvaldību labajiem piemēriem dalījās Ventspils 
pilsētas domes Jaunatnes lietu komisijas priekšsē-
dētāja vietnieks Kristians Jacevičs un Nīcas novada 
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pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Anete Straz-
diņa.

Prezentācijas un videoieraksts pieejams LPS inter-
neta vietnē: http://www.lps.lv/lv/profesionalas-
apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3301-notikusi-pir-
ma-lekcija-jaunatnes-lietu-konsultativas-komisijas-
veidosana-pasvaldiba.

Nākamās lekcijas:

2. lekcija “Jaunatnes organizācijas pašvaldībā. 
Pienākumu deleģēšana organizācijām. Prakse, 
piemēri, rezultātu nodrošināšana” notiks 7. ok-

tobrī plkst. 11–12.30 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē. Piedalīsies IZM, biedrības LJP, biedrī-
bas “Ventspils jauniešu dome” un Engures novada 
pašvaldības pārstāvji.

3. lekcija “Jauniešu uzņēmējdarbības (uzņēmēj-
spēju) atbalsta pieredze. Sociālā uzņēmējdarbī-
ba” notiks 24. novembrī plkst. 11–12.30 LPS ēkā 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Piedalīsies IZM, 
biedrības LJP, biedrības “Latvijas sociālās uzņēmēj-
darbības asociācija” pārstāvji.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Welcome projekta konference “Migrantu 
tiesības un ES pilsonība”

No 21. līdz 25. septembrim Latvijā notika Welcome 
projekta konference “Migrantu tiesības un ES pilso-
nība”. 22. septembrī Eiropas Savienības (ES) mājā 
notika atklāšanas pasākums.

Welcome projektā iesaistījušies partneri no 12 
ES valstīm: Itālijas, Francijas, Spānijas, Bulgārijas, 
Igaunijas, Maltas, Kipras, Rumānijas, Slovākijas, 
Ungārijas, Grieķijas un, protams, Latvijas.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis atklāšanas runā 
uzsvēra, ka šobrīd, kad Eiropas Savienību pārplūdi-
na milzīgs patvēruma meklētāju skaits, ir skaidrs, 

ka lielākā daļa paliks šeit uz mūžu. Un tas nozīmē, 
ka mums visiem ir jāpieliek lielas pūles, lai veiksmī-
gi integrētu šos cilvēkus, tiklīdz tie kļūs par Latvijas, 
Igaunijas, Grieķijas, Itālijas vai citas ES valsts pilso-
ņiem, līdz ar to – arī ES pilsoņiem. “Tas nebūs viegls 
process, un galvenokārt tas saistīts ar radikālajām 
kultūras un reliģijas atšķirībām. Tomēr mums nav 
cita ceļa, un mums ir jāatrod labākais veids, kā to 
izdarīt. Lai atrastu labāko veidu, mums ir savstar-
pēji jāsadarbojas, jādalās pieredzē, lai izvērtētu, 
kas darbojas vislabāk, un pārņemtu labās prakses 
piemērus, ja tie ir piemēroti konkrētās valsts situā-
cijai,” piebilda A. Jaunsleinis.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3301-notikusi-pirma-lekcija-jaunatnes-lietu-konsultativas-komisijas-veidosana-pasvaldiba
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3301-notikusi-pirma-lekcija-jaunatnes-lietu-konsultativas-komisijas-veidosana-pasvaldiba
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3301-notikusi-pirma-lekcija-jaunatnes-lietu-konsultativas-komisijas-veidosana-pasvaldiba
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3301-notikusi-pirma-lekcija-jaunatnes-lietu-konsultativas-komisijas-veidosana-pasvaldiba


3

LPS un Finanšu ministrijas sarunas 
par Ministru kabineta vienošanās un 
domstarpību protokola projektu

21. septembrī notika LPS un Finanšu ministrijas 
sarunas par Ministru kabineta un LPS 2017. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektu. 
Tika izskatīti jautājumi par prognozētajiem ieņē-
mumiem pašvaldību budžetā 2017. gadā un vidējā 
termiņā, pašvaldību iespējām aizņemties, finan-
sējumu pašvaldību ceļiem un ielām, kā arī virkne 
problēmjautājumu izglītības jomā, sociālajā jomā, 
iekšlietu jomā u.c. Lai arī ir panāktas vienošanās 
vairākos jautājumos, joprojām abām sarunu pu-
sēm saglabājušies atšķirīgi viedokļi par iedzīvotā-

ju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp 
pašvaldībām un valsti (LPS Valde atbalsta prasību 
noteikt nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp paš-
valdībām un valsti proporcijā 81%:19%) un praktis-
ki visos izglītības jomas jautājumos (par pašvaldību 
internātskolu tīklu un to finansēšanas nosacīju-
miem, par pašvaldību profesionālo izglītības ie-
stāžu finansēšanas nosacījumiem un iespējām no 
valsts budžeta maksāt stipendijas šo izglītības ie-
stāžu audzēkņiem, par “sociālā spilvena” program-
mu pedagogiem, kuri izglītības reformas rezultātā 
zaudēs darbu, u.c.). 

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Pašvaldība Rumānijā meklē sadraudzības 
partneri – pašvaldību Latvijā

Budeasas pašvaldība (Rumānijā, Ardžešas reģionā, 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Budeasa,_
Arge%C8%99) vēlas atrast pašvaldību Latvijā, lai 
kļūtu par sadraudzības pašvaldībām.

Budeasas pašvaldība vēlas attīstīt sadarbību dažā-
dās jomās – organizēt pieredzes apmaiņu (apmai-
ņas vizītes), sadarboties kopīgu projektu izstrādē 
un ieviešanā, kā arī popularizēt rumāņu un latviešu 
nacionālās tradīcijas un kultūras mantojumu.

Budeasas iedzīvotāju skaits: 4000. Lielākā daļa ie-

dzīvotāju ir rumāņi (96%), ir arī neliela romu mino-
ritāte (2%). Reliģiskā piederība: lielākā daļa iedzīvo-
tāju ir pareizticīgie (97%).

Ja jūsu pašvaldība vēlas kļūt par Budeasas sadrau-
dzības partneri, rakstiet LPS padomniecei ārējo 
sakaru jautājumos Elitai Kressei: elita@lps.lv vai 
asociācijas “Montana Iezer Muscel” (Rumānija) 
prezidentam Leonardam Soare kungam: leoso-
are@yahoo.com, tālr. +40 248566253, mob. tālr. 
+40 752189500.

 
Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu videokonferencē spriež par 
datu aizsardzības jautājumiem

19. septembrī LPS notika videokonference pašval-
dību sabiedrisko attiecību speciālistiem, kurā serti-
ficēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste 
Latvijas sertificēto personu datu aizsardzības spe-
ciālistu asociācijas priekšsēdētāja Agnese Boboviča 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Budeasa,_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Budeasa,_Arge%C8%99
mailto:elita@lps.lv
mailto:leosoare@yahoo.com
mailto:leosoare@yahoo.com
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pastāstīja par svarīgāko šajā jomā. Speciāliste arī 
paskaidroja informācijas un fotomateriāla ievieto-
šanas nosacījumus pašvaldību izdevumos un inter-
neta vietnēs.

Tā kā daudziem nebija iespējas noskatīties šo vi-
deokonferenci, LPS aicina pašvaldību sabiedris-
ko attiecību speciālistus uz sanāksmi 13. oktobrī 
plkst. 10.00 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē, 

lai klātienē apspriestu videokonferencē minētos 
svarīgākos faktus. Pieteikšanās obligāta, ņemot 
vērā ierobežoto vietu skaitu.

Pieteikšanās: jana.bunkus@lps.lv, tālrunis: 
29170955.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
apspriež pieaugušo izglītību

20. septembrī notika LPS Izglītības un kultūras ko-
mitejas sēde, kurā tika runāts par pieaugušo izglī-
tību.

IZM Izglītības departamenta direktora vietniece 
pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Baš
ķere pastāstīja par Pieaugušo izglītības pārvaldības 
plānu 2016.–2020. gadam.

Ar pieaugušo izglītības organizācijas pieredzi Dau-

gavpilī dalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārval-
des pieaugušo izglītības metodiķe Ilze Onzule, kura 
atklāja ne tikai labo pieredzi un sakārtoto darba ik-
dienu, bet arī konstatētās problēmas.

Par pieaugušo izglītības darba organizāciju no plā-
nošanas reģiona aspekta pastāstīja Kurzemes plā-
nošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte 
Ingrīda Murašovska.

Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 474 
un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 
īstenošanas noteikumiem iepazīstināja Valsts izglī-
tības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Prezentācijas un sēdes videoieraksts atrodami LPS 
interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/videoarhivs/3303-latvijas-pasvaldibu-sa-
vienibas-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Welcome projekta konferences “Migrantu 
tiesības un ES pilsonība” sesija Amatā

24. septembrī Amatas novadā notika Welcome pro-
jekta konferences “Migrantu tiesības un ES pilsonī-
ba” sesija. Vairāk nekā trīsdesmit dalībnieku no Itā-
lijas, Francijas, Spānijas, Maltas, Kipras, Rumānijas, 
Slovākijas, Ungārijas, Grieķijas un Latvijas diskutēja 
par lielāko izaicinājumu, ar ko šodien saskaras Eiro-

pas Savienība, – par situāciju ar patvēruma meklē-
tājiem un bēgļiem.

Viesus sveica un uzrunāja Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte. “Situācija Eiropā šobrīd ir 
ļoti sarežģīta, ar to saskaras visas ES valstis. Katrai 
dalībvalstij ir jāizvērtē savas iespējas un riski. Eiropai 
ir jāmeklē jauni, radoši risinājumi, tādēļ mums jāuz-
klausa un jāmācās vienam no otra,” uzsvēra E. Eglīte.

mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3303-latvijas-pasvaldibu-savienibas-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3303-latvijas-pasvaldibu-savienibas-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3303-latvijas-pasvaldibu-savienibas-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede


Amatas novada pašvaldības ārējo sakaru koordi-
natore Rita Merca piebilda, ka pašlaik trūkst labu 
atbilžu bēgļu krīzes risināšanā. “Mēs redzam, ka 
patvēruma meklētāju skaits katru dienu pieaug, 
un ar to saistītās problēmas tikai vēršas plašumā. 
Vēl vairāk, krīzē dalībvalstis nereti tiek nostādītas 
viena pret otru. Lai gan vienā pasākumā neradīsim 
atbildes uz visiem jautājumiem, mēs ceram apzi-
nāt iespējamos risinājumus citās ES valstīs, kas jau 
būtu nozīmīgs progress un varētu noderēt Latvijas 
un Eiropas politikas veidotājiem,” sacīja R. Merca.

Pēc konferences viesi apmeklēja Amatciemu, kur 
tikās ar tā attīstītāju Aivaru Zvirbuli, un Cēsis.

Welcome projekta partneru vārdā sirsnīga pateicī-
ba Amata novada pašvaldības komandai – priekš-
sēdētājai Elitai Eglītei, izpilddirektoram Mārim 
Timermanim un ārējo sakaru koordinatorei Ritai 
Mercai – par viesmīlīgo uzņemšanu!

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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LPS un Ekonomikas ministrijas sarunas

Ekonomikas ministrijas un LPS sarunas notiks 
28. septembrī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Būvniecības nozare:

1.1. Par būvvalžu nodrošinājumu ar būvspeciālis-
tiem, būvinspektoru kvalifikācijas prasības.

1.2. Par būvvalžu kompetences un atbildības jau-
tājumu pārskatīšanu.

1.3.  Par būvprojektu un būvju ekspertīzēm.

1.4.  Būvniecības informācijas sistēma ieviešana 
un problemātika (konsultatīvās padomes iz-
veidošana).

1.5. Par publisko ēku būvdarbu un ekspluatācijas 
kontroles piekritību.

 
2. Mājokļu politikas jautājumi:

2.1. Par iespējamo valsts atbalstu mājokļu poli-
tikas jautājumos (Palīdzības likuma 25.1. un 
28. panta nosacījumu izpilde, mājokļa atbal-
sta programma jaunajām ģimenēm un ģime-
nēm, kurās audzina bērnus, dzīvojamo māju 
būvniecībai).

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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2.2 Par publiskā sektora īres dzīvokļu pieejamību 
(īres fonda izveide).

3. Enerģētika un energoefektivitāte:

3.1. Par darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa pasākumu “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.

3.2. Par kompleksiem risinājumiem elektroener-
ģijas tirgus attīstībai un elektroenerģijas tari-
fu politiku.

LPS interneta mājaslapā http://www.lps.lv/lv/se-
minari-un-video/tiesraide/ tiks nodrošināta inter-
neta tiešraide visām pašvaldībām.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

LPS Novadu apvienības Valdes sēde

LPS Novadu apvienības Valdes sēde notiks 30. sep-
tembrī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par LPS un Ministru kabineta 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu (ziņo 
LPS padomniece Lāsma Ūbele).

2. Par Novadu dienas norises vietu un darba kārtī-

bu (ziņo Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis).

3. Par LPS statūtu grozījumu izstrādes darba grupas 
jautājumiem (ziņo Novadu apvienības priekšsē-
dētājs Gints Kaminskis).

4. Dažāda informācija.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos

LPS Valdes sēde

Sēde notiks 4. oktobrī plkst. 10–12.30 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu (ziņo 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par LPS žurnālu “Logs” (ziņo žurnāla “Logs” re-

daktore Gunta Klismeta).

3. Dažāda informācija.

Ministru kabineta un LPS 2017. gada vienošanās 
un domstarpību protokola projekts tiks izsūtīts at-
sevišķi.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
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LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 5. oktobrī plkst. 15–17.30 
Rīgas domes ēkā Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāvā, 
sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vie-
nošanās un domstarpību protokolu (ziņo LPS 

priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras 
tikšanās.

3. Dažāda informācija.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 7. oktobrī plkst. 10.30 Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta Rubeņos, Kultūras namā.

9.30–10.30 Sagaidīšana, dalībnieku reģistrācija

10.30–11.00 Jēkabpils novada prezentācija (priekš-
sēdētāja Edvīna Meņķa uzruna, izpild-
direktora Jāņa Subatiņa prezentācija)

11.00–11.20 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.20–12.20 NFI projekta salīdzināmo datu datu-
bāzes, informācijas sistēmas BLIS, 
izmantošanas iespējas pašvaldību 
darbā (NFI projekta datubāzes admi-
nistrators Jānis Upenieks)

 Datubāze ir izstrādāta Norvēģijas fi-
nanšu instrumenta finansētajā projek-
tā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.

 LPIA informācija LPS interneta vietnē 
(LPS padomnieks Guntars Krasovskis)

12.20–13.20 Deinstitucionalizācijas gaita un pra-
sības jaunveidojamajiem pakalpoju-
miem (LPS padomniece Ilze Rudzīte 
un Labklājības ministrijas Sociālo pa-
kalpojumu departamenta direktors 
Maksims Ivanovs; Sarmīte Uzuliņa, 
Jānis Laucis un Kristīne Lasmane)

 Sociālo dienestu bažas un LM infor-
mācija 

13.20–13.50 Psihosociālā rehabilitācija un bērnu 
un jauniešu nometnes 

 Elita Keiša, Mārtiņa fonda valdes 
priekšsēdētāja

 Gunita Berķe, onkoloģisko pacientu 
atbalsta biedrības “Dzīvības koks” 
Valdes priekšsēdētāja

 Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada sa-
biedrisko lietu speciālists

13.50–14.10 valsts prasības nometnēm un SAC 
(Veselības inspekcija)

14.10–14.50 Pusdienas

14.50–18.00 Novada apskate

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
informatīvais seminārs–videokonference

Seminārs notiks 7. oktobrī plkst. 9 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt pri-

vāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldīju-
mus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldī-
bu attīstības programmās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
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LPS seminārs–videokonference pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem

Seminārs–videokonference notiks 13. oktobrī 
plkst. 12–14 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Dienas kārtība:

1. Preses relīze masu medijiem: par ko un kā rak-
stīt? (Mg. soc. Viktors Zaķis).

2. Infografikas kā preses relīzes veids (Mg. soc. Bai-
ba Bartaševiča).

Videotiešraides adrese: http://www.lps.lv/lv/se-

minari-un-video/tiesraide vai LPS interneta vietnē 
(www.lps.lv), sadaļā “Semināri un video”, tiešrai-
de.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt e-pastā: ties-
raide@lps.lv.

Pirms videokonferences plkst. 10 4. stāva zālē tik-
šanās par datu aizsardzības jautājumiem. Pieteik-
šanās un sīkāka informācija: jana.bunkus@lps.lv, 
tālrunis: 29170955. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

attīstības programmām” otrās un trešās atlases 
kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumi”.

Dienas kārtība:

9.00–9.05 Ievads (Andra Feldmane, LPS padom-
niece uzņēmējdarbības jautājumos)

9.05–9.50 Būtiskie nosacījumi projektu sagata-
vošanā (Ritvars Timermanis, VARAM 
Investīciju politikas departamenta 
Reģionālo un informācijas un komu-

nikācijas tehnoloģiju investīciju noda-
ļas vadītājs)

9.50–10.30 Biežākās nepilnības projektu iesnie-
gumu sagatavošanā (Kristīne Šmite, 
CFLA Infrastruktūras projektu atlases 
nodaļas vecākā eksperte)

10.30–11.00 Jautājumi un atbildes

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Reģionu komitejas priekšlikums 
nelabvēlīgs Latvijas uzņēmējiem ES 
vienotajā tirgū

19. septembra Reģionu komitejas Sociālās politi-
kas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kul-
tūras komisijas sanāksmē visasākās diskusijas iz-
vērtās par atzinuma projektu saistībā ar direktīvas 
par darba ņēmēju norīkošanu darbā pārskatīšanu, 
kurā Reģionu komiteja izvirzījusi stingrākus nosacī-
jumus, nekā piedāvājusi Eiropas Komisija, tādējādi 
cenšoties novērst negodīgu konkurenci attiecībā 
uz darba un nodarbinātības apstākļiem un uzņē-
mējvalstī radot sociālo dempingu.

Direktīvas priekšlikumu bažīgi uzņēmušas vairākas 

dalībvalstis, jo īpaši no Centrāleiropas un Austrum-
eiropas valstis, kuru uzņēmumus jaunie priekšliku-
mi varētu ietekmēt visvairāk. Būtiskākās izmaiņas 
saistītas ar algas likmēm. Pašreizējā direktīva no-
saka tikai to, ka uz norīkotajiem darba ņēmējiem 
attiecas minimālās algas likmes. Savukārt jaunais 
priekšlikums paredz piemērot tādus pašus uzņē-
mējas dalībvalsts noteikumus par atalgojumu, kādi 
noteikti tiesību aktos vai vispārēji piemērojamos 
koplīgumos. Tas nozīmē, ka darba devējam, kurš 
savu darbinieku uz laiku nosūta sniegt pakalpoju-
mu citā dalībvalstī, tā atalgojumā būs jāiekļauj arī 
uzņēmējas dalībvalsts noteiktās piemaksas – pie-
mēram, būvniecības nozarē tā varētu būt piemaksa 
par sliktiem laikapstākļiem, piemaksa par darbarī-
ku nolietojumu, mobilitātes pabalsts u.c.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
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Attiecībā uz ilgtermiņa norīkošanu Eiropas Komisi-
ja ierosina uz darba ņēmējiem, kuru norīkojuma il-
gums pārsniedz divus gadus, attiecināt vismaz obli-
gātos noteikumus par uzņēmējas dalībvalsts darba 
tiesību aizsardzību. Reģionu komiteja ierosina šo 
termiņu samazināt līdz 12 mēnešiem, pēc kuriem 
darba līgumam būs pilnībā jāpiemēro tās dalīb-
valsts tiesību akti, kuras teritorijā darba ņēmējs ir 
norīkots.

Pret Reģionu komitejas priekšlikumu kopumā ne-
gatīvi balsoja arī Rundāles novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Okmanis un Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, kas sanāksmē pārstā-
vēja Latvijas delegāciju Reģionu komitejā, jo uzska-
ta, ka direktīvas priekšlikums un Reģionu komite-
jas sagatavotie grozījumi direktīvā varētu negatīvi 
ietekmēt Latvijas uzņēmēju iespējas brīvi piedāvāt 
savus pakalpojumus Eiropas Savienības vienotajā 
tirgū.

“Norīkots” darbinieks ir tāds darba ņēmējs, kuru 
darba devējs uz laiku nosūta sniegt pakalpojumu 
citā dalībvalstī. Pakalpojumu sniegšanas brīvība vi-
sās dalībvalstīs ir viens no ES vienotā tirgus pamat-
principiem, t.i., uzņēmumi var sniegt pakalpojumu 
citā dalībvalstī, bet viņiem nav tajā jādibina uzņē-
mums. Lai to darītu, tiem jābūt tiesīgiem nosūtīt 

darbiniekus uz citu dalībvalsti darbu veikšanai. Ko-
pumā norīkotie darba ņēmēji ir tikai 0,7% no strā-
dājošo kopskaita ES. Tomēr īpaši bieža darbinieku 
norīkošana ir atsevišķās nozarēs un dalībvalstīs. 
Piemēram, būvniecības nozarē vien norīkoto darba 
ņēmēju ir 43,7%, taču norīkošana ir bieži sastopa-
ma arī ražošanas (21,8%), izglītības, veselības un 
sociālās aprūpes pakalpojumu (13,5%), kā arī uz-
ņēmējdarbības pakalpojumu nozarē (10,3%).

Komisija apņēmusies mērķtiecīgi pārskatīt 
1996. gada direktīvu, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Savienībā nenotiek sociālais dempings. Tā kā norī-
kotājuzņēmumiem jāievēro tikai noteikums par mi-
nimālajām algas likmēm uzņēmējā dalībvalstī, tas 
bieži rada skaidri pamanāmas darba algu atšķirības 
starp norīkotajiem un vietējiem darba ņēmējiem, 
jo īpaši dalībvalstīs ar samērā augstu algu līmeni. 
Tiek ziņots, ka dažās nozarēs un dalībvalstīs norī-
kotie darba ņēmēji pelna pat par 50% mazāk nekā 
vietējie darbinieki.

Papildu informācija par būtiskākajām izmaiņām 
minētās direktīvas priekšlikumā pieejama Eiropas 
Komisijas mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Semināri par personas datu aizsardzību

Datu valsts inspekcija informē, ka sadarbībā ar Ser-
tificēto personas datu aizsardzības speciālistu aso-
ciāciju 12. oktobrī plkst. 13–17 Ventspilī (Kuldīgas 
ielā 18, Ventspils kultūras centra mazajā zālē) tiek 
rīkots seminārs par personas datu aizsardzību.

Mērķauditorija – valsts un pašvaldību iestāžu, pri-
vātuzņēmumu vadītāji un darbinieki, juristi, jebkurš 
profesionālis, kurš ikdienā risina personas datu aiz-
sardzības un apstrādes jautājumus.

Semināra dalībniekiem tiks sniegts vispārīgs ieskats 
personas datu aizsardzības un apstrādes jautāju-
mos atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības 

normatīvo aktu regulējumam. Seminārā lektori 
analizēs aktuālas datu aizsardzības problēmsituāci-
jas un apskatīs praktiskus piemērus personas datu 
apstrādē.

Būtiski, ka semināra speciālisti sniegs arī aktuā-
lo informāciju par jauno Vispārīgo personas datu 
aizsardzības regulu, kura stāsies spēkā 2018. gada 
25. maijā.

Lai pieteiktu dalību seminārā, jāaizpilda pieteiku-
ma forma un jānosūta uz elektroniskā pasta adresi 
info@dvi.gov.lv līdz 7. oktobrim. Pieteikuma veid-
lapa pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā 
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/seminars-ventspili-
par-personas-datu-aizsardzibu.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://ec.europa.eu/latvia/node/847_lv
http://ec.europa.eu/latvia/node/847_lv
mailto:info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/seminars-ventspili-par-personas-datu-aizsardzibu
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/seminars-ventspili-par-personas-datu-aizsardzibu
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Labdien!
Starptautisks inteliģento inženiertehnisko risinājumu 
uzņēmums FIMA kopā ar sadarbības partneriem 
aicina Jūs apmeklēt semināru par aktualitātēm 
pilsētvides infrastruktūras un tehnoloģiju attīstības 
jautājumos.

Seminārā diskutēsim par pasaules tendencēm 
videonovērošanas un datu analīzes jomās. Eksperti 
sniegs savu redzējumu, kā inteliģentās transporta 
sistēmas var paaugstināt satiksmes drošību 
pilsētvidē. Uzzināsim, kādi apsvērumi jāņem vērā, lai 
ievērotu likumā noteiktās datu aizsardzības prasības, kā 
arī, kā pasargāt sevi un savu uzņēmumu virtuālajā vidē.

Dalībnieki
Latvijas pašvaldību vadošie 
pārstāvji, kas atbild par 
attīstības un pilsētvides 
drošības aspektiem;
Latvijas skolu direktori;
Citi interesenti.

Pieteikties semināram šeit vai zvanot pa kontakttālruni: 67722277. Vietu skaits ierobežots, 
lūdzam reģistrēties līdz 30. septembrim!

Iepriekš piesakoties, var rezervēt ražotāja ISS individuālu vizīti pie Jums (pieejamie laiki:  
4. oktobrī pēcpusdienā vai 5. oktobrī visas dienas garumā).

Ar cieņu,
FIMA Inteliģenti inženiertehniski risinājumi

Pēc semināra iespēja apmeklēt atjaunotā Motormuzeja ekspozīciju bez maksas.
Semināra laikā tiks veiktas tehnoloģiju demonstrācijas;
Semināra darba valodas: LV/ENG/RUS;
Bezmaksas stāvvieta semināra apmeklētājiem;
4. oktobrī, Rīgas Motormuzeja konferenču telpās, Rīgā, S. Eizenšteina ielā 6;
Semināra Programma;

SEMINĀRS – DROŠA UN PĀRDOMĀTA PILSĒTVIDE
IELŪGUMS
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Eiropas Padomes konkursa “Eiropas 
Padomes Ainavu balva” nacionālajā atlasē 
astoņi projektu pieteikumi

Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā 
konkursa “Eiropas Padomes Ainavu balva” nacio-
nālajā atlasē, kuru Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) Latvijā organizēja jau 
ceturto reizi, iesniegti astoņi projektu pieteikumi: 

•	 Daugavpils cietokšņa reģenerācija (iesnie-
dzējs – Daugavpils pilsēta); 

•	 Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija Jelgavas 
pilsētā (iesniedzējs – Jelgavas pilsēta);

•	 projekts Bella Dvina (iesniedzējs – Latgales at-
tīstības aģentūra);

•	 projekts Willage Heritage (iesniedzējs – Latga-
les plānošanas reģions);

•	 Daudzfunkcionālie rekreācijas areāli Rēzeknē 

(iesniedzējs – Rēzeknes pilsēta);

•	 Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartā-
lu degradētās teritorijas revitalizācija (iesnie-
dzējs – Rīgas pilsēta);

•	 Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un pielāgoša-
na tūrisma produktu attīstībai (iesniedzējs – Si-
guldas novads);

•	 Valmieras pilsētas apstādījumu inventarizācija 
un attīstība (iesniedzējs – Valmieras pilsēta).

Visaugstāko punktu kopskaitu starpinstitucionā-
lās Ainavu balvas komisijas vērtējumā saņēma 
Daugavpils pilsētas īstenotais projekts Daugav-
pils cietokšņa reģenerācija, kas Latviju konkursā 
pārstāvēs Eiropas līmenī. Plašāka informācija par 
konkursa nacionālās atlases norisi un rezultātiem 
pieejama ministrijas tīmekļa vietnē http://www.
varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/ei-
ropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320.

Laiks doties. “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Iespējams jau zini, kas ir programma “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, bet vai zini, kā pieteikties pro-
grammas finansējumam, kā organizēt, piemēram, 
jauniešu apmaiņas projektu vai doties Eiropas brīv-
prātīgajā darbā? Kopā meklēsim atbildes 12. ok-
tobrī plkst. 14.30 Jelgavā, Sarmas ielā 4.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sa-
darbībā ar Jelgavu, Latvijas jauniešu galvaspilsētu 
2016, aicina jauniešus piedalīties seminārā par ES 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, jaunat-
nes informācijas tīklu Eurodesk un Eiropas Jaunat-
nes portālu. Dalībai seminārā aicinām pieteikties 
jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem un citus in-
teresentus, kuriem ir aktuāli ar jauniešu izaugsmes 
iespējām un nodarbinātību saistīti jautājumi.

Dalība seminārā ir bez maksas. Dalībai seminārā 
jāpiesakās elektroniski (http://bit.ly/2cZzMNe) līdz 
9. oktobra plkst. 23.59. Vietu skaits ir ierobežots, 
10. oktobra pēcpusdienā saņemsi informatīvu e-
pasta ziņu par dalību seminārā.

Seminārs notiek Eiropas jaunatnes informācijas 
tīkla Eurodesk kampaņā “Time to Move”. Šī kam-
paņa notiek visā Eiropā no 1. līdz 31. oktobrim. 
Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, notiks vairāki informatīvie 
semināri. Plašāka informācija par citiem seminā-
riem tiks publicēta www.jaunatne.gov.lv un time-
tomove.eurodesk.eu. Seminārs ir iekļauts pasāku-
mu kompleksa Karjeras nedēļa 2016 Jelgavā pro-
grammā.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

http://bit.ly/2cZzMNe
http://www.jaunatne.gov.lv
file:///C:\Users\JolantaS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2GX1GO2G\timetomove.eurodesk.eu
file:///C:\Users\JolantaS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2GX1GO2G\timetomove.eurodesk.eu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_36_p1.pdf
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Jaunieši aicināti piedalīties Saeimas 
fotokonkursā “Es savai Tēvzemei…”
Gatavojoties Lāčplēša dienai un gaidāmajai Latvijas 
simtgadei, jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem ai-
cināti piedalīties Saeimas rīkotajā fotokonkursā “Es 
savai Tēvzemei…”. Konkursa uzvarētāji gūs iespēju 
apmeklēt Ādažu militāro garnizonu, kā arī saņems 
pārsteiguma balvas. Fotokonkursu organizē Saei-
mas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novērša-
nas komisija sadarbībā ar Jaunsardzes un informā-
cijas centru, lai veicinātu jauniešu patriotismu un 

interesi par valsts aizsardzību un drošību.

Konkursam var pieteikt fotogrāfijas, kurās attēlotas 
jauniešu aktivitātes, kas stiprina Latviju, piemēram, 
darbošanās izglītojošos un radošos projektos, ne-
valstiskajās organizācijās, labdarības pasākumos, 
brīvprātīgajā darbā, vides sakopšanā, kā arī Latvijas 
valsts svētku un to svinēšanas tradīcijas.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25134-jauniesi-aicinati-pie-
dalities-saeimas-fotokonkursa-es-savai-tevzemei.

Konference meža nozares izaicinājumu un 
iespēju aktualizēšanai

Lai precīzāk iezīmētu iespējamo Latvijas meža no-
zares attīstības ceļu un gūtu jaunas idejas, 28. sep-
tembrī Rīgā notiks starptautiska meža nozares kon-
ference “Meža nozare bioekonomikai: iespējas un 
izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā”.

Starptautiskajā konferencē ar jaunākajām saimnieko-
šanas tendencēm meža nozarē dalīsies augsta līme-
ņa eksperti no mežu lielvalstīm Zviedrijas un Somijas, 

savu pieredzi un secinājumus analizēs arī atzīti no-
zares speciālisti no Igaunijas un Latvijas. Kā ārvalstu, 
tā vietējie eksperti ieskicēs mežsaimniecības sektora 
iespējas ilgtspējīgai tautsaimniecības attīstībai, uz-
sverot vajadzību efektīvi izmantot zemi. Tiks analizē-
ta un modelēta koksnes pārstrādes un pielietojuma 
jaunākā pieredze, īpaši izceļot pasaulē renesansi pie-
dzīvojošo moderno koksnes būvniecību.

Plašāka informācija: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=3368&I
temid=44.

Turpinās pretendentu pieteikšanās 
Iepirkumu gada balvas 2016 nominācijām

Līdz 30. septembrim ir atvērta pretendentu pie-
teikšanās “Iepirkumu gada balvas 2016” deviņām 
nominācijām: 

	Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā;

	Gada publisko iepirkumu speciālists;

	Gada privāto iepirkumu speciālists;

	Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā;

	Gada pasūtītājs būvdarbu jomā;

	Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā;

	Gada piegādātājs būvdarbu jomā;

	Gada iepirkums;

	Gada zaļākais iepirkums.

Jau iepriekš ziņots, ka žurnāls “Iepirkumi” sadarbī-
bā ar Iepirkumu uzraudzības biroju rīko Iepirkumu 
gada balvas pasniegšanu un gada nozīmīgāko kon-
ferenci iepirkumu jomā, kas norisināsies šā gada 
1. decembrī.

Plašāka informācija par pieteikšanos: http://bit.ly/
IepGadaBalva.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25134-jauniesi-aicinati-piedalities-saeimas-fotokonkursa-es-savai-tevzemei
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25134-jauniesi-aicinati-piedalities-saeimas-fotokonkursa-es-savai-tevzemei
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25134-jauniesi-aicinati-piedalities-saeimas-fotokonkursa-es-savai-tevzemei
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3368&Itemid=44
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3368&Itemid=44
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3368&Itemid=44
http://bit.ly/IepGadaBalva
http://bit.ly/IepGadaBalva
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Latgales priekšpilsētas nevalstisko 
organizāciju forums “Platforma 2016”

13. oktobrī plkst. 14 Rīgas Austrumu izpilddirekcijā 
Daugavpils ielā 31, 1. stāva konferenču zālē, notiks 
pirmais Latgales priekšpilsētas NVO forums “Plat-
forma 2016”.

Foruma mērķis ir apzināt Latgales priekšpilsētā 
darbojošās nevalstiskās organizācijas, biedrības un 
nodibinājumus, iepazīties ar šo organizāciju darbu, 
perspektīvā veidojot kopīgu sadarbības program-

mu darbībai Latgales priekšpilsētā. Aicinām foru-
mā piedalīties arī uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas 
priekšpilsētas attīstības projektu īstenošanā.

Pieteikšanās līdz 7. oktobrim, iesūtot anketas e-
pastā ia@riga.lv, aija.briede@riga.lv.

Forums notiek Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamenta konkursā “Apkaimju forumi”.

Plašākā informācija: Aija Briede, tālrunis: 67013539 
vai 28347847.

Uzņēmējus aicina pieteikt valsts iestādes 
LDDK Gada balvai

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un 
Valsts kanceleja aicina uzņēmējus pieteikt Gada 
balvai 2016 uzņēmējiem draudzīgāko valsts pārval-
des iestādi. Balvas labākajiem darba devējiem un 
pārējiem laureātiem vairākās citās nominācijās tiks 
pasniegtas noslēguma ceremonijā, kura 16. no-
vembrī norisināsies Rīgā, Melngalvju namā.

LDDK tradicionāli apbalvo labākos darba devējus 

Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē, Rīgā un Rīgas 
reģionā. Tāpat šogad tiks apbalvota darba devē-
jiem draudzīgākā valsts iestāde un pašvaldība.

Darba devēji ir aicināti pieteikt darba devējiem 
draudzīgākās valsts iestādes, aizpildot anketu.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 7. oktobrim.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/uznemejus-aicina-pieteikt-valsts-iesta-
des-lddk-gada-balvai.

Tiek izsludināti Eiropas Valodu dienas 
2016 radošie konkursi gan pieaugušajiem, 
gan bērniem

Svinot valodas svētkus, Eiropas Valodu dienā – 
26. septembrī – tiek izsludināti divi radošie konkur-
si.

Jau tradicionālā skolēnu radošo darbu konkursa 
tēma šogad ir “Labi vārdi sirdi silda”. Kā katru gadu, 
skolas Latvijā un diasporā tiek aicinātas izvēlēties 
deviņus labākos skolēnu radošos darbus (esejas, 
domrakstus, dzejoļus, zīmējumus) un nosūtīt Lat-
viešu valodas aģentūrai Lāčplēša ielā 35 – 5 Rīgā, 
LV-1011, ar norādi: Radošo darbu konkursam. La-
bāko darbu fragmenti tiks publicēti krājumā. Skolē-
nu radošo darbu konkursa nolikums: šeit.

Tos, kuri aizrautīgi vēro valodu apkārtējā vidē, ai-
cinām piedalīties fotogrāfiju un stāstu konkursā 
“Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu”. Konkurss 
norisinās otro gadu, tā mērķis ir mudināt dalīb-
niekus pazīt valodas zīmes un elementus pasaulē, 
kurā dzīvojam. Piedalīties var ikviens interesents, 
iesūtot fotogrāfiju, kurā redzams kādas Eiropā sa-
stopamās valodas vārds, vārdu salikums, frāze vai 
izteiciens un ar fotogrāfijas tapšanu saistīts stāsts, 
norādot tās saikni ar Latviju vai latviešu valodu. 
Darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: līdz 18 ga-
diem un no 18 gadiem.

Plašāka informācija: http://www.valoda.lv/Ak-
tualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_die-
nas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusa-
jiem_gan_berniem/1723/mid_522.

mailto:ia@riga.lv
mailto:aija.briede@riga.lv
https://docs.google.com/forms/d/1Wj9dFs6pacFDnDrXErz0b9Dj_lLTq8JFEaJy0Iv2O80/viewform?edit_requested=true
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/uznemejus-aicina-pieteikt-valsts-iestades-lddk-gada-balvai
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/uznemejus-aicina-pieteikt-valsts-iestades-lddk-gada-balvai
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/uznemejus-aicina-pieteikt-valsts-iestades-lddk-gada-balvai
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
http://www.valoda.lv/images/stories/Radosie_darbi_2016_NOLIKUMS.doc
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinati_Eiropas_Valodu_dienas_2016_radosie_konkursi_-_gan_pieaugusajiem_gan_berniem/1723/mid_522
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Atvērto durvju diena jau piektdien, 
30. septembrī

Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes insti-
tūcijām 30. septembrī visā Latvijā organizē Atvērto 
durvju dienu. Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes 
būs atvērtas ikvienam interesentam. Izmanto ie-
spēju un iepazīsti valsts pārvaldi no cita skatpunkta!

Plašāka informācija: http://www.atvertodurvjudie-
na.lv/.

Kas ir līderi epakalpojumu jomā?

Pagājušajā nedēļā visā Latvijā notika kampaņa 
“Dienas bez rindām” kurā iedzīvotāji tika mudināti 
valsts un pašvaldību pakalpojumus saņemt elektro-
niski. Šajā laikā aktualizējas jautājums: kuras iestā-
des Latvijā ir līderes e-pakalpojumu jomā? Atbildi 
uz šo un līdzīgiem jautājumiem var meklēt jaunajā 
vizualizācijā par valsts iestāžu datiem un to digitālo 
apjomu.

Informāciju par iestāžu piedāvātajiem e-pakal-
pojumiem tagad var atrast jaunajā interaktīvajā 
elektroniskajā rīkā, kas ļauj ērti un pārskatāmi ap-
lūkot galvenos Latvijas e-indeksa 2015. gada pētī-
juma radītājus. Jaunais interaktīvais rīks tapis sa-
darbībā ar Latvijas jaunuzņēmumu “ZoomCharts” 
un atrodams šeit: http://www.eindekss.lv/lv/6-

rezultati?zoomcharts=2014.

Prasmīgi izmantojot vizualizāciju, pat vissarežģītā-
kie dati kļūst vieglāk uztverami un saprotami. Vi-
zualizācija dod iespēju informāciju pasniegt labāk 
saprotamā formā. Šāds interaktīvs grafiks dod ne 
tikai kopskatu, bet arī iespējas interesentiem un 
pašām iestādēm pētīt sevi kontekstā ar citiem vai 
salīdzināt datus pēc atsevišķiem faktoriem.

Latvijas e-indekss ir e-vides novērtējums valsts pār-
valdes institūcijās un pašvaldībās. Tas sniedz priekš-
statu par to, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši 
iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risi-
nājumus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un pie-
ejamību iedzīvotājiem un komersantiem. Plašāka in-
formācija par e-indeksu atrodama www.eindekss.lv.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Apbalvo velosipēdistiem draudzīgas 
pašvaldības, uzņēmumus un NVO

22. septembrī VARAM parlamentārais sekretārs 
Jānis Eglīts, noslēdzoties Eiropas Mobilitātes ne-
dēļai (EMN) Latvijā, apbalvoja konkursa “Draudzīgs 
velosipēdistam” laureātus – pašvaldības, uzņēmu-
mus un NVO, kas šogad snieguši ieguldījumu velo 
kultūras veicināšanā Latvijā. Konkursa noslēguma 
pasākumā tika sumināti 12 uzņēmumi un pašvaldī-
bas par jaunu velonovietņu un veloinfrastruktūras 
izveidi. Savukārt 28 organizācijas tika suminātas 

par atraktīviem velopasākumiem un vietējā tūris-
ma attīstīšanu.

Konkurss “Draudzīgs velosipēdistam” norisinās jau 
otro gadu. Tā mērķis ir izcelt labās prakses piemē-
rus velosipēdistiem draudzīgas infrastruktūras vei-
došanā un velotūrisma veicināšanā un dalīties ar 
labo pieredzi riteņbraukšanas pasākumu organizē-
šanā.

2016. gadā EMN piedalījās un dažādus pasāku-
mus iedzīvotājiem piedāvāja vairāk nekā desmit 

http://www.atvertodurvjudiena.lv/
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati?zoomcharts=2014
http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati?zoomcharts=2014
http://www.eindekss.lv
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pašvaldības visā Latvijā – Ādažos, Alojā, Bauskā, 
Daugavpilī, Gulbenē, Ikšķilē, Liepājā, Rīgā, Salacgrī-
vā, Ainažos, Liepupē, Tukumā, Valmierā un Viļānos. 

Plašāka informācija par aktivitātēm Latvijas pilsē-
tās pieejama European Mobility Week mājaslapā: 
http://ieej.lv/gOqCe.

Par 2016. gada ilgtspējīgāko Latvijas ēku 
kļuvusi Lūznavas muiža

Latvija pagaidām ir vienīgā Baltijas valsts, kur jau 
ceturto gadu pēc kārtas notiek konkurss par ilgtspē-
jīgāko jeb, citiem vārdiem, vērtīgāko ēku. Konkursa 
“Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2016” uzvarētāji tika 
paziņoti svinīgā ceremonijā Mazmežotnes muižā 
22. septembrī. Par ilgtspējīgāko ēku 2016. gadā tika 
atzīta Lūznavas muiža.

Konkursa mērķis ir meklēt un izcelt objektus, kuru 
vērtība izpaužas ekonomiskos ekspluatācijas izde-
vumos, pietiekamā gaisa apmaiņā un draudzīgumā 
videi un cilvēkam, ko nosaka kvalitatīvu materiālu 
izmantojums. Latvijā ir tādas ēkas, un to pasūtītāji 
ir uzņēmēji, sabiedriskais sektors, kā arī privātīpaš-
nieki. Konkursa devīze: ilgtspējīgs = pārdomāts = 
pamatots.

Labi būvēt nenozīmē būvēt dārgi, lielāka nozīme ir 
pārdomātiem risinājumiem. Saskaņā ar nekustamo 
īpašumu attīstītāju datiem ilgtspējīgās jeb vērtīgās 
ēkas ir pievilcīgākas pircējiem un īrniekiem un izde-

vīgākas īpašniekiem.

Konkursam ir trīs nominācijas: “Ilgtspējīgākā ēka”, 
“Ilgtspējīgākais projekts”, “Ilgtspējīgākā studentu 
ideja”. Kopumā tika saņemti 19 pieteikumi, pietei-
kumu sarakstā bija sabiedriskas ēkas, privātmājas, 
studentu idejas, ēku ieceres ar īpaši pārdomātiem 
risinājumiem un “zaļo tehnoloģiju” izmantojumu. 

Plašāka informācija: http://www.buvniekupado-
me.lv/konkurss/noskaidrotas-2016-gada-vertiga-
kas-latvijas-ekas/.

No 2017. gada daudzbērnu un nepilnās 
ģimenes saņems lielāku valsts atbalstu

No 2017. gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes sa-
ņems lielāku atbalstu no valsts, tā mazinot nabadzī-
bu un saņemot līdzvērtīgāku sociālo nodrošinājumu.

To paredz 20. septembrī valdībā apstiprinātie gro-
zījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, grozījumi li-

kumā “Par valsts pensijām”, grozījumi likumā “Par 
obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadī-
jumiem darbā un arodslimībām”, “Par maternitā-
tes un slimības apdrošināšanu”. Normatīvie akti vēl 
jāpieņem Saeimā līdz ar citiem nākamā gada valsts 
budžeta likumprojektiem.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7335.

http://ieej.lv/gOqCe
http://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2016-gada-vertigakas-latvijas-ekas/
http://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2016-gada-vertigakas-latvijas-ekas/
http://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2016-gada-vertigakas-latvijas-ekas/
http://www.lm.gov.lv/news/id/7335
http://www.lm.gov.lv/news/id/7335
http://likumi.lv/doc.php?id=14595
http://likumi.lv/ta/id/37968-par-obligato-socialo-apdrosinasanu-pret-nelaimes-gadijumiem-darba-un-arodslimibam
http://likumi.lv/ta/id/37968-par-obligato-socialo-apdrosinasanu-pret-nelaimes-gadijumiem-darba-un-arodslimibam
http://likumi.lv/ta/id/37968-par-obligato-socialo-apdrosinasanu-pret-nelaimes-gadijumiem-darba-un-arodslimibam
http://www.lm.gov.lv/news/id/7335
http://www.lm.gov.lv/news/id/7335
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Ārpusģimenes pakalpojumu sniedzējiem 
būs lielākas iespējas saņemt psiholoģisko 
atbalstu

No 2017. gada 1. janvāra audžuģimenēm, aizbild-
ņiem un adoptētājiem būs lielākas iespējas saņemt 
psiholoģisko palīdzību un metodisko atbalstu. To 
paredz 20. septembrī valdībā apstiprinātie grozīju-
mi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas vēl jāpie-
ņem Saeimā.

2016. gadā no valsts budžeta iespējams nodro-
šināt 2500 individuālās psihologa konsultācijas 
un 180 atbalsta grupas. 2017. gadā, papildus pie-
šķirot 73 675 eiro psihologa konsultācijām un 
399600 eiro atbalsta grupām, varēs nodrošināt vai-
rāk nekā 4000 individuālas psihologa konsultācijas 
un aptuveni 600 atbalsta grupas.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7334.

Stājas spēkā jaunie Ķemeru nacionālā 
parka individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi

23. septembrī stājās spēkā jaunie Ķemeru nacio-
nālā parka (ĶNP) individuālie aizsardzības un iz-
mantošanas noteikumi. Tajos saglabātas daudzas 
līdzšinējās normas, taču ir arī izmaiņas, piemēram, 
mežu apsaimniekošanas un medību rīkošanas no-

teikumos. Jaunie noteikumi nodrošinās labāku da-
bas vērtību aizsardzību un nacionālā parka izveido-
šanas mērķu sasniegšanu.

Tāpat kā līdz šim, ĶNP teritorijas lielākajā daļā 
joprojām var brīvi pārvietoties, izņemot rezervā-
ta zonu. Piemēram, doties pastaigā vai izbraukt ar 
riteni, apmeklēt vairāk nekā 20 dažādus apskates 
objektus. Pieejami arī tūrisma pakalpojumi – telšu 
un ugunskura vietas, velonoma, izjādes ar zirgiem 
u.c. Arī turpmāk ļauts lasīt ogas, vākt sēnes un ci-
tas meža veltes. Tikai jāņem vērā, ka tas jādara, 
nebojājot zemsedzi. Saudzīga attieksme pret ĶNP 
dabas vērtībām tiek gaidīta no jebkura šīs īpašās 
teritorijas apmeklētāja. Savācot aiz sevis atkri-
tumus, kurinot ugunskurus tikai atļautās vietās, 
nenobraucot ar auto no ceļiem utt., var dot savu 
ieguldījumu, lai ĶNP dabas vērtības, kas šobrīd 
sniedz tik daudz pozitīvu emociju, būtu pieejamas 
arī turpmāk.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22722.

LPS NESASKAŅO

Par likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu no-
dokļa likumā”, 2. pielikums.

VSS-887 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. oktob-
ra rīkojumā nr. 462 “Par kadastrālās vērtēšanas sis-

tēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitā-
tes nodrošināšanas koncepciju””, 3. pielikums.

VSS-860 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi”, 4. pie-
likums.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7334
http://www.lm.gov.lv/news/id/7334
http://www.lm.gov.lv/news/id/7334
http://www.lm.gov.lv/news/id/7334
http://www.lm.gov.lv/news/id/7334
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22722
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22722
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_36_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_36_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_36_p4.pdf
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VSS-899 – Noteikumu projekts “Īstermiņa eksporta 
kredīta garantiju izsniegšanas saimnieciskās darbī-
bas veicējiem noteikumi”

VSS-900 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-893 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā”

VSS-906 – Rīkojuma projekts “Par Krustpils nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-907 – Rīkojuma projekts “Par Garkalnes nova-

da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-904 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos 
Nr.591 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfi-
nansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo 
elektroniskās informācijas resursu publiskās pie-
ejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās””

VSS-911 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plū-
du riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi””

Zinātnieku nakts Piektdien, 30. septembrī, vienlaikus deviņās Latvi-
jas vietās – Rīgā, Jelgavā, Salaspilī, Rēzeknē, Dau-
gavpilī, Valmierā, Liepājā, Ventspilī un Papē – no-
risināsies ikgadējā Zinātnieku nakts.

Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, ko or-
ganizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā 
ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem 
un muzejiem. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to 
daudzo Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuri 
septembra nogalē organizē dažādus pasākumus 
vairāk nekā 250 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā 
skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties 
zinātnisko laboratoriju noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā veltītas 
dažādām nozarēm, sniedzot ieskatu daudzveidī-
gajā zinātnē un iepazīstinot ar mūsdienu zinātnes 
varoņiem – dažādu zinātnes disciplīnu pārstāvjiem, 
kuru aizraujošais darbs var izmainīt mūsu dzīvi. 
Plašākai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, 
augstskolu fakultātes, bibliotēkas un muzeji, kur 
interesenti varēs iesaistīties diskusijās, uzdot jautā-
jumus zinātniekiem, piedalīties zinātniskos ekspe-
rimentos un uz brīdi izjust zinātnieka ikdienu.

Aicinām izmantot iespēju uzzināt nezināmo un ie-
lūkoties vietās, kas ikdienā pieejamas tikai speciā-
listiem!

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399680
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399680
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399680
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399690
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399690
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399690
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399696
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Starptautiskā veco ļaužu diena

1991. gadā ANO Ģenerālā asambleja izsludināja 
1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu, lai 
pievērstu sabiedrības uzmanību iedzīvotāju nove-

cošanās problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, 
vientuļajiem vecajiem cilvēkiem un lai viņi varētu 
dzīvot aktīvas vecumdienas – ar piederības, līdzda-
lības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un 
sevi.

Kuldīgas novada muzejā

Vairāki senioriem domāti pasākumi šajā dienā no-
tiks daudzās Latvijas vietās. Tā, piemēram, Kuldīgas 
novada muzejs aicina ikvienu senioru uz muzikālu 
pasākumu 30. septembrī plkst. 12. Vēlot veselību, 

dzīvesprieku un enerģiju, pasākumu ieskandinās 
muzikāls pārsteigums no Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centra, kā arī muzeja namamātes būs 
sarūpējušas cienastu pasākuma apmeklētājiem. Kā 
jau svētkos, 30. septembrī un 1. oktobrī visiem se-
nioriem ieeja muzejā – bez maksas.

Trešais Ventspils novada senioru saiets

1. oktobrī plkst. 11 Zlēku kultūras namā sāksies 
trešais Ventspils novada senioru saiets. Seniorus 

sveiks Ventspils novada pašvaldības pārstāvji, viņus 
uzrunās Dace Laksberga, kura pastāstīs, kā rudenī 
un ziemā, netērējot liekus līdzekļus, saglabāt vese-
lību un možu garu. Klātesošos iepriecinās Alsungas 
senioru kopas dejotāji un mazie dejotāji no Kuldī-
gas. Seniori noskatīsies Zlēku amatierteātra izrādi 
“Čir čir”, muzicēs grupa “Rumbas kvartets”. Tie 
saieta dalībnieki, kuri vēlēsies, varēs apskatīt kul-
tūrvēsturiskās un ainaviski skaistākās Zlēku pagasta 
vietas.

Trešo Ventspils novada senioru saietu rīko nova-
da Senioru padome sadarbībā ar Ventspils novada 
pašvaldību un Zlēku senioru kopu. Uz pasākumu 
aicināti seniori no visiem Ventspils novada pagas-
tiem – vairāki pārstāvji no katra pagasta, lai pēc 
tam par redzēto un dzirdēto pavēstītu citiem sa-
viem vienaudžiem.

Kuldīga aicina uz Hercoga Jēkaba gadatirgu

Sestdien, 1. oktobrī, visi ceļi vedīs uz Kuldīgu, kur 
tieši pusdienlaikā sāksies nozīmīgākais Kuldīgas pu-
ses rudens pasākums – septītais Hercoga Jēkaba 
gadatirgus, kurā tiks cepts, liets, smeķēts, pirkts un 

pārdots, spēlēts, diets un smiets uz nebēdu. Ne-
trūks ne īstu meistaru un meistarstiķu, ne bagātī-
gu rudens velšu un lustīgu izdarību – ikviens varēs 
pārliecināties, cik čakli un izdomas bagāti ļaudis 
mīt Kuldīgas novadā.
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Tieši plkst. 12 ar pašvaldības vadības uzrunu un liel-
gabala zalvi jestrais jandāliņš un dižandele ies vaļā. 
Kā allaž, četras stundas līdz 16:00 tirgus placī visap-
kārt skanēs, rībēs, kūpēs, smaržos, burbuļos, blēs, 
īdēs un kladzinās. Rati, galdi, plaukti, kastes un kurvji 
līdz malām būs piekrauti ar ēdamiem, dzeramiem, 
pašu audzētiem un ražotiem lauku labumiem.

Tirgus ķēķī saimnieces pārsteigs ar pannās, kannās, 
toveros un katlos uz vietas gatavotiem saldiem, 
sāļiem, skābiem, asiem, rūgtiem un sīviem gardu-
miem. Hercoga manufaktūrās grebs, kals, pīs un 
vīs. Mazie pavalstnieki iemēģinās roku rūķu rudens 
šeptēs. Seno spēļu laukumā darbosies īsts viduslai-
ku celtnis, gravā lidos cirvji un bultas. Medību pilī 
varēs aplūkot trofejas un nobaudīt eksotiskas uz-
kodas. Ar jestriem meldiņiem priecēs gan pašmāju, 
gan svešzemju spēlmaņi.

Liec aiz auss: sestdien, 1. oktobrī, visi dodas uz Her-
coga Jēkaba gadatirgu – iepirkties, iestiprināties, 
lielīties, izrādīties, satikties, mēles patrīt un kārtīgi 
izlustēties, lai mājās palicējiem pēcāk būtu ko no-
žēlot!

Miķeļdienas lustes Dagdas novadā
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Usmas baznīcas 80. jubilejai veltīts 
dievkalpojums

Usmas baznīcas atbalsta biedrība un Usmas Sv. Pē-
tera evaņģēliski luteriskā draudze svētdien, 2. ok-
tobrī, plkst. 12:30 aicina uz Usmas baznīcas 80. ju-
bilejai veltītu svētku dievkalpojumu Rendas pagas-
ta Usmas baznīcā.

Usmas ezera krastā jau 1704. gadā pacēlās diev-
nams no tēstiem guļbaļķiem. Šo dievnamu šobrīd 
var skatīt Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – 
tas ir muzeja dārgums un tautas kultūras vienreizī-
guma simbols. 1936. gadā pēc arhitekta un etno-
grāfa P. Kundziņa un P. Ārenda projekta uz vecajiem 
pamatiem tika uzbūvēts jauns Usmas dievnams.

“Profesiju virpulis” jauniešiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbī-
bā ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi no 10. 
līdz 14. oktobrim organizē Karjeras nedēļu, kurā 
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes de-
partaments aicina piedalīties pasākumā “Profesiju 

virpulī atrast savējo!” Daugavpils Centra vidussko-
lā.

Pieteikšanās – līdz 2. oktobrim.

Anketu var aizpildīt šeit: https://goo.gl/
forms/7cZB9ZOvRc6seTii2.

https://goo.gl/forms/7cZB9ZOvRc6seTii2
https://goo.gl/forms/7cZB9ZOvRc6seTii2
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Valmierā notiks starptautiska tūrisma 
konference

Var pieteikties dalībai starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi 
tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi”, kas 
notiks 21. oktobrī Valmierā, Vidzemes Augstskolā.

Konferencē tiks aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas 
Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes 
konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmā-
kās desmitgades stratēģijas. Pasākuma norise plā-
nota lekciju un paneļdiskusiju veidā, iezīmējot trīs 
galvenās tēmas: vietu zīmolvedība un pasākumu 
vadība; gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša 
Baltijas jūras reģionā; tendences, inovācijas un teh-
noloģiskie risinājumi tūrismā.

Plašāk izvēršot galvenās tūrisma konferences vad-
līnijas, ar savu pieredzi un pašreizējām tendencēm 
konferences apmeklētājus iepazīstinās trīs īpašie 
viesi: Tēmu Moilanens no Somijas – par publis-
kajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stip-
rināšanā, Jans Krags Jakobsens no Dānijas – par 
mūsdienu skandināvu virtuves manifestu, ievieša-
nas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras re-
ģionā un Mario Zeps no Austrijas – par pakalpoju-
ma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

Dalības maksa konferencē: 25 eiro no personas, bet 
no 7. oktobra – 35 eiro. Reģistrēšanās konferencei, 
plašāka informācija par konferences programmu 
un norēķiniem pieejama vietnē https://www.regis-
tration.lv/pieredze_inovacijas_turisms_Valmiera/
lv.

Latgales fotogrāfu biedrība aicina 
piedalīties fotokonkursā

Latgales fotogrāfu biedrība aicina ikvienu fotomeis-
taru un interesentu piedalīties fotokonkursā “Lat-
galietis 21. gadsimtā”. Fotokonkursa ideju atbalsta 
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome un 
Preiļu novada dome.

Konkurss noritēs par godu Latvijas valsts un Latga-
les kongresa simtgadei, un viens no tā mērķiem – 
nākamajā gadā izveidot krāšņu fotoizstādi un izdot 
fotoalbumu ar visu Latgales reģiona novadu cilvēku 
portretiem.

No 40 labākajiem darbiem tiks veidota izstāde, 
kuras laikā suminās visus konkursa dalībniekus un 

apbalvos labāko darbu autorus. Savukārt galare-
zultātā 230 fotogrāfijas tiks apkopotas fotoalbumā 
“Latgalietis 21. gadsimtā”.

Lai varētu izvēlēties pašus kvalitatīvākos un saturis-
kākos darbus, no katras Latgales pašvaldības foto-
grāfiem tiek gaidīti vismaz 10–20 Latgales cilvēku 
portreti. Savu artavu topošās grāmatas izveidē ai-
cināti ielikt arī pārējo Latvijas novadu fotomeistari.

Konkursa idejas autors Latgales fotogrāfu biedrības 
vadītājs Igors Pličs aicina neatlikt darbu iesūtīšanu 
līdz pēdējam brīdim, 1. decembrim, bet sākt dar-
boties jau šodien.

Ar fotokonkursa nolikumu var iepazīties Preiļu no-
vada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

https://www.registration.lv/pieredze_inovacijas_turisms_Valmiera/lv
https://www.registration.lv/pieredze_inovacijas_turisms_Valmiera/lv
https://www.registration.lv/pieredze_inovacijas_turisms_Valmiera/lv
http://www.preili.lv
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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/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Ziņas sagatavojuši: Marlena Zvaigzne, Inta Burnevica, Guna Malinovska, Ernests Bušers, Anita Tīlena un 
Maija Paegle

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm sūtiet e-pastā: prese@lps.lv.

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
mailto:prese@lps.lv

