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Sveicam Latvijas neatkarības 98. gadadienā!
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LPS Veselības un sociālo lietu komitejas 
sēdē Jelgavas pilsēta dalās pieredzē 
pašvaldības mājokļu politikā

8. novembrī Zemgales reģiona kompetenču at-
tīstības centrā Jelgavā notika Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas izbraukuma sēde, kurā tika skatīti šādi 
jautā jumi:

1. Jelgavas pilsētas mājokļu politika, pašvaldības 
mājokļu piešķiršana (Sigita Beļaka, Jelgavas pilsētas 
domes administrācijas Īpašumu konversijas pārval-
des vadītāja).

2. Mājokļa pabalsta piešķiršanas kritēriji (Mārīte 
Liepiņa, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jel-
gavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās palīdzības ad-
ministrēšanas nodaļas vadītāja).

3. Mājokļu uzskaites sistēma (Alvis Stražinskis, Ar-
tūrs Rutkovskis, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma 
pārvalde” speciālisti).

4. Deinstitucionalizācijas gaita Jelgavas pilsētā: izai-
cinājumi un iespējamie risinājumi (Jeļena Laškova, 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas so-
ciālo lietu pārvalde” vadītājas vietniece pamatdar-
bības jautājumos).

Sēdes dalībnieki apmeklēja Jelgavas bērnu sociālās 
aprūpes centru, krīzes centru un dienas aprūpes 
centru pilngadīgām personām ar smagiem funkcio-
nāliem traucējumiem, nakts patversmi, grupu dzī-
vokļus un dienas centru “Integra”.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

AKTUALITĀTES

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē skata jautājumus par riska 
ūdensobjektiem un sadarbības teritorijām

8. novembrī notika LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas sēde, kuras darba kārtībā bija 
divi jautājumi. 

Pirmais no tiem bija par ūdensobjektiem – upēm, 
ezeriem un jūras piekrastes daļām –, kas laika 
periodam no 2016. līdz 2021. gadam saskaņā ar 
ūdensbaseinu apsaimniekošanas plāniem noteikti 
par riska ūdensobjektiem, un to stāvokļa uzlabo-

šanai nepieciešamo rīcību. Par šo jautājumu ziņoja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta 
Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe. Viņa 
izskaidroja riska ūdensobjektu būtību, prezentāci-
jā parādīja to teritoriālo izvietojumu Latvijā četros 
ūdensbaseinu apgabalos un prezentācijas noslēgu-
mā rosināja veikt nepieciešamos pasākumus vides 
kvalitātes uzlabošanai riska ūdensobjektos, lai sa-
sniegtu labu ūdens stāvokli.

Otro jautājumu – par projektu “Par sadarbības 
teritorijām” – izklāstīja VARAM parlamentārais 



3

sekretārs Jānis Eglīts. Pamatojoties uz savu pre-
zentāciju “Valsts pārvaldes institūciju sadarbības 
teritorijas”, viņš skaidroja jautājuma aktualitāti – 
“nevienlīdzīgas pašvaldības, ap 30 dažādie reģio-
nālie valsts pārvaldes iedalījumi, sektorāla pieeja, 
sadarbība un koordinācija starp institūcijām, uzņē-
mējiem un NVO”. Valstī ir 38 novadi ar iedzīvotā-
ju skaitu zem 4000, un J. Eglīts norādīja, ka ideja 
par sadarbības teritoriju izveidi ir iekļauta daudzos 
dokumentos, likumos un valdības deklarācijā. Pre-
zentācijā bija iekļauta atsauce uz 29 sadarbības 
teritoriju modeli, kas balstās “LIAS 2030” un pētī-
jumā “Attīstības centru ietekmes areāli (darba un 
pakalpojumu svārstmigrācijas plūsmas)”. Noslēgu-
mā J. Eglīts norādīja institūciju sadarbības jomas.

Šī prezentācija izraisīja karstu diskusiju ar daudziem 
jautājumiem un pretargumentiem. Tika jautāts 
par sadarbības teritoriju noteikšanas mērķi un to, 
kāpēc sadarbībai vajag noteikt robežas un skaitu. 
Tika minēti piemēri, kā jau šobrīd pašvaldības sa-
darbojas, un dažnedažādās iespējamās sadarbības 
formas. 

LPS padomnieks Aino Salmiņš norādīja uz nepreci-
zitāti prezentācijā attiecībā uz Civilās aizsardzības 
un katastrofas pārvaldīšanas likumu, kurā, pretēji 
apgalvotajam, nav noteiktas konkrētas sadarbības 
teritorijas. Iebildes izraisīja apgalvojums, ka nelie-
las pašvaldības nenodrošina iedzīvotājiem nepie-
ciešamos pakalpojumus.

Diskusijas noslēgumā komitejas dalībnieki aplieci-
nāja, ka visas pašvaldības vienmēr ir atbalstījušas 
un arī turpmāk veicinās pašvaldību savstarpējo sa-
darbību kopīgu jautājumu risināšanā, kā arī pašval-
dību sadarbību ar valsts institūcijām.

Tādēļ VARAM būtu jāveic pašreizējās situācijas rak-
sturojums – pētījums par to, kā jau tagad pašval-
dības sadarbojas, kas tad arī parādīs, kādas ir šīs 
sadarbības formas un kāds varētu būt dažādai sa-
darbībai vēlamais sadarbības teritoriju mērogs.

Komitejas dalībnieki uzsvēra, ka šobrīd vissvarī-
gākais ir sakārtot valsts pārvaldes sistēmu un no-
drošināt iedzīvotājiem valsts sniegto pakalpojumu 
saprotamību, kā arī noskaidrot, kādā veidā nozaru 
ministrijas gatavas savstarpēji sadarboties un kā-
dās teritorijās šī sadarbība var notikt.

VARAM ir jādefinē mērķi un sarunu tēmas un tad 
jāveido diskusija ar pašvaldībām par konkrēto 
tēmu (valsts pārvaldes institūciju darba uzlaboša-
na vai valsts institūciju un pašvaldību sadarbības 
paplašināšana, uzlabošana, vai pašvaldību darba 
uzlabošana sadarbības veicināšanai).

LPS pārstāvji lūdza Jāni Eglīti informēt, kad un kurās 
vietās ministrija plānojusi tikšanās ar pašvaldībām 
par valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritorijām.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece vides jautājumos
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Vecumnieku novada un Imeretijas reģiona 
pirmā sadarbības tikšanās

No 8. līdz 14. novembrim Vecumnieku novadā vie-
sojās Gruzijas Republikas Imeretijas reģiona Sačhe-
res pašvaldības delegācija. Abu pašvaldību sadarbī-
bas līgums tika noslēgts pavasarī, un šī bija pirmā 
Sačheres delegācijas vizīte Latvijā.

Viesi pabija LPS, Saeimā, Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, iepazinās ar Vecrīgu un, protams, arī Ve-
cumnieku novadu. Tāpat delegācija viesojās arī 
Siguldā, kur apmeklēja bobsleja trasi, Siguldas pils 
kompleksu, kā arī izbaudīja braucienu ar Siguldas 
sadarbības pašvaldības Čiaturas būvēto vagoniņu. 

Mālpilī viesi tikās ar izpilddirektoriem, viesojās di-
zaina mēbeļu ražotnē “Kvist”, Mālpils muižā, spor-
ta centrā un, noslēdzot dienu, sadancoja ar Mālpils 
dejotājiem. Delegācija pabija arī Bauskā un Rundā-
lē.

Pārējās dienas viesi pavadīja Vecumnieku novada 
pagastos, kur iepazinās ar pašvaldības uzdevu-
miem, iestādēm, tikās ar jauniešiem, iedzīvotājiem 
dažādos svētku pasākumos, uzņēmējiem, kā arī 
kopā ar Vecumnieku novada dejotājiem un dziedā-
tājiem aizvadīja krāšņus koncertus.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS IT apakškomitejā izskata ERAF 
“Pašvaldību projektu” saturu

9. novembrī notika LPS IT apakškomitejas sēde, ku-
ras darba kārtībā bija šādi jautājumi:

1. Pašvaldību ERAF projektu satura apspriešana 
(Ventspils un Rīgas pašvaldību pārstāvji).

2. Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Pa-
domes regulai, ar ko interneta savienojamības 
veicināšanai vietējās kopienās groza regulu (ES) 
nr. 1316/2013 un regulu (ES) nr. 283/2014 (Satik-
smes ministrijas un VARAM pārstāvji).

Mārtiņš Plīkšs (Rīgas dome) un Egons Spalāns 
(Ventspils dome) piedāvāja apspriedei iespējamo 
pašvaldību projektu saturu.

Ventspils projekts savu darbu varēs uzsākt jau nā-
kamgad, jo finansējums tam jau ir apstiprināts. 
Šobrīd jāsagatavo kvalitatīvs projekta pieteikums, 



lai to varētu iesniegt Ministru kabinetā apstiprinā-
šanai. Savukārt Rīgas projektam pagaidām ir tikai 
cerības uz finansējuma piešķiršanu vēl līdz šā gada 
beigām, bet prognozes ir diezgan daudzsološas, tā-
pēc jau šobrīd ir sākts darbs pie projekta saturiskās 
daļas izstrādes. Šo abu projektu ideju prezentācija 
arī bija sanāksmes mērķis.

Pašvaldības tiek aicinātas piedalīties abos projek-
tos kā sadarbības partneris (ar līdzfinansējumu vai 
bez tā) – ne tikai lai nodrošinātu projekta lietderī-
bu, bet lai katra pašvaldība gūtu praktisku ieguvu-
mu projekta nodevumu lietošanā.

Piemēram, ir ieplānots, ka no 2018. gada darbu 
uzsāks oficiālā elektroniskā adrese; tehniski tas no-
zīmē, ka būs jāuzlabo pašvaldību dokumentu vadī-
bas sistēmas jeb, precīzāk, dokumentu integrācijas 
vides modulis, kas nodrošina arī pašvaldību doku-
mentu apmaiņu ar valsts iestādēm (un otrādi). Ja 
pašvaldība ir ERAF pašvaldību projekta sadarbības 
partneris, tad šīs izmaiņas tiek ieviestas un ap-
maksātas no projekta līdzekļiem. Pretējā gadījumā 
nepieciešamās izmaiņas pašvaldībai pašai būs jāfi-
nansē no sava budžeta.

Šis mazais piemērs jau zināmā mērā ir labs pamu-
dinājums iesaistīties projekta partnerībā, kaut vai 
lai ietaupītu savus budžeta līdzekļus, pretī ieguldot 
vien savu intelektuālo līdzdalību.

LPS visām pašvaldībām izsūtīs apliecinājuma vēstu-
les paraugu, kuru var ņemt par pamatu partnerības 
pieteikuma sagatavošanai.

Par darba kārtības 2. punktu (par Eiropas Komisijas 
priekšlikumu Wi-Fi 4 EU interneta savienojamības 
veicināšanai) informēja Satiksmes ministrijas (SM) 
Sakaru departamenta direktors Valters Bajārs. Gal-
venā projekta ideja – veicināt Wi-Fi pieejamību visā 
Eiropā, tai skaitā Latvijā. LPS sadarbībā ar VARAM 
piedāvāja veidot vienu pieteikumu no Latvijas par 
visiem Wi-Fi punktiem, kas īsti neguva ne klāteso-
šo, ne SM atbalstu. Katrā ziņā šis jautājums vēl pa-
liek atklāts, jo nav skaidri konkrēti kritēriji, kas var 
kvalificēties kā projekta iesniedzējs un, galvenais, 
kādi kritēriji tiks izvirzīti projekta realizācijai. Vai 
esošo Wi-Fi punktu uzlabošana (kuri izveidoti no 
iepriekšējā ERAF projekta, bet to jauda un ātrums 
nenodrošina izvirzītās prasības) ir pieļaujama? Vai 
tiks atbalstīta vājstrāvas tīklu izbūve?

Katrā ziņā LPS sekos līdzi notikumu attīstībai un in-
formēs par visām aktivitātēm šajā jautājumā.

Video un komitejas sēdes prezentācijas pieeja-
mas šeit: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-
eraf-pasvaldibu-projektu-saturu.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos
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Par autopārkāpējiem un atkritumiem 
piekrastē

9. novembrī LPS notika Latvijas Piekrastes pašvaldī-
bu apvienības (LPPA) Valdes sēde, kurā kā pirmais 
tika skatīts VARAM ierosinājums visas darbības, 
kuras saistītas ar autotransporta pārvietošanās un 
stāvēšanas kontroli Baltijas jūras un Rīgas līča kras-

ta kāpu aizsargjoslā, nodot pašvaldību pārraudzī-
bā. Jautājuma izskatīšanā piedalījās VARAM valsts 
sekretāra vietniece vides jautājumos Alda Ozola un 
Valsts vides dienesta pārstāve Aina Stašāne. Valde 
nolēma pirms lēmuma pieņemšanas aptaujāt paš-
valdības par situāciju ar krasta kāpu aizsargjoslā 
nelikumīgi iebraukušo autovadītāju sodīšanu katrā 
piekrastes pašvaldībā.

Otrs Valdes darba kārtības jautājums bija atkritu-
mu monitorings piekrastē, kampaņas “Mana jūra” 
rezultāti un kampaņas vadības turpmākā sadarbība 
ar pašvaldībām. Jānis Ulme, Vides izglītības fonda 
un kampaņas vadītājs, piekrita Valdes ierosmei 
turpmāk informēt pašvaldības pirms kampaņas 
sākšanas un uzlabot savstarpējo komunikāciju.

Noslēgumā LPPA priekšsēdis Māris Dadzis informē-
ja, ka Ministru kabineta 16. novembra izbraukuma 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-eraf-pasvaldibu-projektu-saturu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-eraf-pasvaldibu-projektu-saturu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-eraf-pasvaldibu-projektu-saturu
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sēdē Liepājā ir paredzēts pieņemt Piekrastes pub-
liskās infrastruktūras tematisko plānojumu.

Gunta Lukstiņa, 
LPPA sekretāre

Vizīte Kirgizstānā projektā “Lietpratīgas 
pārvaldības stiprināšana Kirgizstānā”

Ārlietu ministrija ik gadu piešķir grantus projektu 
īstenošanai Latvijai prioritārajās attīstības valstīs. 
Šogad finansējumu saņēmusi LPS – projekta “Liet-
pratīgas pārvaldības stiprināšana Kirgizstānā” īste-
nošanai.

Laba pārvaldība ir definēta par vienu no prioritā-
tēm, kurā Centrālāzijas valstis vēlas gūt labās prak-
ses pieredzi no Eiropas Savienības valstīm, tamdēļ 
oktobra nogalē Latvijā mācību braucienā ieradās 
Kirgizstānas valdības un pašvaldību delegācija, bet 
7.–11. novembrī vizītē uz Kirgizstānu devās LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede un vecākais padomnieks Māris Pūķis.

Zinātniskā konference “Vietējās 
pašvaldības Kirgizstānā. Attīstības 
perspektīvas” Biškekā

Ārlietu ministrijas finansētajā grantu projektā 
“Lietpratīgas pārvaldības stiprināšana Kirgizstānā” 
10. novembrī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
uzstājās zinātniskā konferencē “Vietējās pašvaldī-
bas Kirgizstānā. Attīstības perspektīvas” Kirgizstā-
nas galvaspilsētā Biškekā. Konferencē piedalījās 
180 dalībnieku – Kirgizstānas Republikas viceprem-
jers, ministri un pašvaldību vadītāji. LPS priekšsē-
dis uzsvēra pašvaldību asociācijas lomu pašvaldī-

bu interešu pārstāvēšanā un lobēšanā, prezentēja 
sarunu sistēmu starp valdību un pašvaldībām, kā 
arī administratīvi teritoriālās reformas vērtējumu – 
ieguvumus un zaudējumus. “Stipras pašvaldības 
ir valsts attīstības pamats. Ja būs stipras pašvaldī-
bas, būs stipri reģioni un visa valsts,” pauda Andris 
Jaunsleinis.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis vadīja lekciju 
Valsts pārvaldes akadēmijas studentiem par Latvi-
jas pašvaldību attīstību 25 gadu laikā.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Vizītes pirmajā dienā eksperti apmeklēja Ivanov-
skas pašvaldību, kur tikās ar pašvaldības vadītāju 
Muratu Kurmanbekoviča kungu (attēlā) un viņa 
komandu, kā arī apskatīja bērnudārzu. 9. novem-
bra priekšpusdienā delegācija viesojās pie projekta 
partnera Kirgizstānas Attīstības politikas institū-
tā, pēc tam Kirgizstānas Valsts aģentūrā pašvaldī-
bu un starpnacionālo attiecību jautājumos Andris 
Jaunsleinis sniedza prezentāciju par administratīvi 
teritoriālo reformu Latvijā, funkciju sadali starp 
valsti un pašvaldībām, kā arī pašvaldību asociāci-

ju lomu. Pēcpusdienā notika diskusija Kirgizstānas 
Republikas valdības aparātā. Vizītes trešajā dienā 
eksperti piedalījās zinātniskā konferencē “Vietējās 
pašvaldības Kirgizstānā. Attīstības perspektīvas”, 
kur LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis stāstīja par 
Latvijas pašvaldību attīstību, savukārt LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis lasīja lekciju Valsts pārval-
des akadēmijas studentiem.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Andris Jaunsleinis: patriotisms nav skaļi 
vārdi, bet paveiktie darbi

11. novembrī, kā ik gadu, LPS kolektīvs sanāca uz 
svētku sēdi, lai īpašā gaisotnē godinātu ikvienu brī-
vības cīnītāju, kā arī atzīmētu Latvijas neatkarības 
proklamēšanas gadadienu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis savā uzrunā uz-
svēra, ka mūsu šodien paveiktie darbi Latvijas labā 
ir galvenā goda un cieņas izrādīšana ikvienam brīvī-
bas cīnītājam, kurš savulaik par Latvijas neatkarību 
atdeva cilvēka vislielāko vērtību – dzīvību.

“No katras lietas, ko mēs paveicam savā darbā, 

tiek būvēta valsts. Ik dienas, ar vislabāko gribu 
veicot savus pienākumus, mēs neaizdomājamies, 
ka tādējādi ne tikai paveicam tiešos pienākumus, 
bet veidojam Latviju. Tas ir liels un svarīgs ieguldī-
jums Latvijas attīstībā. Patriotisms nav skaļi vārdi, 
tas ir paveiktais darbs – katra ieguldījums, lai mūsu 
valsts būtu mūžīga!”

Pēc svinīgās sēdes LPS kolektīvs devās uz 11. no-
vembra krastmalu, kur baltajā sniegā izveidoja sil-
tām liesmām gailējošu svecīšu sirdi.

 
Jana Bunkus,

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Latvijā sākas Eiropas Vietējās solidaritātes 
dienas

14.–18. novembrī LPS un Vidzemes plānošanas re-
ģions Latvijā pirmoreiz organizē Eiropas Vietējās so-
lidaritātes dienas. Tajās Imeretijas reģiona (Gruzijā) 
pārstāvji tiekas ar Valmieras, Raunas un Pārgaujas 
novada politiķiem, uzņēmējiem, nevalstisko organi-
zāciju pārstāvjiem, jauniešiem un skolēniem, tādējā-

di mūsu pašvaldību pārstāvjus un iedzīvotājus iesais-
tot arvien jaunās attīstības sadarbības aktivitātēs.

14. novembrī, vizītes ieskaņā, Imeretijas reģiona 
un LPS pārstāvji tiekas ar Gruzijas ārkārtējo un piln-
varoto vēstnieku Latvijā V. E. Teimurazu Džandža-
liju un diskutē par Latvijas un Gruzijas pašvaldību 
divpusējās sadarbības jomām un turpmākajām ko-
pīgajām aktivitātēm.

Eiropas Vietējās solidaritātes dienās Straupes pa-
matskolas un Stalbes vidusskolas skolēni piedalās 
zīmēšanas konkursā, kura tēma ir Gruzija, viena no 
Latvijai prioritārajām valstīm attīstības sadarbībā. 
Konkursam iesniegti 160 bērnu darbi, un astoņu 
labāko zīmējumu autori tiks apbalvoti svinīgā ce-
remonijā 17. novembrī, kurā piedalīsies Gruzijas 
vēstniecības Latvijā pārstāvji: Gruzijas vēstniecī-
bas Latvijā vecākais padomnieks Arčils Sohadze un 
vēstniecības konsultants Giga Abuseridze.

Vidzemes plānošanas reģions un Imeretijas reģions 
šā gada maijā parakstīja nodomu protokolu par 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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sadarbību, un Eiropas Vietējās solidaritātes dienas 
ir iespēja abiem reģioniem īstenot jaunas aktivitā-
tes attīstības sadarbības jomā. 

Šogad Eiropas Vietējās solidaritātes dienu iniciatī-
vai, kas aizsākusies Francijas un Spānijas pašvaldī-
bās, pievienojusies arī Latvija. Solidaritātes dienu 
pasākumi Eiropā notiek no 12. līdz 24. novembrim 

septiņos Francijas, Itālijas, Latvijas un Spānijas re-
ģionos. Solidaritātes dienas norisinās Eiropas Ko-
misijas līdzfinansētā projektā, kura mērķis ir vei-
cināt attīstības sadarbību vietējās un reģionālajās 
pašvaldībās.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Zemgales forums “Viedā ekonomika: 
zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”

Forums norisināsies 15. novembrī plkst. 13–17.30 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sudraba 
zālē Jelgavā, Lielajā ielā 2.

Rīkotāji: Latvijas Zinātņu akadēmija, VPP EKOSOC-

LV, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, 
LPS, Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas novada dome, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Pasākuma moderatori: Ojārs Spārītis un Andris 
Jaunsleinis.

Plašāka informācija un dienas kārtība 1. pielikumā.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_43_p1.pdf
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Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālisti vizītē Eiropas Komisijā un 
Eiropas Parlamentā

9.–10. novembrī  14  Latvijas pašvaldību  sabiedris-
ko attiecību speciālistiem un informatīvo izdevumu 
veidotājiem bija  iespēja  piedalīties  Eiropas  Komi-
sijas pārstāvniecības Latvijā  rīkotajā mācību vizītē 
Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā. 

Eiropas Komisijā pašvaldību pārstāvji varēja vairāk 
uzzināt  par  tādām  Latvijas  pašvaldībām būtiskām 
tēmām  kā  ES  reģionālās  attīstības  politika,  Aus-
trumu  partnerība  un  Eiropas  Savienības–Krievi-

jas  attiecības,  kā arī  jauniešu garantijas  iniciatīva, 
deinstitucionalizācija un pārtikas pakas vistrūcīgā-
kajiem. Savukārt Eiropas Parlamentā Latvijas paš-
valdību  pārstāvji  varēja  uzdot  jautājumus  Eiropas 
Parlamenta deputātiem no Latvijas Andrejam Ma-
mikinam, Inesei Vaiderei un Robertam Zīlem.

Nākamā  Eiropas  Komisijas  pārstāvniecības  Latvi-
jā  rīkotā  Latvijas  pašvaldību  sabiedrisko  attiecību 
speciālistu vizīte Eiropas Komisijā notiks 5.–8. de-
cembrī.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

2. Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums

Baltijas  jūras  valstu  telpiskās  plānošanas  iniciatī-
vas VASAB sekretariāts aicina  piedalīties 2. Baltijas 
jūras  telpiskās  plānošanas  forumā  23.  novembrī 
plkst. 9–18 un 24. novembrī plkst. 9–15 “Radisson 

Blu Hotel Latvija” Elizabetes ielā 55 Rīgā, 2. stāvā.

Šis  forums  ir  lielākais  Baltijas  jūras  reģiona  pasā-
kums jūras telpiskajā plānošanā, kas vienkopus pul-
cē plānotājus, pētniekus, kā arī politikas veidotājus 
un citas ar  jūrlietām un piekrastes attīstību saistī-
tās  puses.  Forums  nodrošina  zināšanu  apmaiņas 
un diskusiju platformu starp dažādām institūcijām, 
lai  īstenotu vienotu pieeju Baltijas jūras telpiskajā 
plānošanā pārrobežu kontekstā.

Plašāka  informācija:  http://www.balticscope.eu/
events/baltic-2nd-msp-forum/.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

http://www.balticscope.eu/events/baltic-2nd-msp-forum/
http://www.balticscope.eu/events/baltic-2nd-msp-forum/
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Diskusija par ES naudas ietekmi uz 
Latvijas ekonomiku turpmākajos gados 
“Ko sagaidīsim no ES budžeta nākotnē?”

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā aici-
na piedalīties viedokļu līderu diskusijā par ES nau-
das ietekmi uz Latvijas ekonomiku turpmākajos ga-
dos “Ko sagaidīsim no ES budžeta nākotnē?”. Dis-
kusija notiks 28. novembrī plkst. 12–14 ES mājas 
1. stāvā, Aspazijas bulv. 28 Rīgā.

Pasākuma mērķis – EP deputātei Inese Vaiderei no 
atbildīgās Budžeta komitejas un EP kopumā dot ak-
tuālo skatu no Latvijas puses, kas palīdzētu tālākajā 
darbā pie ES budžeta.

Kā eksperti savu līdzdalību apliecinājuši:

•	 Inna Šteinbuka, Eiropas Komisijas pārstāvniecī-
bas Latvijā vadītāja

•	 Edgars Šadris, Finanšu ministrijas ES fondu stra-
tēģijas departamenta direktors

•	 Baiba Traidase, Latvijas Bankas Monetārās poli-
tikas pārvaldes vecākā ekonomiste

•	 Edgars Treibergs, Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padomes Valdes priekšsēdētājs

•	 Sanita Šķiltere, LPS padomniece finanšu un eko-
nomikas jautājumos

•	 Ilze Zvīdriņa, Labklājības ministrijas Darba tir-
gus politikas departamenta direktora vietniece

Uz diskusiju aicināti dažādu Latvijas iestāžu un or-
ganizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darbu tieši vai 
netieši ietekmē ES nauda, un, protams, mediji. 
Pieteikšanās līdz 16. novembrim, sūtot pieteiku-
mu uz: kristine.sproge@ep.europa.eu (tālrunis: 
67085460).

Skolotājus aicina pieteikties kursam 
par skolēnu kritiskās domāšanas un 
argumentācijas prasmju attīstīšanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiro-
pas skolu sadarbības tīklā eTwinning aicina sociālo 
un humanitāro priekšmetu skolotājus pieteikties 
dalībai profesionālās kompetences pilnveides kur-
sam “Mācību metodes un eTwinning sadarbības 

projekti skolēnu kritiskās domāšanas un argumen-
tācijas prasmju attīstīšanai”. Kursā notiks divas 
apmācību sesijas klātienē – no 2016. gada 2. līdz 
3. decembrim un no 2017. gada 3. līdz 4. febru-
ārim. Pieteikšanās termiņš – 20. novembris, aiz-
pildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://bit.ly/
anketa_pirmskola_etw. Kurss ir bezmaksas.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Pieteikšanās zinātniskajai 
konferencei “Vide un meža ilgtspējīga 
apsaimniekošana Baltijas reģionā: 
problēmas un risinājumi”

Līdz 30. novembrim izsludināta pieteikšanās Dau-
gavpils Universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta “Silava” un Latvijas Mežu sertifikācijas pa-
domes organizētajai starptautiskajai zinātniskajai 

konferencei “Vide un meža ilgtspējīga apsaimnie-
košana Baltijas reģionā: problēmas un risinājumi”, 
kas notiks 8.–9. decembrī Daugavpils Universitātē 
Parādes ielā 1A, 130. auditorijā.

Plašāka informācija: http://du.lv/events/pieteik-
sanas-starptautiskajai-zinatniskajai-konferencei-vi-
de-un-ilgtspejiga-meza-apsaimniekosana-baltijas-
regiona-problemas-un-risinajumi/.

mailto:kristine.sproge@ep.europa.eu
http://bit.ly/anketa_pirmskola_etw
http://bit.ly/anketa_pirmskola_etw
http://du.lv/events/pieteiksanas-starptautiskajai-zinatniskajai-konferencei-vide-un-ilgtspejiga-meza-apsaimniekosana-baltijas-regiona-problemas-un-risinajumi/
http://du.lv/events/pieteiksanas-starptautiskajai-zinatniskajai-konferencei-vide-un-ilgtspejiga-meza-apsaimniekosana-baltijas-regiona-problemas-un-risinajumi/
http://du.lv/events/pieteiksanas-starptautiskajai-zinatniskajai-konferencei-vide-un-ilgtspejiga-meza-apsaimniekosana-baltijas-regiona-problemas-un-risinajumi/
http://du.lv/events/pieteiksanas-starptautiskajai-zinatniskajai-konferencei-vide-un-ilgtspejiga-meza-apsaimniekosana-baltijas-regiona-problemas-un-risinajumi/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_43_p2.pdf
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Reģionālie semināri par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts aicina piedalīties bez-
maksas informatīvajos semināros par programmu 

“Eiropa pilsoņiem”.

Semināri notiks: 22. novembrī Dagdā; 5. decembrī 
Kuldīgā; 7. decembrī Cēsīs; 9. decembrī Jelgavā.

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.
km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/.

Rīgā notiks seminārs par elastīgiem bērnu 
uzraudzības pakalpojumiem

Labklājības ministrija sadarbībā ar Rīgas, Valmie-
ras un Jelgavas pilsētu pašvaldībām un Korporatī-
vās ilgtspējas un atbildības institūtu 16. novembrī 

plkst. 13.30 Rīgā organizē semināru par projektu 
“Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodroši-
nāšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta dar-
ba laiku”.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

Sākusies balsošana par konkursa “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta 2017” finālistiem

Līdz 23. novembrim ikvienam ir iespēja nobalsot 
par konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” 
finālistiem. Konkursa fināla balsojumā piedalās Lie-
pājas un Ventspils pilsēta, kā arī Ogres novads. Bal-

sojumu ir iespējams veikt jaunatneslietas.lv mājas-
lapā vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses.

Plašāka informācija: http://jaunatneslietas.lv/
component/content/article/16-jaunumi/3086-
saku sies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-
galvaspilseta-2017-finalistiem.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Pagarina termiņu diskusijai par valsts 
pārvaldes reformu virzieniem

Pēc nevalstisko organizāciju un valsts institūciju 
lūguma Valsts kanceleja pagarina priekšlikumu ie-
sniegšanas termiņu par piedāvātajiem valsts pār-
valdes reformu virzieniem. Viedokļus ikviens inte-

resents var iesniegt līdz 20. novembrim, sūtot uz 
reformas@mk.gov.lv.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/pagarina-terminu-diskusijai-par-valsts-
parvaldes-reformu-virzieniem.

http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://jaunatneslietas.lv/
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3086-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3086-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3086-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3086-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
mailto:reformas@mk.gov.lv
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pagarina-terminu-diskusijai-par-valsts-parvaldes-reformu-virzieniem
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pagarina-terminu-diskusijai-par-valsts-parvaldes-reformu-virzieniem
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pagarina-terminu-diskusijai-par-valsts-parvaldes-reformu-virzieniem
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_43_p3.pdf
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Piešķirs papildu līdzekļus kompensējamo 
medikamentu apmaksai

8. novembrī Ministru kabineta sēdē atbalstīts jau-
tājums par papildu līdzekļu – 4,6 milj. eiro – pie-
šķiršanu veselības aprūpes nozarei kompensējamo 

medikamentu apmaksai.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/pieskirs-papildus-lidzeklus-kompenseja-
mo-medikamentu-apmaksai.

Novērtē valsts iestāžu darbinieku izcilu 
apkalpošanu!

Turpinot pagājušajā gadā uzsākto labas apkalpoša-
nas kustību valsts pārvaldē, Valsts kanceleja aicina 
balsot par atsaucīgiem valsts iestāžu darbiniekiem. 
Balsot iespējams, aizpildot anketu interneta vietnē 

mazaksslogs.gov.lv un mobilajā lietotnē “Futbols” 
līdz 17. novembrim.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/noverte-valsts-iestazu-darbinieku-izcilu-
apkalposanu.

Studentu un absolventu reģistrā varēs 
iegūt objektīvu informāciju par studiju 
programmu saikni ar reālo darba tirgu

Ministru kabinets 10. novembrī atbalstīja virzīša-
nai Saeimā otrajam lasījumam Izglītības un zināt-
nes ministrijas sagatavotos grozījumus Augstskolu 
likumā, kas paredz studentu un absolventu reģistra 
izveidi.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uz-
sver, ka grozījumi Augstskolu likumā paredz veidot 

studentu un absolventu reģistru, kas būs saistīts 
ar Valsts ieņēmuma dienesta un Nodarbinātības 
valsts aģentūras datiem, lai topošie studenti pirms 
augstskolas un studiju programmas izvēles varētu 
mērķtiecīgi novērtēt, kādas ir iespējas strādāt izvē-
lētajā profesijā un kāds ir vidējais atalgojums pēc 
augstskolas absolvēšanas.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2060-studejoso-un-absolventu-regis-
tra-bus-iespeja-iegut-objektivu-informaciju-par-
studiju-programmu-saikni-ar-realo-darba-tirgu.

Liepājas uzņēmēji aicināti uz tikšanos ar 
ekonomikas ministru

16. novembrī pirms valdības izbraukuma sēdes 
Liepājā ministru prezidenta biedrs ekonomikas mi-
nistrs Arvils Ašeradens aicina Kurzemes reģiona 

uzņēmējus uz tikšanos, lai diskutētu par uzņēmēj-
darbības veicināšanas iespējām reģionā.

Plašāka informācija: https://em.gov.lv/lv/
jaunumi/12615-liepajas-uznemeji-aicinati-uz-tik-
sanos-ar-ekonomikas-ministru.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pieskirs-papildus-lidzeklus-kompensejamo-medikamentu-apmaksai
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pieskirs-papildus-lidzeklus-kompensejamo-medikamentu-apmaksai
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pieskirs-papildus-lidzeklus-kompensejamo-medikamentu-apmaksai
http://mazaksslogs.gov.lv/futbols/noverte-valsts-iestades-darbu/
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/noverte-valsts-iestazu-darbinieku-izcilu-apkalposanu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/noverte-valsts-iestazu-darbinieku-izcilu-apkalposanu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/noverte-valsts-iestazu-darbinieku-izcilu-apkalposanu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2060-studejoso-un-absolventu-registra-bus-iespeja-iegut-objektivu-informaciju-par-studiju-programmu-saikni-ar-realo-darba-tirgu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2060-studejoso-un-absolventu-registra-bus-iespeja-iegut-objektivu-informaciju-par-studiju-programmu-saikni-ar-realo-darba-tirgu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2060-studejoso-un-absolventu-registra-bus-iespeja-iegut-objektivu-informaciju-par-studiju-programmu-saikni-ar-realo-darba-tirgu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2060-studejoso-un-absolventu-registra-bus-iespeja-iegut-objektivu-informaciju-par-studiju-programmu-saikni-ar-realo-darba-tirgu
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12615-liepajas-uznemeji-aicinati-uz-tiksanos-ar-ekonomikas-ministru
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12615-liepajas-uznemeji-aicinati-uz-tiksanos-ar-ekonomikas-ministru
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12615-liepajas-uznemeji-aicinati-uz-tiksanos-ar-ekonomikas-ministru
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Ekonomikas ministrija aicina paust 
viedokli par apbedīšanas pakalpojumu 
sniedzēju darbību

Ekonomikas ministrija veic aptauju par apbedīša-
nas pakalpojumu sniedzēju darbību un aicina ik-
vienu Latvijas iedzīvotāju līdz 21. novembrim pie-
dalīties aptaujā un paust viedokli par apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritori-
jās un pastāstīt par savu pieredzi šo pakalpojumu 
izmantošanā. Aptauja ir anonīma, un tajā iegūtā 

informācija tiks izmantota tālākām sarunām ar Ve-
selības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem par ap-
bedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu 
teritorijā un iespējamajiem pakalpojumu sniegša-
nas uzlabojumiem.

Aptauja pieejama: http://ej.uz/ApbeditajuDarbi-
ba2016. Plašāka informācija: https://em.gov.lv/
lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-
paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-
sniedzeju-darbibu.

Par kritērijiem un metodēm par SAM 9.2.2. “Palie-
lināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai vi-
dei pietuvinātu pakalpojumu pieejamību perso-

nām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma 9.2.2.1. 
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”, 
4. pielikums.

VSS-1060 – Likumprojekts “Grozījumi Patērētāju 
tiesību aizsardzības likumā”

VSS-1061 – Likumprojekts “Grozījumi Preču un pa-
kalpojumu drošuma likumā”

VSS-1062 – Rīkojuma projekts “Par ogļūdeņražu 
izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu 
Aizputes novada Lažas pagastā un Kuldīgas novada 
Gudenieku pagastā”

VSS-1065 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas in-
teresēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vie-
notā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi”

VSS-1053 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-1048 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 
“Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāci-
jas noteikumi””

VSS-1051 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos 
Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-1052 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos 
Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neie-
saistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 
Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās 
darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jaunie-
šu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un 
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īs-
tenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-1049 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016
http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-sniedzeju-darbibu
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-sniedzeju-darbibu
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-sniedzeju-darbibu
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-sniedzeju-darbibu
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403178
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_43_p4.pdf
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VSS-1070 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos 
Nr.704 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju perso-
nāla kompetenci komercdarbības vides uzlaboša-
nas sekmēšanai” īstenošanas noteikumi””

VSS-1071 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos 
Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēša-
nas kārtība””

VSS-1073 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem””

VSS-1045 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimnieko-
šanu un reģistrēšanu”

VSS-1047 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrī-
tošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, 
Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldī-
bas īpašumā”

Novembris ir Latvijas mēnesis. Šoreiz Infolapā vēstām par iecerēm, kā svinēs Latvijas Re-
publikas 98. dzimšanas dienu.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Skaistus un mājīgus valsts svētkus svinēs 
Daugavpilī

16. novembrī novadpētniecības un mākslas muze-
jā atklās izstādi “Mēs dzīvojam Latvijā”. Staņislava 
Broka mūzikas vidusskolā plkst. 18 – svētku kon-
certs, bet 19 Kultūras pilī koncerts “Manas tautas 
likteņdziesmas”.

17. novembrī plkst. 16 par godu svētkiem at-
klās jauno izstāžu sezonu Rotko mākslas centrā. 
Plkst. 16 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 
jaunā ziemas izstāžu sezona iemirdzēsies ar sešiem 
jauniem pasaules projektiem: Vācijā dzīvojošas 
armēņu mākslinieces Evas Arutas personālizstā-
de “Realitāte”; Latvijas mākslinieku savienības 75 
gadu jubilejas kolekcijas izstāde “Pingpongs. Ideju 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
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saspēle”; “Pashmin” mākslas galerijas starptau-
tiska grupas izstāde, pārstāvot Āzijas un Eiropas 
mākslu izstādē “Sapņu un fantāzijas pasaules”; 
Latvijas mākslas telpu pārstāvēs māksliniece Zaiga 
Putrāma ar izstādi “Saules satiekas” un Daugavpils 
māksliniece Nataļja Marinoha ar izstādi “Plūsma”. 
Taču šobrīd vislielāko ažiotāžu un skatītāju interesi 
izraisa populārā Krievijas mākslas vēsturnieka ko-
lekcionāra Aleksandra Vasiļjeva izstāde no privātās 
kolekcijas “Viktorijas laikmeta modes šarms”, kas 
Austrumlatvijā būs skatāma pirmo reizi. Ziemas iz-
stāžu sezona būs skatāma līdz 2017. gada 29. jan-
vārim.

18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienā:

10.00 Svētku dievkalpojums Svētā Pētera katoļu 
baznīcā
19.00 Vienības nama koncertzālē grupas “Elpa” 
koncerts, ieeja bez maksas
20.30 Vienības laukumā pūtēju orķestra “Daugava” 
koncerts, 20.50 Daugavpils domes priekšsēdētāja 
Jāņa Lāčplēša uzruna, bet 21.00 Vienības laukumā 
kopā dziedāsim Latvijas valsts himnu un vērosim 
svētku salūtu
Sportiskiem svētku svinētajiem – no 19. novembra 
Vienības laukumā sāks darboties slidotava.

Sīkāka informācija par svētku pasākumiem www.
daugavpils.lv.

Liepājā goda vietā valsts karogs un latvju 
rakstu zīmes

Liepājas centrā, Rožu laukumā, ir izvietoti šāgada 
valsts svētku rotājumi, trīs lielformāta vides objek-
ti – latviešu rakstu zīmes, auseklīši. Savukārt Zirņu 
un Ganību ielas krustojumā uzstādīta cita latvju 
rakstu zīme – Māras krusts.

Rakstu zīmes un arī koki, kas aug pie netālu esošās 
Liepājas Universitātes ēkas, valsts svētku nedēļās 

izgaismoti ar sarkani baltu gaismu, tā atgādinot par 
galveno valsts simbolu – Latvijas karogu. “Novem-
brī spilgtāk nekā citkārt izjūtam savu valstspiederī-
bu. Tādēļ šajā laikā karogi plīvos galvenajās ielās, 
karogi būs redzami uz tiltiem, arī piestiprināti pie 
Liepājas Universitātes ēkas kolonnām, pie pilsētas 
robežas uz Nīcas un Grobiņas šosejas,” šāgada valsts 
svētku rotājumu ieceri izklāsta pilsētas māk sliniece 
Agita Ansule. Arī citur pilsētas noformējumā tiks 
izmantots sarkanbalti sarkanā karoga motīvs.

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
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18. novembrī Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā 
plkst. 11 notiks valsts svētku dievkalpojums, dzie-
dās senioru vīru koris “Baltie bērzi”. No plkst. 18 
Valmieras centra laukumos un zaļajās zonās ikviens 
valmierietis un pilsētas viesis būs aicināts apmek-
lēt pasākumu “Mūsu gaisma Latvijai”, kur varēs 
aplūkot no svecītēm veidotas uguns spēka zīmes, 
kā arī kopīgi ar svecēm aizpildīt Latvijas kontūru. 
Plkst. 19 Valmieras Kultūras centrā sāksies Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai vel-
tīts svinīgs sarīkojums – pašvaldības apbalvojumu 

“Goda valmierietis 2016” un “Gada valmierietis 
2016” pasniegšana un svētku koncerts. Tajā pieda-
līsies komponists Uldis Marhilēvičs, soliste Antra 
Stafecka un pavadošā grupa. Ieeja bez maksas.

Par lustīgu noskaņojumu svētku laikā parūpēsies 
grupa “Baltie lāči”, kas 19. novembrī no plkst. 21 
spēlēs svētku ballē Valmieras Kultūras centrā. Vid-
zemes Olimpiskā centra “Elektrum” ledus hallē 
plkst. 20–21 notiks publiskās slidošanas vakars “Le-
dus SarkanBaltSarkanais”.

Nīcā svētki vairos patriotiskumu

Novembris Nīcas novadā ir aktivitātēm bagāts. Vai-
rāki atmiņā paliekoši notikumi pulcēja ļaudis Lāč-
plēša dienā – Dorupes kapsētā un Pērkones mui-
žas kapsētā svinīgi tika atklātas piemiņas plāksnes 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Šonedēļ to tur-
pinās Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada-
dienai veltītie pasākumi:

15. novembrī plkst. 18 Nīcas kultūras namā atklās 
fotokonkursa “Nīcas novads caur fotoobjektīvu” 
izstādi, aicinot kopā darbu autorus un apbalvojot 
konkursa uzvarētājus;

18. novembrī no plkst. 17.30 pie novada domes 
sveiksim Latviju dzimšanas dienā, ar labām do-

mām izkārtojot svecītes Latvijas un Saules zīmes 
kontūrā;

plkst. 19 Nīcas kultūras namā – Latvijas dzimšanas 
dienas pasākums darbīgāko novadnieku godināša-
na; koncertu “Par mums pašiem” sniegs Ieva Ke-
rēvica, Marija Bērziņa, Jānis Aišpurs, Ainārs Ančev-
skis un muzikālā apvienība “Vintāža”. Pēc tam ballē 
spēlēs grupa “Mītavas soļi” no Jelgavas;

19. novembrī plkst. 14 Nīcas sporta hallē – Latvijas 
kausa izcīņa telpu futbolā starp FK “Nīca” un Rīgas 
pašvaldības komandām.

Vairāk informācijas: http://www.nica.lv/wp-ad-
min/post.php?post=680&action=edit un http://
www.nica.lv/.

http://www.nica.lv/wp-admin/post.php?post=680&action=edit
http://www.nica.lv/wp-admin/post.php?post=680&action=edit
http://www.nica.lv/
http://www.nica.lv/
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Alūksnes novadā pasniegs apbalvojumu 
“Sudraba zīle”

18. novembrī, svinot Latvijas Republikas proklamē-
šanas 98. gadadienu, svētku pasākumā “Sarkan-
balta debess mirdz” Alūksnes kultūras centrā pa-
sniegs pašvaldības augstāko apbalvojumu “Sudra-
ba zīle”. Ceremoniju vadīs Valmieras Drāmas teātra 
aktieris Mārtiņš Meiers, bet pasākumā muzicēs 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 
kamerorķestris “Gaudeamus orchestra”.

Nominācijā “Sabiedrība” šogad pašvaldības aug-
stāko apbalvojumu saņems Ziemera pagasta iedzī-
votāja Edīte Oja par atbalstu Ziemeru pamatskolai, 
skolas audzēkņiem un viņu ģimenēm. Par džudo 
sporta veida izaugsmi un attīstību Alūksnē, spēju 
piesaistīt tam arvien jaunus cīkstoņus, ieguldīju-
mu starptautisku džudo sacensību rīkošanā, kas 
Alūksnē pulcē vairāku valstu jaunos sportistus, no-
minācijā “Sports” pašvaldības apbalvojums “Sud-
raba zīle” tiks pasniegts sporta kluba “Kurbads” 
Valdes priekšsēdētājam Aivaram Mālniekam. 
Nominācijā “Izglītība” “Sudraba zīle” nonāks pie 
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolotājas 
Metas Lerhas. Viņai pašvaldības apbalvojumu pa-
sniegs par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem 
bagātu darbību novada izglītības attīstībā, skolēnu 
patriotiskajā audzināšanā. Par mūža ieguldījumu 
medicīnā un ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem 
bagātu darbu, ārstējot novada iedzīvotājus, pašval-
dības augstākais apbalvojums valsts svētku pasāku-
mā tiks pasniegts dakterei Irēnai Greivulei.

Savukārt nominācijā “Tautsaimniecība” “Sudraba 
zīli” saņems Valsts ieņēmumu dienesta Alūksnes 
klientu apkalpošanas centra darbiniece Nata 
Meģe. Viņai šis apbalvojums piešķirts par atbalstu 
uzņēmējdarbībai, izpratni un uzmanību, ko viņa 
velta katram klientam, rodot labāko risinājumu sa-

režģītās situācijās.

Kopumā pašvaldības apbalvojumam “Sudraba zīle” 
šogad bija pieteikti 16 pretendenti. Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa izveidota 
komisija, kuras sastāvā bija sabiedrības pārstāvji, 
domes deputāti, nozaru pārstāvji, izvirzīja preten-
dentus apbalvošanai, un Alūksnes novada domes 
deputāti 27. oktobra sēdē lēma par apbalvojuma 
piešķiršanu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus un organizācijas 
kopā veidot spēka pļavu “Laimes zīmes Latvijai”, 
iededzot svecītes latvju rakstu zīmēs turpat skvērā 
pie kultūras centra. Skvērā būs izveidotas 20 latvie-
šu rakstu zīmes, kuras varēs izgaismot ar aizdegtām 
svecēm, lai vēlētu laimi un dotu spēku mūsu maza-
jai Latvijai un Alūksnei. Zīmes trafareti būs 1 m² lie-
lumā. Lai izveidotu vienu zīmi, atkarībā no formas 
vajadzēs 20–50 sveces.

Plkst. 19 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
svētku koncertā “Sveču gaismā” muzicēs Latvijas 
Nacionālās operas un baleta solists tenors Nauris 
Puntulis un pūtēju ansamblis “Rīga” (Gunārs Pie-
sis – trompete, Oleksijs Demčenko – trompete, Lau-
ris Amantovs – trombons, Armands Ozols – tuba).

Salaspilī aicina apzināties Latvijas vērtības

“Mūsu mīļā, sniegbaltā Latvija, pirmatnējais skais-
tums ar apsnigušām vilkābeles ogām atgādina par 

patieso esību un zemes spēku, kāds ir tikai šeit. Ap-
zināmies mūsu vērtības. Priecājamies par to, kas ir, 
un darām tā, lai tas būtu,” tā šodien mums atgādi-
na dzejniece un māksliniece Dita Baumane-Auza. 
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Salaspilī ceļā uz Latvijas dzimšanas dienu norisinā-
sies daudz dažādu kultūras un sporta aktivitāšu. 
Daļa no tām jau aizvadītas Lāčplēša dienas zīmē.

16. novembrī plkst. 13 sadarbībā ar Latvijas Platfor-
mu attīstības sadarbībai (LAPAS) kultūras namā “Rī-
gava” piedāvāsim dokumentālo filmu “Cilvēks bez 
ietekmes” par vienu gadu amerikāņu rakstnieka un 
vides aizstāvja Kolina Bīvana (Colin Beavan) un viņa 
ģimenes dzīvē laikā, kad viņi īstenoja eksperimentu 
Ņujorkā, neatstājot ietekmi uz apkārtējo vidi. Vai-
rāk: http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projek-
ti/filmu-menesis-domatajiem-ko-sesi-to-plausi/.

17. novembrī plkst. 18 Salaspils novada pašvaldī-
ba ielūdz uz Latvijas Republikas proklamēšanas 
98. gadadienai veltītu svinīgu pieņemšanu un 
“Goda salaspilieša 2016” sveikšanu. Latvijas dzim-
šanas dienu svinēsim kopā ar “Mirage Jazz Orches-
tra”. Šajā koncertprogrammā apvienoti jau labi pa-
zīstami latviešu komponistu skaņdarbi un to aran-
žējumi bigbendam ar jaunām džeza kompozīcijām. 
Kopā ar bigbendu muzicē šarmantā burvīgas balss 
īpašniece Ieva Kerēvica.

Vēsturi atcerēsimies, 18. novembrī plkst. 16 skato-
ties latviešu režisora Viestura Kairiša jauno spēlfil-
mu “Melānijas hronika”. Filma ir patiess vēstījums 
par cilvēcības brīnumu, gara plašumu un ciešanu 
pilnajiem likteņiem Latvijas nācijas lielākajā tra-
ģēdijā. Tas ir stāsts par latviešu sievietēm, kurām 
bija jācieš, jāizdzīvo un jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu 
Latvija. Uz tikšanos ar skatītājiem kultūras namā 

“Rīgava” aicināts arī filmas režisors. Vairāk http://
www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/fil-
ma-melanijas-hronika-uzsak-savu-celu-pie-skatita-
jiem-visa-latvija.

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos pub-
lisko un skolu bibliotēku Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta ko-
pīgi izvēlēta grāmata. Vairāk par Ziemeļvalstu bib-
liotēkas sarīkojumiem Salaspilī šeit http://www.
biblioteka.salaspils.lv/salaspils-novada-biblioteku-
darba-laiks-svetku-dienas-1.

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas svinību kalen-
dārs liecina, ka 15. novembrī plkst. 18 notiks Stīgu 
instrumentu nodaļas koncerts “Skan dvēseles stī-
gas”, kas aizsāks koncertciklu, veltītu skolas 25. ju-
bilejai. Vairāk: http://salaspilsmms.lv/pasakumi/
skolas-25-gadu-jubilejas-svinibu-kalendars/.

Kārsavas novadā svētkos cildinās Goda 
pilsoņus

Ik gadu Kārsavas novadā tiek izvirzīti un sveikti Kār-
savas novada Goda pilsoņi, kuru cildināšana notiek 
18. novembra svētku koncertā. Šogad apbalvoju-
mam izvirzīti trīs novadnieki, kurus sveiks ar Lat-
vijas Radio kora muzikālo uzvedumu “Ziedonis un 
Vācietis”. Šogad šim goda apbalvojumam izvirzīti: 

Anna Dundure par gribasspēku, neatlaidību, cilvēk-
mīlestību, patriotismu, dzimtā pagasta un Kārsavas 
novada popularizēšanu valstī, Eiropas Savienībā un 
ārpus tās robežām; Anita Turlaja par izcilu, ilgsto-
šu, radošu un profesionālu darbu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā – dejas popularizēšanā; 
un Andrejs Jonāns par garīgo vērtību saglabāšanu 
un popularizēšanu, par prasmi saliedēt Stiglavas 
draudzi un nesavtīgu sava pienākuma veikšanu. 

http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/filmu-menesis-domatajiem-ko-sesi-to-plausi/
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/filmu-menesis-domatajiem-ko-sesi-to-plausi/
http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/filma-melanijas-hronika-uzsak-savu-celu-pie-skatitajiem-visa-latvija
http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/filma-melanijas-hronika-uzsak-savu-celu-pie-skatitajiem-visa-latvija
http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/filma-melanijas-hronika-uzsak-savu-celu-pie-skatitajiem-visa-latvija
http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/filma-melanijas-hronika-uzsak-savu-celu-pie-skatitajiem-visa-latvija
http://www.biblioteka.salaspils.lv/salaspils-novada-biblioteku-darba-laiks-svetku-dienas-1
http://www.biblioteka.salaspils.lv/salaspils-novada-biblioteku-darba-laiks-svetku-dienas-1
http://www.biblioteka.salaspils.lv/salaspils-novada-biblioteku-darba-laiks-svetku-dienas-1
http://salaspilsmms.lv/pasakumi/skolas-25-gadu-jubilejas-svinibu-kalendars/
http://salaspilsmms.lv/pasakumi/skolas-25-gadu-jubilejas-svinibu-kalendars/
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Preiļos godinās novadnieku Jāni Streiču

26. septembrī Preiļu novada Goda pilsonis izcilais 
latviešu kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks 
un gleznotājs Jānis Streičs svinēja 80 gadu jubileju. 
Lai godinātu režisoru, Rīgas Kino muzejs un Nacio-
nālais kino centrs visu 2016. gadu pasludinājuši par 
Jāņa Streiča kinogadu. Dažādi pasākumi tika rīkoti 
gan Rīgā, gan Preiļu novadā, gan citviet Latvijā.

Jāņa Streiča dzimtajā Preiļu pusē mākslinieku su-
mināsim Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 
vakarā, 18. novembrī, plkst. 17 Preiļu kultūras namā 
ar sarīkojumu “Vakarēšana”, kurā Jānis Streičs 
un aktieri Sarmīte Rubule, Karina Lučiņina, Jānis 
Paukštello, kā arī mūziķis Ēriks Zeps un ansamblis 
“Dziga” kopā ar skatītājiem lasīs un izdziedās Jāņa 
Klīdzēja stāstu “Zelta krustiņš”. Tā būs vakarēšana 
kā kinorežisora bērnībā, kad ziemas vakaros sanāca 
kaimiņienes, lai, darinot līdzņemtos rokdarbus, va-
rētu klausīties, ko Streiču Jānītis tām lasīja priekšā. 

Ventspils novads lepojas

17. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
rīkos svinīgu pieņemšanu, kurā aicina piedalīties 
pašvaldību vadītājus un uzņēmēju pārstāvjus. Mē-
neša sākumā pašvaldības saņēma Valsts prezidenta 
kancelejas vadītāja Gunta Puķīša aicinājumu dele-
ģēt uz svinīgo pieņemšanu vienu uzņēmuma vadī-
tāju, ar kura darbību un panākumiem pašvaldība 
un iedzīvotāji lepojas. Ventspils novada pašvaldība 
izvēlējās vārvenieku z/s “Oši” vadītāju Raiti Krū-
miņu, jo viņu labi raksturo vārdi “Latvija”, “ģimene” 
un “darbs”. Lauksaimnieks ne tikai veiksmīgi darbo-
jas apdraudētākajā nozarē – cūkkopībā – un rea-
lizē projektus, apgūstot Eiropas Savienības līdzek-
ļus, bet arī kopā ar dzīvesbiedri Evu audzina sešus 
bērnus. “Raita zināšanas, enerģija, dzīvesprieks un 
uzņēmēja gars ir apbrīnas vērts. Viņš ir īsts latvis-
kā darba tikuma paraugs un novadnieks, ar kuru 
varam lepoties,” norāda Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Raitis Krūmiņš strādā no vecākiem mantotā saim-
niecībā, attīsta cūkkopību un graudkopību, viņam ir 
bakalaura grāds vadībzinātnē, inženiera grāds eko-
nomikā un maģistra grāds reģionālajā ekonomikā. 
Pagājušajā gadā konkursā “Sējējs 2015” Raitis Krū-
miņš saņēma veicināšanas balvu nominācijā “Gada 
lauku saimniecība”. Kopā ar uzņēmēju uz Rīgas pili 
lūgts arī Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks.
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Latvijas svētku mēnesī Ventspils novadam šis nav 
vienīgais priecīgais notikums. 16. novembrī Lie-
pājā, koncertzālē “Lielais dzintars”, notiks Ministru 
kabineta balvu pasniegšanas ceremonija. Balvu 
saņems arī Ventspils novada domes deputāts un 
LPS priekšsēdis Andis Jaunsleinis. Viņam Minis-
tru kabineta balva piešķirta par mūža ieguldījumu 
pašvaldību demokrātijas attīstībā. No 2001. līdz 

2005. gadam Andris Jaunsleinis bija Užavas pagasta 
padomes deputāts, bet kopš 2009. gada ir Vents-
pils novada domes deputāts. Ventspils novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks augstu vērtē 
Andra Jaunsleiņa kompetenci pašvaldībai būtisku 
jautājumu risināšanā: “Kolēģim vienmēr ir pama-
tots viedoklis, viņa analītiskās spējas mums bieži 
palīdz pieņemt pareizāko lēmumu.”

Kad Latvijas svētku mēnesis būs godam aizvadīts, sāksies gada gaišāko domu un cerību 
laiks – Advente. Un, protams, Ziemassvētku gaidīšana. Latvijā ir kāda vieta, kas ar šiem 
svētkiem saistīta gandrīz tikpat cieši kā slavenā Rovaniemi Somijā, ko uzskata par Ziemas-
svētku vecīša mītnes vietu. Latvijai Pāvilostas novada Ziemupē ir pašai sava Ziemassvētku 
vecīša mājvieta. Atgādinām adresi un pamudinājumu – laikus domāt par to, kā oriģināli 
un mīļi piepildīt rūķu dāvanu maisus. Arī jūsu pašvaldībās.
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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 Līga Korsaka, Aigars Štāls, Liene Zālīte, Gunita Šime, Evita Aploka, Agnese Reķe, Inese 
Krivmane, Ilona Vilcāne, Marlena Zvaigzne un Marita Kurčanova

Apkopojusi Daina Oliņa

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

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

