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LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē 
skata 2017. gada budžetu autoceļu un 
sabiedrisko pārvadājumu nozarē

23. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā tika 
skatīti vairāki būtiski jautājumi, tai skaitā Satiksmes 
ministrijas 2017. gada budžets autoceļu un sabied-
risko pārvadājumu nozarē, grozījumi Autopārvadā-
jumu likumā u.c.

Runājot par 2017. gada budžetu, SIA “Autotrans-
porta direkcija” valdes priekšsēdētājs Kristiāns 
Godiņš klātesošos informēja, ka valsts budžeta fi-
nansējumā sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nozarē 2016. gadā paredzams budžeta deficīts 
pilsētu maršrutos 675 000 eiro, bet reģionālajos 
maršrutos 1,277 miljoni eiro. Prognozes liecina, ka 
arī 2017. gadā būs finanšu nepietiekamība (pilsētu 
pārvadājumos 0,39 miljoni eiro, bet reģionālajos 

maršrutos 7,02 miljoni eiro). Nepietiekams bāzes 
budžeta finansējums rodas no maksājošo pasažieru 
skaita samazinājuma, ar atvieglojumiem pārvadāto 
pasažieru skaita pieauguma pilsētu pārvadājumos, 
degvielas cenu pieauguma, autobusu vadītāju atal-
gojuma pieauguma. Taču galvenais cēlonis ir būtis-
ka atšķirība starp bāzes un prognozēto finansējumu. 
Sadārdzinājumu sabiedriskā transporta pakalpoju-
miem var izraisīt ar PVN piemērošanu, apmaksājot 
atvieglojumus pašvaldību noteiktajām kategorijām. 
Noklausoties stāstīto, komiteja nolēma organizēt 
kopīgas sanāksmes ar Satiksmes un Finanšu minis-
triju, lai noteiktu minimālo finansējuma apjomu, jo 
pašreizējā finansējuma bāze ir nepamatoti zema.

Viss atskats uz komitejā izskatītajiem jautājumiem 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3406-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-
skata-2017-gada-budzetu-autocelu-un-sabiedris-
ko-parvadajumu-nozare.

Noslēdzošā videolekcija par 
uzņēmējdarbību jauniešiem

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, LPS 
un Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) tika organizē-
tas videolekcijas par jaunatnes jomas aktualitātēm. 
24. novembrī notika trešā, noslēdzošā videolekcija 

par uzņēmējdarbības jautājumiem jauniešiem.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas di-
rektore Madara Ūlande pastāstīja par sociālās uz-
ņēmējdarbības būtību un aktualitātēm, Latvijas un 
pasaules veiksmes stāstiem, sociālās uzņēmējdar-
bības likuma projektu un atbalsta programmām.
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Par jauniešu uzņēmējdarbības (uzņēmējspējas) 
atbalsta pieredzi un jauniešu biznesa ideju konkur-
siem informēja LJP izpilddirektore Inese Šubēvica.

SIA “Excolo Latvia” pārstāvis Gints Klāsons prezen-
tēja pētījumu “Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmēj-
darbībā”.

Pētījums pieejams šeit: http://www.izm.gov.
lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_
Jaunie%C5%A1i_uz%C5%86%C4%93m%C4%93jda

rb%C4%ABb%C4%81_2016_Excolo_Latvia.pdf.

Lekcijas videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-
kalendars/3380-lekcija-tiessaiste-jauniesu-uzne-
mejdarbibas-atbalsta-pieredze-sociala-uznemej-
darbiba. Video pieejams arī LPS Youtube kanālā: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=VVMuy21Y8qM.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Latvijas Institūts un LPS rosina iedibināt 
Latvijas Kultūras galvaspilsētas statusu

Lai veicinātu nacionālā un starptautiskā tūrisma 
pieaugumu pilsētās un reģionos, radītu iedzīvotā-
jos stiprāku piederības sajūtu savai pilsētai, vairotu 
kultūras pieejamību un dzīves kvalitāti, Latvijas In-
stitūts (LI) un LPS rosina Latvijas Republikas Kultū-
ras ministriju iedibināt Latvijas Kultūras galvaspil-
sētas statusu un uzsākt idejas īstenošanu.

LI un LPS ir nosūtījuši vēstuli Kultūras ministrijai. 
Vairāku Eiropas valstu piemērs (Lielbritānija, Lietu-
va, Īrija) liecina par to, ka nacionālās kultūras gal-
vaspilsētas statusa piešķiršana veicina nacionālā 
un starptautiskā tūrisma pieaugumu šajās pilsētās 
un reģionos, rada iedzīvotājos stiprāku piederības 
sajūtu savai pilsētai, vairo kultūras pieejamību un 
dzīves kvalitāti.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
eiropa/3421-latvijas-instituts-un-latvijas-pasval-
dibu-savieniba-rosina-iedibinat-latvijas-kultu-
ras-galvaspilsetas-statusu un http://www.li.lv/lv/
latvijas-instituts-un-latvijas-pasvaldibu-savieniba-
rosina-iedibinat-latvijas-kulturas-galvaspilsetas-
statusu.
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 29. novembrī plkst. 10 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par pašvaldību aizņemšanās iespējām 
2017. gadā (uzaicināta Pašvaldību finansiālās 
darbības uzraudzības un finansēšanas departa-
menta direktores vietniece Baiba Tisenkopfa).

2. Minimālo valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligāto iemaksu piemērošana no 2017. gada 
1. janvāra (uzaicināti VID pārstāvji).

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja 
gada diferencētā neapliekamā minimuma ap-
rēķināšana par 2016. gadu, tā piemērošana un 
pārmaksātā IIN atgūšana (uzaicināti VID pār-
stāvji).

4. Par Tiesu administrācijas veiktajām valsts vie-
notās datorizētās zemesgrāmatas funkcionali-

tātes izmaiņām saistībā ar grozījumiem Zemes-
grāmatu likumā, kas no 01.01.2017. paredz 
tiesisko regulējumu apbūves tiesības ierakstī-
šanai un ar to saistīto tiesību nostiprināšanai, 
grozīšanai vai dzēšanai zemesgrāmatā (uzaici-
nāti Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrā-
matu departamenta Tiesu iestāžu informācijas 
sistēmas nodaļas vadītāja Līga Lapiņa un vecā-
kais referents Dainis Locs).

Sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS interneta viet-
nē bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi in-
teresenti to varēs vērot šeit: http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/tiesraide/.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv. Jautājumus ie-
spējams sūtīt arī pirms komitejas sēdes, bet uz e-
pasta adresi lasma.ubele@lps.lv.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Praktiskā videokonference “Kā izvērtēt 
centralizēto eksāmenu nozīmi Latvijas 
izglītības procesos?”

LPS un Augstākās izglītības padome 30. novembrī 
plkst. 15 aicina tiešraidē skatīties praktisko konfe-
renci, kurā tiks aplūkoti vairāki būtiski jautājumi 
par centralizēto eksāmenu rezultātiem, centrali-
zēto eksāmenu lomu mācību organizēšanā skolās, 
Igaunijas pieredzi, ieviešot “Pievienotās vērtības 
modeli” skolu efektivitātes analīzē, centralizēto 
eksāmenu nozīmi skolu novērtēšanā u.c. jautāju-

mi.

Konferenci tiešsaistē varēs skatīties šeit: http://
www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3416-praktiska-videokonference-ka-izvertet-
centralizeto-eksamenu-nozimi-latvijas-izglitibas-
procesos.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  

jaunatnes un ģimenes lietu jautājumos

Ielūgums piedalīties diskusijā par 
labklājību un izglītību un ietekmēt Latvijas 
attīstības virzību

Aicinām piedalīties LPS sadarbībā ar Jelgavas pilsē-
tas domi un Latvijas Platformu attīstības sadarbībai 
(LAPAS) rīkotajā diskusijā par labklājību, izglītību un 

Latvijas attīstības virzību “17 ilgtspējīgas attīstības 
mērķi: kas notiek Latvijā?” 1. decembrī Jelgavas 
pilsētas domes konferenču zālē no plkst. 12 līdz 16.

Diskusijas centrālā tēma būs 2015. gada nogalē 
pieņemtie ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas 
noteikti, lai nodrošinātu ikvienas valsts un pasaules 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:lasma.ubele@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3416-praktiska-videokonference-ka-izvertet-centralizeto-eksamenu-nozimi-latvijas-izglitibas-procesos
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http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i


labklājību, mazinātu iedzīvotāju nabadzību, vairotu 
vienlīdzību un sniegtu izglītības iespējas cilvēkiem 
visā pasaulē, un ir īstenojami līdz 2030. gadam. 
Katrai valstij šie mērķi jāiekļauj nacionālajā plāno-
jumā un finansējumā.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Reģistrācija dalībai līdz 30. novembrim: http://
www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-
1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-no-
tiek-latvija.
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas gada sapulce

Gada sapulce notiks 2. decembrī plkst. 10.30 Sa-
laspils kultūras namā “Rīgava” Līvzemes ielā 7.

Darba kārtība:

09.30–10.30 Sagaidīšana, dalībnieku reģistrācija

10.30–10.40 Ievads

10.40–11.05 Uzrunas:

 Salaspils novada domes priekšsēdē-
tājs Raimondas Čudars

 LPS ģenerālsekretāre, LPIA Goda 
biedre Mudīte Priede

 STMOU ČR prezidents Jaromirs Zaji-
čeks

11.05–11.35 Novada prezentācija, novada izpild-
direktors Andrejs Jaunkalns

11.35–12.05 Latvijas Nacionālais botāniskais 
dārzs un parku apsaimniekošana Lat-
vijā. Pašvaldību uzdevumi un iespē-
jas, LNBD direktors Andrejs Svilāns

12.05–12.20 Salaspils pašvaldības aktivitātes laik-
metīgas pilsētvides un novada tēla 
veidošanā, saglabājot un attīstot 
vēstures mantojumu, Salaspils nova-
da ainavu arhitekte Daiga Veinberga

12.20–12.30 Uzņēmēju biedrības un pašvaldī-
bas kopprojekti, Salaspils uzņēmēju 

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-notiek-latvija
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-notiek-latvija
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-notiek-latvija
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-notiek-latvija
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p1.pdf
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biedrības priekšsēdētājs Miks Balo-
dis

12.30–13.10 LPIA Valdes atskaite par darbu 
2016. gadā un priekšlikumi 2017. ga-
dam, LPIA priekšsēdētājs Guntis Kal-
niņš

13.10–13.30 LPIA Valdes sastāva papildināšana

Pusdienu pauze 

14.00–16.30 Novada apskate. Jaunā sporta halle 
un sporta objektu puduris (Smilšu 1, 
Rudzu 2, Ceru 1); Latvijas Nacionā-
lā botāniskā dārza jaunā oranžērija 

(Miera 1); SIA “Dižozols plus” (augstas 
kvalitātes mēbeļu izgatavošana, Gra-
nīta iela 32, Acone, Salaspils pagasts)

17.00 Svinīgā sēde

Plašāka informācija par Latvijas Pašvaldību Izpild-
direktoru asociāciju LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddi-
rektoru-asociacija/.

Foto: www.salaspils.lv

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS Valdes sēde

Sēde notiks 6. decembrī plkst. 10–12.30 LPS ēkā 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par valsts pārvaldes reformām (LPS vecākais pa-

domnieks Māris Pūķis).

2. Par ERAF IT projektiem (LPS padomnieks Gun-
tars Krasovskis).

3. Par LPS 25. gadadienu (LPS ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede).

4. Dažāda informācija.

Eiropas Komisija aicina pašvaldības ieteikt 
jaunas aktivitātes E-pārvaldes rīcības plānā

23. novembrī Briselē (Beļģijā) LPS pārstāvniecī-
ba Briselē sadarbībā ar Vācijas Apgabalu asociā-
ciju un Velsas Vietējo pašvaldību asociāciju rīko-
ja sanāksmi Eiropas valstu pašvaldību asociāciju 
pārstāvjiem Briselē par E-pārvaldes rīcības plānu 
2016.–2020. gadam. Sanāksmē ar būtiskākajiem 
ieguvumiem, izaicinājumiem un finansējuma avo-
tiem pašvaldību atbalstam e-pārvaldības aktivitāšu 
ieviešanai iepazīstināja Eiropas Komisijas Komuni-
kācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirekto-
rāta (DG CNECT) pārstāve Andrea Halmoša (Andrea 
Halmos).

E-pārvaldes rīcības plāna mērķis ir modernizēt 
publisko pārvaldi, likvidēt līdzšinējos šķēršļus di-
gitālajam vienotajam tirgum un iesaistīt vairāk 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
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iedzīvotāju un uzņēmēju, lai sniegtu augstākas 
kvalitātes pakalpojumus. Lai gan dalībvalstis pa-
šas izvēlas stratēģijas un pasākumus, tomēr plāns 
nosaka vairākus principus, ko turpmākajās iniciatī-
vās vajadzētu ievērot, lai e-pārvalde varētu sniegt 
reālu labumu uzņēmumiem, iedzīvotājiem un pub-
liskajai pārvaldei kopumā. Plāns ietver 20 aktivitā-
tes, kas uzsākamas šajā un nākamajā gadā. Taču, 
raugoties nākotnē, Eiropas Komisijas pārstāve aici-
nāja pašvaldību pārstāvjus iesaistīties un iesniegt 
priekšlikumus jaunām aktivitātēm. Dalībvalstis 
divreiz gadā izskatīs saņemtos priekšlikumus, lai 
lemtu, kuras iniciatīvas īstenot nacionālā mērogā. 
“Eiropas Savienībā ir aptuveni 95 000 pašvaldību, 
kurām ir nozīmīga ietekme izglītības, plānošanas, 
transporta, vides, sociālo pakalpojumu un ekono-
miskās attīstības jomā. Tāpat pašvaldības īsteno 
aptuveni 70% Eiropas Savienības likumdošanas. 
Tāpēc mēs jūs aicinām ierosināt jaunas aktivitātes, 
lai Eiropas Komisija un jūsu dalībvalsts zinātu, kā-

das ir patiesās pašvaldību vajadzības,” sanāksmē 
uzsvēra A. Halmoša. 

Eiropas Komisijas pārstāve mudināja interesentus 
iesaistīties un izteikt savus priekšlikumus tiešsaistes 
platformā eGovernment4EU trīs jomās: iedzīvotā-
jiem, uzņēmējiem un publiskajai pārvaldei. Jo īpaši 
Komisija atbalstīs iniciatīvas e-iepirkuma un elek-
troniskās identifikācijas, pārrobežu digitālo publisko 
pakalpojumu jomā, kā arī augstas kvalitātes digitālo 
publisko pakalpojumu veicināšanā iedzīvotājiem.

Tāpat Eiropas Komisija aicina interesentus iepazī-
ties ar 170 piemēriem kvalitatīvu publiskās pārval-
des pakalpojumu sniegšanā, kas apkopoti rokasgrā-
matā “Publiskās pārvaldes kvalitāte: rokasgrāmata 
praktiķiem”, ar ko varat iepazīties Eiropas Komisijas 
mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Pašvaldībām dalība skatē “Gada labākā 
būve Latvijā 2016” bez maksas

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” organizato-
ri piedāvā pašvaldībām pieteikt skatei savas pašval-
dības teritorijā šā gada laikā ekspluatācijā nodotās 
būves bez reģistrācijas maksas. Zvaniet pa tālruni 

67228584 vai rakstiet e-pastā lba@latnet.lv un uz-
ziniet, kā jūsu pašvaldība var iesaistīties dārgakme-
ņu meklēšanā. Dārgakmeņus meklēs arī jūsu nova-
da skolēni, piedaloties zīmējumu konkursā.

Plašāka informācija: http://latvijas-buvnieku-aso-
ciacija.lv/?p=2495.

VARAM aicina piedalīties interaktīvos 
semināros par mazas oglekļietilpības 
tehnoloģiju attīstību Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) organizē piecu interaktīvu semināru 

ciklu par klimata pārmaiņām un mazas oglekļietil-
pības tehnoloģiju attīstību. Semināru rezultāti tiks 
ņemti vērā mazas oglekļietilpības tehnoloģiju attīs-
tības stratēģijas 2050. gadam izstrādē.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23255.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8097-2016-INIT/lv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8097-2016-INIT/lv/pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en&keywords=&langSel=&pubType=434
mailto:lba@latnet.lv
http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv/?p=2495
http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv/?p=2495
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23255
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23255
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Janvārī sāksies darbu pieteikšana Latvijas 
Dizaina gada balvai

Ir uzsākta gatavošanās Latvijas Dizaina gada bal-
vai, kurai pieteikšanās tiks izsludināta 2017. gada 
sākumā. Balvu rīkos dizaina birojs “H2E” sadarbī-
bā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionā-

lo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmi-
ju. Latvijas Dizaina gada balvas mērķis ir apzināt, 
izvērtēt un popularizēt izcilākos Latvijas dizaineru 
sniegumus, sekmēt ilgstošu Latvijas dizaina noza-
res attīstību un izaugsmi.

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/
jaunumi/?news_id=8569.

Starptautiskā konferencē Rēzeknē 
analizēs Latgales devumu Latvijas valsts 
tapšanā un atklās izglītojošu datorspēli

30. novembrī un 1. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju 
augstskolā notiks 9. starptautiskā latgalistikas kon-
ference, kas šogad veltīta latgaliešu literāta, politi-
ķa un kultūras darbinieka Franča Kempa 140 gadu 

atcerei. Latgalistikas konference ievadīs vienu no 
centrālajiem Latvijas valsts simtgades svinību noti-
kumiem 2017. gadā – 4. Pasaules latgaliešu saietu 
un Latgales kongresa simtgadi.

Plašāka informācija: http://medijiem.lv100.lv/
zinas/starptautiska-konference-rezekne-analizes-
latgales-devumu-latvijas-valsts-tapsana-un-atklas-
izglitojosu-datorspeli/.

Konferencē pārrunās “Rail Baltica” 
projekta gaitu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

30. novembrī tiek organizēta konference “Projekta 
Rail Baltica progress 2016”. Konferencē atbildīgo 

ministriju pārstāvji un projekta īstenotāji pārrunās 
sasniegto katrā no Baltijas valstīm un apliecinās 
Baltijas valstu vienotību projekta ieviešanā.

Plašāka informācija: http://www.sam.gov.
lv/?cat=8&art_id=6384.

No janvāra OCTA atlīdzību par 
automašīnas remontu skaidrā naudā 
izmaksās 70% apmērā

Saeima 23. novembrī ārkārtas sēdē galīgajā lasīju-
mā atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz mainīt 
kārtību apdrošināšanas atlīdzības izmaksai par au-
tomašīnas remontu. Plānots, ka no nākamā gada 

1. janvāra OCTA atlīdzību par automašīnas remon-
tu, ja apdrošinātais to vēlēsies saņemt skaidrā nau-
dā, izmaksās 70% apmērā no apdrošinātāja aprēķi-
nātās summas līdzšinējo 100% vietā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25361-no-janvara-octa-
atlidzibu-par-automasinas-remontu-skaidra-nau-
da-izmaksas-70-procentu-apmera.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8569
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8569
http://medijiem.lv100.lv/zinas/starptautiska-konference-rezekne-analizes-latgales-devumu-latvijas-valsts-tapsana-un-atklas-izglitojosu-datorspeli/
http://medijiem.lv100.lv/zinas/starptautiska-konference-rezekne-analizes-latgales-devumu-latvijas-valsts-tapsana-un-atklas-izglitojosu-datorspeli/
http://medijiem.lv100.lv/zinas/starptautiska-konference-rezekne-analizes-latgales-devumu-latvijas-valsts-tapsana-un-atklas-izglitojosu-datorspeli/
http://medijiem.lv100.lv/zinas/starptautiska-konference-rezekne-analizes-latgales-devumu-latvijas-valsts-tapsana-un-atklas-izglitojosu-datorspeli/
http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=6384
http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=6384
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=705/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25361-no-janvara-octa-atlidzibu-par-automasinas-remontu-skaidra-nauda-izmaksas-70-procentu-apmera
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25361-no-janvara-octa-atlidzibu-par-automasinas-remontu-skaidra-nauda-izmaksas-70-procentu-apmera
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25361-no-janvara-octa-atlidzibu-par-automasinas-remontu-skaidra-nauda-izmaksas-70-procentu-apmera
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25361-no-janvara-octa-atlidzibu-par-automasinas-remontu-skaidra-nauda-izmaksas-70-procentu-apmera
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Jaunus mikrouzņēmumus varēs veidot līdz 
nākamā gada jūnija beigām

Saeima 23. novembrī ārkārtas sēdē galīgajā lasī-
jumā pieņēma grozījumus Mikrouzņēmumu no-
dokļa likumā, kas paredz, ka uzņēmējdarbības 
uzsācēji mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas 

režīmam varēs pieteikties līdz 2017. gada 30. jū-
nijam.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25360-jaunus-mikrouz-
nemumus-vares-veidot-lidz-nakama-gada-junijam-
beigam.

Saeima atbalsta pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 
pilnveidi

Saeima 23. novembrī ārkārtas sēdē, lemjot par nā-
kamā gada valsts budžetu, galīgajā lasījumā atbal-
stīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz piln-
veidot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmu. Pedagogu darba kvalitātes 
novērtēšanā plānots ieviest trīs pakāpes līdzšinējo 
piecu vietā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25358-saeima-atbalsta-
pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-no-
vertesanas-sistemas-pilnveidi.

Lielajiem apstrādes rūpniecības 
uzņēmumiem samazināsies OIK 
maksājuma apmērs

Lai diferencētu elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
komponentes (OIK) maksājumus un samazinātu 
augsto maksājumu slogu lielajiem apstrādes rūp-

niecības uzņēmumiem, Saeima 23. novembrī galī-
gajā lasījumā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas 
tirgus likumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25357-lielajiem-apstra-
des-rupniecibas-uznemumiem-samazinasies-oik-
maksajuma-apmers.

Ieviesīs obligātus būvniecības tipveida 
līgumus publiskajos iepirkumos

Lai mazinātu strīdus būvniecības procesā un līdz-
svarotu pušu savstarpējās tiesības, ieviesīs obligā-
tus būvniecības tipveida līgumus publiskajos iepir-
kumos. To paredz Saeimā 23. novembrī ārkārtas 

sēdē galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Būvnie-
cības likumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25355-ieviesis-obligatus-
buvniecibas-tipveida-ligumus-publiskajos-iepirku-
mos.

Nākamgad palielinās valsts atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm un apgādnieku 
zaudējušiem bērniem

No 2017. gada 1. aprīļa tiks paaugstināts ģimenes 
valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bēr-
niem ģimenē – tas būs 50,07 eiro mēnesī. To pa-
redz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas 

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=700/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=700/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25360-jaunus-mikrouznemumus-vares-veidot-lidz-nakama-gada-junijam-beigam
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25360-jaunus-mikrouznemumus-vares-veidot-lidz-nakama-gada-junijam-beigam
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25360-jaunus-mikrouznemumus-vares-veidot-lidz-nakama-gada-junijam-beigam
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25360-jaunus-mikrouznemumus-vares-veidot-lidz-nakama-gada-junijam-beigam
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=725/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25358-saeima-atbalsta-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-sistemas-pilnveidi
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25358-saeima-atbalsta-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-sistemas-pilnveidi
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25358-saeima-atbalsta-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-sistemas-pilnveidi
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25358-saeima-atbalsta-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-sistemas-pilnveidi
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=724/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=724/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25357-lielajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-samazinasies-oik-maksajuma-apmers
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25357-lielajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-samazinasies-oik-maksajuma-apmers
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25357-lielajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-samazinasies-oik-maksajuma-apmers
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25357-lielajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-samazinasies-oik-maksajuma-apmers
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=692/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=692/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25355-ieviesis-obligatus-buvniecibas-tipveida-ligumus-publiskajos-iepirkumos
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25355-ieviesis-obligatus-buvniecibas-tipveida-ligumus-publiskajos-iepirkumos
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25355-ieviesis-obligatus-buvniecibas-tipveida-ligumus-publiskajos-iepirkumos
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25355-ieviesis-obligatus-buvniecibas-tipveida-ligumus-publiskajos-iepirkumos
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=681/Lp12
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23. novembrī otrajā galīgajā lasījumā atbalstīti Sa-
eimas ārkārtas sēdē, kurā tika lemts par nākamā 
gada valsts budžetu.

Plašāka informācija: http://saeima.lv/lv/aktuali-
tates/saeimas-zinas/25353-nakamgad-palielinas-
valsts-atbalstu-daudzbernu-gimenem-un-apgad-
nieku-zaudejusiem-berniem.

Ar ES fondu atbalstu pašvaldības īstenos 
energoefektivitātes pasākumus par vairāk 
nekā 14 milj. eiro

22. novembrī valdība atbalstīja VARAM virzīto Re-
ģionālās attīstības koordinācijas padomē pieņemto 

lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda fi-
nansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaug-
stināšanai pašvaldībās – kopumā par 14,62 milj. 
eiro, atbalstot 67 projektu ideju konceptus. Plašāka 
informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/
aktuali/?doc=23238.

Par plāna projektu “Uzņēmējdarbības vides piln-
veidošanas pasākumu plāns”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ap-
saimniekošanu un reģistrēšanu”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas 
lieguma “Ukru gārša” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2009. gada 26. maija notei-
kumos nr. 484 “Noteikumi par valsts mērķdotāciju 
apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amat-
algu paaugstināšanai””, 5. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas 

Republikas starptautiskajiem līgumiem””, 6. pieli-
kums.

Par ES fondiem AK 15.12.2016. sagatavotajiem Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna 
sērskābā gudrona dīķi” sanācija” projekta iesnie-
gumu vērtēšanas kritērijiem un anotāciju, 7. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijām”, 8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteiku-
mos nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”””, 9. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-1159 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
policiju””

VSS-1160 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Padures ielā 2, Aizputē, Aizputes no-

vadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpa-
šumā”

VSS-1164 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25353-nakamgad-palielinas-valsts-atbalstu-daudzbernu-gimenem-un-apgadnieku-zaudejusiem-berniem
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25353-nakamgad-palielinas-valsts-atbalstu-daudzbernu-gimenem-un-apgadnieku-zaudejusiem-berniem
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25353-nakamgad-palielinas-valsts-atbalstu-daudzbernu-gimenem-un-apgadnieku-zaudejusiem-berniem
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25353-nakamgad-palielinas-valsts-atbalstu-daudzbernu-gimenem-un-apgadnieku-zaudejusiem-berniem
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=23238
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=23238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_45_p9.pdf
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Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku 
iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākuma “Subsi-
dētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem 
bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi””

VSS-1165 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.468 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelab-
vēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos 

darba tirgū” 9.1.1.2.pasākuma “Ilgstošo bezdarbnie-
ku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi””

VSS-1154 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas val-
dījumā”

VSS-1152 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā paš-
valdībām 2017.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju 
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakal-
pojumu sistēmas pilnveidei”

Doma laukumā iedegta egle un atklāts 
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš

Foto: Nora Krevņeva

Pirmajā Adventē – 27. novembrī – galvaspilsētas 
iedzīvotāji un viesi Doma laukumā kopā ar Rīgas 
domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu iededza svētku 
egli un atklāja Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu, kurā 
rīdzinieki un pilsētas viesi varēs iegādāties īpaši 

svētku laikam darinātus tautas lietišķās mākslas iz-
strādājumus, ierastos ziemas sezonas cienastus un 
svētku dāvanas.

Ziemassvētku tirdziņi šogad darbosies arī Līvu lau-
kumā, Esplanādē un sestdienās arī Kalnciema kvar-
tālā. Nedēļas nogalēs, kā katru gadu, tirdziņu ap-
meklētājus priecēs koncerti un atrakcijas bērniem.

2. decembrī plkst. 18 Rātslaukumā tiks iedegta 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405002
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405002
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405002
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405002
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405002
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Rātslaukuma egle ar Rūba Goldberga mašīnas pa-
līdzību.

3. decembrī Rīgas Sv. Pētera baznīcā notiks kon-
certs “Eņģeļa pieskāriens”, kultūras centrā “Iman-
ta” koru mūzikas koncerts “Mazu brīdi pirms” un 
Rīgas Sv. Jāņa baznīcā koncerts “Baroka pērļu sla-
vinājums”.

3. un 4. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē paredzēts koncerts “Muzikālā Zie-

massvētku pasaka”.

4. decembrī kultūras centrā “Ritums” būs Līvu 
diena, kā arī ciklā “Adventa mūzikas svētki Rīgā” 
notiks koncerti Rīgas Sv. Antona Romas baznīcā, Rī-
gas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, kultūras centrā 
“Imanta”, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kultū-
ras centrā “Mazā ģilde” un Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

Pasākumu programma pieejama tīmekļa vietnē: 
www.kultura.riga.lv.

Liepājā uzstādīti Ziemassvētku rotājumi

Foto: Valters Pelns

26. novembrī Liepājas centrā, Rožu laukumā, atkal 
tika iedegta Adventes laika pirmā svece. Nemainī-
gi, nu jau kā tradīcija, Rožu laukumu rotā Adventes 
vainags ar tiltiņu.

Pagājušajā gadā pilsētas centrā varēja skatīt pēc 
jaunas koncepcijas izgatavotus Ziemassvētku ele-
mentus. Atjauninātie rotājumi pilsētā ienesa pa-
saku noskaņas – tā bija grāmata, lukturīši, kustīgi 
tēli pie Liepājas Universitātes (LiepU). Šogad luk-
turīši izvietoti vēl plašākā teritorijā un rotā kokus 

dažādās pilsētas vietās, kā arī Tramvaja tiltu. Šogad 
rotājumos parādījies arī jauns motīvs – laiks, ko at-
gādina pulksteņi. Tie ir gan Rožu laukumā, gan eglē 
pie “Lielā dzintara”.

Pilsētas galvenā egle Rožu laukumā tiks atklāta 
3. decembrī, taču egles būs arī pie “Lielā dzintara”, 
Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā, un pirmo gadu egle 
sliesies Annas tirgus laukumā Jaunliepājā.

Liepājas centrālais rotājums atrodas LiepU priekš-
laukumā, un tā ir lielā pasaku grāmata. Šeit var gan 
nofotografēties, gan apsēsties lielajā vecmāmiņas 
krēslā un noklausīties Ziemassvētku dziesmiņu vai 
pasakas audioierakstu.

http://www.kultura.riga.lv/
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Kuldīga aicina uz ziemas festivālu “Notici 
brīnumam”

Decembrī Kuldīga kļūst par ziemas rūķu tikšanās 
vietu, un arī šis gads nebūs izņēmums. 3. decem-
brī Kuldīgā sāksies jau 13. ziemas festivāls “Notici 
brīnumam”.

Svētku laiku Kuldīgā izbaudīt varēs līdz pat 25. de-

cembrim. Nedēļas nogalēs Rātslaukumā darbosies 
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš, Rūķu pils un radošās 
darbnīcas Vecajā rātsnamā, bet bērni Rūķa istabā 
iegriezties, degunu apsildīt, tēju nobaudīt un Rūķu 
noslēpumus izzināt varēs katru dienu, vienīgi pirm-
dienās ļaujot tiem atpūsties.

Lai ko svarīgu nepalaistu garām, sekojiet programmai 
mājaslapās www.kuldiga.lv un www.kckuldiga.lv.

Ziemassvētku egles iedegšanas svētki 
Valmierā

2. decembrī plkst. 18 mazi un lieli valmierieši pil-
sētas centrā aicināti apmeklēt lielās Ziemassvēt-
ku egles iedegšanas svētkus. Pasākumā viesosies 
arī Rūķu meitenes un Ziemeļbriedis Rūdolfs. Viņi 
būs sagatavojuši muzikālus un kustīgus pārsteigu-
mus.

Lai būtu iespējams sasildīties, gaidot egles iedeg-

šanas brīdi, pasākuma dalībnieki varēs iegādāties 
dažādus gardumus – piparkūkas, pīrādziņus un 
konditorejas izstrādājumus, kā arī siltu tēju.

Ziemassvētku egle Valmieras centrā būs ietērpta 
svētku rotās. Tāpat pilsētvidē tiks izvietoti svētkiem 
veltīti rotājumi un vides objekti. Arī šogad ikviens 
valmierietis aicināts kopīgi radīt svētku izjūtu pilsē-
tā, izrotājot un radot īpašu ziemas saulgriežu no-
skaņu savās mājās, iestādēs, uzņēmumos, organi-
zācijās un izglītības iestādēs.

http://www.kckuldiga.lv
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Ziemassvētku vecīti var satikt arī Dzērbenē 3. decembrī Vecpiebalgas novada Dzērbenē, “Grie-
zītēs”, tiks atvērta ekskursiju programma “Ziemas-
svētku vecīša sēta” ar ciemošanos pie Ziemassvēt-
ku vecīša, ekspozīcija “Ziemassvētku un Jaunā gada 
ceļš. XX gadsimts”, kā arī radošās darbnīcas un laik-
apstākļiem atbilstošas ziemas izklaides.

Ekskursijas iespējamas piektdienās, sestdienās un svēt-
dienās no 3. decembra līdz 2017. gada 15. janvārim.

Plašāka informācija: http://www.zvr.lv/
lv/11-jaunumi/8-ziemassvetku-vecisa-seta-
2016-2017-gada-ekskursijas-programma.html.

Alūksne atkal kļūs par eņģeļu pilsētu

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Alūksnes pilsētvidē 
pakāpeniski tiek izvietoti svētku rotājumi. Turpinot 
jau iepriekšējos gados sākto tradīciju, arī šogad šo 
svētku laikam izvēlēta tēma “Alūksne – eņģeļu pil-
sēta”. Svētku rotājumos pilsētā paredzēts izmantot 
iepriekšējos gados pilsētvidē redzētos gaismas ob-
jektus un elementus, kā arī veidot ko jaunu, lai ra-
dītu romantisku, gaumīgu Ziemassvētku noskaņu.

Parkā pie Jaunās pils divās vietās paredzēts izvietot 
izgaismotās eņģeļu figūras, kas alūksniešus Ziemas-
svētku laikā priecē jau četrus gadus. Apgaismes 
laternu stabos vairākās ielās tiks piestiprināti LED 
virteņu izgaismotie eņģeļi.

Izmantojot pērn iegādātās LED virtenes, šogad taps 
jaunas dažādu augstumu sveces, kas atradīsies pie-
cās vietās pilsētā. Savu vietu ielās radīs arī izgais-
motās Ziemassvētku vecīša kamanas un citi izgais-
mojuma elementi.

Lāsteku lietus rotās kokus Dārza ielā pie adminis-
tratīvās ēkas, Ojāra Vācieša ielā pie Mātes tēla, kā 
arī pie Alūksnes Kultūras centra. Savukārt ābelītēs 
Pils ielas malā pilsētas centrā gaismu radīs jau ie-
rastās gaismas virtenes “sniega bumbas”.

Centrālā egle šoreiz mainīs atrašanās vietu un būs 
pie Alūksnes Kultūras centra. Egles izskats šoreiz 
iecerēts rotaļīgāks un mazajiem alūksniešiem kār-
dinošāks – egli rotās vairāki desmiti krāsainu liel-

konfekšu, krāsainas bumbas un lampiņu virtenes.

Alūksnes pilsētas galvenās Ziemassvētku egles ie-
degšanas pasākums notiks 3. decembrī pulksten 
16.30, kad visi aicināti pulcēties skvērā pie Alūksnes 
Kultūras centra uz pasākumu “Ziemassvētku brī-
numnaktī līdzinās viss pasakai…”.

http://www.atputasbazes.lv/images/event/14793866831auksts.jpg
http://www.zvr.lv/lv/11-jaunumi/8-ziemassvetku-vecisa-seta-2016-2017-gada-ekskursijas-programma.html
http://www.zvr.lv/lv/11-jaunumi/8-ziemassvetku-vecisa-seta-2016-2017-gada-ekskursijas-programma.html
http://www.zvr.lv/lv/11-jaunumi/8-ziemassvetku-vecisa-seta-2016-2017-gada-ekskursijas-programma.html
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Labdarības akcija Aglonas novadā

27. novembrī Aglonas novadā startēja Ziemassvēt-
ku labdarības akcija “Atver sirdi un dvēseli!”.

Katru svētdienu Kultūras centrā notiks koncerts un 
radošās darbnīcas – sveču veidošana, egles rotāju-
mu veidošana, dāvanu iesaiņošana –, kā arī tiks or-
ganizētas tematiskās izstādes un lielās egles iedeg-
šana. Akcijas laikā tiks vāktas dāvanas – ziedojumi 
Aglonas sociālās aprūpes centra “Aglona” iemītnie-
kiem (šalles, cepures, cimdi u.c.). Akcijas noslēgu-
mā 26. decembrī – lielais koncertuzvedums.

“ROK MARATONS 2016” Daugavpilī

2. decembrī Daugavpilī, klubā “Queen”, notiks 
“ROK MARATONS 2016”, kurā vietējie jaunieši sa-
centīsies par labākā titulu Daugavpils rokgrupu 
konkursā. Tiks apbalvoti 1., 2. un 3. vietas ieguvēji, 
kā arī jaunieši, kas sevi pierādīs labākā vokālista, 
ģitārista, basģitārista un bundzinieka nominācijās.

Grupas “Breath to Die”, “Lust’N’Dust”, “Down to 
Heaven”, “HardWeld” un “Terrorist” piedāvās rok-
mūzikas piekritējiem – pasākuma apmeklētājiem – 
izbaudīt pašu radītos skaņdarbus. Pasākuma vie-
sis – grupa “Saintorment”.

Daugavpils Sarkanā Krusta Jauniešu nodaļa aicinās 
visus piedalīties aizraujošos konkursos.

Ventspilī otrais taustiņmūzikas festivāls 
“TAKTS”

No 2. līdz 4. decembrim jau otro reizi Ventspilī, te-
ātra namā “Jūras vārti”, notiks starptautiskais taus-
tiņmūzikai veltītais festivāls “TAKTS”.

Otrais festivāls “TAKTS” ir turpinājums pagājušogad 
aizsāktai jaunai iniciatīvai – Ventspilī pulcēt starp-
tautisku, dažādus muzikālos žanrus pārstāvošu, pla-
šu ievērību ieguvušu, novatorisku un izaicinošu mū-
ziķu kompāniju. Jau ar pirmo festivālu tika iezīmēta 
skaidra pasākuma idejiskā teritorija: ik gadu festivālā 
“TAKTS” ir pārstāvēta dažādiem taustiņinstrumen-
tiem radīta, uz tiem atskaņota vai tiem adaptēta 
mūzika ar uzsvaru uz jauno un laikmetīgo mūziku.

Vairāk informācijas internetā: Jurasvarti.lv; Twitter.
com/JurasVarti; Facebook.com/JurasVarti.
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Liepājā ar piemiņas pasākumiem atzīmēs 
AIDS dienu

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību HIV/AIDS pro-
blemātikai, ik gadu 1. decembrī tiek atzīmēta Pa-
saules AIDS diena. Pasaulē šo dienu atzīmē jau 
27. reizi, bet Liepājā – 14. reizi.

Liepājā 1. decembrī būs atvērto durvju diena At-
karību profilakses centrā. Pēcpusdienā Krusta baz-
nīcā notiks dievkalpojums un aizlūgums par tiem, 
kuri cieš no AIDS. Dienas noslēgumā būs iespēja ie-
pazīties ar Atkarību profilakses centra paveiktajiem 
darbiem, atzīmējot 15. darbības gadu.

Ventspilī piedāvā bezmaksas lekcijas 
vecākiem

Laikā no 8. novembra līdz 21. decembrim biedrība 
“Radi vidi ģimenē” laipni aicina uz Ventspils Jaunie-
šu māju, kur noteiktās dienās notiks lekcijas par at-
šķirīgiem un daudzpusīgiem tematiem, kas varētu 
interesēt jebkuru vecāku, jo īpaši jauniešus. Ir pie-
saistīti zinoši un kompetenti lektori, kā arī iesaistī-
sies biedrības aktīvistes, lai kopīgās tikšanās reizēs 
sniegtu auditorijai iespēju uzzināt ko pilnīgi jaunu, 
jau zināmas lietas atsvaidzināt ar svaigām idejām 
un perspektīvām vai arī piedalīties interesantās dis-
kusijās.

1. decembrī Līga Bērziņa no Latvijas Autisma bied-
rības runās par īpaši svarīgu tematu – bērnu senso-
rajām vajadzībām.

13. decembrī ventspilnieki aicina uz izglītojošu 
radošo darbnīcu “Alternatīvās pedagoģijas meto-
des”, bet šāgada lekciju kurss noslēgsies 21. de-
cembrī ar diskusijnodarbību “Bērnu emocionālās 
attīstības posmi”, kurā ģimenes psihoterapeite 
Iluta Neimane skaidros bērnu dažādās vajadzības 
dažādos vecuma posmos.

Vairāk informācijas biedrības mājaslapā http://ra-
dividigimene.mozello.lv vai sociālajā tīmeklī Face-
book, grupā “Radi vidi ģimenē”.

Tārgalē tiksies skolēnu pašpārvalžu 
dalībnieki, bet Ugālē notiks Ventspils 
novada vecāku konference

Ventspils novadā pirmo reizi notiks skolēnu paš-

pārvalžu dalībnieku tikšanās. 2. decembrī uz šo pa-
sākumu Tārgales pamatskolā aicināti pārstāvji no 
visām novada skolām. Katra skolēnu pašpārvalde 
pastāstīs par darbību savā skolā – par pašpārval-
des mērķiem, uzdevumiem, darbības virzieniem 

http://radividigimene.mozello.lv
http://radividigimene.mozello.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

un tradīcijām. Tiks organizēts darbs grupās, lai kon-
statētu pašpārvalžu darbību kavējošos faktorus un 
meklētu risinājumus to novēršanai, kā arī izstrādātu 
priekšlikumus skolēnu pašpārvalžu darbības attīs-
tībai un sadarbībai ar pašvaldību. Savu viedokli iz-
teiks arī skolotāji skolēnu pašpārvalžu konsultanti.

Pasākumu vadīs Tārgales pagasta jaunieši, kuri ab-
solvējuši Tārgales pamatskolu. Kā īpaši viesi pie-
dalīsies Ventspils Jauniešu domes dalībnieki, kuri 
pastāstīs par aktualitātēm Ventspils Jauniešu mājā. 
Pasākuma noslēgumā – sadraudzības vakars un 
diskotēka.

Savukārt 3. decembrī Ugāles vidusskolā notiks 
Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 
darbinieku rīkotā vecāku konference. Pasākumu 
vadīs klīniskās psiholoģijas zinātņu doktore psiho-
terapeite Diāna Zande.

Novada vecāku pārstāvjiem un pedagogiem būs 
iespēja piedalīties divās lekcijās. Pirmajai lekcijai 
dots nosaukums “Kā izprast bērna uzvedību?”, bet 
otrā nodarbība – “Kā samazināt spriedzi darbā un 
mājās un gūt prieku no savstarpējām attiecībām” – 
būs par stresa un izdegšanas samazināšanu darbā 
un mājās un rūpēm par sevi.

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

Ropažu novada vēstures audiodiska 
prezentācijas koncerts

Esiet laipni gaidīti 2. decembrī pulksten 20 Ropažu 
Kultūras un izglītības centra lielajā zālē uz tautas 
mūzikas kopas “Trejasmens” audioizdevuma “No 
ropažnieku dzīves” prezentācijas koncertu!

Tautas mūzikas kopas “Trejasmens” izdevums “No 
ropažnieku dzīves” veltīts novada kultūrvēsturei un 
folklorai. Lasītājs tajā atradīs Ropažu vēstures no-
tikumu pārskatu kopš akmens laikmeta, bet īpaša 
vērība veltīta tautasdziesmām un folkloras kustībai 
Ropažu novadā. Grāmatas pielikumā ir divi audio-
diski. Vienā iekļautas ar Ropažu novadu saistītās 
tautasdziesmas un ziņģes, otrā – dzejoļu, nostāstu, 
teiku un hroniku fragmentu lasījumi.

Prezentācijas pasākumā uzstāsies viesmākslinieki 
un draugi, kuri piedalījušies audioieraksta tapšanā: 
Zaķumuižas folkloras kopa “Oglīte”, Ropažu vīru 

ansamblis “Karma”, Rīgas grupa “Rāva”, folkloras 
draugu kopa “Skandinieki”, folkloras un seno cīņu 
kopa “Vilkači”, Ropažu skolotāja Anna Buiķe, etno-
mūziķe Lauma Bērza un Lēdurgas muzikants Vil-
helms Ločmelis.

Ziņas sagatavojuši Indra Vilde, Dzintra Āboliņa, Aigars Štāls, Signeta Lapiņa, Līga Tarbuna, Evita Aploka, 
Tatjana Komare, Renāte Koroļokova, Antra Lācberga, Sigita Čirkše, Maija Cēbere, Marlena Zvaigzne un 

Inga Koleča

Apkopojusi Gunta Klismeta

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

