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LPS Finanšu un ekonomikas komiteja skata 
2017. gada pašvaldību budžeta jautājumus

29. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, kurā 
tika skatītas vairākas aktuālas tēmas: par pašvaldī-
bu iespējām aizņemties 2017. gadā; par minimā-
lajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no 1. janvāra; par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) maksātāja gada diferencētā neaplie-
kamā minimuma aprēķināšanu par 2016. gadu un 
pārmaksātā IIN atgūšanu; par Tiesu administrāci-
jas veiktajām izmaiņām valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas funkcionalitātē saistībā ar grozīju-
miem Zemesgrāmatu likumā.

Sēdes centrālais jautājums, protams, bija minimā-
lo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
noteikšana no nākamā gada. Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) Nodokļu pārvaldes direktora vietniece 
Agnese Rudzīte un VID Nodokļu pārvaldes Fizisko 
personu tiešo nodokļu metodikas daļas Otrās no-
daļas galvenā nodokļu inspektore Ināra Kopase 

skaidroja, kas ir minimālo mēneša obligāto iemak-
su objekts, kādos gadījumos darba devējam būs jā-
veic minimālās iemaksas par darba ņēmēju, kādos 
gadījumos to varēs nedarīt, kā notiks pārmaksāto 
sociālo iemaksu atmaksa u.c.

VID pārstāves vērsa uzmanību, ka VID mājaslapā ir 
publicēti informatīvie materiāli, kas palīdz orientē-
ties šajā tēmā (sk. Minimālās valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas darba devējiem, kuri 
nodokļus maksā vispārējā režīmā). Zvanot uz VID 
nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000 
un izvēloties speciāli izveidoto tēmu “Minimālās 
sociālās iemaksas”, ikviens var saņemt atbildes uz 
jautājumiem par minimālo sociālo iemaksu aprēķi-
nāšanas un piemērošanas kārtību.

Visas LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē 
rādītās prezentācijas ir publicētas LPS komiteju 
portālā.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

AKTUALITĀTES

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/Veidlapas un iesniegumi/Valsts soci%C4%81l%C4%81s apdro%C5%A1in%C4%81%C5%A1anas oblig%C4%81t%C4%81s iemaksas/MVSAOI_VNR_0.doc
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/Veidlapas un iesniegumi/Valsts soci%C4%81l%C4%81s apdro%C5%A1in%C4%81%C5%A1anas oblig%C4%81t%C4%81s iemaksas/MVSAOI_VNR_0.doc
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/Veidlapas un iesniegumi/Valsts soci%C4%81l%C4%81s apdro%C5%A1in%C4%81%C5%A1anas oblig%C4%81t%C4%81s iemaksas/MVSAOI_VNR_0.doc
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LPS aizsākusi praktisko konferenču ciklu 
par izglītības sistēmu un kvalitāti Latvijā

Attēlā (no kreisās): Jānis Vētra un Einars Rulls

30. novembrī LPS norisinājās LPS un Augstākās iz-
glītības padomes rīkotā pirmā praktiskā konference 
“Kā izvērtēt centralizēto eksāmenu nozīmi Latvijas 
izglītības procesos?”, kurā piedalījās daudz eksper-
tu un profesionāļu izglītības jautājumos Latvijā.

Atklājot konferenci, LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis uzsvēra, ka iecere par šādu konferenču 
ciklu radusies jau sen un par to diskutēts ar Aug-
stākās izglītības padomi. “Mēs esam maza tauta, 
tāpēc kvalitatīva izglītība ir viens no mūsu konku-
rētspējas pamatiem. Latvijā ir daudz ar ko lepoties, 
arī izglītība, lai gan bieži izglītības sistēmas virzienā 
izskan kritika. Ierasts, ka runājam par nepilnībām. 
Izrunāt, kas ir pozitīvs visās jomās, parasti nepietiek 
laika. Šodienas uzdevums ir apskatīt gan labo, gan 
tos aspektus, kas, iespējams, jāuzlabo,” paskaidro-
ja A. Jaunsleinis.

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis 
Vētra savā runā akcentēja, ka Latvijas izglītības sis-
tēmā ir daudz pozitīvu aspektu. Kā vienu no galve-
najiem J. Vētra minēja centralizētos eksāmenus. 
“Centralizētie eksāmeni ir unikāli, jo, no vienas 
puses, tas ir viena izglītības līmeņa noslēgums, no 
otras – pāreja uz nākamo, austāko izglītību. Cen-
tralizētie eksāmeni neapšaubāmi ir arī kvalitātes 
rādītājs.”

LPS padomniece izglītības jautājumos Ināra Dun-
dure klātesošos iepazīstināja ar pirmo diskusijas 
prezentāciju un uzsvēra, ka jau divus gadus tiek 
analizēti un salīdzināti centralizēto eksāmenu re-
zultāti, līdz ar to var precīzāk paraudzīties uz izglītī-
bas kvalitāti.

Visi pieminētie dati un kartogrāfiskie materiāli pie-
ejami LPS izveidotajā salīdzināmo datu datubāzē 
BLIS (https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati), par ko 
diskusijas dalībniekiem sīkāk pastāstīja LPS IT ad-
ministrators Jānis Upenieks.

Konferences ārvalstu viesis no Igaunijas Einars 
Rulls (Einar Rull) iepazīstināja ar Igaunijas izglītī-
bas sistēmu un izcēla gan kopīgās, gan atšķirīgās 
iezīmes abu valstu izglītības sistēmās. “Igaunijā šo 
pievienotās vērtības sistēmu izmantojam jau trīs 
gadus, analizējot tieši vidusskolēnu rezultātus. Ar 
šo sistēmu var izmērīt skolēnu progresu, kā arī iz-
analizēt, cik daudz ir izdarīts tieši vidusskolas pos-
mā. Dažkārt vājāko skolēnu progress ir straujāks – 
tāpēc, ka šiem skolēniem tiek pievērsta lielāka uz-
manība, viņi izmanto iespēju papildus mācīties pie 

https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati
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privātskolotājiem vai pat pie mājskolotājiem. Tas 
var novest pie situācijas, ka spēcīgākie skolēni tiek 
atstāti novārtā.”

Ar pētījumu par centralizēto eksāmenu lomu mā-
cību organizēšanā iepazīstināja Gulbenes vidussko-
las direktors, Latvijas Izglītības vadītāju asociāci-
jas viceprezidents, Augstākās izglītības padomes 
loceklis Aivars Mednis. Banku augstskolas lektors 
Jānis Hermanis pētījumā “Vai augstāki rezultāti 
centralizētajos eksāmenos ļauj gaidīt labākas sek-
mes studijās” parādīja, ka studijās lielāka izaugsme 
ir vērojama studentiem ar zemākiem rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos, taču noslēguma darbus 
labā līmenī izstrādā studenti ar augstākiem rezultā-
tiem centralizētajos eksāmenos.

Konferencē piedalījās arī Latvijas Studentu apvie-
nības prezidente Maira Belova, Latvijas Studentu 
apvienības akadēmiskā virziena vadītājs Arkādijs 
Zvaigzne, Latvijas Universitātes profesors Andris 
Kangro, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības eksperte Irina Avdejeva, Valsts izglī-
tības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudīju-
mu nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte, Priekules 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars 
Cīrulis, Dobeles novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Guntis Safranovičs, Gunta Auza, Ilze Vilkārse, 
Inese Bandeniece, Lilija Stepanova, Irēna Sitņikova 
un Natela Seļiščeva no Jelgavas pilsētas, kā arī vai-
rāki citi valstisko un nevalstisko institūciju eksperti.

Konferences dalībnieki atbalstīja LPS un Augstākās 
izglītības padomes iniciatīvu turpināt konferenču 
ciklu par izglītības sistēmu un tās kvalitāti Latvijā.

Konferences videoieraksts un prezentācijas pie-
ejamas LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/videoarhivs/3432-lps-aizsacis-
praktisko-konferencu-ciklu-par-izglitibas-sistemu-
un-kvalitati-latvija.

Jana Bunkus un Ināra Dundure,
LPS padomnieces

Videokonference par dalīto īpašumu

LPS padomnieki Kristīne Kinča un Aino Salmiņš

30. novembrī LPS Tehnisko problēmu komitejā no-
risinājās diskusija-videokonference par funkcionā-
li nepieciešamā zemesgabala noteikšanas un pār-
skatīšanas tiesisko regulējumu piespiedu dalītā 
īpašuma gadījumos.

Diskusijā līdz ar LPS un pašvaldību pārstāvjiem pie-
dalījās arī Tieslietu ministrijas pārstāvji un Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. 
Tieslietu ministrija prezentēja Saeimā iesniegtos li-

kumprojektus par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību izbeigšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
gadījumā, tomēr lielākās diskusijas bija par to, kā 
nonākt līdz izpērkamajam zemesgabalam un funk-
cionāli nepieciešamā zemesgabala (FNZG) pārska-
tīšanai. Jau šobrīd normatīvie akti paredz iespēju 
pārskatīt FNZG kvartālā, tomēr iesniegtie likumpro-
jekti paredz, ka FNZG noteikti jāpārskata kvartālā, ja 
ir bijis kaut viens ierosinājums par FNZG pārskatīša-
nu. Šobrīd FNZG pārskatīšanas izmaksas jāsedz pār-
skatīšanas ierosinātājam, bet grozījumos paredzēts, 
ka pārskatīšana būs jāsedz pašvaldībai no saviem 
līdzekļiem. Diskusijā tika secināts, ka FNZG pārska-
tīšana ir ilgs process un likumos noteiktais trīs gadu 
termiņš tam nav pietiekams. Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas pārstāvji informēja, ka Rīgā FNZG pārskatīšana 
rit pilnā sparā, tomēr iedzīvotāju gaidas ne vienmēr 
tiek attaisnotas, jo atsevišķos pārskatīšanas gadīju-
mos FNZG palielinās, nevis samazinās.

Tika secināts, ka daudzās pašvaldībās FNZG pār-
skatīšana nav aktuāls jautājums, tomēr joprojām 
paliek neatbildēts, kā nonākt līdz izpērkamajam 
zemesgabalam, neiesaistot pašvaldības un neuzsā-
kot FNZG inventarizāciju. Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas deputāti vēlētos pieņemt 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3432-lps-aizsacis-praktisko-konferencu-ciklu-par-izglitibas-sistemu-un-kvalitati-latvija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3432-lps-aizsacis-praktisko-konferencu-ciklu-par-izglitibas-sistemu-un-kvalitati-latvija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3432-lps-aizsacis-praktisko-konferencu-ciklu-par-izglitibas-sistemu-un-kvalitati-latvija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3432-lps-aizsacis-praktisko-konferencu-ciklu-par-izglitibas-sistemu-un-kvalitati-latvija
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tādu likumu, kurš radītu pēc iespējas mazākus zau-
dējumus sabiedrībai, bet vienlaikus uzlabotu to ie-
dzīvotāju dzīves apstākļus, kas dzīvo daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās, kuras atrodas uz piespiedu 
dalītā īpašuma zemes. Diskusijas secinājums: nav 
sagaidāms, ka piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību izbeigšana varētu notikt tuvākajos gados.

Diskusijas videoierakstu var noskatīties LPS inter-
neta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-vi-
deo/videoarhivs/3428-videokonference-par-dali-
to-ipasumu.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienībā viesojas 
Tadžikistānas Augstākās revīzijas iestādes 
delegācija

1. decembrī LPS viesojās Tadžikistānas Augstākās 
revīzijas iestādes (ARI) delegācija priekšsēdētāja 
vietnieka Azimi Zafara Ismoila vadībā.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un padom-
niece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jau-
tājumos Ināra Dundure viesus iepazīstināja ar 
pašvaldību pārstāvniecību, pašvaldību un valdības 

sarunu mehānismu, pašvaldību sadarbību ar zvēri-
nātiem revidentiem un Valsts kontroli.

Plašāka informācija: http://www.lrvk.gov.lv/maci-
bu-vizite-valsts-kontrole-ierodas-tadzikistanas-re-
videnti/.

Attēlā: Tadžikistānas Augstākās revīzijas iestādes 
delegācija kopā ar LPS vecāko padomnieku Māri 
Pūķi

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Pašvaldības Latvijas prioritātēm pielāgo 
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus

LPS, īstenojot projektu “Strādājot kopā iespēju 
sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” un Latvi-
jas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadar-

bībā ar Jelgavas pilsētas domi 1. decembrī Jelgavā 
organizēja diskusiju par 2015. gada nogalē pieņem-
tajiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tie pie-
ņemti, lai nodrošinātu ikvienas valsts un visas pa-
saules labklājību, mazinātu iedzīvotāju nabadzību, 
vairotu vienlīdzību un sniegtu izglītības iespējas 
cilvēkiem visā pasaulē. Šie mērķi īstenojami līdz 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3428-videokonference-par-dalito-ipasumu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3428-videokonference-par-dalito-ipasumu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3428-videokonference-par-dalito-ipasumu
http://www.lrvk.gov.lv/macibu-vizite-valsts-kontrole-ierodas-tadzikistanas-revidenti/
http://www.lrvk.gov.lv/macibu-vizite-valsts-kontrole-ierodas-tadzikistanas-revidenti/
http://www.lrvk.gov.lv/macibu-vizite-valsts-kontrole-ierodas-tadzikistanas-revidenti/
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2030. gadam, un katrai valstij tie jāiekļauj nacionā-
lajā plānojumā un finansējumā.

Diskusiju atklāja Jelgavas pilsētas domes priekšsē-
dētājs Andris Rāviņš, kurš iepazīstināja ar Jelgavu 
kā Zemgales zinātnisko un tehnoloģisko centru. 
A. Rāviņš uzsvēra, ka Jelgavas pilsētai kā nacionālas 
nozīmes attīstības centram ir jārūpējas par ekono-
misko izaugsmi un zināšanām, ekonomiskās attīstī-

bas dzinējspēku, sadarbojoties un mijiedarbojoties 
ar tuvākajām pilsētām un teritorijām.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3433-pasvaldi-
bas-latvijas-prioritatem-pielago-ano-ilgtspejigas-
attistibas-merkus.

Zane Začeva,
projekta asistente

Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiekas 
ar Lielās talkas koordinatoriem no visas 
Latvijas

1. decembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
tikās ar Lielās talkas organizatoriem, atbalstītājiem 
un pašvaldību koordinatoriem, lai izteiktu pateicī-
bu par ieguldīto darbu Latvijas sakopšanā.

Pasākumā piedalījās LPS priekšsēdis Andris 

Jaunsleinis un projekta koordinatore no LPS Andra 
Rakšte.

Pasākumā izskanēja ne tikai daudz labu vārdu, bet 
arī Bolderājas mūzikas skolas audzēkņu priekšne-
sumi. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja doties 
ekskursijā pa atjaunoto Rīgas pili.

Plašāka informācija: http://president.lv/pk/
content/?cat_id=605&art_id=24653.

Jaunais Publisko iepirkumu likums nodots 
trešajam lasījumam

Pēc ilgām un grūtām debatēm Saeimas Tautsaim-
niecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko-
misija 30. novembrī noslēdza darbu pie jaunā Pub-
lisko iepirkumu likuma. Tautsaimniecības komisija 
lūgs Saeimu šo likumprojektu galīgajā lasījumā ska-
tīt 15. decembra sēdē.

Jaunais Publisko iepirkumu likums paredz piemē-
rot regulējumu pakalpojumiem un piegādēm no 
10 000 eiro un būvdarbiem no 20 000 eiro. Patlaban 
pakalpojumiem un piegādēm iepirkumu procedū-
ra ir jāpiemēro no 4000 eiro, bet būvdarbiem – no 
14 000 eiro. Lai gan bija plānots šos sliekšņus vēl 
apspriest 3. lasījumam un vairāki deputāti atbal-
stīja sliekšņu paaugstināšanu, komisijas deputāti, 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3433-pasvaldibas-latvijas-prioritatem-pielago-ano-ilgtspejigas-attistibas-merkus
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3433-pasvaldibas-latvijas-prioritatem-pielago-ano-ilgtspejigas-attistibas-merkus
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3433-pasvaldibas-latvijas-prioritatem-pielago-ano-ilgtspejigas-attistibas-merkus
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3433-pasvaldibas-latvijas-prioritatem-pielago-ano-ilgtspejigas-attistibas-merkus
http://president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24653
http://president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24653
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atsaucoties uz prezidenta aicinājumu 3. lasījumā 
neveikt būtiskus grozījumus likumprojektos, tā arī 
debates par šo jautājumu neuzsāka. Jāatzīmē, ka 
kategoriski pret sliekšņu paaugstināšanu iebilst 
KNAB un LTRK. Pastāv maza iespējamība, ka de-
putāti pie šī jautājuma varētu atgriezties Saeimas 
15. decembra sēdē.

Likums nav kļuvis vienkāršāks vai vieglāk piemēro-
jams. Par to liecina arī daudzie priekšlikumi par dažā-
du pakalpojumu iekļaušanu likuma izņēmumos. Izņē-
mumu skaits ir pieaudzis, un vairākus no tiem savas 
darbības nodrošināšanai veiksmīgi varēs izmantot arī 
pašvaldības, piemēram, ceļojumu iepirkumiem.

Kā jauninājums jāvērtē arī tas, ka no iepirkumu 
procedūru saraksta plānots svītrot metu konkursu, 
turpmāk to atstājot tikai kā vērtēšanas procedūru, 

pēc kuras profesionāļu žūrija izvēlas labāko dar-
bu, – galvenokārt pilsētu un citu teritoriju plāno-
šanas, arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes 
jomā. Turpmāk pasūtītājs varēs rīkot metu konkur-
su, ja paredzamā līgumcena būs 10 000 eiro vai lie-
lāka. Metu konkursu rīko kā iepirkuma procedūras 
sastāvdaļu, kuras rezultātā tiek piešķirtas publiska 
pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, vai arī kā 
atsevišķu konkursu, kurā paredzētas godalgas vai 
maksājumi dalībniekiem. Kritērijus un nosacījumus 
sīkāk regulēs Ministru kabineta noteikumi.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valsts-parvalde/3430-jaunais-publisko-iepirkumu-
likums-nodots-tresajam-lasijumam.

Daina Dzilna,
LPS iepirkumu speciāliste

Izpilddirektori gadu vērtē “Pilī pirms Rīgas”

2016. gada pēdējā tikšanās Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) biedrus 2. decem-
brī pulcēja Salaspils novadā, kura moto vārda sā-
kums “SALAS” ir vizuāli pagaisināts, izceļot beigu 
daļu – “PILS pirms Rīgas”. Un kāpēc gan šo labvēlīgi 
pretimnākošo un cilvēku iecienīto dzīvesvietu lai 
nevērtētu kā pili?!

Pat šajā svētku reizē allaž darbīgie izpilddirektori 
turpināja krāt zināšanas. Par gada sapulces nepa-

rastumu bija parūpējies arī Salaspils novada domes 
priekšsēdētājs Raimonds Čudars, kurš savu uzrunu 
“mūsu valsts lielākajiem praktiķiem” aizstāja ar ga-
rāku diskusijas rosinājumu par aktuālām un sāpī-
gām problēmām. Noslēgumā R. Čudars atgādināja 
sāpīgo tēmu par lauku depopulāciju. Cilvēki meklē 
pilsētvidi. Vienīgā iespēja kaut cik saglabāt vien-
mērīgu Latvijas attīstību ir veidot stiprus reģionā-
los centrus. Salaspils novada situācija ir labvēlīga. 
Rīgas tuvums, teicamā infrastruktūra un satiksme, 
rūpes par cilvēku dzīves kvalitāti ir sekmējuši iedzī-
votāju skaita pieaugumu.

http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3430-jaunais-publisko-iepirkumu-likums-nodots-tresajam-lasijumam
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3430-jaunais-publisko-iepirkumu-likums-nodots-tresajam-lasijumam
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3430-jaunais-publisko-iepirkumu-likums-nodots-tresajam-lasijumam
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Namatēvs novada izpilddirektors Andrejs Jaunkalns, 
kurš arī pats pirms 18 gadiem papildināja salaspilie-
šu pulku, pārceļoties šurp no Preiļiem, iepazīstināša-
nu ar Salaspils novadu neveltīja skaitļiem, kam esot 
nozīme tikai kopsakarībās, bet vēstīt ļāva videofil-
miņai ar komentāriem “no bērna mutes”. Loģiski, jo 
bērnu skaits te pieaug ātrāk nekā pieaugušo skaits. 
Sevišķi sirsnīgi smiekli zālē atskanēja, uzklausot atgā-
dinājumu par krīzes labvēlīgo ietekmi uz dzimstības 
pieaugumu novadā. A. Jaunkalnam tikai atlika ne-
liels atskats Salaspils vēsturē, sākot ar 11 000 gadus 
seniem notikumiem un beidzot ar cerīgās šodienas 
apskatu. Pats galvenais pašvaldības uzdevums esot 
netraucēt – gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Sanāksmes tematiskā daļa bija veltīta vides pro-
blēmām. Latvijas Nacionālā botāniskā dārza direk-
tors Andrejs Svilāns deva praktiskus un vērtīgus 
padomus parku sakopšanā, kas daudzās pašvaldī-
bās aktualizējusies, gaidot Latvijas valsts simtgadi. 
“Nevajag izdot naudu par dārgiem rekonstrukcijas 
projektiem! Piemēri rāda, ka ar lielu naudu var sa-
taisīt ļoti lielas problēmas, bet ar mazu – veikt pa-
reizus sakopšanas darbus.” Salaspils novada ainavu 
arhitekte Daiga Veinberga izklāstīja un attēlos pa-
rādīja, cik sekmīgas bijušas pašvaldības aktivitātes 
laikmetīgas pilsētvides un novada tēla veidošanā, 
saglabājot un attīstot vēstures mantojumu.

Tematiski mazliet atšķirīga bija Salaspils Uzņēmēju 
biedrības priekšsēdētāja Mika Baloža uzstāšanās – 
viņš stāstīja par biedrības un pašvaldības koppro-
jektiem. Gados jaunā runātāja degsme bija labā-
kais apliecinājums Salaspils izaugsmei.

LPIA gada sapulcē piedalījās arī uzticams sabiedro-
tais kopš 1999. gada, kad tika noslēgts savstarpējās 
sadarbības līgums, – Čehijas Izpilddirektoru asoci-
ācijas (STMOU) prezidents Jaromirs Zajičeks. Uzru-
nā viņš atgādināja kopīgās veiksmes un problēmas, 

kā arī pasniedza “ciemakukuli” LPIA priekšsēdētā-
jam Guntim Kalniņam.

Kā tas piedien, gada ciklu noslēdzot, Guntis Kalniņš 
sniedza pārskatu par 2016. gadā paveikto un meta 
laipu uz nākamā gada plāniem. Vispusīgajā analīzē 
tika apkopoti dati par visvairāk apmeklēto sanāk-
smi, par aktīvākajiem biedriem, kā arī par tiem de-
viņiem, kas nav piedalījušies nevienā sēdē. Gandrīz 
puse biedru bija aizpil-
dījuši ikgadējās anke-
tas. To analīze liecināja, 
ka LPIA Valdes darbība 
bijusi precīzi mērķēta. 
Vēl tikai atlika sumināt 
uzticamo kolēģi Dau-
gavpils novada izpild-
direktori Vandu Keziku 
ar nule saņemto Triju 
Zvaigžņu ordeni un ofi-

ciāli apstiprināt jaunā Val-
des locekļa, lielo pilsētu 
pārstāvja Guntara Goguļa 
(Jēkabpils), kandidatūru, 
kurš darbību Valdē uzsācis 
jau septembrī. Sapulces 
lēmums bija vienprātīgi 
atbalstošs.

Novada apskatē A. Jaun-
kalns bija iekļāvis trīs 
atšķirīgas “piestātnes”. 

Pirmā – viens no novada lielākajiem privātajiem 
uzņēmumiem ar 100% pašmāju kapitālu SIA “Diž-
ozols plus”, kas sekmīgi ražo skandināvu dizaina 
mēbeles. Plašajos cehos ekskursijas izpilddirekto-
ru grupām vadīja paši veiksmīgie īpašnieki – Gatis 
Rudzītis un Ģirts Plakans. Pašvaldības sporta būv-
ju “puduris”, kur vēl pirms septiņiem gadiem bija 
pļava, bet tagad ir sporta laukums un plaša sporta 
halle. Drīzumā salaspiliešiem būs arī savs peldba-
seins. Jau ziemīgajā pustumsā ciemiņi izstaigāja pa 
lielu gabalu pamanāmo, mirdzošās ugunīs zaigojo-
šo Latvijas Nacionālā botāniskā dārza jauno oran-
žēriju, kurp aizbraukt vērts tieši ziemā, lai “uzlādē-
tu” ne vienmēr tīkamajā klimatā un mūžīgajā darbu 
steigā iztukšotās “baterijas”.

Paldies mājiniekiem par to, ka tas izdevās arī izpild-
direktoru kuplajai saimei!

Daina Oliņa
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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.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference par izmaiņām MK 
noteikumos par mājas dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību

MK noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā-
cijas kārtība” nosaka, ka no 2017. gada 1. janvāra 
visiem suņiem jābūt reģistrētiem Valsts datu cen-
trā.

Lai informētu par grozījumiem normatīvajos aktos, 
kas atvieglo reģistrācijas kārtību, kā arī lai uzklau-
sītu pašvaldību viedokli, 6. decembrī plkst. 13.30–
15 LPS 4. stāva zālē notiks videokonference.

Darba kārtībā:

1. Spēkā esošo normatīvo aktu prasības par mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrāciju (ZM Veterinārā 
un pārtikas departamenta pārstāves Inga Kro-
nenberga un Liene Ansone).

2. Suņu reģistrācija Lauksaimniecības datu centra 
datubāzē, praktiskie aspekti (Lauksaimniecības 
datu centra pārstāves Evija Skujiņa, Mairita El-
brete un Marina Karņicka).

Tiešraidi būs iespējams vērot LPS mājaslapā http://
www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. Tieš-
raides laikā varēsiet uzdot jautājumus, sūtot tos uz 
e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Videokonference par IT risinājumiem 
pašvaldībām

Videokonference notiks 7. decembrī plkst. 11–13 
LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Aicinām ierasties klātienē uz prezentāciju (vai pie-
slēgties tiešraidei) par šādiem jautājumiem:

•	 par Pašvaldību vienotās informācijas analītiskās 
atbalsta sistēmas (PVIAAS) koncepciju (Mado-
na);

•	 par atvērto datu portāla risinājumu (Microsoft).

Citāts no PVIAAS koncepcijas: “Pašvaldību līmenī ir 
uzkrāti milzīgi datu apjomi, kas glabājas dažādu fai-
lu formātos kā teritoriālās plānošanas un attīstības 
plāni, teksta dokumenti u.c. Tomēr pašreizējie in-

formācijas resursi ir neviendabīgas datu noliktavas, 
kas atšķiras pēc nesēja tipa, informācijas rakstura, 
funkcionālās nozīmes, resoru piederības un īpašu-
ma formas. Tie parasti nav sasaistīti ar vienotu pār-
valdi, nav iespējama vienlaicīga dažādu datu ana-
līze no dažādām glabāšanas vietām un operatīva 
informācijas apmaiņa starp tām. Bieži vien dati nav 
piesaistīti pie telpiskajām koordinātēm un to izvie-
tojuma uz kartogrāfiskā pamata. Tas viss apgrūtina 
praktisko datu izmantošanu pašvaldību administrā-
cijām, jo īpaši risinot operatīvus uzdevumus.”

Iepazīties ar PVIAAS risinājumu būtu lietderīgi pla-
šam speciālistu lokam – plānotājiem, klientu apkal-
pošanas centru darbiniekiem, IT speciālistiem u.c.

Atvērtie dati. Publiskās pārvaldes datu pieejamī-
ba atvērtā veidā ir viens no e-pārvaldes politikas 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4518


pamatprincipiem 2014.–2020. gada attīstības plā-
nošanas periodā. Arī pašvaldībās ir ļoti daudz in-
formācijas, kas ir klasificējama kā atvērtie dati un ir 
nododama publiskai izmantošanai strukturētā vei-
dā. Vienu no atvērto datu sagatavošanas un izplatī-
šanas platformām demonstrēs Microsoft pārstāvji. 
Kā piemēru iespējams apskatīt Zagrebas (Horvāti-
jā) atvērto datu portālu.

Lūgums reģistrēties dalībai pasākumā, aizpildot 

reģistrācijas pieteikumu (http://www.lps.lv/lv/
zinas/notikumu-kalendars/609-1-videotiesraide-
par-it-risinajumiem-pasvaldibam) vai pieslēgties 
tiešraidei LPS interneta vietnē, sadaļā “Semināri un 
video – tiešraide”: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

10

Videokonference par reģionālajiem 
biznesa inkubatoriem

8. decembrī plkst. 11 LPS uzņēmējdarbības tīklā sa-
darbībā ar LIAA notiks diskusija par reģionālajiem 
biznesa inkubatoriem un to lomu saimnieciskās 
vides aktivizēšanā. Diskusija notiks LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. Diskusijā pie-
dalīsies LIAA un biznesa inkubatoru vadītāji no Val-

mieras, Rēzeknes un Jūrmalas.

Diskusiju varēs skatīties tiešraidē (http://www.lps.
lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/), kā arī uzdot 
jautājumus, sūtot uz e-pasta adresi tiesraide@lps.
lv.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Tikšanās ar pašvaldībām par profesionālo 
izglītības iestāžu turpmāko finansēšanas 
kārtību neatkarīgi no profesionālās 
izglītības iestādes dibinātāja

Tikšanās notiks 9. decembrī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu un jaunatnes lietās

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

Dombrovskis: priekšnosacījums 
ekonomikas attīstībai ir pašvaldību 
iesaiste

2. decembrī Eiropas Reģionu komitejas Ekono-
mikas politikas komisijas sanāksmē diskusiju cen-
trā bija jautājums par vietējo un reģionālo paš-
valdību intensīvāku iesaisti Eiropas pusgadā, kas 
kopš 2010. gada bijis galvenais instruments eko-
nomikas koordinēšanai Eiropas Savienības (ES)  
līmenī.

2017. gada Eiropas pusgads sākās ar 16. novem-
brī pieņemto rudens ekonomisko pakotni, kurā 
izklāstītas ES ekonomikas vispārīgās prioritātes un 
ES valstīm sniegti politikas norādījumi nākamajam 
gadam. Sākoties jaunajam Eiropas pusgada ciklam, 
arī Eiropas Reģionu komitejas locekļi aktualizēja 
jautājumu par vietējo un reģionālo pašvaldību ie-
saisti, jo, lai gan Eiropas pusgads nesen uzlabots, 
tomēr tam trūkst efektivitātes, ko pierāda konkrē-
tām valstīm doto ieteikumu īstenošanas nelielie 
panākumi.

http://data.zagreb.hr/
http://data.zagreb.hr/
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/609-1-videotiesraide-par-it-risinajumiem-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/609-1-videotiesraide-par-it-risinajumiem-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/609-1-videotiesraide-par-it-risinajumiem-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://eur-lex.europa.eu/content/news/european_semester.html?locale=lv
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Eiropas Reģionu komitejas sanāksmē diskusijā par 
Eiropas pusgada pārvaldības uzlabošanu piedalījās 
arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro 
un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, 
kurš uzsvēra, ka priekšnosacījums ekonomiskajai 
attīstībai un investīciju pieaugumam ir pašvaldību 
iesaiste. “Ir jārespektē subsidiaritāte, un, gatavo-
jot valstu plānus vai runājot par konkrētām valstīm 
adresētu ieteikumu ieviešanu, mēs aicinām dalīb-
valstis iesaistīt diskusijās arī pašvaldības. Esam ga-
tavi turpināt sadarbību un skatīties, kā to vislabāk 
sasniegt,” norādīja V. Dombrovskis.

Labākas pārvaldības nozīmi ekonomikas izaugsmes 
veicināšanā savā uzrunā uzsvēra arī Latvijas dele-
gācijas Reģionu komitejā loceklis Rīgas domes Dro-
šības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais: “Patlaban, 
kad nupat sācies jaunais Eiropas pusgada cikls, arī 
Eiropas Reģionu komiteja vēlas sniegt savu iegul-
dījumu labas pārvaldības ieviešanā un strādā pie 
Rīcības kodeksa vietējo un reģionālo pašvaldību 
līdzdalībai. Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaiste 
gan mērķu plānošanā, gan arī īstenošanā, ievēro-
jot subsidiaritātes principu, kuru visi labprāt pie-
min, bet visai reti izmanto, veicinātu to ieinteresētī-
bu un līdzdalību konkrētām valstīm doto ieteikumu 
īstenošanā.”

Eiropas Reģionu komitejas prezidents Marku Mar-
kula vajadzību iesaistīt pašvaldības Eiropas pusga-
dā pierādīja ar skaitļiem: “No 178 teritoriālajām 
problēmām, kas aplūkotas ieteikumos konkrētām 
valstīm, gandrīz 60% saistītas ar investīcijām. Šie 
šķēršļi bieži radušies vietējā līmenī un tajā pašā lī-
menī arī risināmi, tāpēc teritoriālais aspekts ir tik 
svarīgs,” atklāja M. Markula.

Atbildot uz Eiropas Reģionu komitejas aicinājumu 
apsvērt ciešāku vietējo un reģionālo pašvaldību ie-
saisti Eiropas pusgadā, Dombrovskis apstiprināja, 
ka vislabākais veids, kā uzlabot konkrētām valstīm 
sniegto ieteikumu ieviešanu, ir ieinteresēto perso-
nu iesaiste un dialogs ar sociālajiem partneriem, lai 
nodrošinātu kopīgu sapratni par izaicinājumiem. 
Komentējot novembrī Eiropas Komisijas publicēto 
“Gada izaugsmes pētījumu par 2017. gadu”, Eiro-
pas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks norādīja, 
ka ES ekonomika attīstīsies pieticīgi, taču Eiropas 
Savienības IKP jau ir lielāks nekā pirms finanšu un 
ekonomikas krīzes. Gaidāms, ka bezdarbs sama-
zināsies ātrāk, taču joprojām Eiropa saskarsies ar 
demogrāfiskajiem izaicinājumiem, nepieciešamību 
reformēt pensiju un veselības aprūpes sistēmas. 
Lai stiprinātu ekonomikas atgūšanos, Dombrov skis 
aicināja strādāt pie trim aspektiem ekonomikas 
politikā: stiprināt investīcijas, veicināt strukturālās 
reformas un īstenot atbildīgu fiskālo politiku.
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Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
risinātu lauku pamestības problēmu

28. novembra Eiropas Reģionu komitejas Dabas re-
sursu komisijas (NAT) sanāksmē Reģionu komitejas 
locekļi aicināja jo īpaši atbalstīt jaunos lauksaim-
niekus, lai tādējādi gan veicinātu ekonomikas at-
tīstību, jaunu darbvietu radīšanu, gan arī mazinātu 
iedzīvotāju aizbraukšanu no lauku apvidiem.

Atzinuma “Atbalsts jaunajiem Eiropas lauksaim-
niekiem” sagatavotājs Kreigavonas pilsētpagasta 
(Apvienotajā Karalistē) padomes loceklis Ārnolds 
Hačs (Arnold Hatch) kā būtiskus priekšnoteikumus 
lauksaimniecības nozares attīstībai Eiropas Savienī-
bā un lauku apvidu dzīvotspējai minēja aizdevumu 
pieejamību jaunajiem lauku uzņēmējiem un efek-
tīvu Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanu 
jauno lauksaimnieku atbalstam.

Šādu pasākumu nozīmi apliecināja arī Latvijas dele-
gācijas Reģionu komitejā pārstāvis Viļakas novada 
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kuram 
pašam ir lauksaimnieka izglītība un kurš nesen arī 
sācis nodarboties ar lauksaimniecību. “Esmu saņē-
mis atbalstu no Lauku attīstības programmas, kas 
atbalstīja jaunos lauksaimniekus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. Tas man deva iespēju izveidot savu 
zemnieku saimniecību, palikt dzīvot laukos. Jāat-
zīst, ka, lai arī manā īpašumā bija zeme, bez šāda 
atbalsta es nevarētu izveidot savu lauksaimniecī-
bas uzņēmumu, nopirkt papildu zemi, traktoru un 
stādus,” atklāja Maksimovs. Tāpat arī Viļakas nova-
da domes priekšsēdētājs ar gandarījumu pastāstī-

ja, ka Latgalē ir daudz jauniešu, kas sāk darboties 
lauksaimniecībā, tieši pateicoties Lauku attīstības 
programmas atbalstam. “Tie ir uzņēmumi, kurus 
vada jaunieši un kuru saimniecības ātri attīstās, 
izmantojot inovatīvās lauksaimniecības metodes,” 
pastāstīja Maksimovs.

NAT komisijas pārstāvji sanāksmē sprieda arī par 
vajadzību izstrādāt Eiropas Savienības stratēģiju ar 
alkoholu saistītu jautājumu risināšanai – no vienas 
puses, uzsverot alkohola negatīvo ietekmi uz cilvē-
ka veselību, un, no otras puses, apstiprinot, ka, pie-
mēram, vīna un alus ražošanas nozarē nodarbināti 
vairāk nekā 5 miljoni cilvēku.

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā loceklis Māl-
pils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Liel-
mežs aicināja atzinuma sagatavotāju, Vindelnas 
komūnas padomes locekli Evu-Maju Kārlsoni (Ewa-
May Karlsson), apskatīt gan alkohola lietošanas ra-
dītās izmaksas tautsaimniecībai saistībā ar ražīguma 
zudumu un bezdarbu, gan arī alkohola ražošanas 
nozares radīto ienākumu procentuālo daļu Eiropas 
Savienības IKP. “Mēs daudz runājam par negatīvu 
sociālo ietekmi un sekām uz cilvēka veselību, tās 
novērtējot daudzos miljardos eiro. Taču problēma 
ir tāda, ka produktu var lēti saražot un dārgi pār-
dot. Lai iegūtu sabalansētus secinājumus, mums 
būtu būtiski saprast, kādu ienākumu daļu Eiropas 
Savienības budžetā veido ienākumi no alkohola ra-
žošanas un pārdošanas,” mudināja Lielmežs. Viņš 
aicināja izmantot minēto datu salīdzinājumu, lai 
labāk argumentētu alkohola lietošanas ierobežoša-
nu, jo vēsture ir pierādījusi, ka vienkāršs aizliegums 
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Pasniegtas Iepirkumu Gada balvas

Apsveicam Alojas un Valmieras pašvaldības ar ie-
gūtajām balvām!

1. decembrī pirmo reizi Latvijā norisinājās Iepirku-
mu Gada balvas pasniegšana un konference iepir-
kumu jomā, kuru apmeklēja teju 260 cilvēku. Svinī-
gais notikums norisinājās divās daļās: pirmajā daļā 
notika konference par publisko iepirkumu jomas 
jautājumiem, bet otrā daļa tika veltīta Iepirkumu 
Gada balvas pasniegšanai un saviesīgām sarunām.

Iepirkumu Gada balvai 7 nominācijās bija pieteikts 
51 pretendents. Žūrija, kurā darbojās Finanšu mi-
nistrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras, Latvijas Darba devēju konfede-
rācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības ka-
meras un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, 
izvirzīja 15 finālistus, no kuriem 7 tika apbalvoti.

Balvas saņēma:

1. Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem 

 Raivis Grīviņš, Valmieras pilsētas pašvaldības 
administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītājs.

2. Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem 

 Sandra Šapale-Mamošina, AAS “Baltikums 
Vienna Insurance Group” veselības apdrošinā-
šanas risku parakstītāja.

3. Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā 

 VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par sa-
darbību divu kampaņu realizēšanā – “Esi gais-
mas vēstnesis!” un “Skaties ceļam acīs!”.

4. Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā 

 SIA “ARIOLS” par sešu atklātu konkursu rezultā-
tā noslēgtu pārtikas preču (vistas gaļas, liellopa 
gaļas, pusfabrikātu) piegādes līgumu veiksmīgu 
izpildi.

5. Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā

 Astra Bērziņa, Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūras Elektronisko iepirkumu departamenta ve-
cākā konsultante.

6. Gada zaļākais iepirkums 

alkohola lietošanu nemazinās. “PSRS Andropova 
laikā bija sausais likums, kad pārliecinājāmies, ka 
ar administratīvām metodēm ar šo problēmu nav 
iespējams cīnīties. Te svarīga sabiedrības izpratne, 
tāpēc jau skolā, veselības mācībā, skolēniem būtu 

jāstāsta, ko cilvēka orgāniem nozīmē pārstrādāt al-
koholu,” norādīja Latvijas delegācijas pārstāvis.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Foto: Gunārs Janaitis
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 Alojas novada domes rīkotais atklātais konkurss 
“Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta cen-
tra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”, id. 
nr. AND/2015/28.

7. Gada iepirkums

 Daugavpils Būvniecības tehnikuma rīkotais at-
klātais konkurss “Mācību iekārtu un aprīkoju-
ma piegāde un uzstādīšana PIKC “Daugavpils 
Būvniecības tehnikums” prioritāro profesionā-
lās izglītības programmu nodrošināšanai ERAF 

projektā”, id. nr. DBT 2015/7 ERAF.

Organizatori izsaka lielu pateicību katram, kas 
piedalījās pasākuma tapšanā, kā arī visiem da-
lībniekiem un iesaistītajām pusēm. Tiekamies 
2017. gadā!

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3429-pasniegtas-iepirkumu-gada-bal-
vas.

Šarlote Janoviča

Sāk īstenot pirmo visaptverošo aptauju 
par atgriešanos Latvijā

Latvijas Universitātes Dia-
sporas un migrācijas pētīju-
mu centrs ar Ārlietu minis-
trijas atbalstu veic aptauju, 
kuras mērķis ir noskaidrot, 
kā Latvijā veicas tiem, kuri 
pēc dzīves ārzemēs ir at-

griezušies Latvijā: http://www.diaspora.lu.lv/
zinas/t/43359/.

Tā ir iespēja iegūt datus par šo Latvijas attīstībai 
tik svarīgo grupu, kuru daudzas pašvaldības cen-
šas piesaistīt, – ar kādām problēmām viņi saskaras, 
kas patīk vai nepatīk Latvijā, kāds atbalsts no valsts 
vai pašvaldībām pēc atgriešanās būtu palīdzējis, lai 
mazinātu atkārtotu emigrācijas risku.

Anketas iespējams aizpildīt līdz 10. decembrim.

Godināti gada aktīvākie brīvprātīgā darba 
veicēji

Apsveicam Ikšķiles novada pašvaldību ar iegūto 
nomināciju “Gada brīvprātīgais: brīvprātīgajiem 
draudzīgākā pašvaldība 2016”!

3. decembrī īpašā ceremonijā tika godināti un ap-
balvoti 2016. gada aktīvākie brīvprātīgie, kas vei-
kuši ievērojamu darbu sabiedrības labā, tāpat tika 
godinātas arī brīvprātīgajiem draudzīgākās neval-
stiskās organizācijas un pašvaldības no visas Lat-
vijas. 

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede ar prieku sveic 
Ikšķiles novada pašvaldību

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3429-pasniegtas-iepirkumu-gada-balvas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3429-pasniegtas-iepirkumu-gada-balvas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3429-pasniegtas-iepirkumu-gada-balvas
http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/43359/
http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/43359/
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Ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstisko organizā-
ciju, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis nomi-
nācijai “Gada brīvprātīgais 2016” visu oktobri va-
rēja izvirzīt viņaprāt izcilākos kandidātus, kuriem 

2016. gadā bijuši īpaši nopelni brīvprātīgā darba 
veikšanā vai atbalstīšanā.

Plašāka informācija: https://www.brivpratigie.lv/.

Projektu konkurss sadarbībai starp 
Ukrainas un Latvijas pašvaldībām

Eiropas Komisija izsludinājusi projektu konkursu, 
kurā Ukrainas pašvaldības var sadarboties ar Latvi-
jas pašvaldībām.

Konkursa uzsaukums: https://webgate.ec.europa.
eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChc

k=1480338452711&do=publi.welcome&nbPubliLi
st=15&orderbyad=Desc&aofr=153923&orderby=u
pd&searchtype=RS&userlanguage=en.

Projektu iesniegumu termiņš: 2017. gada 24. jan-
vāris plkst. 16.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra no-
teikumos nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti””, 
1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Daugavas hidroelektro-
staciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu 
un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inže-

nieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu fi-
nansēšanas kārtība”, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Pašvaldību ceļu un ielu 
reģistrācijas un uzskaites kārtība”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Publiskās un privātās 
partnerības likumā” (VSS-1110), 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-1171 – Plāna projekts “Finanšu sektora attīstī-
bas plāns 2017.–2019. gadam”

VSS-1174 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 22. marta noteiku-
mos Nr.173 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa 
“Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 
6.1.4.1.pasākuma “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas in-
tegrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi””

VSS-1176 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS-1182 – Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa 
likumā”

https://www.brivpratigie.lv/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480338452711&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aofr=153923&orderby=upd&searchtype=RS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480338452711&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aofr=153923&orderby=upd&searchtype=RS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480338452711&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aofr=153923&orderby=upd&searchtype=RS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480338452711&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aofr=153923&orderby=upd&searchtype=RS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480338452711&do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aofr=153923&orderby=upd&searchtype=RS&userlanguage=en
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405557
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_46_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_46_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_46_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_46_p4.pdf
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VSS-1169 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā nekustamā īpašuma “Rugāji”, Brunavas pagastā, 
Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada paš-
valdības īpašumā”

VSS-1172 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Vides po-
litikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam”

VSS-1180 – Likumprojekts “Grozījumi Ģenētiski 
modificēto organismu aprites likumā”

VSS-1181 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos 
Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kār-
tība””

Jēkabpils Ziemassvētku gaidās

9. decembrī plkst. 18 Jēkabpils 
Tautas nama kamerzālē, noslē-
dzot projektu “Saules gadskārtas 
Jēkabpilī”, norisināsies interaktīva 
meistardarbnīca par ziemas saul-
griežiem “Ko mēs, bērni, darīsim 
Ziemassvētku vakarā?”. Darbnīcu 
vadīs Līvānu folkloras kopas “Ceiru-
leits”, latviskās dzīvesziņas pulciņu 
vadītāja, Līvānu novada tradicionā-
lās kultūras atbalsta centra izveido-
tāja, Dienvidlatgales novada bērnu 
un jauniešu folkloras kopu koordi-
natore, folkloriste Anna Kārkle.

Darbnīcas dalībnieki neatkarīgi no 
vecuma un sagatavotības pakāpes 
varēs mācīties gatavot Ziemassvēt-
ku rotājumus, dziedāt Ziemassvēt-

ku dziesmas, iet rotaļās un spēlēt spēles, mācīties 
gatavot maskas un Ziemassvētku tradicionālo ēdie-
nu “kūčas”.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405556
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405556
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405556
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405556
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Adventa laika raibumi Daugavpilī
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10. decembrī Daugavpils ienūjos ziemā: pirmo rei-
zi tiek rīkots Latgales nūjošanas festivāls, kur varēs 
apgūt nūjošanas tehniku, atrast sev piemērotas 
nūjas, doties 5 km un 8 km garā pārgājienā serti-
ficētu treneru pavadībā, kā arī sportiskajiem būs 
iespēja piedalīties nūjošanas sacensībās, kur tiks 
noteikti trīs ātrākie nūjotāji vīriešu un sieviešu gru-

pās. Dalība pasākumā un nūju noma ir bez maksas. 
Pasākuma laikā būs loterija, varēs iegūt interesan-
tas un noderīgas balvas, bet pēc pasākuma, baudot 
siltu tēju, no speciālistiem varēs saņemt noderīgu 
konsultāciju par fiziskajām aktivitātēm un pareizu 
uzturu. Pirms un pēc pasākuma būs iespēja izmērīt 
asinsspiedienu.
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Izdots krāsojams dzejoļu krājums 
latgaliešu valodā pieaugušajiem “Linejis”

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” ir izdevusi 
krāsojamo dzejoļu krājumu pieaugušajiem “Line-
jis”. Grāmatas tekstu autores ir Jana Skrivļa-Čeve-
re, Ligija Purinaša, Dagnija Dudarjonoka, Gunta 
Nagle, ilustrāciju autore ir Ilze Gailāne, grāmatas 
redaktors – Valentīns Lukaševičs. Krājums ir izdots 

ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kul-
tūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” at-
balstu.

Grāmatas radošā komanda aicina uz prezentāci-
jas pasākumiem, kas notiks trijās Latgales pilsētās. 
Tā kā grāmatā publicētā dzeja ir daudzšķautņaina, 
arī prezentācijas pasākumi būs dažādi. Pirmais 
pasākums būs 7. decembrī plkst. 19 Daugavpilī, 
bārā “Artilērijas pagrabi”. Prezentāciju raksturo-
jošā šķautne: nakts dzīve, dzeja kā flirts, dzeja kā 
nakts stihija, krāsaini kokteiļi, kas apreibina tāpat 
kā emocijas, un naksnīgi piedzīvojumi pilsētā. Otrā 
šķautne iemirdzēsies rīta gaismā: prezentācija no-
tiks 10. decembrī plkst. 11 Preiļos, TC “Ūga” ka-
fejnīcā, – dzeja kā rīta tēja vai kafija, dzeja kā ik-
dienas sastāvdaļa, dzeja kā saruna pie brokastu 
galda, dzeja kā dzīves vajadzība. Trešais pasākums 
būs 16. decembrī plkst. 15 Rēzeknē, Latgales kul-
tūrvēstures muzeja 3. stāvā. Raksturojošā šķautne: 
dzeja kā izteiksmes forma, dzeja kā vēstures un va-
lodas lieciniece, dzeja kā mākslas darbs.

Pasākumu laikā būs iespēja klausīties, lasīt, zīmēt, 
piedalīties konkursos un laimēt grāmatas!

Vairāk informācijas pa tālr. 28362243 vai e-pastā: 
dagneja@gmail.com.

Ventspilī atvērs Jura Žagara grāmatu

8. decembrī plkst. 18 Pārventas bibliotēkā notiks 
Ventspils Augstsko-
las asociētā pro-
fesora Jura Žagara 
grāmatas “Orbītu 
teorija” atvēršanas 
pasākums.

Pasākumā piedalī-
sies grāmatas autors 
Juris Žagars. Grāma-
tas mērķauditorija 
ir dabaszinātņu un 
inženierzinātņu stu-
denti, kā arī inženie-
ri un pētnieki, kas 

nākotnē strādās ar Eiropas Kosmosa aģentūras pro-
jektiem. Kosmosa tehnoloģijas arvien pārliecinošāk 
ienāk mūsu ikdienas dzīvē ar telekomunikāciju ser-
visiem un satelītnavigācijas pakalpojumiem. Šīs teh-
noloģijas nav vienkāršas, un to izmantošanai vajag 
specifiskas zināšanas. Interese par šīm zināšanām ir 
jūtama arī Latvijā, un arī ar kosmosa tehnoloģijām 
saistīti priekšmeti sāk parādīties Latvijas augstskolu 
studiju programmās, un agrāk vai vēlāk arī Latvijā 
noteikti būs iespējams apgūt orbītu teoriju, tādēļ 
grāmata kļūs arvien aktuālāka izglītībā, zinātnē un 
praktiskajos pielietojumos Latvijā.

Grāmata izdota ar Ventspils Augstskolas un Vents-
pils pilsētas domes morālu un materiālu atbalstu. 
Darba tapšanā motivācija un atbalsts saņemts arī 
no Nansī Automatizācijas pētījumu centra (Lorēnas 
Universitāte Francijā) kolektīva.

mailto:dagneja@gmail.com
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Kurzemes prozas lasījumi skanēs Rīgā

Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā Vents-
pilī 26. novembrī jau septīto reizi norisinājās “Kur-
zemes prozas lasījumi 2016”, kas tiek organizēti sa-
darbībā ar Ventspils bibliotēku un festivālu “Prozas 
lasījumi”. Galveno balvu Kurzemes prozas lasījumu 
konkursā ieguva Linda Skranda par stāstu “Zvans”, 
ko varēs dzirdēt Rīgā Prozas vakariņās 7. decembrī, 
un Laura Vinogradova par stāstu “Lapsas stāsts”, 
kas Rīgā tiks lasīts Stāstu vakarā 8. decembrī.

Tika piešķirtas arī vairākas specbalvas šādiem 
konkursa dalībniekiem: Starptautiskā rakstnieku 
un tulkotāju māja piešķīra iespēju dzīvot reziden-
cē vienu nedēļu Ligitai Paeglei par stāstu “Auto-
prieks” un Ērikam Vilsonam par stāstu “Kleperis”. 
Ventspils bibliotēka apbalvoja Gunu Rozi par stāstu 

“Dzīvas zivis”, Ventspils muzejs savu specbalvu pie-
šķīra Ilzei Krišlaukai par stāstu “Simtu gadu”.

Konkursam savus darbus bija iesūtījuši 17 autori: 
Ligita Paegle, Elīna Jurberga, Ilga Liepiņa, Ingrīda 
Zaķe, Iveta Šimkus, Laura Vinogradova, Jana Egle, 
Ilze Krišlauka, Pēteris Tonis, Rolande Bebere, Guna 
Roze, Marija Anmane, Elza Apkalne, Rodžers de 
Kūrs (Ivars Ozoliņš), Linda Skranda, Marks Markovs, 
Ēriks Vilsons.

Konkursa žūrijā strādāja literāti Ieva Rupenheite, 
Svens Kuzmins un Andris Akmentiņš, kā arī Starp-
tautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktore 
Andra Konste un  Ventspils bibliotēkas direktore 
Astra Pumpura.

Vairāk informācijas www.ventspilshouse.lv.

Labdarības diena Talsu Radošajā sētā

Talsu Tautas nama Radošā sēta 10. decembrī būs 
labu darbu un labu domu epicentrs – šajā dienā 
no pulksten 14 līdz 16.30 ikviens varēs izdarīt kādu 
labu darbu, lai iepriecinātu mūsu novada trūcīgo 
ģimeņu bērnus un vientuļos seniorus.

Radošajā sētā sadarbībā ar SIA “Nārone” un Rīgas 
Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienību pirmo 
reizi norisināsies labdarības akcija “Silta piparkūku 
sirds”. Akcijas laikā ikvienam būs iespēja uz vietas 
izcept un skaisti noformēt piparkūkas, kas kopā ar 
labiem vēlējumiem tiks nogādātas Talsu novada 
vientuļajiem senioriem.

Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe: 
“Pasaule ir izslāpusi siltuma. Daudziem no mums 
rokas ir siltas, bet kādam tās ir nosalušas... Ar šīs 
labdarības akcijas palīdzību centīsimies sasildīt ne 
tikai rokas, bet arī novada vientuļo pensionāru sir-
dis.”

Akcijas laikā Radošajā sētā darbosies dažādu man-
tu pieņemšanas punkts “Kas vienam lieks, otram 
liels prieks!”. Ikviens no mājām var atnest kādu lie-
tu vai mantu, ko Sociālais dienests nogādās novada 
trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Kad piparkūkas izceptas un nodotas Talsu Tautas 
nama rūķiem, aicinām ikvienu apmeklēt Ziemas-

svētku tirdziņu, kas darbosies plkst. 14–19. Īpašu 
uzmanību aicinām pievērst SIA “Pure Chocolate” 
un SIA “Ice Berry” tirdzniecības stendiem, kur par 
ziedojumiem varēs iegādāties pašu gatavotu šoko-
lādi vai siltu ābolu sulu.

http://www.ventspilshouse.lv
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Sadarbībā ar Talsu novada fondu ziedojumi tiks no-
virzīti vēl viena Ziemassvētku brīnuma radīšanai: 
Talsu novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu 
bērnu priekam tiks sagādātas Ziemassvētku vecī-
tim lūgtās dāvaniņas.

Pēc darbīgas dienas Talsu Tautas namā pulksten 18 
notiks teātra izrāde bērniem “Kraukšķītis” (biļetes 
nopērkamas Talsu Tautas nama un “Biļešu paradī-
zes” kasē).

Nāc un piedalies – radīsim prieku sev un citiem. Uz 
tikšanos Radošajā sētā!

Kuldīgā apskatāmas visu Latvijas novadu 
segas

Līdz 2017. gada 8. janvārim Kuldīgas Mākslas 
namā būs apskatāma tautas lietišķās mākslas iz-
stāde “Latvijas novadu segas”. Ekspozīcijā iekļau-
tas vairāk nekā 250 segas, kas ataino katram Lat-
vijas novadam raksturīgo. Izstādē būs iespēja ap-

skatīt etnogrāfisko segu kopijas, atdarinājumus, 
kā arī novērtēt meistaru jaunradi.

“Mūsu klimatiskajos apstākļos gultas segas ir tik-
pat vajadzīgas kā apģērbs, un krāsu rakstu dažā-
dības ziņā visbagātākie latviešu audumi ir tieši se-
gas. Tajās atrodami visi tautā pazīstamie auduma 
darināšanas paņēmieni. Kultūrvēsturiski segas ir 
brunču un villaiņu audumu tiešs turpinājums, jo vil-
laines, nešūtie brunči, kažoki un mēteļi zemniekiem 
kalpoja par apsegu arī guļasvietās daudz ilgāk nekā 
muižās un pilsētās,” stāsta Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda 
Rubena.

Lielā segu dažādība, kas būs redzama arī šajā izstā-
dē, apliecina, ka līdz 19. gs. tās nogājušas garu un 
sazarotu attīstības ceļu. 19. gs. pirmās puses zem-
nieku mantu saraksti rāda, ka caurmērā vienai pre-
cētai sievietei piederējušas 2–3 segas vai pat līdz 
8 segām.

Padurē “radīs Latviju”

9. decembrī Kuldīgas novada Padures pagasta 
Deksnes pasākumu zālē plkst. 18–22 ikviens ai-
cināts piedalīties pasākumā “Es radu Latviju”. Tu-
vojoties Ziemassvētkiem, pasākumā varēs veidot 

dažādus radošos darbus. Galvenā radošo darbu 
tēma – “Latviskie raksti”. Noslēgumā svinīgi atklās 
vides objektu pie skolas un pasākumu zāles. Gata-
vojoties Latvijas simtgadei, pasākumu rīko biedrība 
“Padure” ar projekta “Iesaisties Kurzemē!” finan-
sējumu.
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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

Ansamblim “Maģie suiti” jauni skatuves 
tērpi

9. decembrī plkst. 18 Jūrkalnes Tautas nama izstāžu 
zālē etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” aicina 
uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu “Vārti veras”. 
“Maģie suiti” ir tradīcijām bagāts kolektīvs, kas no-
drošina kultūrvēsturiskā mantojuma – suitu tradī-
ciju – saglabāšanu un popularizēšanu. Ansambļa 
dalībnieces uzstāsies jaunos skatuves tērpos. Etno-
grāfisko ansambli bieži aicina uz pasākumiem, ku-
ros nav jāizmanto tautas tērpi. Līdz šim ansambļa 
dalībnieces šādos gadījumos vilka privātās drēbēs, 
kas neveidoja vienotu ansambļa koptēlu. Lai tiktu 
pie jauniem tērpiem, biedrība “Maģie suiti” iesnie-
dza projektu Lauku atbalsta dienestā un saņēma 
1800 eiro, bet paši ieguldīja 200 eiro.

“Iegādājāmies sešus tērpu komplektus, kuru stils ir 
tuvināts tautiskajam motīvam, lai nezaudētu suitu 
identitāti. Ansamblī darbojas enerģiskas un atrak-
tīvas dalībnieces, kurām ir liela vēlme dalīties ar 
savu lielo dziesmu pūru, palīdzēt un uzmundrināt 
līdzcilvēkus, padarot ikdienu nedaudz krāšņāku un 

dvēseliski bagātāku. Viens no galvenajiem ansam-
bļa mērķiem ir izveidot vairākas koncertprogram-
mas. Šogad ir iecere sagatavot īpašu Ziemassvēt-
ku koncerta programmu ar garīgām dziesmām un 
sniegt labdarības koncertus Ventspils novada un 
apkārtējo novadu pansionātos, aprūpes namos, 
bērnunamos, baznīcās utt. Labdarības koncertus ir 
plānots rīkot arī nākotnē, un jaunie skatuves tērpi 
mums palīdzēs veidot vizuāli baudāmu koptēlu,” 
stāsta biedrības “Maģie suiti” valdes locekle Kris-
tīne Skrulle.

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

Ziņas sagatavojušas: Kristīne Ivanova, Agnese Jēkabsone, Ieva Balode, Ivonna Vicinska, Inga Bika, Vigra 
Leismane un Marlena Zvaigzne.

Apkopojusi Daina Oliņa

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