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Nedēļa barikāžu atceres zīmē

Pagājušajā nedēļā Latvijā notika lielāki un mazāki 
1991. gada barikāžu atceres pasākumi. 

17. janvārī svinīgā un ļoti sirsnīgā pasākumā 
1991. gada barikāžu muzejā tika pasniegti patei-
cības raksti barikāžu dalībniekiem. Kopā tika pa-
sniegti 76 pateicības raksti.

AKTUALITĀTES

20. janvārī visā Latvijā norisinājās 1991. gada barikāžu atceres pasākumi.  
Doma laukumā, kā ik gadu, iedegās piemiņas ugunskurs.
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Pasākumu ar sirsnīgu stāstījumu iesāka 1991. gada 
barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs Re-
nārs Zaļais, kurš uzsvēra, ka ikviena barikāžu dalīb-
nieka ieguldījums ir neizdzēšama un ārkārtīgi būtis-
ka liecība Latvijas vēsturē.

“Toreiz neviens nedomāja, cik bīstami tas ir. Toreiz 
galvenais bija aizstāvēt un noturēt brīvību,” piebilda 
vēl viens fonda dibinātājs, Saeimas deputāts un Ba-
rikāžu Piemiņas zīmes īpašnieks Romualds Ražuks.

“Stāstiet par šiem vēstures notikumiem bērniem 
un mazbērniem, lai šie notikumi nekad neizdzistu 
no ļaužu atmiņām. Paldies ikvienam, kurš tālajā 
91. gadā iestājās par Latvijas brīvību!” savā apsvei-

kuma runā uzsvēra Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Plašāk par 1991. gada barikāžu muzeju un 
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību lasiet šeit: 
http://barikades.lv/lv/Muzejs/Par-mums/.

Foto no pateicības rakstu pasniegšanas ceremo-
nijas un atceres pasākuma Doma laukumā LPS 
interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3488-jaunsleinis-stastiet-berniem-par-barika-
dem-lai-sis-notikums-nekad-neizdzistu-no-lauzu-
atminam.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Ideja par īpašo svētku tērpu iegādi 
lieluzvedumam “Māras zeme” pašvaldību 
vidū negūst atbalstu

17. janvārī notika LPS Izglītības un kultūras komite-
jas sēde, kurā tika skatīti vairāki aktuāli jautājumi.

Kā pirmais tika skatīta Latvijas Institūta un LPS kopī-
gā iniciatīva par Latvijas kultūras galvaspilsētu. Lat-
vijas Institūta direktore Aiva Rozenberga pastās-
tīja par Nacionālās kultūras galvaspilsētas statusa 
sniegtajām priekšrocībām.

Kā otrais sēdē tika skatīts jautājums par Latvijas 
Nacionālā kultūras centra (LNKC) ierosinājumu paš-
valdībām finansiāli atbalstīt XXVI Vispārējo latviešu 
dziesmu un XVI deju svētku lieluzveduma “Māras 
zeme” norisei iecerēto deju kolektīvu svētku tērpu 
iegādi. Ierosinājuma pamatā ir aicinājums pašvaldī-
bām finansiāli atbalstīt deju kolektīvu svētku tērpu 
iegādi (auduma iegāde un tērpu šūšana). Šobrīd 
vērienīgā pasākuma organizatori iecerējuši, ka au-
dums tiks iegādāts ārvalstīs.

Sēdē izskanēja vairāki būtiski jautājumi, uz kuriem 

šobrīd pašvaldības nav guvušas atbildes, līdz ar to 
nevar pieņemt lēmumu par tērpu iegādi, budžetos 
tam paredzot ievērojamas naudas summas.

Minētās komitejas sēdes videoieraksts un prezen-
tācijas pieejamas LPS interneta vietnē: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3479-ide-
ja-par-ipaso-svetku-terpu-iegadi-lieluzvedumam-
maras-zeme-pasvaldibu-vidu-negust-atbalstu.

18. janvārī notika LPS Domes sēde, kurā domnieki 
deleģēja LPS sagatavot LNKC vēstuli, paužot pašval-
dību vienoto viedokli. LPS vēstule 1. pielikumā.

Jau nākamajā dienā – 19. janvārī – LNKC izsūtīja in-
formāciju (2. pielikumā), ka, ņemot vērā radušos 
iebildumus, 31. janvārī centra vadība un Deju liel-
uz veduma radošā grupa tiksies ar virsvadītājiem, 
savukārt 2. februārī notiks Dziesmu un deju svētku 
mākslinieciskās padomes sēde, kurā mākslinieciskā 
grupa prezentēs pilnveidoto koncepciju, kā arī al-
ternatīvos risinājumus dalībnieku tērpiem.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://barikades.lv/lv/Muzejs/Par-mums/
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3488-jaunsleinis-stastiet-berniem-par-barikadem-lai-sis-notikums-nekad-neizdzistu-no-lauzu-atminam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3488-jaunsleinis-stastiet-berniem-par-barikadem-lai-sis-notikums-nekad-neizdzistu-no-lauzu-atminam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3488-jaunsleinis-stastiet-berniem-par-barikadem-lai-sis-notikums-nekad-neizdzistu-no-lauzu-atminam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3488-jaunsleinis-stastiet-berniem-par-barikadem-lai-sis-notikums-nekad-neizdzistu-no-lauzu-atminam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3479-ideja-par-ipaso-svetku-terpu-iegadi-lieluzvedumam-maras-zeme-pasvaldibu-vidu-negust-atbalstu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3479-ideja-par-ipaso-svetku-terpu-iegadi-lieluzvedumam-maras-zeme-pasvaldibu-vidu-negust-atbalstu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3479-ideja-par-ipaso-svetku-terpu-iegadi-lieluzvedumam-maras-zeme-pasvaldibu-vidu-negust-atbalstu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3479-ideja-par-ipaso-svetku-terpu-iegadi-lieluzvedumam-maras-zeme-pasvaldibu-vidu-negust-atbalstu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p2.pdf
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LPS Tehnisko problēmu komiteja apskata 
jauno Energoefektivitātes likumu un citus 
jautājumus

18. janvārī notika LPS Tehnisko problēmu komite-
jas sēde. Tajā kā pirmais tika apskatīts Energoefek-
tivitātes likums – izrietošie nosacījumi pašvaldībām 
un paredzamie ieguvumi. Ekonomikas ministrijas 
Energoefektivitātes nodaļas vadītāja Andžela Pē-
tersone informēja par Energoefektivitātes likuma 
prasībām. Energoefektivitātei ir divi pamatuzde-
vumi: energoatkarības un vides risku jautājumi. 
Latvijā energoefektivitātes politika definēta Ener-
ģētikas attīstības pamatnostādnēs 2016.–2020. ga-
dam.

Savukārt LPS padomnieks Andris Akermanis snie-
dza īsu apskatu par jaunumiem enerģētikā, kuri 
skar iedzīvotāju siltumapgādi. A. Akermanis uzsvē-
ra, ka siltumtarifi daudzās vietās, izmantojot da-
basgāzi, ir zemāki pašreiz zemo dabasgāzes cenu 
dēļ, taču jābrīdina, ka situācija jau nākamajā ap-
kures sezonā var mainīties: šāgada 3. aprīlī Latvijas 
dabasgāzes tirgus tiks liberalizēts, un dabasgāzes 
cenas patlaban nevar prognozēt. Līdz ar to grūti pa-

redzēt nākamās apkures sezonas siltumtarifus (no 
dabasgāzes). Par iespējamajiem dabasgāzes tirgus 
attīstības scenārijiem informācija sniegta prezentā-
cijā.

Tāpat komitejā tika skatīts jautājums par MK notei-
kumu projektu “Noteikumi par decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa informēja, ka šie MK noteikumi tiek 
izstrādāti atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpoju-
ma likumam, nosakot, ka pašvaldības izdod sais-
tošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību savā 
teritorijā. LPS uztur nesaskaņojumu par anotāciju, 
lūdzot to papildināt ar norādi par finansējumu un 
precīzāku situācijas raksturojumu.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3486-lps-tehnisko-problemu-komiteja-apska-
ta-jauno-energoefektivitates-likumu-un-citus-jau-
tajumus. 

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3486-lps-tehnisko-problemu-komiteja-apskata-jauno-energoefektivitates-likumu-un-citus-jautajumus
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3486-lps-tehnisko-problemu-komiteja-apskata-jauno-energoefektivitates-likumu-un-citus-jautajumus
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3486-lps-tehnisko-problemu-komiteja-apskata-jauno-energoefektivitates-likumu-un-citus-jautajumus
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3486-lps-tehnisko-problemu-komiteja-apskata-jauno-energoefektivitates-likumu-un-citus-jautajumus
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Šāgada pirmajā LPS Domes sēdē centrālais 
jautājums – MK un LPS 2016. gada 
5. oktobrī noslēgtais vienošanās un 
domstarpību protokols un tā izpildes gaita

18. janvārī notika šāgada pirmā LPS Domes sēde, 
kurā tika skatīta par Ministru kabineta (MK) un LPS 
2016. gada 5. oktobrī noslēgtā vienošanās un dom-
starpību protokola izpildes gaita. Domes sēdē pie-
dalījās arī izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, kurš 
informēja par katra jautājuma virzību un uzsvēra, 
ka “jautājumi, kuri ir iekļauti vienošanās un dom-
starpību protokolā, visi ir grūti, finanšietilpīgi un 
atstāj būtisku ietekmi uz valsts turpmāko attīstību, 
tāpēc lēmumus nedrīkst pieņemt sasteigti, kļūdaini 
vai novilcināti”.

Jautājumā par internātskolu attīstības iespējām 
un to finansēšanu K. Šadurskis norādīja, ka ir iz-
veidota darba grupa un pirmie starprezultāti va-

rētu būt marta beigās. “Tiklīdz būs izstrādāti kādi 
kritēriji, tie tiks iesniegti LPS izvērtēšanai,” piebilda 
ministrs. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas 
Izglītības departamenta valsts sekretāra vietniece 
departamenta direktore Evija Papule norādīja, ka 
šajā jautājumā būtu nepieciešams LPS viedoklis 
par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem kā formu 
internātskolās, jo pastāv iespēja tās dažās vietās 
saglabāt kā skolas ar internātu, bet skaidrs, ka tādā 
vai citā gadījumā šādi savstarpējie norēķini būs va-
jadzīgi, un skaidrs, ka turpmāk nebūs 15 valsts ap-
maksātas internātskolas. 

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3473-lps-sagada-pirmaja-domes-sede-centra-
lais-jautajums-vienosanas-un-domstarpibu-proto-
kola-izpildes-gaita. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3473-lps-sagada-pirmaja-domes-sede-centralais-jautajums-vienosanas-un-domstarpibu-protokola-izpildes-gaita
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3473-lps-sagada-pirmaja-domes-sede-centralais-jautajums-vienosanas-un-domstarpibu-protokola-izpildes-gaita
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3473-lps-sagada-pirmaja-domes-sede-centralais-jautajums-vienosanas-un-domstarpibu-protokola-izpildes-gaita
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3473-lps-sagada-pirmaja-domes-sede-centralais-jautajums-vienosanas-un-domstarpibu-protokola-izpildes-gaita
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LPS diskusija par nodarbinātības 
jautājumiem ar NVA un projekta “Strādā 
Latvijā” pārstāvju līdzdalību

19. janvārī LPS notika diskusija par uzņēmējdar-
bības attīstībai būtisku jautājumu: darbaspēka 
pieejamība reģionos un kvalificēta darbaspē-
ka piesaistes iespējas. Diskusijā tika izvērtēta si-
tuācija nodarbinātības jomā un Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) sniegtie pakalpojumi. Par 
to informēja NVA direktores vietniece Aiga Balo-
de un Pakalpojumu departamenta direktore Eva  

Lossane.

Projekta “Strādā Latvijā” vadītāja Vita Savicka pa-
stāstīja par projekta virzību un pašvaldību lomu 
tajā. Vēl projekta vadītāja sniedza ieskatu līdzīga 
projekta ieviešanā Igaunijā un minēja svarīgākās 
atziņas no projekta kaimiņvalstī.

Diskusijas videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/videoarhivs/3489-lps-diskusi-
ja-par-nodarbinatibas-jautajumiem-ar-nva-un-pro-
jekta-strada-latvija-parstavju-lidzdalibu.

Diskusija par godīgu tirdzniecību

20. janvārī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 
piedalījās biedrības “Zaļā brīvība” organizētajā 
diskusijā par “Fair trade” jeb godīgu tirdzniecību. 
Godīgās tirdzniecības mērķis ir piedāvāt pircējam 
alternatīvu – iegādāties kvalitatīvu produktu par 
pieņemamu cenu, garantējot, ka pirkums nav ie-
guldījums verdzības uzturēšanā.

Ikdienas izvēlē, piemēram, iepērkoties veikalā, par 
vienu no svarīgākajiem faktoriem ir kļuvis preces 
veselīgums un draudzīgums dabai. Pasaulē un ar-
vien vairāk arī Latvijā patērētāji uzdod jautājumus: 
kā šis produkts ietekmē veselību, apkārtējo vidi; vai 
iepakojums ir pārstrādājams?

Žurnāliste Laura Lauziniece dalījās pieredzē par 
piedzīvoto Āfrikas tropu augļu plantācijās un aici-
nāja uzdot sev jautājumu arī par to, kā konkrētais 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3489-lps-diskusija-par-nodarbinatibas-jautajumiem-ar-nva-un-projekta-strada-latvija-parstavju-lidzdalibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3489-lps-diskusija-par-nodarbinatibas-jautajumiem-ar-nva-un-projekta-strada-latvija-parstavju-lidzdalibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3489-lps-diskusija-par-nodarbinatibas-jautajumiem-ar-nva-un-projekta-strada-latvija-parstavju-lidzdalibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3489-lps-diskusija-par-nodarbinatibas-jautajumiem-ar-nva-un-projekta-strada-latvija-parstavju-lidzdalibu
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produkts ir iegūts un izgatavots? Vai, to gatavojot, 
nav izmantots bērnu darbs? Vai strādnieki, nodar-
binātie, piemēram, banānu plantācijās, saņem go-
dīgu samaksu par darbu?

“Mums ir jāsolidarizējas ar zemniekiem un strādnie-
kiem gan Latvijā, gan visā pasaulē, lai palīdzētu aiz-

sargāt viņu tiesības un uzlabotu viņu dzīves apstāk-
ļus. Mūsdienu globalizētajā pasaulē ar saviem patē-
riņa paradumiem mēs varam ietekmēt cilvēku dzīvi 
tālu aiz savas valsts robežām,” uzsvēra M. Priede.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 31. janvārī plkst. 10. Kā parasti, sēde 

notiks LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS videokonference pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem un 
citiem interesentiem par priekšvēlēšanu 
aģitācijas ierobežojumiem pirms 
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Videokonference notiks 8. februārī plkst. 11 LPS 
ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Piedalās: 

Vineta Ostrovska, KNAB Politisko organizāciju fi-
nansēšanas kontroles nodaļas vadītāja vietniece;

Karīna Poļanska, KNAB Politisko organizāciju finan-
sēšanas kontroles nodaļas galvenā speciāliste.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

ANO programmas izpilddirektors: 
pilsētplānošanā izšķirīga politiskā griba

“Daudzās valstīs valdība straujo urbanizāciju uz-
tver kā dabisku fenomenu, kas notiek pats par sevi, 
un nesaskata savu lomu pilsētvides politikā. Tā kā 
parasti valdībai nav naudas, tā ienīst urbanizāciju 
un to saista ar pilsētu mēriem, kas nāk un prasa 
līdzekļus pilsētu attīstībai. Mēs aizmirstam, ka ur-
banizācija rada pievienoto vērtību no nekā, tikai no 
noteikumiem, tāpēc mums tikai jābūt izpratnei par 
tās pareizu finansēšanu un īstenošanu,” 23. janvā-
rī Briselē (Beļģijā) seminārā “Aptverot jauno pil-

sētprogrammu” uzsvēra ANO programmas “ANO 
mājoklis” (UN-Habitat) izpilddirektors Žuans Kloss 
(Joan Clos).

Kloss arī uzsvēra: ja vēlamies iesaistīties attīstības 
sadarbībā ar trešās pasaules valstīm, tad Rietumei-
ropas valstīm būtu jāatgriežas pagātnē un jādalās 
ar savu pilsētplānošanas pieredzi, kāda tā bijusi 
pirms 300 gadiem – laikā, kad rietumvalstis risināja 
tādas problēmas, ar kādām patlaban saskaras jaun-
attīstības valstis. “Mums jāatgriežas pie pamatiem, 
kas veido un rada urbānās vērtības, kuras rakstu-
ro pilsētplānošanu. Viņiem nav aktuāla pilsētu 
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funkcionālā zonēšana, bet ceļu projektēšana, jo kā 
citādi var piekļūt objektiem, ja nav izveidots ceļu 
tīkls. Mēs esam veikuši mērījumus ar satelītiem un 
secinām, ka Eiropā 30% zemes izmantoti ceļiem, 
savukārt jaunattīstības valstīs – tikai 10%,” skaidro-
ja ANO programmas izpilddirektors un uzsvēra, ka 
pilsētplānošanas izmaksas ir nelielas, problēma ir 
politiskā griba un īstenošana.

Jaunā pilsētprogramma, kas pagājušā gada oktob-
rī pieņemta ANO Habitat III konferencē par mā-
jokļiem un pilsētu ilgtspējīgu attīstību, ir uz rīcību 
orientēts dokuments, kas noteiks standartus pil-

sētu ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai. Tā aplūkos 
veidus, kā ceļam, pārvaldām pilsētas, un uzsvērs sa-
darbību ar ieinteresētajiem partneriem visos pār-
valdes līmeņos, arī privātajā sektorā, lai saskaņoti 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību globālā, reģionālā, 
nacionālā un vietējā līmenī. Latvijas pašvaldībām 
būtiski, ka jaunā pilsētprogramma ietver atsauci uz 
līdzsvarotu teritoriālās attīstības politiku, mudinot 
stiprināt arī mazo un vidējo pilsētu lomu. Plānots, 
ka minētais dokuments kalpos par pamatu politi-
kai un pasākumiem nākamajiem 20 gadiem. Tāpat 
jaunā pilsētprogramma veidos saikni ar ES pilsēt-
programmu, kas pieņemta pagājušā gada 30. maijā 
Amsterdamā (Nīderlandē), vienojoties kopīga mēr-
ķa – ilgtspējīgas attīstības – sasniegšanai.

Semināra “Aptverot jauno pilsētprogrammu” video 
varat noskatīties Eiropas Komisijas mājaslapā. Ar 
jaunās pilsētprogrammas tekstu var iepazīties Ha-
bitat III mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Janvārī ES mājā pasākumu cikls par ES 
likumdošanu

Eiropas Savienības (ES) institūcijās Briselē un Stras-
būrā pieņemtie lēmumi tieši ietekmē mūsu ikdienu 
Latvijā, jo teju 80% nacionālo likumu ir balstīti uz 
ES direktīvām un regulām. Interešu grupu pārstāv-

ji, žurnālisti, uzņēmēji u.c. interesent tiek aicināti 
apmeklēt nodarbību “Kā aizstāvēt savas intereses 
Eiropas Savienībā: praktisks ceļvedis”.

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/es-likumi/ka-
aizstavet-savas-intereses-eiropas-savieniba-prak-
tisks-celvedis.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Jauniešus aicina uz apmācībām par 
iniciatīvu plānošanu un īstenošanu

Aicina jaunatnes darbiniekus un jauniešus no visas 
Latvijas piedalīties apmācībās par iniciatīvu plāno-

šanu un īstenošanu vietējās kopienas labā! Apmācī-
bas notiks no 2. līdz 4. februārim viesu namā “Tur-
bas” Ikšķiles novadā. Pieteikšanās līdz 26. janvārim.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/infopoint-lunchtime-conference-embracing-new-urban-agenda_en
https://www2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid=591155&disposition=inline&op=view
http://esmaja.lv/es-likumi/ka-aizstavet-savas-intereses-eiropas-savieniba-praktisks-celvedis
http://esmaja.lv/es-likumi/ka-aizstavet-savas-intereses-eiropas-savieniba-praktisks-celvedis
http://esmaja.lv/es-likumi/ka-aizstavet-savas-intereses-eiropas-savieniba-praktisks-celvedis
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p3.pdf
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Sākusies reģistrācija konferencei “Atvērtās 
tehnoloģijas izaugsmei”

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares 
profesionāļus, uzņēmējus, valsts, pašvaldību un iz-
glītības iestāžu darbiniekus un citus interesentus 
2. februārī piedalīties konferencē “Atvērtās tehno-
loģijas izaugsmei”. Dalība  konferencē bez maksas.

Konferences mērķis ir dalīties zināšanās un diskutēt 
par to, kā ar atvērto tehnoloģiju palīdzību veicināt 

valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un privāto uz-
ņēmumu izaugsmi, uzsverot drošības, privātuma, 
datu uzglabāšanas un pārvaldības aspektus.

Pasākums notiks Latvijas Universitātes Dabaszi-
nātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1. Ieeja 
brīva. Pieteikties iespējams līdz 27. janvārim LATA 
mājaslapā: http://lata.org.lv/konference2017/. Pa-
sākuma tiešraide būs pieejama LMT straumē.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23524. 

15. februārī visā Latvijā Ēnu diena Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement 
Latvija” organizētā karjeras izglītības programma 
“Ēnu diena 2017” norisināsies 15. februārī. Ēnu de-
vēji atjaunot un reģistrēt savus profilus un pieteikt 
vakances var jau no 2016. gada 16. decembra, sa-
vukārt skolēniem reģistrācija un profilu atjaunoša-
na iespējama no 19. decembra. Pieteikties vakan-
cēm skolēni var no 16. janvāra.

Ēnu devēji aicināti reģistrēt vakances tiešsaistes 
karjeras izglītības biržā skolu jauniešiem portālā 
www.enudiena.lv līdz 2. februārim.

Sertificētu mediatoru bezmaksas 
konsultācijas

Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas no 
2016. gada ir pieejamas vairākās tiesās (personām, 
kuras nonākušas līdz civiltiesiska strīda risināšanai 
tiesā, bija iespēja saņemt sertificēta mediatora 
bezmaksas konsultāciju līdz vienai stundai): Rīgas 
Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūr-
malā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras 
rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsē-
tas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā. Rīgas apga-
baltiesā šāds mediācijas pilotprojekts tika uzsākts 
16. janvārī.

Šogad Tieslietu ministrija, pateicoties Demogrāfijas 
lietu centra atbalstam, ir radusi iespēju paplašināt 
mediācijas kā tiesai alternatīvas strīda risināšanas 
iespējas pieejamību, īpaši uzsverot ģimenes strīdu 
risināšanu, ģimenes stiprināšanas nozīmību, bērna 
labklājības nodrošināšanu. No 2017. gada 1. janvā-
ra personas bez maksas var saņemt valsts nodro-
šinātus sertificētu mediatoru pakalpojumus, lai 
palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī 
bērnu intereses, un stiprinātu ģimeņu stabilitāti.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit: htt-
ps://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informa-
cija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-
mediacija-gimenes-stridos.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://lata.org.lv/konference2016/
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23524
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23524
http://www.enudiena.lv/
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/uzsak-jaunu-pilotprojektu-bezmaksas-mediacija-gimenes-stridos
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Iespēja pieteikties Čehijas Republikas 
valdības stipendijām čehu valodas vasaras 
kursiem
Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fi-
ziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas stu-
dentiem un akadēmiskajam personālam stipendi-
jas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 

2017. gada vasarā.

Pieteikšanās līdz 13. martam.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2208-iespeja-pieteikties-cehijas-re-
publikas-valdibas-stipendijam-cehu-valodas-vasa-
ras-kursiem-2. 

Ievēlēts jauns Vides konsultatīvās 
padomes sastāvs

18. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā notika Vides konsultatīvās padomes 
(VKP) ikgadējās vēlēšanas. Šogad dalībai VKP vēlē-
šanās savus pieteikumus bija iesniegušas 28 bied-
rības un nodibinājumi, un visi tika nominēti dalībai 

vēlēšanās. Pieteikumus bija iesniegušas arī dažas 
jaunas organizācijas, kā biedrība “Latvijas Kūdras 
asociācija”, biedrība “Latvijas Hidromelioratīvo 
būvnieku asociācija” un biedrība “Latvijas zeme, 
daba, tauta”.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23528. 

Būtiski samazinās izmaksas valsts robežas 
joslas nostiprināšanai zemesgrāmatā

Lai ierakstītu zemesgrāmatā valsts robežas joslas 
zemes vienības, vairs nebūs jāsagatavo zemes ro-
bežu plāns. Tas ļaus būtiski ietaupīt valsts budžeta 

līdzekļus, jo nebūs jāveic finansiāli ietilpīgie zemes 
uzmērīšanas darbi.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/
aktualitates/saeimas-zinas/25522-butiski-samazi-
nas-izmaksas-valsts-robezas-joslas-nostiprinasa-
nai-zemesgramata.

Personāla dokumentu glabāšanas termiņu 
plānots saīsināt līdz 10 gadiem

Saeima 19. janvārī pirmajā lasījumā konceptuāli 
atbalstīja grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, 
kas paredz līdz 10 gadiem saīsināt laiku, cik privāto 
un publisko juridisko personu arhīvos tiek glabāti 

attaisnojuma dokumenti par personai aprēķināto 
mēnešalgu (darba samaksu).

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25521-personala-doku-
mentu-glabasanas-terminu-planots-saisinat-lidz-
10-gadiem.

http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2208-iespeja-pieteikties-cehijas-republikas-valdibas-stipendijam-cehu-valodas-vasaras-kursiem-2
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2208-iespeja-pieteikties-cehijas-republikas-valdibas-stipendijam-cehu-valodas-vasaras-kursiem-2
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2208-iespeja-pieteikties-cehijas-republikas-valdibas-stipendijam-cehu-valodas-vasaras-kursiem-2
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2208-iespeja-pieteikties-cehijas-republikas-valdibas-stipendijam-cehu-valodas-vasaras-kursiem-2
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23528
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23528
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25522-butiski-samazinas-izmaksas-valsts-robezas-joslas-nostiprinasanai-zemesgramata
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25522-butiski-samazinas-izmaksas-valsts-robezas-joslas-nostiprinasanai-zemesgramata
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25522-butiski-samazinas-izmaksas-valsts-robezas-joslas-nostiprinasanai-zemesgramata
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25522-butiski-samazinas-izmaksas-valsts-robezas-joslas-nostiprinasanai-zemesgramata
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=798/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25521-personala-dokumentu-glabasanas-terminu-planots-saisinat-lidz-10-gadiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25521-personala-dokumentu-glabasanas-terminu-planots-saisinat-lidz-10-gadiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25521-personala-dokumentu-glabasanas-terminu-planots-saisinat-lidz-10-gadiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25521-personala-dokumentu-glabasanas-terminu-planots-saisinat-lidz-10-gadiem


10

Publiskas personas varēs iznomāt ēkas uz 
30 gadiem

Publiskas personas uz 30 gadiem varēs iznomāt ne 
tikai savu zemi, bet arī citus nekustamos īpašumus – 
ēkas un būves. To paredz 19. janvārī Saeimā koncep-

tuāli atbalstītie grozījumi Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25520-publiskas-perso-
nas-ekas-vares-iznomat-uz-30-gadiem.

Papildinājumi Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā

17. janvārī Ministru kabinets atbalstīja grozījumus 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, papildinot to ar 

jaunu nodaļu, kurā reglamentēta administratīvā at-
bildība bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī kom-
petence administratīvo sodu piespriešanā.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7503. 

Piešķir finansējumu medību saimniecības 
attīstības projektiem

Medību saimniecības attīstības fonda padome 
ir nolēmusi 2017. gadā atbalstīt 14 projektus par 
kopējo summu 141 621 eiro, tādējādi veicinot me-

dību saimniecības attīstību Latvijā un sabiedrības 
izglītošanu medību jomā.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attisti-
bas-projektiem?id=8489.

Pirmo reizi Latvijā radīta valsts pārvaldes 
vadītāju attīstības rokasgrāmata

19. janvārī klajā nākusi rokasgrāmata valsts pār-
valdes iestāžu vadītājiem, lai iedvesmotu profe-
sionālai un personiskai izaugsmei ceļā uz efektī-
vas valsts pārvaldes un spēcīgas valsts veidošanu. 
“Efektīva vadītāja rokasgrāmata” tapusi pēc Valsts 
kancelejas iniciatīvas, un grāmatas eksemplārs tiek 
dāvināts visiem augstākā līmeņa valsts pārvaldes 
vadītājiem. Grāmata elektroniskā veidā ikvienam 
interesentam pieejama Ministru kabineta tīmekļa 
vietnē.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/pirmo-reizi-latvija-radita-valsts-parval-
des-vaditaju-attistibas-rokasgramata. 

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=770/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=770/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25520-publiskas-personas-ekas-vares-iznomat-uz-30-gadiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25520-publiskas-personas-ekas-vares-iznomat-uz-30-gadiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25520-publiskas-personas-ekas-vares-iznomat-uz-30-gadiem
http://www.lm.gov.lv/news/id/7503
http://www.lm.gov.lv/news/id/7503
http://www.lm.gov.lv/news/id/7503
http://www.lm.gov.lv/news/id/7503
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attistibas-projektiem?id=8489
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attistibas-projektiem?id=8489
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attistibas-projektiem?id=8489
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/efektiva_vaditaja_rokasgramata.pdf
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/efektiva_vaditaja_rokasgramata.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pirmo-reizi-latvija-radita-valsts-parvaldes-vaditaju-attistibas-rokasgramata
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pirmo-reizi-latvija-radita-valsts-parvaldes-vaditaju-attistibas-rokasgramata
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pirmo-reizi-latvija-radita-valsts-parvaldes-vaditaju-attistibas-rokasgramata
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Atbalsta dzelzceļa tīkla elektrifikācijas 
projektu Rīgas virzienā

Ministru kabinets 17. janvārī atbalstīja Satiksmes 
ministrijas un VAS “Latvijas dzelzceļš” sagatavotā 
dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta tālāko virzī-

bu, kas paredz dzelzceļa tīkla elektrifikācijas pirmo 
posmu īstenot Rīgas virzienā no Daugavpils un Rē-
zeknes caur Krustpili.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/atbalsta-dzelzcela-tikla-elektrifikacijas-
projektu-rigas-virziena.

Valsts vides dienesta projekta “Valsts vides dienes-
ta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide” detali-
zētais apraksts, 5. pielikums.

Valsts kancelejas projekta “Personāla vadības plat-
formas projekts” detalizētais apraksts, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma pro-
jektu “Par Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa 
sēdes protokola nr. 19 31. § “Likumprojekts “Grozī-
jumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”” 
4. punkta uzdevuma izpildes termiņa pagarināša-
nu”, 7. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Labklājības ministrija aicina uz 
informatīvajiem semināriem reģionos par 
reģistrēšanos un atbalsta saņemšanas 
iespējām ESF projektā “Atbalsts sociālajai 
uzņēmējdarbībai”

Labklājības ministrija no 20. janvāra līdz 3. febru-

ārim organizē reģionālos seminārus par pieteikša-
nās kārtību, reģistrāciju, sociālās uzņēmējdarbības 
pazīmēm un to noteicošajiem kritērijiem, sociālās 
ietekmes izvērtēšanu, kā arī finanšu atbalsta sa-
ņemšanas iespējām un finanšu atbalsta saņēmēju 
uzraudzību projektā. 

Plašāka informācija 4. pielikumā.

VSS-55 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā dzī-
vokļa īpašuma Nr.9 Gaujas ielā 8, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā, nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-56 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamās mājas 
“Parka Gravas”, Mālpils novadā, neprivatizētās da-
ļas–dzīvokļa Nr.5 nodošanu Mālpils novada pašval-
dības īpašumā”

VSS-47 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pub-
lisko iepirkumu paziņojumiem un to sagatavošanas 
kārtību”

VSS-48 – Noteikumu projekts “Noteikumi par kritē-
rijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpo-
jumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības 
Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, 
un par prasībām Eiropas Komisijai”

VSS-50 – Noteikumu projekts “Noteikumi par sa-
biedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu pazi-
ņojumiem un to sagatavošanas kārtību”

VSS-51 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ie-
snieguma par iepirkuma procedūras pārkāpumiem 

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbalsta-dzelzcela-tikla-elektrifikacijas-projektu-rigas-virziena
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbalsta-dzelzcela-tikla-elektrifikacijas-projektu-rigas-virziena
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbalsta-dzelzcela-tikla-elektrifikacijas-projektu-rigas-virziena
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409446
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_3_p7.pdf
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depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāša-
nas vai atdošanas kārtību”

VSS-53 – Noteikumu projekts “Iepirkuma procedū-
ru un metu konkursu norises kārtība”

VSS-54 – Noteikumu projekts “Noteikumi par iepir-
kuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pa-
sūtītāja finansētiem projektiem”

VSS-44 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Pro-
fesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamat-
uzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”

VSS-42 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā pār-
rauga pašvaldību ceļu būvniecību un uzturēšanu”

VSS-36 – Instrukcijas projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 
“Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtē-
šanas kārtība””

VSS-39 – Noteikumu projekts “Noteikumi par kri-
tērijiem un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās 
savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”

VSS-40 – Noteikumu projekts “Noteikumi par sa-
dzīves atkritumu poligonu pētniecības un attīstības 
darbībām, kas vērstas uz apglabājamā apjoma sa-
mazināšanu”

VSS-41 – Noteikumu projekts “Noteikumi par infor-
mācijas sniegšanas kārtību par savākto, reģenerā-
cijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritu-
mu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu”

Ar koncertu “Laikiem pāri” sāksies Latvijas 
simtgadei veltītie pasākumi Rīgā

Ceturtdien, 26. janvārī, ar koncertu “Laikiem pāri” 
sākas Latvijas simtgadei veltīto pasākumu pro-
gramma Rīgā. Koncertam izvēlēta diena, kad atzī-
mējam Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) 
atzīšanas dienu.

Koncerts “Laikiem pāri” notiks Latvijas simtgadei 

veltītajā festivālā “Trīs zvaigznes”. Latvijas Nacio-
nālā teātra Lielajā zālē skanēs mūzika, kas sacerēta 
Latvijā simts gadu laikā. Koncerts veidots kā vel-
tījums diviem nozīmīgiem Latvijas flagmaņiem – 
Valsts elektrotehniskajai fabrikai (VEF), kas iemieso 
Latvijas Republikas saimnieciskās un ekonomiskās 
dzīves uzplaukumu 20.–30. gados, un maestro Rai-
monda Paula mūzikai, ar ko uzaugušas vairākas Lat-
vijas paaudzes.

Informācija par aktualitātēm galvaspilsētā saistībā 
ar Latvijas valsts simtgadi ikvienam interesentam 
pieejama Rīgas domes informatīvajā portālā www.
riga.lv, sadaļā “Latvijai 100”.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

XXVI Starptautiskais Ziemas mūzikas 
festivāls Valmierā

No 25. līdz 27. janvārim Valmierā skanēs XXVI 
Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls. Koncerti 
apvienoti ciklā “Dievišķais un pasaulīgais”, atklā-
jot stāstu par cilvēka un mūzikas mijiedarbību. Arī 

koncerti būs dažādām gaumēm – gan akadēmis-
kā mūzika, gan populārā: grupa “Keksi”, bigbends 
“Valmieras puikas” un citi.

Vairāk informācijas: http://www.valmiera.lv/lv/
jaunumi/kulturas_zinas/15318_aicinam_uz_zie-
mas_muzikas_festivalu/.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409439
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409439
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409439
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409435
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409435
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409428
http://www.riga.lv
http://www.riga.lv
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/15318_aicinam_uz_ziemas_muzikas_festivalu/
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/15318_aicinam_uz_ziemas_muzikas_festivalu/
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/15318_aicinam_uz_ziemas_muzikas_festivalu/


13

Kuldīgas novada domes deputāti 
piedalīsies Draudzīgā aicinājuma dienā

Atceroties bijušā Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 
Draudzīgā aicinājuma dienu, ceturtdien, 26. janvā-
rī, plkst. 12 Kuldīgas novada domes deputāti vieso-
sies Vilgāles pamatskolā, lai tiktos ar skolēniem un 
dāvinātu skolas bibliotēkai grāmatas.

Tradīciju dāvināt skolām grāmatas 1935. gadā iedi-
bināja toreizējais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, 
kurš savā vārdadienā 28. janvārī uzdāvinājis bēr-
nības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras 
savas skolas.

Pasākums “Kafija ar ekspertu” Kuldīgā

Kurzemes Biznesa inkubators 26. janvārī plkst. 18 
ielūdz uz pasākumu, kurā dažādu jomu pārstāvji 
pastāstīs par uzņēmumu darbību, attīstību, kā arī 
nākotnes plāniem. Pasākums norisināsies Kuldīgā, 
Dzirnavu ielā 18 (“Kuldīgas darbnīcas” telpās).

Reģistrēšanās dalībai pasākumā – līdz 25. janvārim, 
sūtot pieteikumu e-pastā: liga.freiberga@kbi.lv vai 
arī zvanot: 20336896.

Kurzemes uzņēmēju forums 27. janvārī Liepājā, “Promenade Hotel”, notiks Kur-
zemes uzņēmēju ikgadējais pasākums – “Kurzemes 
uzņēmēju forums 2017”.

Pieteikties pasākumam var šeit: https://goo.gl/
forms/10JoRRjvRq9r4KHF2.

Latgales kongresa simtgadei veltītajā 
konferencē Ludzā uzsvērs valsts ilgtspējas 
stiprināšanu

Projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglīto-
ti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” pasāku-

mi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas Vides aizsardzības 
fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un 
dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts 
pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti. Šo projektu īs-
teno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partne-
ri – Rēzeknes, Ludzas, Līvānu un Madonas novada 

mailto:liga.freiberga@kbi.lv
https://goo.gl/forms/10JoRRjvRq9r4KHF2
https://goo.gl/forms/10JoRRjvRq9r4KHF2
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pašvaldība un biedrības “Latvijas Inovatoru apvie-
nība” un “Biomasas tehnoloģiju centrs”.
Turpinot projekta tematisko iniciatīvu ciklu, 27. jan-
vārī Ludzā notiks praktiskā konference “Kā sasaistīt 
vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uz-
ņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”. Kon-
ferencē eksperti īpašu uzmanību pievērsīs jautāju-

miem, kas saistīti ar dabas resursu pētniecību, lai 
veidotu jaunas ilgtspējīgas biznesa nišas. Pasāku-
mā tiks definēti Latgales pašvaldību vides resursu 
pārraudzības, dabas aizsardzības iestāžu un uzņē-
mēju interešu līdzsvarošanas galvenie uzdevumi, 
lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo attīstību, vides 
aizsardzību un ekosistēmu attīstību nākotnē.

Jauniešu diena Nīcā

Nīcas Jauniešu centra jaunieši cītīgi gatavojas “Jau-
niešu dienai 2017”, kas notiks 28. janvārī. Jauniešu 
diena Nīcā notiks jau sesto reizi. Ciemos aicināti ap 
300 jauniešu no visas Latvijas. Dienas gaitā plāno-

ti dažādi izklaidējoši un izglītojoši notikumi. Īpašie 
viesi būs aktieris Viktors Ellers, dziedātāja Dināra 
Rudāne, ciguna un taidzi skolotājs Juris Brants, fit-
nesa treneris Rūdolfs Vilsons, uzņēmējs un “Blue 
Shock Race” dibinātājs Artis Daugins. Diena noslēg-
sies ar balli grupas “Pekšu – Brekši” mūziķu vadībā.

Dagdas pilsētai – 25

30. janvārī aprit 25 gadi, kopš izdots Latvijas Re-
publikas Augstākās Padomes dekrēts par pilsētas 
statusa piešķiršanu Dagdai. Šis skaistais notikums 

tiks svinēts trīs dienas – no 27. līdz 29. janvārim.

Jau pirms svētkiem Dagdas novada tautas biblio-
tēkā apskatāma novadpētniecības materiālu izstā-
de “Dagdas pilsētai – 25” un Dagdas Tautas nama 
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izstāžu zālē – vietējā fotogrāfa Pjotra Murāna fo-
toizstāde “Dagda fotomirkļos 1992–2017”. Ikviens 
iedzīvotājs varēja ierunāt videoapsveikumu vai no-
vēlējumu Brīvajā apsveikumu mikrofonā, kas aizva-
dītajā nedēļā darbojās pie novada domes.

Piektdien, 27. janvārī, notiks aktivitātes bērniem 
un jauniešiem. No paša rīta pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saulīte” būs leļļu teātra izrāde “Astainīšu 
draiskā diena”, bet Jauniešu iniciatīvu centrā – gal-
da spēle “Iepazīsti Dagdu” un “Rotaļu lāde”. Pēc-
pusdienā zīmīgā laikā – plkst. 16:25 – bērni, jaunie-
ši un nevalstiskās organizācijas tiek aicināti piedalī-
ties kvestā pa pilsētu. Tā būs atjautības spēle, kurā 
ikviens varēs pārbaudīt savas zināšanas par pilsētu, 
trenēt loģiku un aktīvi izkustēties.

Sestdien, 28. janvārī, interesentus gaida gan aktī-
vāki, gan mierīgāki pasākumi. Jau pašā rīta agrumā 
copes cienītāji varēs sacensties Dagdas dzimša-
nas dienas zemledus makšķerēšanas kausa izcīņā. 
Plkst. 11 Dagdas muižā notiks Zirgu rikšotāju sacen-
sības un plkst. 15 – Dagdas jautrais maratons. Pēc 
tā pilsētas centrs pārvērtīsies līdz nepazīšanai, jo 
ko tādu pirms tam neviens nebūs redzējis – vizuā-
lā izrāde “Staro Dagda”. Vakarā notiks Svētku Goda 
pasākums, uz kuru pulcēsies iedzīvotāji, iestādes 
un organizācijas, tuvi un tāli viesi, lai sveiktu pilsētu 
dzimšanas dienā.

Svētku noslēguma dienā, 29. janvārī, visi aicināti uz 
dievkalpojumu Dagdas Vissv. Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcā. Pēc dievkalpojuma turpat notiks 

pasaulslavenā kontrtenora Sergeja Jēgera koncerts.

Aicinām iedzīvotājus, kuri nevarēs ierasties uz svēt-
kiem, savus apsveikumus pilsētai nodot ar sociālo 
tīklu palīdzību, izmantojot tēmturi #Dagdai25.

Vairāk informācijas par pasākumiem, norises vietām 
un nolikumi pieejami: www.dagda.lv/dagdai-25.

Ziņas sagatavojušas Indra Vilde, Dzintra Āboliņa, Zane Bulmeistare, Ilze Dambīte-Damberga, Līga 
Freiberga, Andra Mangale, Gunita Šime un Guna Malinovska

Apkopojusi Gunta Klismeta

Uzmanību!

Šogad žurnāls “LOGS” vairs neiznāks papī-
ra formā, bet būs pieejams elektroniski.

Lai pieteiktos žurnāla “LOGS” un/vai iknedēļas In-
folapas saņemšanai savā e-pastā, lūdzu, atveriet 
šo saiti: http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbi-
niekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13 
un reģistrējieties!

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

http://www.dagda.lv/otherpages/dagdai-25.html
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



