
2018. gada 23. aprīlis–6. maijs

Nr. 15

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Eiropā un pasaulē
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

28. aprīlī – Lielā talka

28. aprīlī visā Latvijā notiks Lielā talka, kuras sauklis 
šoreiz ir “Mainām Latviju! Maināmies paši!”.

“Latvijas Pašvaldību savienība ir Lielās talkas sa-
darbības partneris jau kopš pirmās talkas orga-
nizēšanas reizes. Sakopt apkārtējo vidi nenozīmē 
tikai vākt gružus, tas nozīmē mainīt sabiedrības 
viedokli un attieksmi, atstāt pēc sevis tīru apkārt-
ni un arī atstāt vēsturē labi padarīta darba pēdas. 
Talka ir apliecinājums, ka brīvprātībai ir liels spēks, 
ka mūsu sabiedrība apvienojoties var paveikt no-
zīmīgus darbus. Esmu gandarīts par pašvaldību 
ieguldījumu Lielajā talkā un esmu pārliecināts, ka 
iedzīvotāju vēlme sakārtot vidi ap sevi saglabāsies 
vēl daudzus gadus,” pauž LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis iz-
saka pateicību visām Latvijas pašvaldībām, Lielās 
talkas pašvaldību koordinatoriem un ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam, kurš piedalījies vienā, divās vai 
visās talkās desmit gadu garumā un gatavojas arī 
šāgada Lielajai talkai, ar savu ieguldījumu palīdzot 
mūsu Latvijai tapt skaistākai, zaļākai, sakoptākai un 
veselākai.
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LPS Domes sēde

LPS Domes sēdē 17. aprīlī piedalījās satiksmes mi-
nistrs Uldis Augulis un izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis, ar kuriem pašvaldību vadī-
tāji vēlējās pārrunāt aktuālos jautājumus par sko-
las gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, izglītības 
satura reformas būtiskākos aspektus un ceļu tīkla 
sakārtošanu atbilstoši izglītības iestāžu darbībai.

Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis 
uzsvēra, ka LPS saskata vairākus būtiskus riskus iz-

glītības satura reformai, kā vienu no galvenajiem 
minot reformas idejas aizgūšanu no ārvalstīm, kas 
jo vairāk rada bažas par tās atbilstību Latvijas situā-
cijai.

Pašvaldību bažas centās kliedēt Valsts izglītības sa-
tura centra vadītājs Guntars Catlaks, nenoliedzot, 
ka darba pie reformas vēl ir daudz, tāpēc paustie 
ierosinājumi un kritika palīdzēs to pilnveidot.

Vairāk lasiet šeit. Turpat pieejamas arī Domes sēdē 
sniegtās prezentācijas.

Vēl LPS Dome uzklausīja Datu valsts inspekcijas di-
rektori Daigu Avdejanovu, kura vērsa uzmanību uz 
pašvaldību vadītāju atbildību saistībā ar Vispārīgo 
datu aizsardzības regulu, apstiprināja LPS komiteju 
nolikumus un atbalstīja LPS 29. kongresa rīkošanu 
11. maijā Daugavpilī.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS vadība Latvijas labāko bibliotekāru 
godināšanas pasākumā

17. un 18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jau 
trešo reizi norisinājās Latvijas bibliotēku festivāls, 
kura pirmajā dienā notika Latvijas bibliotekāru 
19. konference “Mainās bibliotēka, mainās sabied-
rība” un Gada balvas pasniegšanas pasākums.

Gada balvas pasniegšanas ceremonijā tika godināti 
Latvijas Bibliotēku biedrības un Latvijas Skolu bib-
liotekāru biedrības noteiktie Gada bibliotekāri un 
Gada bibliotēkas, kā arī laureāti nominācijā “Gada 
notikums Latvijas bibliotēkās 2017” un aktīvākie 
“Vikipēdijas” kampaņas dalībnieki Latvijā.

Par labākajām bibliotēkām aizvadītajā gadā izvē-
lētas divas – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldī-
gas galvenā bibliotēka. Uzvarētājas saņēma titulu 
“Latvijas Gada bibliotēka 2017”, diplomu un nau-
das balvu 140 eiro apmērā, ko bibliotēkas var iztē-
rēt pēc saviem ieskatiem. Balvas abām bibliotēkām 
piešķirtas par to, ko dara 21. gadsimta bibliotēka: 
tā ir aktīva fiziskajā vidē, bibliotēkas telpās, ārpus 
bibliotēkas un digitālajā vidē.

Foto: Jelgavas pašvaldība

Jelgavas pilsētas bibliotēku sveica LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis un viņa vietnieks Jelgavas mērs 
Andris Rāviņš. Suminot Kuldīgas Galveno bibliotē-
ku, kultūras ministre Dace Melbārde uzteica to kā 
pirmrindnieci digitālos risinājumos un sadarbībā ar 
skolēniem un jauniešiem.

Nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 
2017” balvu par diennakts lasītavas atvēršanu sa-
ņēma Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā 
bibliotēka.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4029-lps-domes-sede
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LPS priecājas par dziesmu un deju svētku 
vēstnešiem

Foto: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Katru darba dienu no 23. aprīļa līdz 24. jūnijam “Rī-
gaTV 24” ēterā, interneta vietnē dziesmusvetki.lv 

un dziesmu un deju svētku sociālajos tīklos skatā-
mi 118 dziesmu un deju svētku vēstnešu īsstāsti no 
Latvijas novadiem.

Stāstu sērija top, sadarbojoties XXVI Vispārējo lat-
viešu dziesmu un XVI deju svētkiem, Latvijas paš-
valdību koordinatoriem, “RīgaTV 24” un svētku at-
balstītājam “Circle K Latvia”.

“Latvijas unikālais stāsts un liktenis ir katrs cilvēks. 
Jā, šie ir ārkārtīgi nozīmīgi svētki, bet tie top ar mil-
zīgu katra šā cilvēka atdevi, darbu un attieksmi. Ik-
viena pašvaldība, dejotājs, dziedātājs, kolektīvu va-
dītāji un atbalsta personāls tik tiešām ir pelnījuši sa-
dzirdēt paldies par ieguldīto darbu un prasmi. Mēs 
spējam kopā radīt šos unikālos svētkus, tāpēc arī 
Latvijas stāsts veidojas tik īpašs pat visas pasaules 
kontekstā,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Vairāk lasiet šeit.

ES Reģionu komitejas delegācija Kuldīgā

Latvijas un Lietuvas delegācijas pārstāvji.

19. aprīlī Kuldīgā notika LPS, Kuldīgas novada do-
mes un Eiropas Reģionu komitejas (RK) rīkotā RK 
Baltijas valstu delegāciju sanāksme “Publisko inves-
tīciju ietekme vietējo MVU (mazo un vidējo uzņē-
mumu) attīstības veicināšanā. Tūrisms un atpūta”.

No Latvijas delegācijas sanāksmē piedalījās delegā-
cijas vadītājs Andris Jaunsleinis, vadītāja vietnieks 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Kuldīgas novada 
domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils no-
vada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Rundā-
les novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis 
Vītoliņš un delegācijas koordinatore LPS ģenerāl-
sekretāre Mudīte Priede.

Sanāksmes dalībnieki Kuldīgā dalījās pieredzē par 
publisko investīciju ietekmi uz mazo un vidējo uz-
ņēmumu attīstību, investīciju veicināšanu un reģio-
nālo attīstību. Tikšanās otrajā daļā RK delegāciju 
pārstāvji apmeklēja rekonstruēto Kuldīgas novada 
sporta skolas kompleksu, mājražotāju kooperatīva 
“Kuldīgas labumi” veikalu un dzīvo interaktīvo mu-
zeju “Senais Kuldīgas stāsts”.

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4073-no-23-aprila-bus-skatami-118-dziesmu-un-deju-svetku-vestnesu-isstasti
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Eiropas Reģionu komitejas pārstāvji Rīgā 
diskutē par drošības jautājumiem

23. aprīlī Rīgā notika Eiropas Reģionu komitejas Ei-
ropas Liberāļu un demokrātu apvienības (ALDE) rī-
kots seminārs par drošības jautājumiem un Eiropas 
Savienības un Krievijas attiecībām.

Semināru atklāja Latvijas delegācijas RK loceklis Rī-
gas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēr-
šanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis 
Turlais, kura sagatavoto atzinumu “Priekšlikums 
par Eiropas Aizsardzības fondu” RK apstiprināja 
marta beigās.

ALDE grupas rīkotajā seminārā uzstājās Latvijas Re-
publikas Aizsardzības ministrijas politikas direktors 
valsts sekretāra vietnieks Jānis Karlsbergs, kurš 
iepazīstināja ar reģionālās drošības jautājumiem, 
nacionālo aizsardzības politiku, kā arī starptautis-
ko ietvaru valsts aizsardzības stiprināšanā. Tāpat 
seminārā uzstājās kiberdrošības profesors no Ālto 
universitātes (Somijā) Jarno Limnells un ALDE gru-

pas RK prezidents Barts Somerss.

Semināra otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja ap-
meklēt Nacionālo bruņoto spēku militāro bāzi Āda-
žos.

Pasākumā no Latvijas delegācijas RK piedalījās de-
legācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, delegācijas 
vadītāja vietnieks LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gu-
nārs Ansiņš, Kuldīgas novada domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes priekš-
sēdētāja Ligita Gintere, Mālpils novada domes de-
putāts Aleksandrs Lielmežs, Viļakas novada domes 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Jēkabpils pil-
sētas domes deputāts Leonīds Salcevičs. Seminārā 
piedalījās vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji 
no Beļģijas, Igaunijas, Francijas, Luksemburgas, Nī-
derlandes, Rumānijas un Somijas.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Foto: Andris Jaunsleinis

http://cor.europa.eu/lv/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 4309/2017
http://cor.europa.eu/lv/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 4309/2017
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Videotiešraide par e-adreses ieviešanu

25. aprīlī plkst. 11 LPS notiks videotiešraide par 
e-adreses ieviešanu, kurā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) speciālisti 
atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un in-
formēs par raksturīgākajiem darbības scenārijiem 
e-adreses ieviešanā.

Tiešraide būs skatāma LPS interneta vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”. 
Tiem, kas vēlas piedalīties klātienē, lūgums pieteik-
ties, atsūtot ziņu uz e-pasta adresi guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Jautājumus tiešraides laikā varēs iesūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS sarunas ar Zemkopības ministriju

26. aprīlī plkst. 10 Zemkopības ministrijas (ZM) 
23. stāva zālē notiks gadskārtējās LPS un Zemkopī-
bas ministrijas sarunas.

Sarunu jautājumi:

1. Meliorācija:

– vienotas meliorācijas sistēmas pārraudzība un 
finansēšanas kārtība;

– meliorācija pilsētās un ciemos;

– Meliorācijas kadastrs; datu pieejamība, to iz-
mantošana būvvaldēm un kontrolei;

– pašvaldību būvvalžu sadarbība ar ZM “Nekus-
tamajiem īpašumiem” meliorācijas kadastra iz-
maiņu aktualizēšanā.

2. Meža apsaimniekošana un medību saimniecī-
ba:

– pašvaldības meža apsaimniekošanas modeļi 
(t.sk. kooperācija); normatīvo aktu grozījumu 
nepieciešamība;

– meža apsaimniekošana un teritorijas plāno-
šana (t.sk. mežs piekrastes teritorijā, piepilsētu 
u.c. ārtelpu plānošana, sociālā, vides un ekono-
miskā funkcija); nepieciešamie normatīvo aktu 
grozījumi;

– koku ciršana ārpus meža un zaudējumu atlī-
dzināšana valstij; nepieciešamie normatīvo aktu 
grozījumi;

– medību koordinācijas komisijas (postījumi un 
medījamo zvēru limiti, meža zvēru ierobežošana 
pilsētās);

– Meža kadastra datu pieejamība pašvaldību 
funkciju izpildei.

3. Publisko ūdeņu apsaimniekošana:

– Zvejniecības likuma saskaņošana ar Zemes 
pārvaldības likuma normām;

– publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāni un rī-
cību programmas;

– Zivju fonda līdzekļi, to izmantošanas prioritātes;

– datu bāzes veidošana, atvieglota atskaišu sis-
tēma, uzskaite, datu uzkrāšana un kontrole.

4. Dzīvnieku aizsardzība un veterinārmedicīna:

– suņu reģistrācija un kontrole, sadarbība ar LDC 
sistēmas uzlabošanai;

– savvaļas dzīvnieku aizsardzība; roņi piekrastē; 
nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi; paš-
valdību uzdevumi savvaļas dzīvnieku glābšanā;

– sadarbība Āfrikas cūku mēra ierobežošanā.

5. Droša pārtika:

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://t.sk
http://t.sk
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– BIOR pētījumi un rekomendācijas;
– zaļā iepirkuma vadlīniju precizēšana.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS un Labklājības ministrijas sarunas

27. aprīlī plkst. 12 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) notiks LPS un Labklājības ministrijas 
ikgadējās sarunas, ko vadīs LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis un labklājības ministrs Jānis Reirs.

Izskatāmās tēmas:

– plāns minimālā atbalsta līmeņa sistēmas piln-
veidošanai;

– sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija;

– bāriņtiesu darba organizācija un darbinieku at-
algojums.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference par publisko informāciju 
pilsētās un novados

27. aprīlī plkst. 9 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) notiks videokonference “Publiskā 
informācija pilsētās un novados”, kurā piedalīsies 
Valsts valodas centra Valodas kontroles departa-
menta vadītāja, direktora vietniece Ingrīda Bērzi-
ņa, un Valodas kontroles departamenta Rīgas re-
ģiona nodaļas juriskonsulte Inese Bursevica.

Videokonferencē tiks apskatītas šādas tēmas:

– atšķirības informācijas sniegšanas prasībās paš-
valdībām un privātpersonām;

– izkārtnes (kafejnīcām, veikaliem u. tml.), afišas 
(koncertiem u. tml.), plakāti (saukļi, sveicieni, 
sociālās reklāmas u. c.);

– internets (vietnes, sociālie tīkli);

– pašvaldību informatīvie izdevumi;

– informācijas saskaņošana būvvaldēs.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv. Iepriekš 
jautājumus, lūdzu, sūtiet uz adresi jana.bunkus@
lps.lv.

Šī būs jau otrā videokonference ar Valsts valodas 
centra pārstāvju piedalīšanos. Informācija par pir-
mo daļu atrodama šeit; videoieraksts pieejams 
šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

TIEŠRAIDE

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

LPIA sanāksme notiks 9. maijā 
plkst. 10 Mazsalacas novada kultūras centrā Rūjie-
nas ielā 1

Darba kārtība:

9:30–10:00 Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:30 Mazsalacas novada domes priekš-

sēdētāja Harija Rokpeļņa uzruna. Novada prezen-
tācija, izpilddirektors Ritvars Sirmais

10:30–10:40 LPIA Valdes informācija, LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis

10:40–11:10 VVD sadarbība ar pašvaldībām 
zvejas kontroles (T. Arnavs, E. Mednis) un publis-
ko ūdeņu apsaimniekošanas (L. Zvirbule) jomā, 
Valmieras RVP Kontroles daļas Resursu kontroles 
sektora vadītājs Toms Arnavs un Valmieras RVP 
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākais 

mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4038-videokonference-par-valsts-valodas-likuma-piemerosanu-musu-ikdiena
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/148-videokonference-par-valsts-valodas-likuma-piemerosanu-musu-ikdiena
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inspektors Edgars Mednis, Valmieras Reģionālās vi-
des pārvaldes (RVP) direktora vietniece Kontroles 
daļas vadītāja Līga Zvirbule

11:10–11:40 Ugunsdrošības aktualitātes un 
cīņa ar kūlas dedzinātājiem, Valmieras Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības valdes priekšsēdētājs Egīls 
Kaužēns

11:40–12:00 LVM sadarbība ar pašvaldībām 
ceļu uzturēšanā, LVM ceļu ekspluatācijas un uztu-
rēšanas vadītājs Ingus Barviķis

12:00–15:00 Praktiskās nodarbības lauka ap-
stāk ļos (padomājiet par laika apstākļiem piemēro-
tu apģērbu un apaviem!):

1. Publisko ūdeņu kontrole, pārkāpumu atklāšana 
un novēršana kopā ar Valmieras RVP Kontroles da-

ļas Resursu kontroles sektora vadītāju Tomu Arna-
vu.

2. Rīcība ar cietušo krīzes situācijā. Kas jādara un kā 
jārīkojas? Demonstrēs NMPD 

3. Negadījumu novēršanas izspēle kopā ar VUGD 
Mazsalacas posteņa komandieri Gintu Alberingu

Pusdienas Mazsalacas vidusskolas ēdnīcā

15:40–17:40 Novada apskate: Mazsalacas nova-
da muzejs. Z/s Lojas (graudu kalte, zālāja 
sēklu šķirošanas un fasēšanas cehs)

Pieteikt dalību līdz 3. maijam! Ja rodas apstākļi, ka 
pieteiktie dalībnieki netiek, lūdzu, atsauciet dalību 
līdz 7. maijam! Maksa par katru dalībnieku virs no-
teiktās kvotas 12 eiro.

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību 
kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS NESASKAŅO

Par noteikumu projektu “Noteikumi par pedago-
giem nepieciešamo izglītību un profesionālo kva-
lifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Gada pārskata sagatavo-
šanas kārtība” (VSS-310), 2. pielikums.

Par informatīvo vēstuli zemju īpašniekiem par bio-
topu kartēšanu, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par nodok-
ļiem un nodevām”” (1157/Lp12) un likumprojektu 

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā” (1159/Lp12), 4. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Latvijas ziņojums Apvie-
noto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības 
mērķu ieviešanu”, 5. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”, 
6. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jū-
nija noteikumos nr. 444 “Kārtība, kādā zvērināts 

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p6.pdf


8

tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma 
piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus”” 

(VSS-345), 7. pielikums.

19. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-379 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-378 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemi-
ņas krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas, uzskaites 
un izmantošanas kārtību”

VSS-390 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirms-
skolas izglītības programmu paraugiem”

VSS-391 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 256 
“Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.–
2020. gadam””

VSS-381 – Plāna projekts “Plāns sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.–
2020. gadam”

VSS-388 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 
761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

VSS-386 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

APSVEICAM!

Valsts apbalvojumi pašvaldību pārstāvjiem Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Or-
deņu kapituls 2018. gada 27. martā nolēma par 
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt 
Atzinības krusta III šķiru un iecelt par ordeņa ko-
mandieri ilggadējo Mālpils novada pašvaldības 
darbinieku Aleksandru Lielmežu.

Atzinības krusta IV šķira piešķirta un par ordeņa 
virsniekiem iecelti ilggadējais izglītības un pašvaldī-
bu darbinieks Tukuma novada Irlavas un Lestenes 
pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis un ilg-
gadējais Cēsu novada pašvaldības un sabiedriskais 
darbinieks Māris Niklass.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453340
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453340
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453340
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453341
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453341
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453341
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453355
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_15_p7.pdf
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Darba birža Smiltenē

Ikviens jau esošais vai potenciālais sociālais uzņē-
mējs aicināts 27. aprīlī uz Smilteni, kur Smiltenes 
tehnikuma telpās Kalnamuižā notiks darba birža 
“Dod iespēju!”. Tajā darba devējus ar savām pras-
mēm iepazīstinās Alsviķu Profesionālās skolas au-
dzēkņi, turklāt pasākumā pirmo reizi tiks testēta 
Latvijā vēl nebijusi metode: izglītojamie ar īpašām 
vajadzībām par sevi detalizētu izklāstu būs sagata-
vojuši īpašā portfolio, kas uzskatāms par alterna-
tīvu klasiskajam CV dokumentam. Šāds detalizēts 
darba meklētāja raksturojums palīdzēs potenciāla-

jiem darba devējiem apzināt kandidāta spējas un 
prasmes, kā arī uzzināt, kāds papildu atbalsts un 
tehniskais nodrošinājums viņam nepieciešams, lai 
varētu pilnvērtīgi veikt darbu.

Darba biržā Smiltenē aicināti piedalīties tie darba 
devēji, kuri varētu piedāvāt personām ar īpašām 
vajadzībām prakses vai darba vietu kādā no šādām 
profesijām: šuvējs, kurpnieks, pavārs, pavāra pa-
līgs, galdnieks, būvstrādnieks un teksta redaktora 
operators. Savus darba devējus darba biržā būs ga-
tavi satikt 13 amata pratēji.

Par dalību pasākumā lūgums informēt uz e-pas-
ta adresi girts.broks@vidzeme.lv vai arī pa tālruni 
26943163.

Darba birža tiek organizēta Vidzemes plānošanas 
reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra aktivi-
tātē “Vidzeme lauž stereotipus”. Tās īstenošanā ie-
saistījušies arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina 
nodaļas mācībspēki un studenti, kā arī Smiltenes 
tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības pa-
sniedzēji un izglītojamie.

Atvērto durvju diena Aizkraukles 
Profesionālajā vidusskolā

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

 

 
 
 

 
 

 
 

27.04.2018. no plkst.10:00 
Aizkraukles Profesionālās 

vidusskolas telpās 
Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē 

Nāc ciemos! Aicini līdzi vecākus, draugus, 
skolotājus un klasesbiedrus. 

Visi varēs piedalīties interesantās aktivitātēs. 
 Galdnieki mācīs jaunu spēļu izgatavošanas stiķus. 
 Kopā ar pavāriem varēsiet izbaudīt gatavošanas un 

ēšanas prieku. 
 Automehāniķi pārbaudīs savas un viesu tehniskās 

prasmes. 
 Topošie ceļinieki ļaus ikvienam ielūkoties savas 

profesijas priekos un raizēs. 
 Metinātāji rādīs kā var dzirksteļot ar jēgu. 

 
Nāciet! Nenožēlosiet! 

Par savu darba dzīvi jādomā laikus! 
 

mailto:girts.broks@vidzeme.lv
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“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar 
Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju 
asociāciju aicina apmeklēt “Uzņēmēju dienas Zem-
galē 2018”, kas notiks 27. un 28. aprīlī Zemgales 
Olimpiskajā centrā Jelgavā, Kronvalda ielā 24.

Šogad pasākums būs īpašs, jo “Uzņēmēju dienas 
Zemgalē” svinēs piekto gadskārtu. Ar katru gadu 
izstāde kļūst daudzveidīgāka un saturiski bagātāka 
un pulcē lielu skaitu dažādu nozaru uzņēmēju, kas 
apmeklētājus iepazīstina ar jaunākajiem sasniegu-
miem savā nozarē. “Uzņēmēju dienās Zemgalē” 
notiks izstāde, biznesa forums, kontaktbirža, amat-
nieku un mājražotāju gadatirgus, kultūras pro gram-
ma un “Latvijas labuma” aktivitātes.

Izstādē apmeklētāji varēs iepazīties ar vairāk nekā 
180 uzņēmumiem no Zemgales, visas Latvijas un 
kaimiņvalstīm. Kā ierasts, ar sava novada interesan-

tākajiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem 
piedalīsies Zemgales novadu pašvaldības. Novadu 
kopstendos būs atrodama informācija par iespē-
jām, ko novadi sniedz iedzīvotājiem un viesiem, 
rodamas idejas par tepat Latvijā esošām tūrisma 
un apskates vietām, iespēja apskatīt un nobaudīt 
novadiem raksturīgo mājražotāju produkciju, kā arī 
uzzināt par novados strādājošiem lieliem un veik-
smīgiem uzņēmumiem.

Par iespējām vietējā darba tirgū informēs SIA “CV-
Online Latvia” un Nodarbinātības valsts aģentūra, 
sniedzot konsultācijas par vairākiem simtiem va-
kanču Jelgavā un Zemgales reģionā. Ikviens apmek-
lētājs izstādē varēs iepazīties arī ar reģiona uzņē-
mumiem – darba devējiem, kas piedāvā gan pastā-
vīgas darba vietas, gan prakses iespējas skolēniem 
un studentiem.

Uzņēmēju dienās pirmo reizi notiks biznesa fo-
rums. Neformālā izstādes gaisotnē būs iespēja 
noklausīties diskusiju ar Ministru prezidenta līdz-
dalību par Zemgales uzņēmēja DNS – realitāti un 
nākotnes perspektīvu. Foruma turpinājumā uzņē-
mēji varēs piedalīties tīklošanās spēlē “Spidernet”, 
kas attīsta prasmi īsi un kodolīgi iepazīstināt ar sevi, 
savu produktu un uzņēmumu.

Līdztekus “Uzņēmēju dienām Zemgalē 2018” pie 
Zemgales Olimpiskā centra notiks “Auto dienas 
Jelgavā”, kur interesenti varēs veikt izmēģinājuma 
braucienus ar vairāk nekā 70 jaunākajiem spēkra-
tiem.

Pavadi Mākslas dienas Valmierā!

Valmieras Mākslas dienu noslēdzošajā nedēļā ik-
viens aicināts uzzināt par Vecpuišu parku un tā 
dibinātājiem astoņiem vecpuišiem, iekļūt krāsu 

mākonī, uzzināt, kādi jauni gleznojumi uz soliņiem 
turpmāk būs skatāmi pilsētvidē, kā arī piedzīvot 
Vid zemes modes svētkus.

27. aprīlī norisināsies ekskursija “Vecpuišu parka 
pārvērtības laikā”. Kā parks ieguvis neparasto no-
saukumu, kuru ievērojamu valmieriešu sabiedriskā 
darbošanās saistīta ar parku, kāpēc šo vietu var dē-
vēt par Valmieras patriotisma šūpuli, kādi notikumi 
tur piedzīvoti – to visu ekskursijas laikā pastāstīs 
gide Lolita Dreimane. Ekskursijas sākums pie Val-
mieras Tūrisma informācijas centra plkst. 16.

Līdz 27. aprīlim koncertzālē “Valmiera” skatāma 
izstāde “Vecpuišu parkam 104” – par parka un pa-
viljona pārvērtībām no dibināšanas laika līdz mūs-
dienām.
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Gaujmalā virs ziedu uzraksta “Valmiera” 28. aprī-
lī tiks atklāts, kādus gleznojumus uz soliņu dēļiem 
izveidojuši mākslinieki Vija un Kaspars Zariņi, Ai-
vars Vilipsons un Aleksejs Naumovs. Klātesošos ar 
muzikālu priekšnesumu priecēs Valmieras Mūzikas 
skolas audzēkņi. “Mākslas soliņi” Valmieras ainavu 
papildinās jau trešo gadu.

Valmieras Mākslas dienu izskaņā jau tradicionāli 
norisināsies lielākais modes pasākums ārpus Rī-
gas – “Vidzeme Fashion show”. Valmieras biznesa 
inkubatora ēkā (Purva ielā 12a) 28. aprīļa vakarā 
tiks izrādītas jaunākās un aktuālākās latviešu dizai-
neru apģērbu kolekcijas. Būs skatāmi vairāk nekā 
desmit modes zīmoli un dizaineru darbi.

Kuldīga aicina uz aizraujošu palu šovu un 
starptautisku kalēju saietu

28. aprīlī visi ceļi vedīs uz Kuldīgu, kur jau 14. reizi 
ar aizraujošu palu šovu “Lido zivis Kuldīgā” atklās 
vasaras tūrisma sezonu. Daudzveidīgajā pasākuma 
programmā, kurā iekļauts pavasara tirdziņš, Skolas 
ielas pagalma svētki, zivju lidošanas svētki, vides 
izzināšanas piestātne, “Zivjblieznis”, “Skrejzivju 
rene”, tūre “Pa stikla ceļu”, stāstnieku festivāls “Ziv 
zup” un citas izdarības, kaut ko sev interesējošu 
atradīs ikviens. Svētku dalībnieki varēs baudīt uni-
kālus dabas skatus, vērojot vimbu augstlēkšanas 
paraugdemonstrējumus pie Eiropas platākā ūdens-
krituma – Ventas rumbas.

Pie Kurzemes kultūras mantojuma centra “Kūrava” 
šogad tiks piedāvāta iespēja līdzdarboties pirmā 
starptautiskā kalēju saieta “Laimes kalēji” atvērta-
jās darbnīcās brīvdabas kalvēs kopā ar kalējiem no 
Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas.

Detalizēta pasākuma programma – mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus 
Preiļos

28. aprīlī Preiļos notiks V Latvijas Tūrisma informā-
cijas tirgus, kas ar katru gadu kļūst arvien popu-
lārāks. Ik gadu februārī notiekošā tūrisma izstāde 
“Balttour” uzrunā galvenokārt galvaspilsētas un Rī-
gai tuvāko novadu iedzīvotājus, bet tūrisma infor-
mācijas tirgus ir pasākums kādā no Latvijas reģio-
niem. Pirmais pasākums notika Bauskā, tad Gulbe-
nē, Saulkrastos, Pļaviņās un šogad – Preiļos. Šoreiz 
pirmo reizi pasākumā būs arī ciemiņi no Lietuvas – 
Anīkščiem, Zarasiem, Ignalinas, Utenas, Moletiem 
un Biržiem.

http://www.kuldiga.lv/
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V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus Preiļos tiek 
organizēts kopā ar jau tradicionālo amatnieku, 
mājražotāju un stādu tirgotāju pavasara gadatirgu, 
tādēļ 28. aprīlī būs iespēja ne vien iegūt tūrisma in-
formāciju, bet arī iegādāties dažādus stādus mājas 
un dārza krāšņumam, augļu un dārzeņu audzēša-

nai, gardus mājražotāju labumus no tuvākiem un 
tālākiem novadiem, amatnieku un rokdarbnieku 
izstrādājumus sev un oriģinālām dāvanām. Dienas 
noslēgumā Preiļu novada Kultūras centrā notiks ek-
sotisko deju festivāls – koncerts “Pavasara atdzim-
šana” un diskoballe.

VBTAI meklē skolēnus un pedagogus, 
kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursus “Skolēns, kuram es gribu 
pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pa-

teikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās 
iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē 
pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē 
bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mā-
cību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu 
rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas bijis 
tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās 
pieteicējam.

Pieteikums konkursam dalībniekiem jāiesūta elek-
troniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā var 
izmantot dažādas tehnikas – eseju, prezentāciju, 
fotokolāžu utt., taču īpaši tiek gaidīti videopietei-
kumi. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 30. aprīlim. 
Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu pasā-
kumu rudenī.

Detalizētāka informācija par konkursu pieeja-
ma VBTAI interneta vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā 
“Konkursi”.

Dziesmu svētki un Labklājības ministrija 
aicina pieteikties brīvprātīgos

XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
ku veiksmīgas norises nodrošināšanai Latvijas Na-

cionālais kultūras centrs sadarbībā ar Labklājības 
ministriju aicina līdz 30. aprīlim pieteikties brīvprā-
tīgos. Svētku laikā plānots nodarbināt vairāk nekā 
1000 brīvprātīgo, kas būs iesaistīti koordinētās 
brīvprātīgo misijās. Dziesmu un deju svētkos brīv-
prātīgie sāks darboties jau pirmssvētku periodā, 
bet visaktīvāk tiks iesaistīti organizatoriskos proce-
sos svētku nedēļas laikā.

Pieteikties dziesmu un deju svētku brīvprātīgā dar-
bam var, aizpildot elektronisku anketu interneta 
platformā brivpratigie.lv. Potenciālajam brīvprā-
tīgajam jābūt gatavam veltīt vismaz 20 stundas 
brīvprātīgā darba veikšanai, kas pakārtots svētku 

http://www.bti.gov.lv
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rīkotāju sastādītajam grafikam. Tiek aicinātas pie-
teikties personas vecumā no 16 gadiem (jaunākiem 
nepieciešama vecāku atļauja) ar labām latviešu 
valodas zināšanām (atsevišķiem papildu darbiem – 
arī ar angļu, krievu un citu svešvalodu zināšanām).

Katram brīvprātīgajam svētkos tiks nodrošināta 
ēdināšana, ja darbs tiks veikts ilgāk par 4–5 stun-
dām, būs nodrošināta iespēja bez maksas izmantot 
Rīgas sabiedrisko transportu, tiks izsniegta svētku 
ID karte un darba atribūtika.

Konkurss “Latvijas dabas vērtības visiem”

Foto: Sandra Bērziņa

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, svi-
not Latvijas simtgadi, aicina pieteikt konkursam 
“Latvijas dabas vērtības visiem” tos dabas objek-

tus, kas ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.

Tās dabas vietas, ko vides pieejamības eksperti atzīs 
par pieejamām cilvēkiem ar invaliditāti, tiks ievie-
totas vides pieejamības aplikācijā Mapeirons, lai in-
formētu sabiedrību, ka tur var droši doties ikviens, 
lai baudītu dabu un atrastos dabā. No visām pieeja-
majām vietām septiņas vispieejamākās dabas vie-
tas, kur ir padomāts par visiem, tajā skaitā par cilvē-
kiem ar invaliditāti, godinās īpašā pasākumā jūnijā.

Lai piedalītos konkursā, ikviens iedzīvotājs, uzņē-
mējs un pašvaldība aicināti līdz 1. maijam iesū-
tīt informāciju par dabas vietām, kas, jūsuprāt, ir 
pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Tās var būt vis-
dažādākās vietas: dabas takas, dabas parki, meži, 
pļavas, jūras piekraste, akmeņi, piekļuves vietas pie 
upes vai ezera, makšķerēšanas vietas un citas da-
bas apskates vietas.

Lai pieteiktu dabas vietu, jāaizpilda pieteikuma an-
keta šeit. Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konference “Nodarbinātība Latvijā vakar, 
šodien un rīt”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 24. maijā 
rīko konferenci “Nodarbinātība Latvijā vakar, šo-
dien un rīt”, kas notiks viesnīcas “Islande” konfe-
renču centrā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 2).

Konferences mērķis – diskutēt par darba tirgu, ak-
centējot jautājumus par cilvēkresursu attīstību, 
sabiedrības novecošanos, globalizācijas ietekmi uz 
darba tirgu un citiem nodarbinātību ietekmējošiem 
faktoriem Latvijas un Baltijas valstu darba tirgu.

Konference ir bez maksas. Pieteikties konferencei 
var līdz 2. maijam, aizpildot pieteikšanās formu 
tiešsaistē šeit.

Interesentiem tiks nodrošināta arī konferences vi-
deo straumēšana, kas būs pieejama NVA interneta 
vietnē www.nva.gov.lv.

https://goo.gl/forms/Kt9kHk1J2NovbcZL2
http://www.apeirons.lv/new/files/Konkursa_nolikums.pdf
https://www.123formbuilder.com/form-3566454/
http://www.nva.gov.lv
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Kārķu Meža dienu dalībniekus gaida 
pārsteigumi un tradīcijas

Kā top meža vingrotava? Kā pareizi sasiet slotu; kurš 
atnesīs visskaistāko? Kas ir simtkājis; kāpēc tam tik 
liels gods ierādīts valsts simtgades gadā? Kurš koka 
auto aizbrauks vistālāk? Ko varēs nopirkt Rūķa bodī-

tē? Kas gards vārīsies lielajos katlos uz dzīvās uguns 
kopīgam mielastam? Kas būs akcija “ķemmēsim 
mežus”, ko tajā darīsim, lai mežs un cilvēki būtu lai-
mīgi – to visu un daudz, daudz ko vairāk uzzināsiet, 
ja jau laikus ieplānosiet 3. un 4. maijā piedalīties 
Kārķu Meža dienās. Kā vienmēr būs tradicionālās 
lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
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Atvērtās dienas laukos Latvijā un Lietuvā “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Lietuvas lauku tūris-
ma asociāciju “Atostogos kaime” Latvijas–Lietuvas 
programmas projektā “Lauksaimniecības tradīciju 
mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā” aicina 
uz ikgadējo akciju “Atvērtās dienas laukos”, lai iepa-
zītu lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu 
“savas” saimniecības, no kurām iegādāties laukos 
audzētus un ražotus produktus.

Šajā gadā akcija noritēs divās nedēļas nogalēs – 4.–
6. maijā Latvijā un 11.–13. maijā Lietuvā. Akcijas 
laikā apmeklētājiem abās valstīs kopā būs atvērtas 
vairāk nekā 200 lauku saimniecības, un katra gaidīs 
viesus ar savu īpašo piedāvājumu. Akcijā piedalās 
naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, 
biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, 
pilis un muižas, atrakciju parki, lauku krodziņi un 
restorāni, dabas takas un daudzi citi. Visus akcijas 
dalībniekus var atrast akcijas mājaslapā www.celo-
tajs.lv/atvertasdienas.

Aicinājums Baltā galdauta svētku rīkotājiem

1990. gada 4. maijā ar 
Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Deklarāciju par 
Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanu tika 
atjaunota Satversmes sa-
pulces 1922. gada 15. feb-
ruārī pieņemtā Latvijas 
Republikas Satversme. Šī 

deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suvereni-
tāti.

Mums ir viena lielā Brīvība – visai Latvijai, svēta un 
balta. Par to esam atbildīgi mēs visi, šīs zemes tau-
ta. Un katram no mums pieder daļa no tās – perso-
nīga, savējā. Par to atbildīgs katrs pats, lai tā lielā 
nezustu vējā.

Vai atbildība par Brīvību kāds spaidu darbs? Nē! Tas 
patīkams pienākums, ko veicot jutīsies ieguvis. Tā-
pat kā dārzs, kas priecē un pabaro tāpēc, ka ravēji, 
laistīji un sargāji no kaitēkļiem. Tā darījām līdz šim, 
tā turpināsim rīt.

Jo Brīvība sargā mūs, un mēs sargājam Brīvību.

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs 

aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvi-
jas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no bū-
tiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados. Baltā 
galdauta svētku mērķis ir stiprināt tradīciju 4. maijā 
cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, drau-
gu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas 
valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt 
un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev 
paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pie-
vieno galdam un kopīgajām sarunām savu devumu, 
kopīgi radot svētku izjūtu. Baltā galdauta svētki at-
gādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošana bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidī-
gai rīcībai un drosmei.

Vienotās svinībās aizsāksim mūsu Brīvības mēne-
ša svētkus, kad aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
īpaši apzināties savas un mūsu valsts brīvības vērtī-
bu, ienesot svinības ikvienā mājā un pilsētā, kā arī 
izmantot iespēju apmeklēt kādu no Brīvības mēne-
ša norisēm (vairāk informācijas: https://lv100.lv/
briviba).

Rīkojot Baltā galdauta svētkus, iesakām pievērst 
uzmanību šādiem akcentiem:

•	 kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Lat-
vijai kopā ar ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un 

http://www.celotajs.lv/atvertasdienas
http://www.celotajs.lv/atvertasdienas
https://lv100.lv/briviba
https://lv100.lv/briviba
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

ārzemju draugiem, kolēģiem, jauniepazītiem cil-
vēkiem pagalmā, kopienas publiskajā telpā vai 
jebkur citur;

•	 balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma sim-
bols un vienojošais elements;

•	 kopābūšana un galda sarunas, piemēram, da-
loties atmiņās un priekšstatos par 1990. gada 
4. maiju, par iegūtās brīvības nozīmi, savas ap-
kaimes nozīmīgāko notikumu un personību go-
dināšana;

•	 senu tradīciju, nemateriālā, t. sk. kulinārā man-
tojuma apzināšana un godā celšana, atrodot 
jaunas kopīgu vērtību apliecinājuma izpausmes;

•	 norišu dokumentēšana, gan pašiem radot foto, 
audio un video stāstus, gan uzrunājot medijus, 
lai saglabātu liecības par mūsu laika 4. maiju, at-
miņas par 1990. gada 4. maiju; dalīties ar tām 
sociālajos tīklos ar tēmturiem #LV100 #briviba.

Lepojies ar svētkiem! Piesaki savu Baltā galdau-
ta svētku norises vietu digitālajā kartē, kas tapusi 
sadarbībā ar pasākumu platformu Kurp.es: lv100.
lv/programma/kalendars/balta-galdauta-svet-
ki-2018/.

Pēc pasākuma lūdzam foto, video un stāstus (iz-
mantojot failu apmaiņas vietnes), norādot arī ie-
saistīto cilvēku skaitu, sūtīt uz e-pastu baltagaldau-
tasvetki@km.gov.lv.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
mailto:baltagaldautasvetki@km.gov.lv
mailto:baltagaldautasvetki@km.gov.lv

