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LIETUVAI UN IGAUNIJAI – 100

                         

16. februārī valsts neatkarības simtgadi svinēja Lietuvas Republika, bet 
24. februārī 100. dzimšanas dienu atzīmēs mūsu ziemeļu kaimiņi – Igaunija.

Latvijas Pašvaldību savienība apsveic savus ilggadējos sadarbības partnerus – 
Lietuvas Pašvaldību asociāciju, Igaunijas Pilsētu asociāciju un Igaunijas Lauku 

pašvaldību asociāciju –, visas pašvaldības un iedzīvotājus, kā arī tos lietuviešus 
un igauņus, kuru mājvieta ir Latvija. Daudz laimes valsts simtgadē,  

dārgie kaimiņi!
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Videokonference par Publisko personu un 
iestāžu sarakstu

15. februārī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) 
notika videokonference par Publisko personu un 
iestāžu sarakstu, ko atbilstoši Likumam par Latvi-
jas Republikas Uzņēmumu reģistru veido un uztu-
rēs Uzņēmumu reģistrs (UR). Paredzēts, ka, sākot 
ar šāgada 1. jūniju, vienotajā Publisko personu un 
iestāžu sarakstā iekļautās ziņas par valsts iestādēm 
un pašvaldībām brīvi un bez maksas būs pieejamas 
ikvienam interesentam.

Ar Publisko personu un iestāžu saraksta izveides 

mērķiem, normatīvo bāzi, saraksta ieviešanas kār-
tību, tajā iekļaujamiem subjektiem un norādāma-
jām ziņām iepazīstināja Uzņēmumu reģistra Attīs-
tības departamenta projektu vadītāja Jana Janto-
ne (pa labi). Viņas kolēģe vecākā eksperte Jūlija 
Lukjanova izskaidroja praktisko pusi – pieslēgšanos 
e-pakalpojumam, kas pēc 1. marta būs pieejama 
šādā adresē: https://info.ur.gov.lv. Visi lietotāji tiks 
autentificēti ar vienoto www.latvija.lv piedāvāto 
autentifikācijas mehānismu.

Laikā no 1. marta līdz 1. aprīlim likums paredz ziņu 
atjaunināšanas pienākumu gan valsts pārvaldes, 
gan pašvaldību iestādēm, kam būs jāprecizē Pub-
lisko personu un iestāžu sarakstā jau pieejamās (no 
VID iegūtās) ziņas un jānorāda trūkstošās. Infor-
māciju iestādes ievadīs elektroniski, izmantojot UR 
izstrādātu e-pakalpojumu. Detalizētāka informācija 
par Publisko personu un iestāžu sarakstu atrodama 
UR tīmekļa vietnē šeit.

Videokonferences ieraksts pieejams šeit, bet tajā 
sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS pārstāves dalība Dzimumu līdztiesības 
balvas pasniegšanā

15. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika go-
dinātas Aizkraukles un Varakļānu novada un Jelga-
vas, Jūrmalas, Rēzeknes un Ventspils pilsētas paš-
valdības par vietējo politiķu ieguldījumu dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanā.

Politika topošo māmiņu un tētu atbalstam, bēr-
niem radīta vide Ventspilī, sports mācību procesā 
un pilsētā meitenēm un zēniem Jelgavā, plaša kul-
tūras un interešu izglītības pieejamība jauniešiem 
Rēzeknē, sistemātisks atbalsts iedzīvotāju veselī-
bas uzlabošanai senioriem Jūrmalā, atvērtība ino-
vatīvām politikām un iesaiste pētījumos Aizkrauk-
lē, kā arī ilggadējs atbalsts sieviešu organizācijām 
Varakļānos – tādi ir pamanītie un augsti novērtētie 
pašvaldību darbi laikposmā no 2013. līdz 2017. ga-
dam.

Saņemot Dzimumu līdztiesības balvu, Aizkraukles 
novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums atzi-
na, ka balva nopelnīta par piedalīšanos Sabiedrības 
integrācijas fonda veiktajā pētījumā “Dzimuma as-
pekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budže-
ta procesos”. Šis pilotprojekts kalpos par paraugu 
citām pašvaldībām pasākumu plānošanā kultūras, 
sporta un citās jomās no budžeta līdzekļiem.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://likumi.lv/ta/id/72847-par-latvijas-republikas-uznemumu-registru
https://info.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/?a=1231&v=lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/131-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3952-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu
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Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt 
sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanā. Pašvaldību 
politiķiem balva piešķirta otro reizi tās vēsturē. 
Balvu pasniedza Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 
iespēju padomdevēja komitejas locekle un Eiro-

pas Vardarbības novēršanas observatorijas Latvi-
jas pārstāve Edīte Kalniņa, Eiropas Sieviešu lobija 
valdes locekle Inete Ielīte un LPS pārstāve Elita  
Kresse.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS pārstāvja dalība Digitālās nedēļas 
reģionālo partneru seminārā

16. februārī LPS padomnieks Guntars Krasovskis 
piedalījās Digitālās nedēļas reģionālo partneru se-
minārā, kur reklamēja LPS datubāzi BLIS (https://
blis.lps.lv/lv/). Salīdzināmo datu datubāze BLIS vei-
dota ar mērķi palīdzēt pašvaldībām pieņemt lēmu-
mus, kas balstīti uz reāliem datiem, un sniegt tie-
šu, nepastarpinātu informāciju iedzīvotājiem par 

situāciju viņu pašvaldībā.

Uz semināru bija ieradušies pārstāvji no novadiem, 
lai noklausītos prezentācijas par pasākumiem, kas 
norisināsies Digitālajā nedēļā (http://eprasmes.
lv/). Tā notiks no 19. līdz 23. martam, un to rīko 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Digitā-
lā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņā 
ALL Digital week 2018.

Reģionālo partneru semināra video meklējiet šeit, 
bet LPS padomnieka prezentācija pieejama šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS pārstāvji Eiropas Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresā Strasbūrā

14. februārī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un ģe-
nerālsekretāre Mudīte Priede Strasbūrā piedalījās 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
(CLRAE) Monitoringa komitejas sēdē, kur tika skatīts 
kongresa ziņojums par vietējo demokrātiju Latvijā.

Ziņojuma sagatavotāji – Gzavjē Kadorē (Francija) 
un Marks Kolss (Beļģija) – atzina, ka kopumā paš-
valdību situācija Latvijā vērtējama pozitīvi. Īpaši 
viņi uzsvēra konstruktīvo dialogu ar valdību. Kā po-
zitīvu procesu ziņotāji akcentēja arī labo sadarbību 
starp pašvaldībām.

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9am57LHZAhXP2qQKHTQXCbgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebaltics.lv%2Fdigitala-nedela-2018%2F&psig=AOvVaw3W-8WdGf8-yk5qABPLkTaa&ust=1519125140903002
https://blis.lps.lv/lv/
https://blis.lps.lv/lv/
http://eprasmes.lv/
http://eprasmes.lv/
http://alldigitalweek.eu/
http://eprasmes.lv/tiesraides/
https://sway.com/r0QPyoXMP04Yf1bB?ref=Link&loc=mysways
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Gints Kaminskis uzrunā pateicās ekspertiem par ko-
pīgi paveikto darbu, kā arī iesniedza precizējumus re-
komendācijām, kas nākotnē nodrošinās pašvaldību 
sistēmas stabilitāti un demokrātijas attīstību Latvijā.

Kongresa rekomendācijās valdībai ieteikts novērst 
situāciju, ka pašvaldību ieņēmumu daļa ir nesta-
bila un grūti prognozējama, tādēļ, īstenojot refor-
mas, pašvaldību nodokļu ieņēmumu daļai jābūt 
vismaz tādai, kāda tā bijusi iepriekšējā gadā. Tāpat 

saņemts ieteikums attiecībā uz pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmu: tā jāpilnveido, jo valsts daļa 
ir neliela un netiek adekvāti nodrošinātas lauku 
pašvaldību intereses.

Ziņojums un rekomendācijas tiks pieņemtas kon-
gresa plenārsēdē šāgada marta beigās.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

EK aizstāv visu dalībvalstu iesaisti Eiropas 
Aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmā

19. februārī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācijas Ei-
ropas Reģionu komitejā loceklis atzinuma “Priekšli-
kums par Eiropas Aizsardzības fondu” autors Dainis 
Turlais piedalījās seminārā “Eiropas Aizsardzības 
rūpniecības attīstības programma: spēcinot Eiro-
pas aizsardzības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi”.

Diskusijas par Eiropas Aizsardzības fondu un Eiro-
pas Aizsardzības rūpniecības attīstības programmu 
notiek laikā, kad Eiropas Savienības (ES) dalībval-
stu drošības jautājums kļuvis īpaši aktuāls. Tāpēc 
pirmo reizi no Eiropas Savienības budžeta tiks pie-
šķirts finansējums ES drošības stiprināšanai, Eiro-
pas Aizsardzības fondam papildinot un vairojot da-
lībvalstu ieguldījumus aizsardzības vajadzību izpē-
tē, prototipu izstrādē, kā arī aizsardzības iekārtu un 
tehnoloģiju iegādē. Fonds ar ES budžeta līdzfinan-
sējumu un Eiropas Komisijas atbalstu praktiskās 
lietās radīs pamudinājumus dalībvalstīm sadarbo-

ties kopīgā aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju iz-
strādē un iegādē, piegādes ķēdēs iekļaujot dažādu 
valstu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Tiesīgi 
būs tikai sadarbības projekti, un zināma daļa kopē-
jā budžeta būs iezīmēta kā izlietojama projektiem 
ar MVU pārrobežu dalību. 2019. un 2020. gadā no 
fonda līdzekļiem 500 miljoni eiro tiks novirzīti Eiro-
pas Aizsardzības rūpniecības attīstības programmā. 
Programma būs valstu finansējuma svira, kuras pa-
redzamais palielinājums ir piecas reizes.

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uz-
ņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta ģe-
nerāldirektore Lourija Evansa uzsvēra, ka Eiropas 
Komisija vēlētos Eiropas Aizsardzības rūpniecības 
programmu redzēt kā iekļaujošu. “Šai program-
mai jābūt atvērtai jebkura lieluma MVU no visām 
dalībvalstīm. Mums jālauž ģeogrāfiskie ierobežo-
jumi,” uzsvēra Evansa un aicināja pieņemt Eiropas 
Aizsardzības rūpniecības attīstības programmu pēc 
iespējas drīzāk, lai jau 2019. gadā varētu sākt īste-
not sadarbības projektus. 

Evansa tāpat aicināja nekoncentrēties tikai uz biro-
krātiju un naudu: “Ar mūsu programmu vēlamies 
mainīt spēles noteikumus un sniegt ekonomisko sti-
mulu piegādes ķēdēm. Mums Eiropā nav pro blēmu 
ar inovācijām, bet gan ar MVU pārrobežu sadarbī-
bu un MVU izaugsmi. Šo izaicinājumu varam atri-
sināt tikai kopīgiem spēkiem. Mums “jānogalina” 
nacionālais iepirkums. MVU ātrākas izaugsmes un 
savstarpējas sadarbības veicināšana šajā jomā ir 
priekšnoteikums, lai padarītu Eiropas rūpniecību 
konkurētspējīgu.” 

Eiropas Reģionu komitejas atzinuma “Priekšlikums 
par Eiropas Aizsardzības fondu” gatavotājs Dainis 
Turlais ar gandarījumu sveica Eiropas Komisija se-
cinājumu, ka aizsardzības jomu svarīgi attīstīt visur, 
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arī dalībvalstīs, kas atrodas pie Eiropas Savienības 
ārējās robežas: “Svarīgi izmantot visu ES dalībval-
stu potenciālu, nevis koncentrēt atbalstu atsevišķās 
teritorijās, un atcerēties, ka reģionālā attīstība ir 
arī ES dalībvalstu iekšējā drošība un attīstības mēr-
ķis.” Viņš arī uzsvēra, ka konkurētspējīgu integrēto 
piegādes ķēžu veidošana ES teritorijā ir atkarīga no 
dalībvalstu politiskās gatavības iesaistīties. “Eiro-
pas Aizsardzības fondam vajadzētu veicināt un sti-
mulēt dalībvalstu sadarbību aizsardzības produktu 
un tehnoloģiju jomā. Savukārt dalībvalstu Aizsar-
dzības ministriju loma ir popularizēt, atbalstīt un 

parādīt vietējo uzņēmumu un pētnieku potenciālu, 
tā veicinot to iespējas iekļauties piegādes ķēdēs,” 
norādīja Turlais.

Atzinumu “Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības 
fondu” plānots pieņemt Eiropas Reģionu komitejas 
128. plenārsesijā, kas notiks 22.–23. martā Briselē. 
Papildu informāciju par Eiropas Aizsardzības fondu 
atradīsiet Eiropas Komisijas mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
20. februārī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē).

Darba kārtība:

1. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM 8.3.2.) “Pa-
lielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
SAM 8.3.2.1. pasākums “Atbalsts nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai iz-
glītojamo talantu attīstībai” un SAM 8.3.2.2. pa-
sākums “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-

petenču attīstībai” (informēs Valsts izglītības sa-
tura centra (VISC) vadītāja vietniece Agra Bērzi-
ņa un VISC projekta vadītāja Liene Voroņenko).

2. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM 8.3.4.) 
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukša-
nu, īstenojot preventīvus un intervences pasā-
kumus”: projekta PuMPuRS mērķi un rezultāti 
(informēs Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
(IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča un IKVD projekta 
vadītāja Gunta Kraģe).

3. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” specifiskā atbalsta mērķis (SAM 8.3.5.) 
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojama-
jiem vispārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēs” (informēs Informācijas un karjeras atbalsta 
departamenta direktore Inta Asare).

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā var uzdot jautājumus, sūtot tos uz 
e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2142368&meetingSessionId=2176527
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2142368&meetingSessionId=2176527
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lv.htm
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS un LPR seminārs Latgales sabiedrisko 
attiecību speciālistiem

Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar LPS 
22. februārī plkst. 11 Rēzeknes pilsētas domes 
mazajā zālē (134. telpā) rīko semināru pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem, mājaslapu ad-
ministratoriem un citiem interesentiem.

Seminārā “Sabiedrisko attiecību nozīme pašvaldību 
vizuālā tēla veidošanā” dalībnieki tiks informēti:

– par LPR monitoringa rezultātiem par Latgales 
pašvaldību vietnēm, Facebook un Twitter kontiem;

– kā veicināt kvalitatīvu, operatīvu un divpusēju ko-
munikāciju starp medijiem un pašvaldību;
– kā uzlabot informācijas apmaiņu Latgalē;
– par interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu 
lomu pašvaldības pozitīvā tēla un atpazīstamības 
veidošanā;
– par tipiskākajām kļūdām preses relīžu rakstīšanā 
un izplatīšanā, mājaslapu un publisko sociālo kontu 
uzturēšanā.

Seminārā paredzēta pozitīvo piemēru demonstrē-
šana un diskusija par komunikācijas un citiem aktu-
āliem jautājumiem.

Semināru vadīs LPR sabiedrisko attiecību speciā-
lists Oskars Zuģickis, Latvijas Radio Latgales studi-
jas vadītāja Renāte Lazdiņa un LPS Komunikācijas 
nodaļas vadītāja, padomniece sabiedrisko attiecī-
bu jautājumos Jana Bunkus.

Videokonference par personas datu 
aizsardzību

23. februārī plkst. 14 LPS kopā ar Datu valsts in-
spekciju (DVI) rīko videokonferenci par personas 
datu aizsardzību. Tā notiks Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Vispārīgs ievads personas datu aizsardzības ter-
minoloģijā, izmaiņas pēc Vispārīgās datu aizsar-
dzības regulas piemērošanas un pieejamie pa-
pildu rīki datu aizsardzībai, aktuālākie pārkāpu-
mi, rīcības kodekss, ietekmes novērtējums, datu 
aizsardzības speciālists (informēs DVI direktora 
vietniece Lāsma Dilba un Eiropas Savienības un 
starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Lau-
ris Linabergs).

2. Personas datu apstrādes atbilstības novērtēju-
ma sagatavošanas praktiskie aspekti (informēs 

juriskonsults, sertificēts personas datu aizsar-
dzības speciālists, zvērināts advokāts Guntis 
Lauskis).

3. Jautājumi un atbildes.

Videokonference paredzēta ikvienam, kurš saska-
ras ar fizisko personu datu apstrādi un/vai publicē-
šanu: pašvaldību vadībai, deputātiem, sabiedrisko 
attiecību speciālistiem, informatīvo izdevumu un 
mājaslapu veidotājiem, datu aizsardzības speciā-
listiem, pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām, 
citiem speciālistiem, medijiem u.c.

Aicinām videokonferencē piedalīties klātienē, re-
ģistrējoties šeit vai skatīties to LPS tiešraidē šeit.

Tiešraides laikā iespējams uzdot jautājumus, sūtot 
tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Šī būs pirmā no vairākām videokonferencēm, kas 
veltītas datu aizsardzības jautājumiem. Informācija 
par nākamajām videokonferencēm sekos.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

un Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

TIEŠRAIDE

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv_YeL6LHZAhXBDOwKHVcVAEgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fdefense.lv%2F2016%2F03%2F07%2Fdvi-videoregistratoru-lietotajiem-jaregistre-personas-datu-apstrade%2F&psig=AOvVaw1aXvoiuUDRbpxBMjCUB-11&ust=1519124008283853
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2044-registracija-videokonferencei-klatiene-par-personu-datu-aizsardzibas-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme 
Aknīstes novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) kārtējā ikmēneša sanāksme notiks 2. martā 
plkst. 10 Aknīstes novada Gārsenē, kultūras namā 
“Akācijas”.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:45 – Aknīstes novada domes priekšsē-
dētājas Vijas Dzenes uzruna. Novada prezentācija 
(izpilddirektors Jānis Gavars un Aknīstes novadpēt-
niecības muzeja vadītāja Līga Jaujeniece).

10:45–11:00 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis).

11:00–12:30 – Latvijas valsts simtgade – pašu ra-
dīts un radāms stāsts:

– vispārīga informācija (Valsts simtgades biroja Re-
ģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta 
Borīte);

– XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
ki (svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča);

– par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāša-
nu un attīstību (Latvijas Nacionālā kultūras centra 
direktore Signe Pujāte);

– Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas 
soma” (Izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija 
Tūna).

Pārtraukums.

13:00–13:45 – “Tauta ir garīga būtne”; arī par ekrā-
na un to otru, īsto Latviju (latviešu kinorežisors, ak-
tieris, LZA Goda loceklis un sabiedriskais darbinieks 
Jānis Streičs).

13:45–14:15 – 1836 un Izgaismo Latviju! (projekta 
vadītājs Enriko Plivčs).

14:15–15:00 – – Īsi iedvesmas stāstiņi no pašvaldī-
bām:

– Lapu stāsts (Universe Leaves idejas autors būv-
mehāniķis Dainis Lazdāns);

– Madona – Jauniešu galvaspilsēta; kā jaunieši gai-
da Latvijas Republikas simtgadi (Jauniešu galvaspil-
sētas pasākumu koordinators Gatis Teilis).

Pārtraukums.

15:30–17:30 – Novada apskate: kūdras pārstrādes 
uzņēmums “Hawita Baltic”; z/s “Slaides”; viesu 
nams “Susēja” (alternatīvās mūzikas festivāla “SAN-
SUSĪ” organizators LNO solists Armands Siliņš).

Lūgums pieteikt dalību līdz 26. februārim (atsaukt 
to iespējams līdz 28. februārim)!

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

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.
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Atzinums par informatīvo ziņojumu “Faktiskā situā-
cija un risinājumi normatīvo aktu skaita samazinā-
šanai” (TA-109), 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 871 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 

vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteiku-
mi””, 2. pielikums.

Par situāciju ar “māju-kuģi” Pāvilostas novadā, 
3. pielikums.

15. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-165 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 
īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās no-
zarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai re-
konstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi”

VSS-139 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas 
personā”

VSS-140 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-141 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-142 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Varoņu ielā 55a, Valkā nodošanu Valkas 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS-144 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-

mo īpašumu nodošanu Valmieras pilsētas pašval-
dības īpašumā”

VSS-145 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 
77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

VSS-146 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 
255 “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, 
izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāva-
nas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amat-
personas pienākumus, un kas ir publiskas personas 
institūcijas īpašums””

VSS-148 – Plāna projekts “Rīcības plāns Latgales re-
ģiona izaugsmei 2018.–2021. gadam”

VSS-150 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 1 1905. gada ielā 5, Koknesē, 
Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada paš-
valdības īpašumā”

VSS-158 – Noteikumu projekts “Noteikumi par bio-
drošības pasākumu kopumu medībās”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447068
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448313
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40448313
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_7_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_7_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_7_p3.pdf
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Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji vēl var 
pagūt pieteikties biznesa ideju konkursam

Labklājības ministrija (LM) aicina sociālās uzņēmēj-
darbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa 
ideju konkursam un piedāvāt biznesa idejas, kas 
palīdzētu risināt dažādas sociālās problēmas.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 21. feb-
ruāra plkst. 17, aizpildot un nosūtot LM interneta 

vietnē www.lm.gov.lv/text/3806 ievietoto pietei-
kuma veidlapu.

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pre-
tendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņē-
mējdarbību regulējošie normatīvie akti atrodami 
LM vietnē www.lm.lv, Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sadaļā, 
apakšsadaļā “Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju 
ideju konkurss”.

Semināri par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību

LM organizē pašvaldību sociālo 
dienestu speciālistu un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju apmācī-
bas par klienta aprūpes līmeņa 
noteikšanu. Apmācības nodroši-

na Latvijas Samariešu apvienība.

Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu šeit.

Februārī un martā apmācības paredzētas šādās 
vietās: Liepājā 22. februārī, Valmierā 1. martā, Rē-
zeknē 8. martā un Ikšķilē 15. martā.

Semināru cikls par energoefektivitāti 
uzņēmējiem un dzīvokļu īpašniekiem

Ekonomikas ministrija un 
Attīstības finanšu institūci-
ja Altum vairākās Latvijas 
pilsētās organizē seminārus 
par ES fondu finansējuma 
piesaisti daudzdzīvokļu ēku 

atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai uz-
ņēmumos un kvalitatīvu būvniecību.

Semināri daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai

Semināri par energoefektivitātes pasākumiem 
daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu no-
tiks: 21. februārī Rēzeknē un Daugavpilī; 22. feb-
ruārī Smiltenē un Cēsīs; 6. martā Rīgā (tiešraide: 
www.em.gov.lv). Uz semināriem aicināti namu pār-
valdīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību 
un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Semināri uzņēmējiem

Uzņēmēji aicināti uz semināriem par energoefek-
tivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefek-
tivitātes jomā un ES fondu atbalsta programmas 
“Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, 
enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER 
apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas pamatnosacījumiem, kā 
arī par energoefektivitātes iespējām samazināt iz-
maksas un uzlabot uzņēmumu konkurētspēju. Se-
mināri notiks: 21. februārī Rēzeknē un 22. februārī 
Smiltenē.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību

Būvniecības nozares pārstāvji un dažādu energo-
efektivitātes projektu īstenotāji aicināti uz dažādiem 
informatīviem pasākumiem, kuru mērķis ir izglītot 
un sniegt praktiskus padomus par ēku kvalitatīvu 
atjaunošanu. 23. februārī seminārs “Ventilējamās 
fasādes un logu montāža. Teorija un prakse” notiks 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lm.gov.lv/text/3806
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5SfcsCZtc-oTIffBrziOQ9AlLLJIQ3_YJIwL26-ReAhzI1g/viewform
http://www.em.gov.lv
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Jelgavas tehnikumā (Jelgavā, O. Kalpaka ielā 37). 
20. martā Latvijas Universitātes Dabas mājā (Rīgā, 
Jelgavas ielā 1) paredzēts seminārs “Siltumapgādes 
sistēma daudzdzīvokļu ēkā”. 6. aprīlī plānots semi-
nārs “Apmestās fasādes un logu montāža. Teorija un 
prakse”. 8.–11. martā Ekonomikas ministrija piedalī-

sies izstādē “Māja I” (stends “Dzīvo siltāk”). Detalizē-
ta informācija par visu semināru norises vietām un 
laiku, dienas kārtību un reģistrēšanos pieejama Eko-
nomikas ministrijas mājaslapā. Jaunumiem par ēku 
energoefektivitāti var sekot līdzi arī www.twitter.
com/siltinam un www.facebook.com/dzivosiltak.

BiSMART enerģētikai veltīta konference

23. februārī “Riga Islande Hotel” (Ķīpsalas ielā 2 
Rīgā) notiks nozares konference, kas veltīta ener-
ģētikai un ar to saistītiem jautājumiem.

Uz konferenci aicināti enerģētikas, siltumapgādes, 
ūdenssaimniecības, elektroenerģijas, gāzes, kuri-
nāmā un degvielas uzņēmumu īpašnieki un ar no-
zari saistītais menedžments, kā arī visi tie, kuriem 
šī tēma šķiet aktuāla, lai uzlabotu sava uzņēmuma 
darbību un veicinātu produktivitāti.

Šo konferenci varēs noskatīties tiešsaistē BiSMART 
Facebook plūsmā, BiSMART interneta vietnē bi-
smart.lv un straume.lv vietnē.

Var pieteikt projektus ES programmā 
“Eiropa pilsoņiem”

Izglītības, audiovizu-
ālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra (EACEA) 

publicējusi jaunu ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” ceļvedi (pieejams angļu valodā ŠEIT) un pie-
teikuma dokumentāciju 1. marta projektu uzsau-
kumiem. Projektu iesniegšanas termiņš – 1. marts.

Pieteikuma dokumentācija 1. marta projektu uz-
saukumam:

1. darbība “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
(European Remembrance) – projekta iesniegšanas 
kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT;

2. darbība “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabied-

riskā līdzdalība” (Democratic engagement and ci-
vic participation):

2.1. apakšpasākums “Pašvaldību sadraudzība” 
(Town Twinning) – projekta iesniegšanas kārtība un 
dokumentācija pieejama ŠEIT;

2.2. apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi” (Net
works of Towns) – projekta iesniegšanas kārtība un 
dokumentācija pieejama ŠEIT;

2.3. apakšpasākums “Pilsoniskās sabiedrības pro-
jekti” (Civil Society Projects) – projekta iesniegša-
nas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT.

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā 
pieejama EACEA vietnē ŠEIT. Prezentācija PIC koda 
iegūšanai – ŠEIT. Video, kā iegūt PIC kodu (no Eras-
mus+: Jaunatne darbībā programmas), – ŠEIT.

https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17794-seminars-siltumapgades-sistema-daudzdzivoklu-eka
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17794-seminars-siltumapgades-sistema-daudzdzivoklu-eka
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
http://www.twitter.com/siltinam
http://www.twitter.com/siltinam
http://www.facebook.com/dzivosiltak
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5835bf4112&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4832f456d0&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=111f55a89a&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=7af48bc649&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=41b7bd6168&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=d6ea185f8d&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=599d5c981f&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=745b20bb70&e=c29645e246
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Publicēti vairāki sadarbības partneru 
piedāvājumi

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas 
punkta Latvijā mājaslapā publicēti vairāki sadarbī-
bas piedāvājumi. Projektu ideju vidū ir arī piedā-
vājumi no organizācijām, kuras labprāt iesaistītos 
projektos kā sadarbības partneri. Ar piedāvāju-
miem varat iepazīties ŠEIT.

Viens no tiem ir organizācijas “Tampere Maja 
Foundation” partnerības piedāvājums. Viņi mek-
lē sadarbības partnerus, lai sagatavotu projektu 
programmas “Eiropa pilsoņiem” apakšpasākumā 
“Pašvaldību sadraudzība”. Ja jūs interesē šis pie-
dāvājums, lūgums sazināties ar ES fondu departa-
menta ES kultūras kontaktpunkta nodaļas konsul-
tanti Agnesi Rubeni (Agnese.Rubene@km.gov.
lv).

LIFE programmas INFODIENA 2018

1. martā VARAM (Rīgā, 
Peldu ielā 25, 409. tel-
pā) notiks LIFE pro-
grammas INFODIENA 
2018, kuras mērķis ir 

informēt un sniegt izpratni ikvienam interesen-
tam par LIFE programmu – Eiropas Savienības 
finansējumu dabas, vides un klimata jomu risinā-
jumiem.

Iepriekšēja reģistrācija šeit. Plašāka informācija 
pieejama šeit.

LVAF projektu konkursi pašvaldībām Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija izsludinājusi konkursu vadlīnijā “Multisek-
toriālie projekti” finansējuma saņemšanai akti-
vitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides 
stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma ris-
ku novēršanai”, kur projekta iesniedzējs var būt 
pašvaldība. Projektu koncepciju iesniegšanas ter-
miņš – 2. marts.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elek-
troniski pieejami LVAF administrācijas vietnes 
www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, pro-
jektu konkursu nolikumi”.

LVAF administrācija izsludinājusi divus projektu 
konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijā “Da-
bas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
saglabāšana”.

Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” pro-
jekta iesniedzējs var būt biedrība, nodibinājums, 
zinātniskā institūcija vai pašvaldība. Šajā aktivitātē 
iespējama, piemēram, tūrisma infrastruktūras iz-
veide vai atjaunošana, ezeru apsaimniekošana u.c. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 23. marts.

Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.Foto: Sandra Bērziņa

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=ce241371a6&e=c29645e246
mailto:Agnese.Rubene@km.gov.lv
mailto:Agnese.Rubene@km.gov.lv
http://ej.uz/vfez
https://lifeprogramma.lv/lv/jaunumi/news_199.html
http://www.lvafa.gov.lv
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
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Aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana” par projekta iesniedzēju (vadošo īsteno-
tāju) var būt biedrība vai nodibinājums, pašvaldī-
ba, pašvaldības institūcija un zinātniskā institūcija. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 30. marts.

Sugas un biotopu aizsardzības plāni pieejami šeit.

Atsevišķos plānos paredzētie apsaimniekošanas 
pasākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru 
krastu apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldī-
bām apsaimniekojot savā valdījumā nodotos pub-
liskos ezerus. Īstenojot šos plānus, iespējama arī 
veco parku izkopšana, upju straujteču atbrīvošana 

no bebru dambjiem un citas aktivitātes. Protams, 
jāņem vērā, ka pasākumus var īstenot vietās, kur 
konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, kurām iz-
strādāti sugas aizsardzības plāni. Šī ir iespēja iegūt 
papildu līdzekļus, lai, saglabājot vai uzlabojot kādas 
aizsargājamas sugas dzīves vietu, vienlaikus veido-
tu sabiedrībai pievilcīgu un rekreācijai izmantoja-
mu vidi.

Ar jautājumiem par veicamajām aktivitātēm, kon-
krētām vietām, kurās tās iespējams īstenot, un 
citiem jautājumiem laipni aicināti vērsties pie LPS 
padomnieces vides aizsardzības jautājumos San
dras Bērziņas (sandra.berzina@lps.lv).

Jauniešus aicina pieteikties festivālam 
“Artišoks 2018”

“Artišoks” ir lielākais jauniešu festivāls Daugavpilī, 
ko organizē Daugavpils pilsētas domes Sporta un 
jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa. Tas 
kļuvis par vienu no Daugavpils pilsētas vizītkartēm, 
jo festivālā piedalās ne tikai vietējie jaunieši, bet arī 
viesi no citām Latvijas pilsētām un valstīm. Šogad 
festivāls norisināsies, kā ierasts, pirmajā septem-
bra sestdienā – 1. septembrī – un notiks Daugav-
pils Dubrovina parkā.

Daugavpilieši aicina jauniešu organizācijas, intere-
šu grupas, biedrības un citus interesantus piedalī-
ties festivālā, rīkojot savas aktivitātes (spēles, pre-
zentācijas, uzdevumus, meistarklases, sportiskas 
aktivitātes u.c.) un iepazīstināt vienaudžus ar to, ko 
katrs darām.

Pieteikties dalībai festivālā var, aizpildot pieteiku-
ma anketu un nosūtot uz e-pasta adresi arturs.
popovs@daugavpils.lv vai zvanot pa tālruņiem 
26075318, 65422309 līdz 5. martam.

Fonda “1836” iniciatīva “Izgaismo Latviju!”

Fonds “1836” ai-
cina pašvaldības 
iesaistīties akcijā 
“Izgaismo Latvi-
ju!” un 21. jūnijā 
iedegt ugunsku-

rus visapkārt Latvijai!

“Izgaismo Latviju!” ir aicinājums svinēt mūsu tradī-
cijas un brīvību un vienoties latviešu tautai kopīgā 
rīcībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un sav-
starpējo sadarbību.

Katra pierobežas pašvaldība tiek aicināta 21. jūnijā 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
mailto:sandra.berzina@lps.lv
mailto:arturs.popovs@daugavpils.lv
mailto:arturs.popovs@daugavpils.lv
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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

iedegt vienu centrālo ugunskuru un norādīt uguns-
kura vietas novada pierobežas teritorijā, kur iespē-
jams iedegt ugunskurus sadarbības partneriem 
(Robežsardzei, skautu un gaidu kustībai, mazpul-
cēniem u.c.), pie kuriem aicināti pulcēties gan ie-
dzīvotāji, gan viesi, lai kopīgi dāvātu savu mīlestību 
un izdziedātu spēka dziesmas Latvijai. Ugunskura 
vietas tiks atzīmētas digitālā kartē, sniedzot ikvie-
nam interesentam vizuālu pārskatu par ugunskuru 

izvietojumu un aicinot pievienoties.

Vairāk informācijas par šo iecerēto akciju lasiet 
4. pielikumā.

Lūgums pašvaldībām izvērtēt iespēju iesaistīties 
akcijā “Izgaismosim Latviju!” un līdz 28. februārim 
sazināties ar akcijas kuratori Inesi Krūzi (29289859; 
inese@1836.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:inese@1836.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_7_p4.pdf



