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Latvijas Pašvaldību savienības delegācijas 
vizīte Moldovā

29.–31. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
delegācija  –  priekšsēdis  Gints Kaminskis,  priekš-
sēža vietnieki Andris Rāviņš un Gints Kukainis un 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede – darba vizītē vie-

sojas Moldovā,  lai  tiktos  ar Moldovas  Pašvaldību 
asociācijas  (CALM)  vadību  un Moldovas  pašvaldī-
bu vadītājiem, kā arī Latvijas Republikas vēstnieku 
Moldovas Republikā Ati Lotu.

Vizītes mērķis ir izvērtēt Latvijas un Moldovas paš-
valdību  un  to  asociāciju  līdzšinējo  sadarbību  un 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Attēlā: (no kreisās) Andris Rāviņš, Gints 
Kaminskis, Mudīte Priede un Gints Kukainis
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pārrunāt turpmākās sadarbības perspektīvas, iden-
tificēt problēmjautājumus un iespējamos risināju-
mus, kas veicinātu ciešākas sadarbības veidošanos 
starp Latvijas un Moldovas pašvaldībām un to aso-
ciācijām, kā arī veidot priekšnosacījumus veiksmī-
gam nacionālajam dialogam attīstības sadarbībā.

“Īstenojot attīstības sadarbības politiku, Latvijas 
pašvaldības var sniegt palīdzību Austrumu partne-
rības valstīm, daloties pieredzē par reformu īsteno-
šanu, demokrātiskas sabiedrības un sociālās attīs-
tības veicināšanu mūsu valstī. Latvijas ekspertu zi-
nāšanas un praktiskā pieredze ir līdzekļi, ar kuriem 
Latvija dod savu ieguldījumu stabilitātes un attīstī-
bas veicināšanā,” uzsver priekšsēdis G. Kaminskis.

Darba  vizīte  tiek  organizēta  projektā  “Strādājot 
kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnerval
stīs”, ko līdzfinansē Eiropas Komisija.

Projekta mērķis: stiprināt daudzpusēju dialogu at-

tīstības  sadarbības  jomā,  lielāko  vērību  pievēršot 
tieši dialogam starp pašvaldībām, Ārlietu ministri-
ju, valsts pārvaldes  institūcijām un nevalstiskajām 
organizācijām,  kas  darbojas  attīstības  sadarbības 
jomā.  Līdztekus  LPS  projektā  iesaistījušies  vēl  29 
partneri,  kas  pārstāv  gan  pašvaldību  asociācijas, 
gan atsevišķas vietējās un reģionālās pašvaldības.

Projektā  tieši  Latvijas  kontekstā  jau  īstenotas  un 
plānotas  vēl  vairākas  aktivitātes,  lai  stiprinātu 
daudzpusēju  dialogu  attīstības  sadarbības  jomā. 
Kā tradīciju plānots ieviest Eiropas Vietējās solida-
ritātes dienu Latvijā,  lai  informētu pašvaldības un 
iedzīvotājus  par  attīstības  sadarbību  un  attīstības 
izglītību.  Šāds  attīstības  sadarbības  pasākums  jau 
regulāri  tiek  īstenots  Francijā  un  Spānijā.  Pagāju-
šajā gadā Eiropas Vietējās solidaritātes dienas no-
tika Vidzemes reģionā, savukārt šogad no 13.  līdz 
18. novembrim tās noritēs Jaunpils novadā.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

24. oktobrī notika Novadu apvienības (NA) Valdes 
pirmā sēde jaunievēlētā apvienības priekšsēdētāja 
Ginta Kukaiņa vadībā, kuram tika ievēlēti divi viet-
nieki – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita 

Paulāne un  Jaunjelgavas novada domes priekšsē-
dētājs Guntis Libeks.

Novadu  apvienības  Valde  pārrunāja  apvienības 
turpmāko darbu, apsprieda NA nolikumu un izska-
tīja  Ministru  kabineta  (MK)  noteikumu  projektu 
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“Noteikumi  par  atkritumu  dalītu  savākšanu,  sa-
gatavošanu  atkārtotai  izmantošanai,  pārstrādi  un 
materiālu  reģenerāciju”, par ko  informēja LPS pa-
domniece Sniedze Sproģe. Viņa arī iepazīstināja ar 
LPS izstrādātajiem grozījumiem Zemes pārvaldības 
likumā,  kas  risinātu  situāciju  ar  koplietošanas  ce-
ļiem un ielām.

Savukārt LPS padomniece reģionālās attīstības jau-
tājumos Ivita Peipiņa  informēja par saskaņošanas 
sanāksmē apspriesto likumprojektu “Grozījumi Ad-
ministratīvo  teritoriju un apdzīvoto vietu  likumā”, 
norādot,  ka  likumprojekts  tiks  virzīts  uz  MK,  ne-
raugoties uz LPS, RACA, LPIA un PKC iebildumiem. 
Valde aicināja uzturēt LPS pozīciju un turpināt dis-
kusijas.

LPS padomnieks  informācijas  tehnoloģiju  jautāju-
mos Guntars Krasovskis  pastāstīja  par  ziņojumu 
“Par  Atvieglojumu  uzskaites  koplietošanas  risinā-
juma  ieviešanu  valsts  un  pašvaldību  pabalstu  un 
atvieglojumu administrēšanā”, atzīmējot, ka iecere 
ir  atbalstāma,  taču  ziņojums  nesniedz  atbildi,  ko 

šāds risinājums varētu dot kopumā, jo katrā pašval-
dībā darbojas savi saistošie noteikumi, kas  ir  jāie-
vēro konkrētajā teritorijā. Valde aicināja ziņojuma 
turpmākajā  apspriešanā  izvirzīt  ierosinājumu,  ka 
sākumā  šāds  risinājums  būtu  jāievieš  par  tādiem 
atvieglojumiem  un  pabalstiem,  kas  valstī  noteikti 
pēc vienādiem kritērijiem un ir saistoši visā valsts 
teritorijā.

LPS padomniece Ināra Dundure informēja par gro-
zījumiem  Izglītības  likumā un Vispārējās  izglītības 
likumā, kas tiek skatīti Saeimā budžeta dokumentu 
paketē.  Padomniece  norādīja  uz  jau  panāktajām 
vienošanām un jautājumiem, par kuriem vēl notiks 
diskusija.

Ņemot vērā izglītības aktualitāti, valde nolēma šai 
tēmai veltīt Novadu dienu, kas notiks 23. novem-
brī Aizkrauklē.

Plašāk lasiet šeit.

Andra Rakšte,
LPS padomniece novadu darbības jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Komitejas sēdē, kas notika 24. oktobrī, Labklājības 
ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta 
direktores  vietniece  Airīna Dreimane  informēja 
par  izmaiņām  valsts  sociālās  apdrošināšanas  ob-
ligāto  iemaksu  veikšanā  no  2018.  gada  1.  janvā-
ra,  savukārt  Valsts  kases  Norēķinu  departamenta 

direktore Aiga Vīksna  pastāstīja  par  plānotajām 
izmaiņām  kārtībā,  kādā  2018.  gadā  pašvaldībām 
tiks  piešķirta  valsts  budžeta  dotācija  par  perso-
nām,  kuras  ievietotas  ilgstošas  sociālās  aprūpes 
iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un 
centros  –  līdz  1998.  gada  1.  janvārim.  Paredzēts, 
ka  turpmāk pašvaldībām reizi mēnesī būs  jāinfor-
mē Valsts kase par iepriekš minēto personu skaitu 

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/novadu-apvieniba/3784-lps-novadu-apvienibas-valdes-sede
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attiecīgā mēneša pirmajā datumā. Informācija būs 
jāiesniedz  Valsts  kases  ePārskatu  sistēmā.  Valsts 
kase dotāciju pašvaldībām pārskaitīs atbilstoši paš-
valdību  iesniegtajiem  datiem  par  personu  skaitu. 
Ja pašvaldība prasītos datus Valsts kasē neiesniegs, 
dotācija  par  attiecīgo mēnesi  tiks  pārskaitīta tikai 
pēc informācijas iesniegšanas vienlaicīgi ar kārtējā 
mēneša finansējumu. Tāpat komitejas sēdē tika in-
formēts par būtiskākajiem ar 2018. gada pašvaldī-
bu budžetu saistītajiem jautājumiem. 

24. oktobra LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 

sēdes ieraksts pieejams LPS vietnes sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs”, apakšsadaļā “Videoarhīvs”: šeit.

Atgādinām, ka LPS vietnē ir publicēts 

‒	 Ministru kabineta un LPS 2018. gada vienoša-
nās un domstarpību protokols

–	 Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas aprēķins 2018. gadam.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Videokonference par sociālo 
uzņēmējdarbību

25. oktobrī Pašvaldību savienībā notika sadarbībā 
ar  Latvijas  Sociālās  uzņēmējdarbības  asociāciju 

(LSUA) organizētā LPS uzņēmējdarbības tīkla disku-
sija “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: jauna iespēja 
sociālo izaicinājumu risināšanai!”.

Diskusijā  piedalījās  LSUA direktore Madara Ūlan-
de,  Saeimas  deputāts  Einārs Cilinskis,  Iepirkumu 
uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile un Latvijas 
Samariešu  apvienības  direktors  Andris Bērziņš. 
Diskusiju vadīja LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane.

Prezentācijas  meklējiet  šeit!  Diskusijas  videoie-
raksts  atrodams  LPS  interneta  vietnes www.lps.lv 
sadaļā  “Tiešraides  –  Videoarhīvs”  vai  sekojot  šai 
saitei.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Videokonference par veselības 
veicināšanas projektiem

26. oktobrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un pa-
domniece  veselības  un  sociālajos  jautājumos  Ilze 
Rudzīte atklāja LPS un Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras (CFLA) kopīgi rīkoto videokonferenci par 
9.2.4.  specifiskā  atbalsta  mērķa  “Uzlabot  pieeja-
mību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem,  jo  īpaši  nabadzības  un  sociālās 
atstumtības  riskam  pakļautajiem  iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īste-
nošanu.

Videokonferencē  piedalījās  Veselības  ministri-
jas  (VM)  Investīciju  un  ES  fondu  uzraudzības 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/101-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-24-oktobri
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3767-noslegusas-sarunas-pie-lps-un-mk-2018-gada-domstarpibu-un-vienosanas-protokola
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3767-noslegusas-sarunas-pie-lps-un-mk-2018-gada-domstarpibu-un-vienosanas-protokola
http://www.lps.lv/lv/zurnals-logs-infolapa/dokumenti-lejupieladei
http://www.lps.lv/lv/zurnals-logs-infolapa/dokumenti-lejupieladei
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3795-diskusija-par-socialo-uznemejdarbibu-latvija
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/102-diskusija-par-socialo-uznemejdarbibu-latvija
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/102-diskusija-par-socialo-uznemejdarbibu-latvija
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departamenta  direktors  Jevgenijs Blaževičs,  VM 
Projektu  vadības  nodaļas  projektu  vadītāja  Elīna 
Kaktiņa, CFLA Veselības attīstības projektu nodaļas 
vadītāja Gunta Bērziņa,  vadītājas  vietniece  Ināra 
Bergmane, vecākā finanšu eksperte Aija Trizna un 
vecākā projektu vadītāja Inga Krecere.

Semināra  prezentācijas  meklējiet  šeit. Videoie-
raksts  pieejams  LPS  interneta  vietnes  www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS kļūst par Mēru pakta enerģētikas un 
klimata jomā atbalstītāju

LPS šonedēļ kļuvusi par 
Mēru  pakta  enerģēti-
kas un klimata jomā at-
balstītāju.  Mēru  pakts 
apvieno vietējās un re-
ģionālās  pašvaldības, 
kuras  brīvprātīgi  apņē-
mušās  savā  teritorijā 
īstenot Eiropas Savienī-

bas  klimata  un  enerģētikas  politikas mērķus.  Pie-
vienojoties  Mēru  pakta  atbalstītājiem,  LPS  varēs 
intensīvāk popularizēt Mēru paktu Latvijā, atbalstīt 
Mēru  paktu  parakstījušās  Latvijas  pašvaldības,  kā 
arī veicināt zināšanu apmaiņu ar citu valstu pašval-
dībām, kuras pievienojušās Mēru paktam.

Norises  Latvijas  politiskajā  darba  kārtībā  rosina 
Latvijas pašvaldības darboties klimata  jomā,  jo šā 
gada  martā  pieņemts  jaunais  Energoefektivitātes 
likums,  kas  nosaka  pašvaldības  energoefektivitā-
tes fonda izveidi, lai finansētu pašvaldības plānoto 
energoefektivitātes  pasākumu  un  enerģijas  pār-
valdības  sistēmu  īstenošanu.  Tāpat  vēl  šogad  Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) plāno pieņemt Latvijas pielāgošanās kli-
mata pārmaiņām stratēģiju.

Mēru  pakta  parakstītāji  jau  apņēmušies  līdz 
2030.  gadam  sasniegt  CO2  emisiju  samazinājumu 
par  40% un  pielāgot  integrēto  pieeju  ar  klimatis-
ko  pārmaiņu  sekām  saistīto  jautājumu  risināšanā 
un  pielāgojumā.  Pašvaldības  apņemas  paātrināt 
teritoriju  dekarbonizāciju,  pielāgoties  nenovērša-
majai klimata pārmaiņu ietekmei, kā arī palielināt 
energoefektivitāti  un  atjaunojamo  energoresursu 
izmantošanu. 

Lai  sasniegtu  iecerēto,  pašvaldību  politiskās  ap-
ņemšanās  tiek  īstenotas  ar  vietējo  ilgtspējīgas 
enerģētikas  rīcības  plānu palīdzību un monitorin-
ga  ziņojumiem  par  to  īstenošanu.  Šai  iniciatīvai 
pievienojas arvien jaunas pašvaldības, patlaban to 
skaits sasniedzis 6500, un  tās pārstāv vairāk nekā 
210 miljonus iedzīvotāju.

Latvijā Mēru paktam pievienojusies 21 pašvaldība, 
Rīgas Enerģētikas aģentūra un Latvijas Vides inves-
tīciju fonds kā nacionālais koordinators.

LPS  jau 8.  septembrī  īstenojusi  informatīvu Mēru 
pakta  pasākumu  Apē,  kur  uz  sanāksmi  pulcināja 
Latvijas  pašvaldību  izpilddirektorus  un  piedāvāja 
iepazīties ar vairāku Latvijas un ārvalstu pašvaldību 
pieredzi ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ievie-
šanā. Savukārt LPS padomniece vides aizsardzības 
jautājumos  Sandra  Bērziņa  pievienojusies  Mēru 
pakta  “Praktiķu grupai”,  kuras uzdevums  ir  sniegt 
komentārus no vietējo pašvaldību perspektīvas par 
paktam  pievienojušos  pašvaldību  virzītajiem  jau-
tājumiem.  Piemēram,  patlaban  “Praktiķu  grupa” 
izvērtē, kā vienkāršot  Ilgtspējīgas enerģētikas  rīcī-
bas plānu formas, lai tās būtu pielāgotas situācijai 
dažādās valstīs. 

Latvijas pašvaldību piemēri Austrumu 
partnerības konferencē Erevānā

24.  oktobrī  Erevānā  (Armēnijā)  Latvijas  delegāci-
jas  Reģionu  komitejā  vadītājs  Austrumu partnerī-
bas  reģionālo  un  vietējo  pašvaldību  konferences 
(CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunsleinis un LPS 
vecākais  padomnieks Māris Pūķis piedalījās  kon-
ferencē “Inovācijas un reģionālā attīstība: ierosme 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3789-videokonference-par-veselibas-veicinasanas-projektiem
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3789-videokonference-par-veselibas-veicinasanas-projektiem
https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/latvia
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/latvia
http://www.covenantofmayors.eu/about/about/signatories_en.html?q=Search+for+a+Signatory...&country_search=lv&population=&date_of_adhesion=&status=&commitments1=1&commitments2=1&commitments3=1
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3722-meri-paraksta-izpilddirektori-rikojas
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3722-meri-paraksta-izpilddirektori-rikojas
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izaugsmei Austrumu partnerības valstīs”.

Reģionu  komitejas  un  Armēnijas  Republikas  Te-
ritoriālās  administrācijas  un  attīstības  ministrijas 
organizētās  konferences mērķis  bija  veicināt  dalī-
šanos labās prakses piemēros par valsts pārvaldes 
reformu  un  ekonomiskās  attīstības  jautājumiem, 
tai skaitā par teritoriālo sadarbību. 4. oktobrī Tal-
linā  notikušās  ePartnerības  konferences  un  Eiro-
pas  Savienības  epārvaldes  ministru  konferences 
kontekstā Andris  Jaunsleinis Erevānā  iepazīstināja 
auditoriju ar skatījumu par epārvaldības lomu paš-
valdību attīstībā. Savukārt Māris Pūķis savā uzrunā 

akcentēja pašvaldību lomu ekonomiskās attīstības 
veicināšanā.

Lai veicinātu sadarbību un stiprinātu vietējās un re-
ģionālās pašvaldības Austrumu partnerības valstīs, 
Reģionu  komitejā  2011.  gadā  izveidoja  CORLEAP, 
tajā apvienojot 36 vietējo un reģionālo pašvaldību 
politiķus no Eiropas Savienības un Austrumu part-
nerības valstīm.

Plašāk šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

23. oktobrī valdošās koalīcijas partijas nolēma pa-
garināt  pārejas  posmu  internātskolu  finansēšanā, 
un  nākamgad  tās  vēl  turpinās  daļēji  finansēt  no 
valsts  budžeta.  Iepriekš  bija  paredzēts,  ka  līdz  ar 
jauno gadu no valsts maka pašvaldību internātsko-
lās nodrošinās tikai skolotāju algas un sākumskolas 
ēdināšanu, bet  izglītojamo uzturēšana  jāsedz vie-
tējām varām. Pašvaldības iebilda pret šādu modeli.

Viena no pašvaldībām, kurai aktuāla šī problēma, 
ir Salas novads, un telefonintervijā 30. oktobrī 
Dainai Oliņai stāsta Salas novada domes priekšsē-
dētāja IRĒNA SPROĢE.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE
TELEFONINTERVIJA

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3804-latvijas-pasvaldibu-piemeri-austrumu-partneribas-konference-erevana
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valsts-neuztures-internatskolas-drabesu-skola-jau-parkvalificejas.a254614/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p0.MP3
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Ināra Dundure,
LPS padomniece 
izglītības, jaunatnes un 
kultūras jautājumos 

Internātskolu problēma ir ļoti aktuāla, jo mūsu sa-
biedrībā nabadzības līmenis nevis pazeminās, bet, 
tieši otrādi, pat pieaug un pārsniedz 31%. Diemžēl 
arī nabadzīgo ģimeņu skaits nesamazinās. Pašvaldī-
bām kopā ar valsti ir jādomā par to, kādas izglītības 
iespējas mēs nodrošinām šo ģimeņu bērniem.

Kas tad ir  internātskolas, un kādu lomu tās pilda? 
Šīs  skolas  nosedz  tā  saucamo  pelēko  zonu.  Nav 
noslēpums,  ka  Latvijā  ir  ģimenes,  kas  nepietieka-
mi  rūpējas  par  saviem  bērniem.  Atņemt  šādiem 
vecākiem  aizgādības  tiesības  ir  pats  skaudrākais 
risinājums  un  pats  smagākais  lēmums.  Internāt-
skolās šo nelabvēlīgo ģimeņu atvases iemācās ne-
pieciešamās  sociālās  prasmes.  Pagājušā  gada MK 

un LPS vienošanās un domstarpību protokolā tika 
ierakstīta apņemšanās “līdz 2016. gada 31. decem-
brim  izvērtēt  internātskolu  attīstības  iespējas  un 
iespējamos risinājumus internātskolu finansēšanai 
turpmākiem gadiem, izskatot iespēju internātskolu 
darbību nodrošināt no valsts budžeta  līdzekļiem”. 
Diemžēl  arī  šā gada protokolā  tas palika  kā nesa-
skaņotais jautājums.

Jāsaprot,  ka  internātskolu  un  to  audzēkņu  likteņi 
nav tikai pašvaldību, bet mūsu visu kopīgā atbildī-
ba. Visiem kopā arī  jādomā, ko varam darīt  lietas 
labā.  Internātskolu  finansējumu  nākamajam  ga-
dam izdevās saglabāt. Gads ir pietiekami ilgs laiks, 
lai, ja vien būs griba un apņēmība, problēmu spētu 
padziļināti izvērtēt, atrodot risinājumu.

Pēc LPS iniciatīvas šis jautājums tika vairākkārt ska-
tīts dažādos forumos un dažādos līmeņos. To visu 
apsverot,  Saeimas  deputāti  nonāca  pie  secināju-
ma, ka jāturpina darbs, lai labāk izprastu un anali-
zētu internātskolu lomu un vietu izglītības sistēmā.

Jau  31.  oktobrī  Saeimas  Izglītības,  kultūras  un  zi-
nātnes komisija rīko  izbraukuma sēdi uz Vaiņodes 
internātpamatskolu  un  Kandavas  internātskolu, 
kurā piedalīsies arī LPS un ieinteresēto pašvaldību 
pārstāvji. 

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 
notiks 1. novembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 
(LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Biotopu kartēšana un teritoriju plānošana (ziņos 
LPS padomniece vides jautājumos Sandra Bērzi-
ņa un Jūrmalas pilsētas domes eksperte stratē-
ģiskās plānošanas jautājumos Ilze Ungure).

2. Saimnieciskās  darbības  ierobežojumi  īpaši  aiz-
sargājamos biotopos,  sods par  to bojāšanu vai 
iznīcināšanu  (ziņos  VARAM  Vides  aizsardzības 
departamenta  direktore  Daiga  Vilkaste  un  Da-
bas aizsardzības pārvaldes Stratēģiskās vadības 
un koordinācijas departamenta direktore  Iveta 
Timze).

KOMENTĀRS

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE
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3. Par mikroliegumu izveides procesu īpaši aizsar-
gājamām sugām un biotopiem (ziņos S. Bērziņa 
un Garkalnes novada domes Juridiskās daļas va-
dītāja Margarita Gorškova).

4. Par  VARAM  sagatavoto MK  noteikumu  projek-
tu  “Grozījumi  Ministru  kabineta  2014.  gada 
14. oktobra noteikumos nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību  teritorijas  attīstības plānošanas do-
kumentiem”” (VSS1049) (ziņos LPS padomnie-

ce  attīstības  un  plānošanas  jautājumos  Gunta 
Lukstiņa).

5. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot 
šai saitei.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS mājokļu politikas tīkla sanāksme 
Valmierā

LPS  mājokļu  politikas  tīkla  sanāksmediskusija 
“Vai Latvijā ir jāattīsta dzīvokļu īres tirgus?” notiks 
1. novembrī plkst. 10 Valmierā (Valmieras Kultūras 
centrā Rīgas ielā 10).

Darba kārtība:

10:30  –  Sanāksmes  atklāšana  (Valmieras  pilsētas 
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks).

10:35  –  Saeimas  Valsts  pārvaldes  un  pašvaldības 
lietu  komisijas  Mājokļu  apakškomisijas  pārstāvja 
uzruna.

10:40 – Mājokļu politikas tīkla stratēģiskie uzdevu-
mi (LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis).

10:50–12:40  –  Paneļdiskusija  “Mājokļu  politikas 
aktualitātes Latvijā”: mājokļu politikas aktualitātes 
(Ekonomikas ministrijas  valsts  sekretāra  vietnieks 
Edmunds  Valantis);  mājokļu  politikas  problēm-
jautājumi (LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis); 
īres maksas  politika:  Jelgavas  novada  pašvaldības 
pieredze (SIA “Jelgavas novada KU” priekšsēdētāja 
Antra Alksne); mājokļu politika – cilvēkresursu pie-
saistes līdzeklis: Smiltenes novada, Tukuma novada 
un Valmieras pilsētas domes pieredze.

13:30–15:00 – Paneļdiskusija “Mājokļu politika; fi-
nansējuma piesaistes  iespējas un  riski”:  “Mezanī-
na  aizdevumi  –  instruments  īres  namu  izveidei” 
(E. Valantis); “Mājokļu politikas risinājumi Pierīgas 
pašvaldībās” (Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
Māris  Sprindžuks);  “Tirgus  un  valdības  nepilnības 
īres  tirgū”  (M.  Pūķis);  “Uzņēmējdarbības  attīstī-
ba un dzīvojamais fonds” (LPS padomniece Andra 
Feldmane);  “Vai  nepieciešama  pašvaldību  iejauk-
šanās īres tirgū” (J. Baiks).

15:00–15:30  –  Valmieras  kapitālsabiedrības  “Val-
mieras namsaimnieks” pieredze īres tirgus attīstībā 
(“Valmieras namsaimnieka” Valdes priekšsēdētājs 
Valdis Jēgers).

Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Pašvaldību sadarbības tīkla 
“Dabas aizsardzība un atkritumu 
apsaimniekošana” sanāksme

Pašvaldību  sadarbības  tīkla  “Dabas  aizsardzība 
un  atkritumu  apsaimniekošana”  sanāksme  notiks 
2. novembrī plkst. 11 Ozolniekos (Ozolnieku Tau-
tas namā Rīgas  ielā 23). Uz sanāksmi tiek aicināti 
pašvaldību pārstāvji, kurus pašvaldības pieteikušas 
darbam tīklā.

Darba kārtība:

11:00–11:10  –  Sanāksmes  atklāšana  (Ozolnieku 
novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš).

11:10–11:50 – Valsts un pašvaldību funkcijas vides 

aizsardzības jomā (VARAM Dabas aizsardzības de-
partamenta direktore Daiga Vilkaste un Vides aiz-
sardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).

11:50–12:20 – Pašvaldību un Valsts  vides dienes-
ta  sadarbība  kontroles  jautājumos;  pieeja datiem 
(Valsts  vides dienesta  ģenerāldirektore  Inga Koļe-
gova).

12:20–12:40 – Dati par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām un mikroliegumiem, kartogrāfiskās apli-
kācijas BLIS sistēmā (LPS padomniece vides aizsar-
dzības jautājumos Sandra Bērziņa).

12:40–13:00 – Aktualitātes atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā un pašvaldību atbildība par atkritumu 
reģenerāciju  un  pārstrādi  (LPS  padomniece  lauku 
attīstības jautājumos Sniedze Sproģe un R. Vesere).

13:00–13:30 – Prioritārās tēmas, dati un darbības 
veids 2018. gadā: tikšanās regularitāte, norises vie-
tas, apmācības u.c.

14:00  –  Izbraukums  uz  plastmasas  pārstrādes  un 
riepu pārstrādes ražotnēm:

14:30–15:30 – “PET Baltija”;

16:00–17:00 – SIA “E Daugava.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS diskusija par VARAM 
uzņēmējdarbības ziņojumu

3. novembrī plkst. 11 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē) notiks LPS uzņēmējdarbī-
bas tīkla diskusija.

Tajā tiks apspriestas divas tēmas:

–  VARAM par to, kā palielināt pašvaldību lomu in-
vestīciju piesaistes procesā un uzņēmējdarbības 
attīstībā. Šī diskusijas daļa ir iecerēta par uzņē-
mējdarbības  attīstībai  būtiskiem  jautājumiem, 
un  kā  pamatdokuments  ir  VARAM  izstrādātais 
konceptuālais  ziņojums  “Problēmjautājumi 
saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību paš-

valdībām  uzņēmējdarbības  sekmēšanai  savā 
teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to ie-
spējamie risinājumi”;

–  par  iniciatīvu “Atbalsti mazo biznesu” un Mazā 
biznesa diena.

Dalībnieki, kuriem nav  iespējas  ierasties uz disku-
siju  klātienē,  tās  norisi  varēs  vērot  LPS  interneta 
vietnē www.lps.lv,  sadaļā  “Tiešraides”,  kā  arī  pie-
dalīties diskusijās, jautājumus sūtot uz epasta ad-
resi tiesraide@lps.lv. Diskusijas videoierakstu varēs 
noskatīties vēlāk, sekojot saitei http://www.lps.lv/
lv/tiesraidesvideoarhivs.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs
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LPIA sanāksme Rucavā

Latvijas  Pašvaldību  izpilddirektoru  asociācijas 
(LPIA) sanāksme notiks 3. novembrī plkst. 10 Ru-
cavā (“Pagastmājā”).

Darba kārtība:

10:00–11:00 – Rucavas novada domes priekšsēdē-
tāja Jāna Veita uzruna. Prezentācija par novadu (iz-
pilddirektors Edgars Bertrams).

11:00–11:20 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš).

11:20–11:40  – Meliorācija  pilsētās  un  lauku  teri-
torijā.  Kā mazināt plūdu un palu draudus? Kā  sa-
vienot  “paralēlās  pasaules”  –  nodrošināt  katra 
projekta  sasaisti  ar meliorācijas  sistēmas  noteces 
vienmērīgu plūsmu? Valsts un pašvaldību (pašval-
dību  nozīmes) meliorācijas  sistēmas  (Zemkopības 
ministrijas (ZM) Zemes pārvaldības un meliorācijas 

nodaļas vadītājas vietnieks Valdis Pētersons).

11:40–12:00  – Meliorācijas  kadastra  informācijas 
sistēmas datu pieejamība un izmantošana pašval-
dībās (ZM NĪ meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs 
Valdis Groza).

12:00–12:20 – Pieejamie līdzekļi meliorācijas sistēmu 
atjaunošanai un uzturēšanai. Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) iesniegtie un atbalstītie projekti (LAD pārstāvis).

12:20–12:40  –  Meliorācijas  nozīmīgums  (Latvijas 
Meliorācijas biedrības Valdes loceklis Jānis Biezais).

12:.40–13:10  –  Risinājumi  notekūdeņu  attīrīšanai 
mazajās apdzīvotajās vietās (vides eksperte Loreta 
Urtāne).

13:50–14:10 – LPIA Valdes kandidatūru apsprieša-
na un izvirzīšana (lielpilsētas, pieci reģioni).

14:10–14:50  –  Plānotā  20  īpaši  aizsargājamo  da-
bas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un 
pašvaldību loma tajā. Pirmie secinājumi par bioto-
pu  kartēšanas  procesu.  Īpaši  aizsargājamo  dabas 
teritoriju apsaimniekošana (LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa).

15:00–17:00 – Novada apskate: kūdras pārstrādes 
uzņēmums “Compaqpeat”, Rucavas Muižas kalns, 
Papes dabas parks: biotopu apsaimniekošana (pa-
raugdemonstrējumi ar niedru pļāvēju, ja ļaus laik-
apstākļi).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Valdes sēde Jelgavā

LPS Valdes sēde notiks 7. novembrī Jelgavā.

Darba kārtība:

10:00–11:30 (Jelgavas pilsētas operatīvās informā-
cijas centrā Sarmas ielā 4) Jelgava – no drošas līdz 
viedai  pilsētai.  Civilās  aizsardzības  nodrošināšana 
un  pilsētvides  gudro  risinājumu  ieviešana  praksē 
(ziņos  Jelgavas  pilsētas  pašvaldības  operatīvās  in-
formācijas centra vadītājs Gints Reinsons).

11:45–12:45 (Jelgavas pilsētas domes sēžu zālē Lie-
lajā ielā 11, 2. stāvā) 

1. Jelgavas  pilsētas  sadarbības  teritorijas,  pārro-

bežu sadarbības projekti (ziņos Jelgavas pilsētas 
domes Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes 
vadītājas vietniece Ineta Vintere). 

2. Par LPS komunikācijas turpmākajiem virzieniem 
(ziņos LPS padomniece Jana Bunkus).

3. Par  LPS  štatu  sarakstu  (ziņos  LPS  priekšsēdis 
Gints Kaminskis).

4. Dažāda informācija: 

–  LPS padomniece veselības un sociālajos jau-
tājumos Ilze Rudzīte – par GMI;

–  Jana Bunkus – par laikraksta “Bauskas Dzīve” 
sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
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Par  likumprojektu  “Grozījumi  Administratīvo  teri-
toriju un apdzīvoto vietu likumā”, 1. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā””, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos nr. 288 “So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemša-
nas kārtība””, 3. pielikums.

Par  likumprojektu  “Dzīvojamo  telpu  īres  likums”, 
4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālās 
aprūpes pakalpojumu noteikumi”, 5. pielikums.

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

Par  likumprojektu  “Grozījumi  Vispārējās  izglītības 
likumā”, 7. pielikums.

VSS1133 – Rīkojuma projekts “Par Skrundas nova-
da pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS1126 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 
109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta””

VSS1138 – Rīkojuma projekts “Par Stopiņu nova-

da  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS1139 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas nova-
da  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS1137 Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
būvju, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodoša-
nu Tukuma novada pašvaldības īpašumā”

VARAM semināri par zaļo publisko 
iepirkumu

VARAM aicina valsts un pašvaldību un to institūciju 
iepirkumu  speciālistus  un  uzņēmējus,  kuri  saredz 
iespēju attīstīt piedāvājumu zaļo publisko  iepirku-

mu jomā, uz reģionālajiem semināriem 1. novem-
brī Balvos un 2. novembrī Smiltenē. Pēdējais semi-
nārs šogad notiks 13. novembrī Rīgā.

Papildinformāciju  varat  meklēt  VARAM  tīmekļa 
vietnē šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439790
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439790
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439790
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439722
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439722
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439722
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439722
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439800
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439800
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439800
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439795
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_41_p7.pdf
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Rīgas plānošanas reģions izveidojis palīgu 
zaļā iepirkuma īstenošanai

Kopš 1.  jūlija  zaļais publiskais  iepirkums  ir obligā-
ti  jāpiemēro astoņām preču un pakalpojumu gru-
pām,  tai  skaitā  biroja  papīram,  drukas  iekārtām, 
datortehnikai,  ēdināšanas  pakalpojumiem,  tīrīša-
nas  līdzekļiem,  iekštelpu un ielu apgaismojumam, 
kā arī satiksmes signāliem: to paredz MK noteikumi 
par zaļo publisko iepirkumu.

Lai  iedrošinātu  publiskajos  iepirkumos  vairāk  iz-
mantot videi draudzīgus pakalpojumus un preces, 
Rīgas plānošanas reģiona eksperti ES līdzfinansēta-

jā projektā “GreenS” izveidojuši standartizētu zaļā 
publiskā iepirkuma dokumentāciju.  Sagatavotie 
dokumentu  paraugi  būtiski  atvieglos  iepirkumu 
speciālistiem konkursu nolikumu sagatavošanu.

Patlaban speciālisti izveidojuši tehniskās specifikā-
cijas  un  vērtēšanas  kritērijus  noteiktām produktu 
grupām  –  ielu  apgaismošanā  izmantojamajiem 
gaismas  ķermeņiem,  datoriem  un  datorekrāniem 
ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī transport-
līdzekļiem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. Doku-
mentu paraugi pieejami šeit.

Izstrādāto dokumentu izmantošanu iesaka Iepirku-
mu uzraudzības birojs un VARAM.

Latvijas pašvaldības aicinātas uz semināru 
par URBACT programmas konkursu

3. novembrī Rīgas 
NVO nama  zālē  no-
tiks  seminārsinfor-
matīvā  diena  par 
URBACT  program-

mas labās prakses pārneses projektu (Transfer Net-
works) konkursu.

Līdz  2018.  gada  10.  janvārim  Latvijas  pašvaldības 
var pieteikties dalībai sadarbības tīklos, lai savā te-
ritorijā ieviestu kādu no 97 URBACT labās prakses 
piemēriem (URBACT Good Practice City) pilsētu at-
tīstībā. Rīgas NVO nams ir viena no apstiprinātajām 
labajām praksēm.

Semināra darba kārtība pieejama šeit.

Dalībai  seminārā  lūgums  reģistrēties  līdz 1. no-
vembrim šeit.

Semināri pašvaldību nominētajiem 
mācību jomu koordinatoriem

Pašvaldību  nominētie  mācību  jomu  koordinatori 
tiek aicināti uz semināriem, kas notiks Rīgā, Iman-
tas 7. līnijā 1 (bijušās RPIVA telpās): 7. novembrī – 
sociālā un pilsoniskā mācību joma; 8. novembrī – 
pirmsskolas  un  sākumskolas  koordinatori;  9. no-
vembrī – valodu mācību joma; 16. novembrī – teh-
noloģiju mācību joma; 21. novembrī – veselības un 

fiziskās  aktivitātes mācību  joma;  22. novembrī – 
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 
joma; 23. novembrī  – matemātikas mācību  joma 
un 30. novembrī – dabaszinātņu mācību joma.

Pirms  semināra  ieteicams  iepazīties  ar  mūsdienī-
gas lietpratības izglītības mācību satura un pieejas 
apraksta  dokumentu  un  attiecīgās mācību  jomas/
izglītības posma sasniedzamajiem rezultātiem sko-
lēnam šeit: https://www.skola2030.lv/apspriesana.

16. Dabas diena Latvijas valsts mežos

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina piedalīties infor-
matīvajā seminārā “Meža atjaunošana pēc galvenās 

cirtes”, lai iepazīstinātu ar LVM realizēto meža atjau-
nošanas  praksi  un  izaicinājumiem.  Seminārs  notiks 
8. novembrī LVM klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, 
zālē  “Pīlādzis”.  Uz  semināra  objektiem  Zemgales 

http://greensproject.eu/lv/atbalsts-zpi/iepirkumu-specialistiem/
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text//URBACT seminars__darba_kartiba_031117.docx
http://www.varam.gov.lv/lat/registracija_01
https://www.skola2030.lv/apspriesana
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reģionā varēs do-
ties kopīgi ar au-
tobusu.

Lūgums  līdz 
3. novembrim 

informēt par dalību un nepieciešamo vietu skaitu 
autobusā,  rakstot  uz  epasta  adresi:  m.arente@
lvm.lv.

Programma:

10:00  –  Dabas  dienas  mērķis,  programma  (mež-
saimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis).

10:10  –  Meža  atjaunošana  pēc  galvenās  cirtes: 
iespējas,  lēmuma  pieņemšana,  kvalitātes  kontro-
le  (plānošanas  izpilddirektors  Jāzeps  Zdanovskis); 

koksnes produktu  ražošana un piegāde  (mežkopī-
bas direktors Mārtiņš Gūtmanis).

11:20 – Pārbrauciens uz meža atjaunošanas objek-
tiem LVM Zemgales reģiona Klīves iecirknī.

12:15 – Pusdienas mežā, atpūtas vietā “Piecu ceļu 
krusts”.

13:00  –  Meža  atjaunošanas  piemēri:  informācija 
par teritoriju; meža atjaunošanas prakses iespējas 
un  izaicinājumi  (Zemgales  reģiona  meža  apsaim-
niekošanas plānošanas vadītājs Jānis Zitāns un Klī-
ves iecirkņa mežkopis Gunārs Blūms).

15:00 –  Jautājumi, diskusija; dienas  kopsavilkums 
(Aigars Dudelis).

15:30 – Izbraukšana uz Rīgu.

Latvijas lielo pilsētu pašvaldības aicinātas 
piedalīties EURECA projekta seminārā par 
zaļajiem datu centriem

8. novembrī Rīgas domē norisināsies  seminārs, 
kurā IT nozares eksperti, Latvijas lielo pilsētu paš-
valdību un valsts sektora pārstāvji dalīsies pieredzē 
un  apspriedīs  dažādus  aspektus  par  datu  centru 
produktu  un  pakalpojumu  energoefektivitāti  un 

ilgtspējību.  Pasākums  ir  piemērots  IT  vadītājiem, 
IKT vadītājiem, politikas veidotājiem, enerģijas pār-
valdītājiem,  datu  centru  vadītājiem un  iepirkumu 
speciālistiem.

Informācija par pasākuma programmu un mērķiem 
pieejama šeit. Reģistrācija līdz 6. novembrim šeit. 
Katrs semināra dalībnieks saņems oficiālu EURECA 
profesionālās apmācības treniņa sertifikātu.

Starptautiska konference par karjeras 
izglītību Latvijā un Eiropā

 

Kādā vecumā jāuzsāk karjeras  izglītība, kur to vis-
efektīvāk veikt – klasē vai uzņēmumā –, kā to darīt, 
kādas metodes un paņēmienus izmantot? Par šiem 
un  citiem  jautājumiem  debatēs  starptautiskajā 
konferencē par karjeras  izglītību Latvijā un Eiropā 

“Karjeras izglītība: kad? Kur? Kā?”,  kas  notiks 8. 
un 9. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā (Jomas 
ielā 35).

Konferenci organizē Jūrmalas pilsētas dome un Jūr-
malas  Interešu  izglītības  iestāde  sadarbībā ar  LPS 
un  Latvijas  Karjeras  attīstības  atbalsta  asociāciju. 
Konferences mērķis ir veidot uz teorētiskajām atzi-
ņām un praktisko pieredzi balstītu dialogu par kar-
jeras izglītības aktuālajiem jautājumiem.

Konferences darba kārtība pieejama LPS interneta 
vietnē šeit.

mailto:m.arente@lvm.lv
mailto:m.arente@lvm.lv
https://www.dceureca.eu/?page_id=3028
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-10th-eureca-workshop-in-riga-registration-38880706239#tickets
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3787-konference-par-karjeras-izglitibu-latvija-un-eiropa-karjeras-izglitiba-kad-kur-ka
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Notiks semināri par labo praksi ES fondu 
projektu īstenošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
ES  fondu finansējuma  saņēmējus un  citus  intere-
sentus uz semināru par labo praksi ES fondu atbal-
sta izmantošanā.

Semināri notiks: 8. novembrī Rīgā (kopstrādes tel-
pā  “TEIKUMS” Gustava  Zemgala  gatvē  78,  Jauna-
jā Teikā), 15. novembrī Kuldīgā  (Mārtiņzālē Pilsē-

tas  laukumā 4), 22. novembrī Rēzeknē  (Rēzeknes 
novada  pašvaldības  Lielajā  zālē  Atbrīvošanas  ale-
jā 95a), 29. novembrī Cēsīs  (CATA Kultūras namā 
Jāņa Poruka  ielā 8) un 6. decembrī Jelgavā  (vieta 
tiks precizēta).

Semināru 8. novembrī būs iespēja vērot arī tiešsais-
tē CFLA vietnes www.cfla.gov.lv jaunumu sadaļā.

Pieteikšanās  semināra  apmeklējumam  un  darba 
kārtība pieejama CFLA mājaslapā.

Latvijas skolu konkurss “Medijplēsis”

Skolu mediju konkursu “Medijplēsis” organizē jau-
niešu organizācija “Avantis”, jauniešu mediju centrs 

“Young Media House” un Gētes  institūts. Pieteik-
ties konkursam var līdz 9. novembra vakaram, aiz-
pildot  anketu  šeit.  Konkursa  nolikums  pieejams 
šeit.

Konference par pārvaldības reformas 
vērtējumu

10. novembrī  Rīgā,  Tieslietu ministrijas  Sarkanajā 
zālē,  notiks  konference  “Sasniegtais  un  vēl  darā-

mais: publisko kapitālsabiedrību pārvaldības refor-
mas vērtējums”. Reģistrēšanās – līdz 5. novembrim. 

Lai  pieteiktu  dalību  un  aplūkotu  programmu,  lū-
dzu, sekojiet saitei: https://goo.gl/zb5wFn.

http://www.cfla.gov.lv/lv/
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOC9SgKDcMoof0lh3pI801K1QYMq4KGlem0Jn5Vb8mS7RjvA/viewform
https://drive.google.com/file/d/0B1KTdgBsishPQlNIMWpkQWVuSXM/view
https://goo.gl/zb5wFn
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Seminārs par latvāņu ierobežošanu

SIA “Integrētās audzēšanas skola” aicina pašvaldī-
bu darbiniekus apmeklēt semināru “Latvāņu iero-
bežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības 

metodes”,  kas  notiks  22. novembrī Cēsu  novada 
Vaives pagasta Kaķukrogā.

Pieteikšanās – līdz 15. novembrim, aizpildot Pietei-
kumu semināram.

Iespēja pieteikt projektus 
mērķprogrammai “Latvijai – 100”

Organizācijas,  biedrības  un  nodibinājumi  aicinā-
ti  iesniegt  projektus  Valsts  kultūrkapitāla  fonda 
mērķ programmas “Latvijai – 100” konkursam. Pro-
jektu iesniegšana norisināsies līdz 24. novembrim.

NOLIKUMS pieejams šeit.

Izsludināts programmas “NVO fonds” 
konkurss

Sabiedrības  integrācijas 
fonds  izsludinājis  atklātu 
projektu  iesniegumu  kon-
kursu 2018. gadā īstenoja-
miem  projektiem  Latvijas 

valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. 
Programmā  plānots  atbalstīt  projektus  divos  dar-
bības  virzienos:  “NVO  darbības  stiprināšana”  un 
“NVO  interešu  aizstāvības  stiprināšana”.  Projekta 
iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrē-
ta biedrība vai nodibinājums līdz 21. novembrim.

Vairāk informācijas var atrast ŠEIT.

“3+ Ģimenes kartes” izsniegs arī 
daudzbērnu ģimeņu bērniem un 
jauniešiem

“3+  Ģimenes  kartes”  turp-
māk  izsniegs  arī  bērniem  un 
jauniešiem, kas mācās: to no-
saka MK pieņemtie grozījumi 
noteikumos  “Valsts  atbalsta 
programmas  “Latvijas  Goda 
ģimenes  apliecība  “3+ Ģime-
nes karte”””.

Turpmāk  vecākam  būs  tiesī-
bas  lūgt  šo  karti  piešķirt  arī 
bērniem, kas ir sasnieguši sep-
tiņu gadu vecumu, un pilnga-
dīgajām personām, kuras tur-
pina iegūt izglītību, bet vēl nav 

sasniegušas  24  gadu  vecumu. Vienlaikus  noteikts, 
ka bērns,  lietojot “3+ Ģimenes karti”, personu ap-
liecinoša dokumenta vietā var uzrādīt skolēna aplie-
cību. Kartes izsniedz Sabiedrības integrācijas fonds.

http://ias.lv/lv/saturs/pieteikums-seminaram-latvanu-ierobezosana-izmantojot-integretas-augu-aizsardzibas
http://ias.lv/lv/saturs/pieteikums-seminaram-latvanu-ierobezosana-izmantojot-integretas-augu-aizsardzibas
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=b11b510cd8&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=b11b510cd8&e=c29645e246
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10313&Itemid=127&lang=lv
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Vienotajos klientu apkalpošanas centros 
veiksmīgi tiek izmantota Digitālā centra 
veidota informācijas sistēma

Ventspils  Digitālais  centrs  sadarbībā  ar  VARAM 
izstrādājis  un  šobrīd  uztur  Valsts  un  pašvaldību 
vienoto  klientu  apkalpošanas  centru  (VPVKAC) 
pakalpojumu  vadības  sistēmu,  kurā  reģistrēts  jau 
100 000. pakalpojumu pieteikums.

Ventspils Digitālais  centrs  ir nozīmīgs VPVKAC sa-
darbības partneris, jo Digitālā centra speciālisti no-
drošina  informatīvo  sistēmu,  portālu  www.pakal-
pojumucentri.lv, klientu apkalpošanas centru sazi-
ņu ar valsts institūcijām, kā arī lietotāju apmācību 
visā Latvijā.

Visbiežāk  izmantotais  pakalpojums  VPVKAC  ir 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpo-
jums “Slimības pabalsts”, tas kopš centru pastāvē-
šanas sākuma pieprasīts 40 199 reizes. Otrs popu-
lārākais pakalpojums ir “Gada ienākumu deklarāci-
jas pieņemšana”, kas pieprasīts 6527 reizes.

2015.  gadā  tika  uzsākta  VPVKAC  izveide  novadu 
nozīmes  attīstības  centros.  Pakalpojumu  centri 
darbojas  uz  pašvaldību  bāzes  un  saskaņā  ar  vie-
notiem principiem nodrošina klientiem vienkopus 
gan pašvaldību pakalpojumus kā  līdz šim, gan no-
teiktus valsts pakalpojumus. Kopumā Latvijā šobrīd 
darbojas 79 šādi pakalpojumu centri.

Plašāka informācija par VPVKAC sniegtajiem pakal-
pojumiem pieejama šeit vai šeit.

Eiropas Komisija apstiprina Inčukalna 
sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu

Eiropas Komisija apstiprinājusi finanšu ieguldījumu 
Inčukalna  sērskābā  gudrona  dīķu  sanācijas  otrās 
kārtas  projektā,  kur  tā  īstenošanai  kopumā  pare-
dzēti vairāk nekā 29 miljoni eiro, no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) finansējot 85% no ko-
pējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta otrā posma  īstenošanā,  izmantojot ERAF 
līdzfinansējumu, paredzēta Dienvidu dīķa sanācijas 
pabeigšana, Ziemeļu dīķa sanācija, sanācijas darbu 
uzraudzība, inženiertehniskie pakalpojumi un pro-
jekta vadība.

Līdz 2023. gada nogalei plānots atjaunot 2,5 ha ze-
mes, kas aptver abu piesārņojuma avotu (dīķu) pla-
tību. Projekta ieviešanas rezultātā kopējā ietekmē-
tā  zemes platība, ko varēs  iesaistīt  saimnieciskajā 
apritē atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam, 
ir aptuveni 7–9 ha. Šo platību varēs, piemēram, iz-
mantot kā meža zemi.

Projekta iesniedzējs ir Valsts vides dienests – tiešās 
pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir organizēt vēs-
turiski piesārņoto vietu sanāciju –, savukārt atbildī-
gās iestādes funkcijas pilda VARAM.

Vairāk informācijas – CFLA mājaslapā.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://www.pakalpojumucentri.lv/
http://www.pakalpojumucentri.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/VPVKAC/
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/eiropas-komisija-apstiprina-incukalna-serskaba-gudrona-diku-sanacijas-projektu
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Ogres novada jaunumi

Atklāta pirmā publiski pieejamā mazuļu zīdīšanas 
un pārtīšanas telpa

Ogres māmiņu klubs šā gada jūnijā uzsāka projekta 
“Ogre  – mazuļiem  draudzīga  pilsēta”  īstenošanu, 
kuru finansē Ogres novada pašvaldība. Pirms pro-
jekta uzsākšanas Ogres māmiņu klubs veica  iedzī-
votāju aptauju par nepieciešamību izveidot publis-
ki  pieejamu bērnu pārtīšanas  un  barošanas  vietu 
pilsētā.  Divu  mēnešu  laikā  aptauju  aizpildīja  350 
respondenti, no kuriem ideju par publiskas mazuļu 
pārtīšanas  vietas  izveidi  atbalstīja  98,9%  respon-
dentu,  bet  ideju  par  publiskas  mazuļu  zīdīšanas 
vietas  izveidi  –  94,3%  respondentu.  Aptaujas  da-
lībnieki tika lūgti atzīmēt arī kādu no piedāvātajām 
deviņām  sabiedriskajām  vietām,  kurās,  viņuprāt, 
šādas publiskas bērnu pārtīšanas un barošanas vie-
tas  izveide  būtu  aktuāla.  Īpaši  lielu  atbalstu  guva 
ierosinājums  izveidot  publisku  bērnu  pārtīšanas 
un  barošanas  vietu  Ogres  novada  Kultūras  cen-
trā, Ogres  rajona  slimnīcā un tirdzniecības  centrā 
“Ogres prestižs”.

Atsaucoties uz respondentu izteikto viedokli, Ogres 
māmiņu klubs ar projektu “Ogre – mazuļiem drau-
dzīga pilsēta” piedalījās Ogres novada pašvaldības 
projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres 
novadā”, ieguva atbalstu un pirmo publiski pieeja-
mo mazuļu zīdīšanas un pārtīšanas vietu iekārtoja 
Ogres novada Kultūras centra telpās. 

Jaunieši atjauno autobusu pieturvietu Meņģeles 
pagastā

Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Vei-
dojam vidi ap mums Ogres novadā” biedrība “MĒS 
attīstībai”  īstenojusi projektu  “Pieturvietas  “Meņ-

ģele” atjaunošana”.

Pēdējos  gados  gaumīgu  un  stilistiski  interesantu 
pieturvietu  labiekārtošana  veikta  vairākās  vietās 
Latvijā, dažviet pieturvietas atjaunošanu uzņēmu-
šies  tieši  vietējie  jaunieši.  Šādi  labie  piemēri,  kas 
saskan  ar  biedrības  mērķiem,  devuši  iedvesmu 
Meņģeles pieturvietas atjaunošanai.

Pieturas jauninājums, pirmkārt, ir vēja aizsargstikls. 
Pagarināta siena pieturas kreisajā pusē, lai mazinā-
tu caurvēju, īpaši nokrišņu laikā. Otrkārt, uzstādīts 
apgaismojums.  Treškārt,  elegants  akcents  ir māk
slinieces  un  vietējās  jaunietes  Robertas  Atrastes 
gleznojums, kurā attēlots Dullais Dauka, kas veras 
tālumā. Sudrabu Edžus ir dzimis un bērnības gaitas 
pavadījis tieši Meņģeles pagastā.

Meņģelē  šī  nav  tikai  vieta  autobusa  sagaidīšanai, 
bet  arī  vieta,  kur  satikties  ar  draugiem  vai  ievilkt 
elpu, ejot uz veikalu. Nu  jau tas  ir arī piestāšanas 
un aplūkošanas vērts objekts!

Priekšlikumus pagastu centru attīstībai izstrādās 
RTU studenti

25. oktobrī Ogres novada pašvaldības domes vadī-
ba un speciālisti tikās ar Rīgas Tehniskās universi-
tātes (RTU) pārstāvjiem, lai apspriestu pašvaldības 
un augstskolas sadarbību infrastruktūras uzlaboša-
nā Suntažos un Madlienā.

Ogres  novada  pašvaldība  sadarbību  ar  RTU  uzsā-
ka 2015. gada maijā, kad tika noslēgts sadarbības 
līgums.  Iesaistot  RTU mācībspēkus  un  studentus, 
šobrīd ir aktualizēta infrastruktūras attīstības kon-
cepcijas  izstrāde divu novada pagastu  centriem – 
Suntažiem un Madlienai.
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Pašvaldības  speciālisti  tuvākajā  laikā  sagatavos  in-
formāciju, kas RTU nepieciešama koncepcijas izstrā-
des uzsākšanai, lai jau nākamā gada pavasarī būtu 
skaidra Suntažu pagasta centra attīstības vīzija.

Viedokļu  izzināšanai  par Madlienas  centra  attīstī-
bas  vīziju  nākamajā  vasarā Madlienā  studentiem 
tiks rīkots plenērs, lai konkrētā vidē taptu priekšli-
kumi Madlienas centra telpiskajai attīstības plāno-

šanai un iedzīvināšanai.

“Mums ir vajadzīgas idejas, ko darīt, vajadzīgs arī 
skats no malas. Arī studentu – jaunu cilvēku – re-
dzējums, jo jauniešiem ir cits skatījums uz dzīvi un 
lietām, cits domu lidojums, un mēs gribam zināt 
jauniešu viedokli, viņu vīziju konkrētas apdzīvotas 
vietas attīstībai,”  atzīst Ogres novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.

Spāru svētki Valmieras īres namos 

Brīdis,  kad  ir  uzbūvēts  ēkas  karkass  un  uzslietas 
spāres, ir ļoti nozīmīgs ēkas būvniecībā, jo tā iegūst 
kopskata  veidolu.  Noslēgušies  apjomīgākie  darbi, 
un būvniecība mērķtiecīgi turpināsies jau nākama-
jā fāzē. 

Valmierā  šobrīd  top  divi  daudzdzīvokļu  īres  nami 
Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8, un noslēgumam tu-
vojas otrā nama trešā korpusa  jumta konstrukciju 
izbūve.  Abās  ēkās  darbi  notiek  saskaņā  ar  plānu. 
Divkorpusu ēkā Mālu ielā 1 tiek turpināts darbs pie 
ārējās un iekštelpu apdares, un septembra izskaņā 
prezentēts pirmais šīs ēkas paraugdzīvoklis. Trīskor-
pusu ēkā Ķieģeļu ielā 8 vēl notiek jumta montāža. 

Ēkas Mālu ielā 1 un otrās ēkas pirmā korpusa pama-
ti atbilstoši projektam  ir balstīti uz esošās grunts. 
Būvdarbu laikā atklājās, ka starp urbumu vietām ir 
vājās gruntis. Lai novērstu un izlīdzinātu ēkas sēša-
nos, tika  izmantoti 310 berzes pāļi  septiņu metru 
garumā,  kas  balstās  jau  stabilā  gruntī.  Tie,  krus-
teniski  iestiprināti  zem  ēkas  nesošajām  sienām, 
stabilizē  ēkas  iespējamās  kustības.  Lai  novērtētu 
šādas svārstības, kopš aprīļa reizi nedēļā ēkai tiek 
veikts speciāls monitorings. Tas apliecina, ka ēkas 
otrais un trešais korpuss ir pilnībā nostabilizējies uz 
pāļiem un jau septembrī ēkas sēšanos vairs neuz-
rāda. 

Abas  ēkas  tiks  nodotas  ekspluatācijā  2018.  gada 
martā. 
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Jāatjauno Bauskas Svētā Gara baznīcas 
altāris

Bauskas Svētā Gara baznīca ir senākā celtne vecpil-
sētā, ēkas pamati likti 1591. gadā. Dievnams ir sa-
glabājis unikālas arhitektoniskās vērtības un  izcilu 
mākslas priekšmetu kolekciju, kas krāta no 16. gad-
simta beigām līdz 19. gadsimtam. Baznīca  ir nozī-
mīgs Bauskas kultūrvēstures un tūrisma objekts, kā 
arī dažādu sabiedrisko pasākumu, tai skaitā festivā-
la “Vivat Curlandia” koncertu, norises vieta.

Dievnama altāris  ir valsts nozīmes mākslas piemi-
neklis un nozīmīgs  sakrālās mākslas objekts. Kaut 
arī 1699. gadā uzstādītais baroka stila altāris  laika 
gaitā  piedzīvojis  virkni  izmaiņu,  retabls  saglabājis 
gan  sākotnējo  konstruktīvo  karkasu,  gan  lielāko 
daļu dekoratīvo kokgriezumu, kas arī tagad ļauj to 

uzskatīt  par  17.  gadsimta  beigu  dekoratīvās māk
slas pieminekli. 1840. gadā altāris pārkrāsots baltā 
krāsā, pēc 20 gadiem no tā izņemtas skulptūras. Pē-
dējo gadu laikā retabla stāvoklis strauji pasliktinā-
jies: tajā iemitinājušies koksngrauži un apakšdaļā – 
koksnes  sēne.  Lai  katastrofālo  situāciju  novērstu, 
ir  izstrādāta  restaurācijas  programma.  Neatgrie-
zeniski bojātos altāra elementus paredzēts aizstāt 
ar jauniem, kas izgatavoti precīzi pēc oriģinālajiem 
paraugiem, bet daļēji bojātos – restaurēt. Restau-
rācijas izmaksu tāme ir 53 563,01 eiro. Pieminekļu 
glābšanas  programmā  no  Valsts  kultūras  piemi-
nekļu  aizsardzības  inspekcijas  ir  saņemts  atbalsts 
8500 eiro apmērā. Finanšu komitejas sēdē deputā-
ti  konceptuāli  atbalstījuši  līdzfinansējuma  piešķir-
šanu altāra restaurācijai, bet domes sēdē nolemts 
šim mērķim piešķirt 5000 eiro finansējumu.

Smiltenes novada muzejā atklāta 
medicīnas vēsturei veltīta ekspozīcija

27. oktobrī Smiltenes novada muzejā Mēru muižā 
tika atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija “Smiltenes 
novada medicīnas vēsture un muzeja pirmsākumi”. 
Izveidota  mūsdienīga  ekspozīcija,  kurā  izmantoti 
dažādi multimediji  un  inovatīvas  tehnoloģijas,  lai 
jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažādām paau-
dzēm un nezaudētu  savu pievilcību  arī  pēc  vairā-
kiem gadiem. 

Pastāvīgās ekspozīcijas tēma izvēlēta, balstoties uz 
muzejā esošo, no nodibinājuma “Smiltenes muzeja 

Foto: Arnis Indriks
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fonds”  pārņemto,  dakteru  Ilzes  un  Jāņa  Krūmalu 
savākto  vēsturisko  liecību  kolekciju,  kas  bagātī-
gi  ilustrē medicīnas  vēsturi  un  sniedz  informāciju 
arī par muzeja pirmsākumiem, kas rodami 20. gs. 
80. gadu beigās,  kad Smiltenes poliklīnikas  telpās 
tika  izveidots medicīnas  tēmai  veltīts muzejs,  par 
ko  Jānis  un  Ilze  Krūmali  saņēmuši  Paula  Stradiņa 
balvu.  Šogad  izremontētajā  ekspozīciju  zālē  izvie-
totajā patstāvīgajā ekspozīcijā var ne tikai apskatīt 
Smiltenes  novada  muzeja  krājuma  priekšmetus, 

kas saistīti ar medicīnu dažādos laikos, bet arī pa-
pildināt  zināšanas  novada medicīnas  vēsturē,  da-
žādu Latvijā sastopamu ārstniecības augu pielieto-
jumā, izpētīt cilvēka anatomiju, pārbaudīt redzi un 
ieklausīties  ķermeņa  skaņās.  Svarīgs  pētnieciskais 
avots ekspozīcijas izveidei ir bijis Ilzes Krūmalas un 
Arņa  Vīksnas  sarakstītā  grāmata  “Sarkanā  Krusta 
Smiltenes slimnīcas gadsimts” (Rīga, 2003).

Kā nokļūt uz muzeju, skatīt šeit.

Izpēta Puzenieku vēsturi

27. oktobrī Puzes pagasta Puzeniekos atklāja infor-
matīvu stendu,  iededza svecītes barona Grothusa 
dzimtas kapu vietā, bet vecajā Puzes skolā skanēja 
atmiņu stāsti. Tādējādi iedzīvotāji iesaistījušies sava 
pagasta vēstures  izpētē un  īsteno Puzes attīstības 
veicināšanas biedrības “Niedre” projektu “Pirmais 
solis”.

Projekta galvenā iecere bija sakopt vienu no Puzes 
pagasta  vēsturiskajām  vietām  –Puzenieku muižas 
teritoriju, arī parku, kurā atrodas barona Grothusa 
dzimtas  kapi.  Vairākās  talkās  piedalījās  gan Puzes 
pamatskolas  audzēkņi,  gan  citi  pagasta  iedzīvotā-
ji. Šis projekts ir īpašs ar to, ka tajā sadarbojas da-
žādu paaudžu pārstāvji. Senajā Puzenieku kapsētā 
tika izzāģēti koki un atjaunoti apstādījumi, bet, lai 
informācija par šo vēsturisko vietu būtu pieejama 
visiem interesentiem, nolemts uzstādīt informatīvu 
stendu un digitalizēt kultūrvēsturiskos materiālus, 

kas vēsta par to, kas reiz noticis Puzeniekos. Tās ir 
gan  senas  fotogrāfijas,  gan  ļaužu atmiņas,  kas  ta-
gad būs pieejamas mūsdienīgas ekspozīcijas veidā.

Projekts “Pirmais solis” bija iesniegts Ventspils no-
vada pašvaldības projektu konkursā “Mēs savā no-
vadā 2017”, kur saņēma 500 eiro atbalstu. 

Saulkrastos uzstādīs Latvijas karogu

Saulkrastu novada dome atbalstījusi Saulkrastu Uz-
ņēmēju biedrības iniciatīvu un 18. oktobrī ārkārtas 
sēdē nolēmusi nodot bezatlīdzības  lietošanā daļu 
no laukuma 40 m2 platībā Smilšu ielā 3, kur pare-
dzēts izveidot vietu 18 metrus augsta karoga masta 

ierīkošanai. Tāpat tika nolemts, ka vietas  sakārto-
šanā pašvaldība ieguldīs 4600 eiro, lai labiekārtotu 
celiņu karogam piegulošajā teritorijā. 

Biedrība plāno karoga mastu uzstādīt līdz novembra 
vidum un Latvijas karogu tajā pacelt 18. novembrī – 
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā.

https://visit.smiltene.lv/
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Rīgava – pusīte no sirds, pusīte no Latvijas

Laiku  ar  Latvijas  valsts 
pastāvēšanas  vēstures 
līkločiem  esam  piedzīvo-
juši katrs savā vietā – pil-
sētā  vai  laukos  –,  dzīvo-
jot, mīlot,  svinot  svētkus 
un  strādājot  darbdienas. 
Tieši  pusi  gadsimta  šo-

gad  rudenī  gatavojas  atzīmēt  Salaspils  kultūras 
nams, ko salaspilieši pazīst ar vārdu “Rīgava”. Vai-
rāk nekā 500 dalībnieku, kas apvienojušies kopīgā 
režisores  Edītes  Ābeltiņas  radītā  uzvedumā  “Pus-

gadsimts dziesmā un dejā”, 4. novembrī plkst. 17 
sveiks savu kultūras namu pusgadsimta jubilejā. Vēl 
nebijis pasākums Salaspilī ne vien tādēļ, ka Sporta 
halle (Smilšu ielā 1),  kurā  notiks  lielkoncerts,  tiks 
pārvērsta  līdz  nepazīšanai,  iedzīvinot  tajā  koncer-
ta atmosfēru uz milzīgas skatuves, bet arī tāpēc, ka 
gaidāma īpaši veidota scenogrāfija un gaismu šovs. 
Jūs gaidīs līksms, aizraujošs, emocionāls un humo-
ra pilns stāsts dziesmā, dejā un mūzikā par kultūras 
nama dzīvi 50 gadu garumā. Stāstā izdzīvosim gan 
kolhoza  laikus,  kuros  sācies  kultūras  nama  mūžs, 
gan  atmodu un  brīvības  eiforiju,  pēc  tam  krīzi  un 
kultūras  nama  renovācijas  laiku,  bet  visam  pāri  – 
mīlestību, kas rada jaunas ģimenes un turpinājumu.

Brīvības rogaininga 2017 Pašvaldību kauss

Aicinām visas pašvaldības  Latvijā  izveidot koman-
das  divu  līdz  piecu  dalībnieku  sastāvā  no  pašval-
dību vai  to  iestāžu darbiniekiem un  Lāčplēša die-
nu – 11. novembri – pavadīt rudenīgā pastaigā pa 
Kolku,  tās  apkārtnes  mežiem  starp  divām  jūrām, 
piedaloties  nu  jau  otrajā  Pašvaldību  kausa  izcīņā 
rogainingā, kas notiks Brīvības rogainingā.

Rogainings – tas ir pārgājiens ar orientēšanās ele-
mentiem. Rogainingu organizē COK “Silva”  sadar-
bībā ar Dundagas novada pašvaldību un Kolkas pa-
gasta pārvaldi.

Pašvaldību  kauss  rogainingā  un  balvas  uzvarētā-
jiem gādā Dundagas novada dome.

Pieteikšanās līdz 5. novembrim epastā (sveikuli@
sveikuli.lv) vai www.coksilva.lv vai šeit. Papildu in-
formācija un nolikumi www.coksilva.lv.

Tiekamies 11. novembrī Kolkā!

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

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

Ziņas sagatavojuši Kristaps Dambergs, Ieva Luste, Baiba Trumekalne, Līga Bieziņa, Zane Gorškova, Ieva 
Miķe, Marlena Zvaigzne, Marika Grasmane, Alise Tilaka un Zigfrīds Freimanis.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa
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