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

LPS kolektīvs sveic visas pašvaldības, to vadītājus, 
deputātus un darbiniekus, novadu un pilsētu 
iedzīvotājus un visus Latvijai piederīgos mūsu 

valsts – Latvijas Republikas – 99. dzimšanas dienā!
 

Videoapsveikumu skatiet šeit!

http://cdn.tiesraides.lv/lps.lv/20171114113502_lps.lv.1_1
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LPS Valdes izbraukuma sēde Jelgavā

7. novembrī Jelgavā notika Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) Valdes pirmā izbraukuma sēde.

Mājastēvs – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
LPS priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš – iepazīsti-
nāja ar Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijām un 
sadarbības nozarēm, kā arī pārrobežu sadarbības 
projektiem. Viņš uzsvēra, ka nav vajadzīgs norma-
tīvajos aktos noteikt, kurām pašvaldībām un kā 
jāsadarbojas. Tam piekrīt arī otrs LPS priekšsēža 
vietnieks - Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis informēja par iz-
maiņām LPS štatu sarakstā, bet padomniece sabied-
risko attiecību jautājumos Jana Bunkus pastāstīja 
par LPS komunikācijas turpmākajiem virzieniem.

Valdes locekļi viesojās arī Jelgavas pašvaldības ope-
ratīvās informācijas centrā, kur ar centra darbību 
un plašo funkciju klāstu iepazīstināja tā vadītājs 
Gints Reinsons.

Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

7. novembrī Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienī-
bas (LPPA) Valdes sēdē tika nolemts LPPA sapulci 
rīkot 12. decembrī Jūrmalā. Valde pārrunāja sapul-
ces dienaskārtību un LPPA Valdes sastāva atjauno-
šanas jautājumus.

Sēdes dalībnieki iepazinās ar Latvijas Vides aizsar-
dzības fonda plānoto aktivitāti “Publisko ūdeņu 
pārvaldība” un izteica viedokli par tās nepiecie-
šamību jūras piekrastes joslas apsaimniekošanai. 

LPPA Valdē tika aktualizēti arī citi piekrastes jautā-
jumi – ES fondu SAM 5.5.1. piekrastes kārtas pro-
jektu virzība, grozījumi Zemes pārvaldības likumā, 
grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizāci-
jas noteikumi”, kas skar piekrastes joslas valdīju-
mu, monitoringa rezultāti par atkritumiem Baltijas 
jūras piekrastē 2017. gada sezonā u.c.

Gunta Lukstiņa,
LPPA sekretāre, LPS padomniece attīstības un 

plānošanas jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3802-lps-izbraukuma-valdes-sede-jelgava
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Pirmais darba kārtības jautājums, ko izskatīja Ve-
selības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 8. no-
vembrī, bija aktualitātes audžuģimeņu sistēmas 
attīstībā Latvijā, un par to informēja Labklājības 
ministrijas (LM) Bērnu un ģimenes politikas depar-
tamenta vecākā eksperte Baiba Stankeviča.

Par ministrijas īstenoto projektu “Soli tuvāk: ko-
pienas vienotā atbilde uz vardarbības gadījumiem 
pret sievietēm” pastāstīja LM Bērnu un ģimenes 
politikas departamenta projekta vadītāja Laura 
Kornete, Valsts policijas Zemgales reģiona pārval-
des Tukuma iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants 
Janeks Bahs un Tukuma novada pašvaldības aģen-
tūras “Tukuma novada sociālais dienests” sociālā 
darbiniece Daiga Rībena.

Komitejas dalībnieki iepazinās arī ar pilotprojektu 
“Bērna māja” – starpdisciplināras sadarbības mo-
deli darbam ar seksuālā vardarbībā cietušiem bēr-
niem, par ko informēja “Centra Dardedze” speciā-
listi.

Prezentācijas pieejamas šeit, videoieraksts šeit.

LPS viedokli par audžuģimenēm lasiet publikācijā 
“LPS: lai palielinātos audžuģimeņu un aizbildņu 
skaits, valstī ir jāsakārto atbalsta sistēma” šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Starptautiska konference par karjeras 
izglītību Latvijā un Eiropā

8. un 9. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā notika 
Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas interešu izglī-

tības iestādes sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību sa-
vienību un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta aso-
ciāciju organizētā starptautiskā konference par kar-
jeras izglītību Latvijā un Eiropā “Karjeras izglītība: 
kad? Kur? Kā?”, kurā piedalījās pedagogi, karjeras 

Foto: Vairis Ļaudams

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3810-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/106-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-8-novembri
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3816-lps-lai-palielinatos-audzugimenu-un-aizbildnu-skaits-valsti-ir-jasakarto-atbalsta-sistema
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konsultanti, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, izglītī-
bas iestāžu vadītāji un citi interesenti.

Konferences atklāšanā uzrunu teica LPS padomnie-
ce izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. 
Ināra Dundure, kura uzsvēra karjeras vadības pras-
mes: “Karjeras vadība ir pašvaldību, Izglītības un 
zinātnes ministrijas un skolu kopīgs darbs. Svarīgi 
karjeras izglītību organizēt, jau sākot ar mazām 

klasītēm, lai bērnam, skolēnam palīdzētu izprast 
katra individuālos talantus, spējas un intereses.” 
(Plašāk šeit.)

Viņas un citu dalībnieku diskusijas skatieties LPS 
YouTube kanālā šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par supervīzijām 
sociālajā darbā

9. novembrī Latvijas Supervizoru apvienības, Lab-
klājības ministrijas (LM) un LPS organizētajā video-
konferencē par supervīzijas nozīmi sociālajā darbā 
LM projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” vadītāja Ilze Kurme pastāstīja par su-
pervīzijas pakalpojuma saņemšanu.

Šā projekta un citas prezentācijas pieejamas šeit; 
videoieraksts šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS sniegs profesionālu atbalstu biedrībai 
Ukrainā

13. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
parakstīja vienošanos par sadarbību ar Ukrainas 
biedrības “Analītiskā platforma” vadītāju Tatjanu 
Čaiku.

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3821-lps-sniegs-profesionalu-atbalstu-biedri-
bai-ukraina.

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3787-konference-par-karjeras-izglitibu-latvija-un-eiropa-karjeras-izglitiba-kad-kur-ka
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3815-videokonference-supervizijas-nozime-socialaja-darba
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/107-videokonference-supervizijas-nozime-socialaja-darba
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3821-lps-sniegs-profesionalu-atbalstu-biedribai-ukraina
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3821-lps-sniegs-profesionalu-atbalstu-biedribai-ukraina
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3821-lps-sniegs-profesionalu-atbalstu-biedribai-ukraina
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Informācija pašvaldību darbiniekiem, kas 
iesniedz izpildu dokumentus (piedziņas 
lietas) zvērinātiem tiesu izpildītājiem

•	 Zvērinātiem tiesu izpildītājiem nav tiesību pie-
prasīt piedzinējam (pašvaldībai) pirms valsts 
nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu 
izpildei maksāšanas ģenerēt šīs valsts nodevas 
rēķinu (kaut e-izsoļu vietnes sadaļā “Citi pakal-
pojumi” (https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpo-
jumi) šāda brīvprātīga iespēja ir atļauta). Tiesu 
administrācija uzsver, ka valsts nodevu adminis-
trēšanas pienākums ir zvērinātu tiesu izpildītā-
ju, nevis piedzinēju atbildība. Līdz ar to zvērināti 
tiesu izpildītāji, lai atvieglotu nodevu adminis-

trēšanu, var aicināt piedzinējus sadarboties un 
pirms valsts nodevas maksāšanas ģenerēt rēķi-
nu, taču zvērināti tiesu izpildītāji nevar no pie-
dzinēja prasīt obligātu šāda rēķina ģenerēšanu 
vai atteikties pieņemt izpildei lietu, ja piedzi-
nējs rēķinu nav ģenerējis.

•	 Vienlaikus Tiesu administrācija atgādina, ka 
valsts nodevas maksājuma mērķī ir jānorāda 
maksājumu identificējoša informācija. Tiesu ad-
ministrācija kā minimumu lūdz norādīt iesnie-
dzamā izpildu dokumenta numuru.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas 
Latvijā un Jaunpilī

Projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietē-
jām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veici-
nāšanai ES partnervalstīs” no 13. līdz 18. novem-
brim tiek organizētas Eiropas Vietējās solidaritātes 
dienas. Šīs attīstības sadarbības aktivitātes norisi-

nās vienlaikus ar Eiropas Vietējās solidaritātes die-
nu aktivitātēm vēl sešos Francijas, Itālijas un Spāni-
jas reģionos.

Eiropas Vietējās solidaritātes dienu norišu epi-
centrs Latvijā šogad ir Jaunpils novads, kas veido 
attīstības sadarbību ar trim Moldovas pašvaldī-
bām: Andrušulu de Žosu, Redeni un Feštelicu. Akti-
vitāšu īstenošanā līdztekus Jaunpils novada domei 
iesaistīsies arī vietējās nevalstiskās organizācijas 
un Jaunpils vidusskolas skolēni. Eiropas Vietējās 
solidaritātes dienas ļaus ar attīstības sadarbību 
iepazīstināt plašākas iedzīvotāju grupas, sākot no 
skolēniem un viņu vecākiem līdz pat studentiem, 
uzņēmējiem un NVO pārstāvjiem.

Plašāk šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi
https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3825-eiropas-vietejas-solidaritates-dienas
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Konference “Pašvaldību sadarbības tilti: 
no rietumiem līdz austrumiem”

    

 

LATVIJAS REPUBLIKAS Project co-funded 
ĀRLIETU MINISTRIJA  by the EU

Tuvojoties Austrumu partnerības samitam, kas no-
risināsies 24. novembrī Briselē, Latvijas Pašvaldību 

savienība organizē Austrumu partnerības prioritā-
tēm un ANO Dienaskārtībā 2030 noteiktajiem ilgt-
spējīgas attīstības mērķiem veltītu konferenci “Paš-
valdību sadarbības tilti: no rietumiem līdz austru-
miem”. Konference notiks 16. novembrī Rīgā, Kuģu 
ielā 24, viesnīcā “Radisson Blu Daugava Hotel” (zālē 
“Lietuva”) LPS īstenotajā projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām paš-
valdībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” 
ar Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas finansiālu atbalstu.

Konferences dalībnieki diskutēs par četrām Austru-
mu partnerības prioritārajām jomām: ekonomikas 
attīstību un labākām tirgus iespējām, iestāžu stip-
rināšanu un labu pārvaldību, energoefektivitāti un 
klimata pārmaiņām, mobilitāti un cilvēku savstar-
pējiem kontaktiem. Īpaša vērība tiks pievērsta ES 
un Austrumu partnerības valstu pašvaldību sadar-
bības veicināšanai, aplūkojot dažādas finansējuma 
iespējas un daloties pieredzē par pašvaldību labās 
prakses piemēriem, kas varētu kalpot ierosmei pā-
rējām pašvaldībām.

Konferences darba kārtība šeit.

Novadu diena Aizkrauklē

24. novembrī Aizkraukles pilsētas kultūras namā 
(Spīdolas ielā 2) notiks Novadu diena.

Darba kārtība:

8:30–9:30 – Reģistrācija

9:30–10:00 – Novadu dienas atklāšana

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/konference_Riga_16112017_projekts_LV.pdf
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10:00–12:15:

“Kāpēc mācību sasniegumi dažādās Latvija 
skolās ir tik atšķirīgi?” (Kristaps Svīķis, Latvijas 
Bankas Monetārās politikas pārvaldes ekono-
mists)

“Optimālā vispārīgās izglītības iestāžu tīkla mo-
deļa izveide Latvijā” (Jānis Turlajs, SIA “Karšu iz-
devniecības Jāņa sēta” galvenais redaktors)

“Izglītības sistēmas decentralizētas organizāci-
jas iespējas, skolu tīkls kā līdzeklis” (Māris Pūķis, 
LPS vecākais padomnieks)

“Latvijas autoceļu tīkla inventarizācijas rezul-
tāti” (Mārtiņš Lazdovskis, VAS “Latvijas valsts 
ceļi” Valdes loceklis)

13:15–16:00 – paneļdiskusija:

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis

Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs

Uldis Augulis, satiksmes ministrs

Jānis Turlajs, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 
galvenais redaktors

Kristaps Svīķis, Latvijas Bankas Monetārās poli-
tikas pārvaldes ekonomists

Jelgavas novada domes deputātes Sarmītes Ba-
lodes prezentācija

Valmieras pilsētas domes deputāta Andra Kle-
pera prezentācija

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītājas Saulcerītes Levicas prezentācija

Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā 
vietnieka Gunta Mačtama prezentācija

Baltinavas novada deputāta Imanta Slišāna pre-
zentācija

Latvijas Pašvaldību savienības sistēmu analītiķa 
Jāņa Upenieka prezentācija

16:00–16:30 – Noslēgums.

Par 2017. gada 13. novembra Ministru kabineta 
komitejas 2.3. darba kārtības jautājumu, 1. pieli-
kums.

9. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-1181 – Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās 
informācijas likumā”

VSS-1172 – Noteikumu projekts “Grāmatvedības 
uzskaites kārtība budžeta iestādēs”

VSS-1175 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumos 
Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informā-
cijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra””

VSS-1173 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 
532 “Muzeju akreditācijas noteikumi””

VSS-1177 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos 
Nr. 468 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku 
iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgsto-
šo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenoša-
nas noteikumi””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440846
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_43_p1.pdf
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VSS-1174 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 
54 “Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam paredzēto 

apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei””

Līvānu novada pašvaldības vadītājs –  
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu ka-
pituls nolēmis par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā piešķirt augstākos valsts apbalvojumus.

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira piešķirta un par or-
deņa virsnieku iecelts ilggadējais pašvaldību darbi-
nieks Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris 
Vaivods.

Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas cere-
monija notiks 18. novembrī Rīgas pilī.

APSVEICAM!

Ventspils pilsētas pašvaldība –  
darba devējiem draudzīgākā

10. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācija 
kopā ar valsts augstākajām amatpersonām – Valsts 

Foto: Latvijas Darba devēju konfederācija

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40440842
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prezidentu Raimondu Vējoni un Ministru preziden-
tu Māri Kučinski – godināja labākos darba devējus 
reģionos un valstī, kā arī nosauca Gada tautsaim-
nieku.

Atzīmējot atsaucīgākos un zinīgākos partnerus paš-
valdībās, kuru atbalsts un sadarbība uzņēmumiem 
ir ļoti svarīga, par darba devējiem draudzīgāko paš-
valdību tika atzīta Ventspils pilsētas pašvaldība.

LPS simpātiju balva –  
Šimpermaņu ģimenei no Kuldīgas

10. novembrī Latvijas Radio notika raidījuma “Lat-
vijas stāsti Latvijas simtgadei” gada pasākums, kurā 
simpātiju balvas saņēma vairākas ģimenes no dažā-
diem novadiem.

Pašvaldību savienības simpātiju balvu Kristīnei un 
Artim Šimpermaņiem no Kuldīgas pasniedza LPS 
Komunikācijas nodaļas vadītāja, padomniece sa-
biedrisko attiecību jautājumos Jana Bunkus.

Apbalvošanas ceremoniju varēs noklausīties Latvi-
jas Radio ēterā 18. novembrī plkst. 16:05.

Semināri par pieejamo atbalstu 
daudzdzīvokļu ēku renovācijai

15. un 16. novembrī Salaspilī, Ogrē, Dobelē un 
Bauskā notiks semināri par energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pie-
ejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekono-
mikas ministrija un “Attīstības finanšu institūcija 
Altum” informatīvajā kampaņā “Dzīvo siltāk”.

Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņē-
mumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības 
uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju vecākie.

Detalizētāka informācija par semināru norises vie-
tām un dienaskārtību pieejama Ekonomikas minis-
trijas mājaslapā.

Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot lī-
dzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzi-
vosiltak.

16. novembrī plkst. 11 Dobeles novada domes tel-
pās (Dobelē, Brīvības ielā 17) Ekonomikas ministrija 
un Labklājības ministrija organizē semināru “Būv-
niecības process un vides pieejamība”. Dalībai se-
minārā tiek aicināti Zemgales reģiona būvvalžu eks-
perti. Pasākuma dienas kārtība publicēta šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/16693-seminars-buvniecibas-process-un-vides-pieejamiba-dobele
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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): 16. novembrī – 
tehnoloģiju 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/apspriesa-
na.

Programmas “NVO fonds” konkurss

Līdz 21. novem-
brim biedrības un 
nodibinājumi var 
iesniegt projekta 
pieteikumu Sa-

biedrības integrācijas fonda izsludinātajā atklātu 

projektu iesniegumu konkursā 2018. gadā īsteno-
jamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansē-
tajā programmā “NVO fonds”. Paredzēts atbalstīt 
projektus divos darbības virzienos: “NVO darbības 
stiprināšana” un “NVO interešu aizstāvības stipri-
nāšana”.

Plašāka informācija šeit.

Semināri par labo praksi ES fondu 
projektu īstenošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējus 
un citus interesentus uz semināru par labo praksi 
ES fondu atbalsta izmantošanā.

Semināri notiks: 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 (Jelga-
vas novada domes zālē Pasta ielā 37).

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA mājaslapā.

Vēl var pieteikties mērķprogrammai 
“Latvijai – 100”

Līdz 24. novembrim organizācijas, biedrības un no-
dibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūr-
kapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” 
konkursam, tā pretendējot uz līdzfinansējumu Lat-
vijas valsts simtgadei veltītiem notikumiem.

Mērķprogrammas “Latvijai – 100” konkursa noli-
kums pieejams šeit.

https://www.skola2030.lv/apspriesana
https://www.skola2030.lv/apspriesana
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10313&Itemid=127&lang=lv
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=b11b510cd8&e=c29645e246
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Piepildi Ainavu dārgumu krātuvi ar 
stāstiem un attēliem!

Ainavu ekspertu padome pieņēmusi lēmumu elek-
troniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē iekļaut 
50 ainavas no kopā 243 izvirzītajām. Ainavu dārgu-
mu krātuvē iekļauto ainavu saraksts alfabētiskā se-
cībā ir pieejams šeit.

Turpmākajos mēnešos par šīm 50 ainavām elektro-
niskajā Ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota in-
formācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku 
desmitu gadu griezumā gan vēsturisku fotogrāfiju, 
gan atmiņu stāstu veidā. Tāpēc ikviens aicināts līdz 
2018. gada 14. februārim tīmekļa vietnē www.ai-
navudargumi.lv iesniegt savu atmiņu stāstu, foto-

attēlus un vēlējumus nākotnei par krātuvē iekļau-
tajām ainavām.

Ja savus atmiņu stāstus par notikumiem un zīmī-
gām personībām vēlaties gatavot rokrakstā, lū-
gums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta 
adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Rokrakstu un 
fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palī-
dzību var saņemt publiskajās bibliotēkas.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un vēlēju-
miem 2018. gadā tiks veidotas reģionālās izstādes 
un organizētas diskusijas par to, kādu Latviju vēla-
mies redzēt nākamajās simtgadēs, un darbiem, kas 
darāmi, lai ainavu dārgumu saglabātu nākamajām 
paaudzēm.

Izmantojiet Latvijas Institūta radītos 
apsveikuma videoklipus Latvijai, Lietuvai, 
Igaunijai un Somijai valstu simtgadēs!

Latvijas Institūta (LI) veidotie videoklipi ir kā oriģi-
nālas “apsveikuma kartītes” no Latvijas, ko ikviena 
iestāde, uzņēmums vai privātpersona tiek aicināta 
sūtīt saviem draugiem, radiem un sadarbības part-
neriem kaimiņvalstīs, izmantojot sociālos tīklus, 
dažādus pasākumus vai citus komunikācijas kanā-

lus. LI cer, ka šie trīs “svētku kūku” ceļojumi, kas fil-
mēti šāgada 23. augusta akcijā “Baltijas simtgades 
ceļš”, iesaistot dažādu Latvijas novadu iedzīvotājus, 
kļūs par skaistu Latvijas sveicienu mūsu kaimiņiem 
viņu valstu simtgadē.

Videoklipi ir pieejami vietnes Latvia.eu sadaļā Re-
sources – Videos un Latvijas Institūta sociālajos tīk-
los, kā arī šeit: http://www.li.lv/lv/aicinajums-sveikt-
kaiminvalstis-simtgades-ar-ipasiem-videoklipiem.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=25285
http://www.li.lv/lv/aicinajums-sveikt-kaiminvalstis-simtgades-ar-ipasiem-videoklipiem
http://www.li.lv/lv/aicinajums-sveikt-kaiminvalstis-simtgades-ar-ipasiem-videoklipiem
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Šogad no 17. līdz 20. novembrim jau desmito reizi 
notiks gaismas festivāls “Staro Rīga”, un tas ir viens 
no Latvijas valsts simtgadei veltītiem notikumiem 
galvaspilsētā. Festivāls arī šogad turpinās tradīciju 
sveikt Latviju dzimšanas dienā, vairojot gaismu un 
dzīvespriecīgu kopības sajūtu, izgaismojot Rīgas ie-
las un ēkas, parkus, laukumus un pagalmus. “Staro 
Rīga 2017” iezīmēs gaismas ceļu uz Latvijas simtga-
di, un festivāla šāgada tēma ir “Uz zvaigznēm”.

10. gaismas festivālā “Staro Rīga” būs trīs program-
mas: festivāla pamatprogramma “Uz zvaigznēm”, 
starptautiskā programma, kurā ar saviem darbiem 
piedalīsies mākslinieki no dažādām pasaules val-
stīm, kā arī festivāla apmeklētājiem jau labi pazīsta-
mā līdzdalības programma “Rīgas karnevāls”, kurā 
ar gaismas objektiem pilsētvidē piedalīsies dažādi 
uzņēmumi, institūcijas un privātuzņēmēji. Festivā-
lā kopskaitā būs apskatāmi 35 objekti un vērojami 
īpaši notikumi.

Tā kā festivāls ir viens no Latvijas valsts simtgades 
pasākumiem, tad vairāki objekti akcentē valstiskās 
vērtības un patriotisko noskaņu. Sākot no 18. no-
vembra vakara, Brīvības piemineklis izgaismosies 
īpašā gaismas uzvedumā, bet negaidītāku pieredzi 
apmeklētājiem piedāvās Latvijas Republikas Saei-
mas un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu pro-
jekts, aicinot ikvienu iejusties Brīvības pieminekļa 
tēlā un uz mirkli savās rokās turēt Latvijas brīvību 
simbolizējošās zvaigznes.

Gaismas festivāla programmā iekļauti arī pilsētas 
svētku noformējuma objekti. Jēkaba laukumā būs 
izvietota “Laika ādere” – maģisks gaismas sveiciens 

Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē, kas ļaus kat-
ram izjust savu nozīmību un piederību, izejot caur 
4. dimensiju, jo tieši cilvēka enerģija to iededz un 
liek tai spīdēt spožāk. Vides mākslas instalācija 
“Simbioze”, kas būs apskatāma Vērmanes dārzā, 
rādīs trīs laika dimensiju – pagātnes, tagadnes un 
nākotnes – mijiedarbību. Savukārt vides gaismas 
objekts “Ugunskurs” Brīvības bulvāra alejā būs 
kā apliecinājums, kas vieno un liek atcerēties, pie-
minēt un īpaši iezīmēt Latvijas simtgadi. Uz Rīgas 
Doma būs vērojama interaktīva multimediāla pro-
jekcija “Per aspera ad astra” – veltījums reformā-
cijas 500 gadu jubilejai, kas vēstīs par kultūras un 
civilizācijas attīstību un uzplaukumu. Īpašs stāsts 
būs uz renovētās VEF Kultūras pils fasādes, kas 
atgādinās par rūpnīcas VEF zvaigžņoto gadsimtu. 
Krāšņas videoprojekcijas būs aplūkojamas kultūras 
pilī “Ziemeļblāzma” un uz “Joker” kluba fasādes. 
Vēsturisko ēku “Trīs brāļi” pagalmā ikviens varēs 
piedalīties “Lāzeru simfonijas” atskaņojumā, Te-
ātra mājas “Zirgu pasts” pagalmā gūt 3D pieredzi 
sapņu pasaulē, savukārt videoprojekcijas mākslas 
muzeja “Rīgas birža” iekšpagalmā aicinās telpā, 
kas nav atrodama fiziskās pasaules laukā.

Festivāla starptautiskajā programmā iekļauti divi 
objekti no festivāla “LUX Helsinki”, veltot tos Somi-
jai, kas savu simtgadi atzīmē jau šāgada decembra 
sākumā. Uz Rīgas Sv. Pētera baznīcas fasādes būs 
redzama videoprojekcija ar ūdenskritumu kaskādi, 
kas stāsta par senu, sāmu tradīcijās balstītu uzska-
tu, saskaņā ar kuru daba un cilvēks ir vienlīdzīgi. 
Savukārt Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā 
varēs redzēt materializētus tēlus no iepriekšējiem 
laikiem. Starptautisko gaismas objektu programmā 
būs apskatāmi vēl vairāki interesanti gaismas stās-
ti – instalācija “Pikseļu mākonis” Esplanādē, “Bvin-
di gaismas maskas” Kronvalda parkā un citi.

Festivāla laikā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti 
aplūkot arī jaunākos Rīgas vēsturisko ēku fasāžu iz-
gaismojumus, ko jau tradicionāli katru gadu piedā-
vā Rīgas domes Īpašuma departaments.

Informācija par gaismas festivāla objektiem, to au-
toriem, objektu aprakstiem elektroniskā formātā 
pieejama tīmekļa vietnē: www.staroriga.lv, kā arī 
drukātā veidā bukletos, kas būs atrodami informā-
cijas centrā pie Laimas pulksteņa.

STAROSIM UN SASILDĪSIM LATVIJU!

http://www.staroriga.lv
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Savukārt Latvijas sirdī – Likteņdārzā Koknesē – 
18. novembrī ikviens gaidīts uz ugunskuru iedeg-
šanu saulrietā. Tradicionālais saulrieta sagaidīša-
nas pasākums sāksies pulksten 15, un plkst. 16 tiks 
iedegti 18 ugunskuri, Latvijas simtgadi ieskandinot.

Latvijas dzimšanas diena Likteņdārza amfiteātrī 
skaistajā vietā pie Daugavas tiks svinēta, visiem ko-
pīgi dziedot Latvijas himnu, klausoties “Kokneses 
fonda” padomes priekšsēdētāja Viļa Vītola uzrunu, 
skatoties Jūrmalas tautas deju kolektīvu “Zālīte” 
un “Vēlreiz” koncertu, baudot Kokneses dzejnieces 
Ārijas Āres radīto dzejoļu skaistumu, liekot svecī-
tes Latvijas kontūras formā un sagaidot saulrietu ar 
simbolisko 18 ugunskuru iedegšanu.

Īpašs notikums būs Likteņdārza amfiteātra labās 
puses gājēju tiltiņa atklāšana: tas tapis ar Rīgas Ro-
tary kluba un Jurija Šteinbuka iniciatīvu un Latvijas 
Rotary klubu finansiālu atbalstu. Gājēju tilts ļaus 
Likteņdārza apmeklētājiem no amfiteātra turpināt 

dārza apskati uz Skatu terases pusi.

Likteņdārza draugu alejā 18. novembrī būs iespē-
jams apskatīt visus līdz šāgada 24. septembrim 
reģistrētos bruģakmeņus. Savukārt akcijas “Sasildi 
Latviju” laikā reģistrētie bruģakmeņi tiks pievienoti 
draugu alejai 2018. gada pavasarī.

Akcijā “Sasildi Latviju!” līdz 18. novembrim iespē-
jams reģistrēt sev, draugiem un ģimenei bruģak-
meņus kā atbalstu Likteņdārza draugu alejas turpi-
nāšanai. Viens bruģakmens ir 15 eiro, reģistrēt var 
gan ar vārdu un uzvārdu, gan bez uzraksta. Katrs 
atbalstītājs saņems akcijas organizatoru simbolis-
ku pateicību kā apliecinājumu dalībai Likteņdārza 
draugu ceļa īstenošanā. Šobrīd Likteņdārza draugu 
alejā ir reģistrēti 23 350 bruģakmeņu un iebruģē-
ta piektā daļa no 113 000 plānotajiem bruģakme-
ņiem.

Sagatavojušas Indra Vilde un Valda Auziņa

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

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

