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LPS priekšsēža dalība ikgadējā 
pašvaldību izglītības speciālistu 
konferencē

Sagaidot jauno mācību gadu, Izglītības un zināt-
nes ministrija (IZM) 19. augustā rīkoja tradicionā-
lo konferenci pašvaldību izglītības speciālistiem, 
kuru tiešraidē varēja skatīt gan pilsētu un novadu 

izglītības pārvalžu vadītāji, vispārīgās izglītības 
iestāžu direktori un skolotāji, gan citi interesenti. 
Konferences videoieraksts pieejams šeit.

Konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska un Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis.

Foto: Izglītības un zinātnes ministrija

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4235-tiesraide-ikgadeja-izglitibas-konference-2020
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“Vasarā ir padarīts liels darbs, gatavojoties jauna-
jam mācību gadam. Šis gads saistās ar pandēmi-
ju, un mums ir jābūt gataviem visādām situācijām. 
Runājot par nākotni, jāuzsver divi virzieni: viens ir 
kvalitāte, kam ar katru gadu jāaug, un otra svarī-
ga sadaļa ir drošība, lai vecāki būtu pārliecināti, ka 
viņu bērni skolā atrodas drošā vidē,” sacīja Gints 
Kaminskis.

Lai nodrošinātu sekmīgu jauno darba cēlienu, ir 
veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī 
sagatavoti dažādi ieteikumi piesardzības un izglī-
tības īstenošanai. Visa informācija par jauno mācī-
bu gadu ir pieejama īpaši izveidotā IZM tīmekļviet-
nes sadaļā “Par 2020./2021. mācību gadu”.

Konferencē tika sniegta plaša informācija par mā-
cību organizēšanu vispārīgajā un vidējā profesio-
nālajā izglītībā apstākļos, kad nākas īstenot dažā-
das prasības Covid-19 ierobežošanai. Uzmanība 
tika veltīta arī jaunajai kompetenciārajai pieejai 
mācību saturā, ko šā gada 1. septembrī sāks īste-
not vispārizglītojošo skolu 1., 4., 7. un 10. klasēs un 
profesionālo izglītības iestāžu pirmajos kursos.

Izglītības konferences prezentācijas pieejamas šeit.

Videokonference par IKT jautājumiem

21. augustā Pašvaldību savienībā notika klātienes 
un virtuālā (attālināti MS Teams platformā) tikša-
nās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģiju (IKT) jomas speciālistiem, lai 
apspriestu pašvaldību IKT problēmjautājumus. 
VARAM pārstāvēja valsts sekretāra vietnieks digi-
tālās transformācijas jautājumos Āris Dzērvāns, 

Elektroniskās pārvaldes departamenta direktors 
Uģis Bisenieks un Informācijas sistēmu arhitektū-
ras nodaļas vadītājs, informācijas sistēmu galve-
nais arhitekts Lauris Linabergs.

Tikšanās reizē tika apspriesti pašvaldību IT resur-
si un administratīvi teritoriālās reformas ietekme, 
jaunā plānošanas perioda 2021.–2027. gadam IKT 
jomas finansējuma iespējas pašvaldībām, pašval-
dību IKT resursu optimizācija un citi jautājumi.

Sanāksmes videoierakstu skatiet LPS tīmekļviet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Videoarhīvs” vai šeit, kā arī YouTube kanālā.

Sanāksmē sniegtās prezentācijas ievietotas šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/544-tiksanas-ar-varam-specialistiem-par-ikt-jautajumiem
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/544-tiksanas-ar-varam-specialistiem-par-ikt-jautajumiem
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/544-tiksanas-ar-varam-specialistiem-par-ikt-jautajumiem
https://www.youtube.com/watch?v=KFUTq257V4g
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5994-tiksanas-ar-varam-specialistiem-par-ikt-jautajumiem


Seminārs par dabā balstītiem 
risinājumiem pilsētvides atveseļošanai

26. augustā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienī-
ba un Ikšķiles novada pašvaldība projektā “Strā-
dājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģio-
nālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES 
partnervalstīs, 2” rīko semināru “Dabā balstīti risi-
nājumi pilsētvides atveseļošanai, notekūdeņu un 
lietusūdens attīrīšanai”.

Seminārs veltīts ANO ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķiem (IAM) nr. 6 “Nodrošināt ūdens un sanitāri-
jas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību” 
(apakšmērķis 6.6. – līdz 2030. gadam aizsargāt un 
atjaunot ar ūdeni saistītas ekosistēmas, tajā skai-
tā kalnus, mežus, mitrājus, upes, pazemes ūdeņus 
un ezerus) un nr. 13 “Veikt steidzamus pasākumus, 
lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi” 
(apakšmērķis 13.1. – visās valstīs stiprināt noturī-
bu pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu un 
dabas katastrofām, un spēju pielāgoties tiem).

Vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jautāju-
mu risināšana šobrīd pasaulē ir kļuvusi par vienu 
no prioritātēm, tādēļ tiek meklētas arvien jaunas 
iespējas un tehnoloģijas, kā mazināt vides pie-
sārņojumu, sekmēt pielāgošanos klimata pār-
maiņām, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Gan 
pasaules, gan ES mērķu sasniegšanai šajās jomās 

arvien vairāk izmanto dabā balstītus risinājumus, 
kuru koncepcijas pamatā ir zināšanas, ka veselī-
gas, dabiskas un pārvaldītas ekosistēmas sniedz 
daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, no kura at-
karīga cilvēku labklājība. Dabā balstīti risinājumi 
atdarina ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, 
biofiltri lietusūdeņu noteces regulēšanai, zālāju 
joslas erozijas mazināšanai, uztvērējaugu stādīju-
mi piesārņojuma un barības vielu piesaistei, zaļie 
jumti gaisa kvalitātes uzlabošanai. Izstrādājot un 
ieviešot dabas atbalstītus risinājumus, tiek panāk-
ta noturība, vienlaikus radot labumu sabiedrībai, 
videi un ekonomikai.

Semināra dalībnieki dalīsies gan ar labās prakses 
piemēriem pilsētvides atveseļošanā, gan dažā-
diem notekūdeņu un lietusūdens attīrīšanas paņē-
mieniem ar dabā balstītiem risinājumiem, ko var 
izmantot, lai stiprinātu noturību pret apdraudēju-
miem, kuri saistīti ar klimata pārmaiņām un dabas 
katastrofām un spēju pielāgoties tām, kā arī aiz-
sargātu dažādas ekosistēmas.

No plkst. 10 līdz 13 semināram varēs sekot līdzi 
tiešsaistē LPS YouTube kanālā.

Semināra darba kārtība pieejama šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
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https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Seminars_dabas_risinajumi_DK.pdf


Izsludināta pieteikšanās konkursam 
attīstības sadarbības aktivitātēm 
ar Austrumu partnerības valstu 
pašvaldībām

Latvijas Pašvaldību savienība izsludinājusi pieteik-
šanos konkursam attīstības sadarbības īstenoša-
nai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām 
jebkurā laikā no 2020. gada 14. līdz 29. novem-
brim, Eiropas vietējās solidaritātes dienās.

Konkursā var piedalīties pašvaldības, kurām ir 
sadarbības partneri kādā no trim Austrumu 
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Videokonference par izmaiņām 
normatīvajos aktos un VIIS aktualitātēm

Latvijas Pašvaldību savienība un Izglītības un zi-
nātnes ministrija 27. augustā plkst. 14 LPS mītnē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) rīko video-
konferenci “Par būtiskākajām izmaiņām norma-
tīvajos aktos un Valsts izglītības informācijas 
sistēmas (VIIS) aktualitātes”.

Videokonferenci vadīs LPS padomniece izglītības 
un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Darba kārtība:

1. Ievads – IZM Izglītības departamenta direktore 
Līga Buceniece.

2. Būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos:

2.1. Pedagogu darba samaksas noteikumi – IZM 
Izglītības departamenta vecākā eksperte 
Modra Jansone.

2.2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību vispārīgās izglītī-
bas iestādēs un valsts augstskolu vispārīgās 
vidējās izglītības iestādēs – IZM Izglītības 
departamenta direktora vietniece izglītības 
statistikas un finanšu plānošanas jomā Alise 

Trokša.

2.3. Par aktuālo 2020./2021. mācību gadā: mācī-
bu plāni, tarifikācijas – IZM Izglītības depar-
tamenta vecākā eksperte Modra Jansone 
un Izglītības departamenta direktora viet-
niece vispārīgās izglītības jomā Ilze Seipule.

3. VIIS aktualitātes:

3.1. Izglītojamo skaita apstiprināšanas process 
uz 1. septembri.

3.2. VIIS noteikumi;

3.3. Jaunais saturs: mācību plāni, priekšmetu 
pievienošana u. c. – IZM Informācijas tehno-
loģiju un nodrošinājuma departamenta pa-
kalpojumu vadītāja Aija Rudmane.

3.4. VIIS lietotāju biežāk pieļautās kļūdas – IZM 
Izglītības departamenta eksperte Mārīte 
Rozenštoka.

4. Atbildes uz jautājumiem.

Videokonferenci varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/
tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

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

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin.,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

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


• 18. augustā DIENA: “Finanšu ministrijas piedā-
vājumu bargi kritizē” – par Finanšu ministrijas 
piedāvātajām nodokļu izmaiņām, obligātā ve-
selības maksājuma ieviešanu, minimālā sociālo 
iemaksu objekta noteikšanu, kā arī mikrouzņē-
muma nodokļa pārskatīšanu un LPS viedoklis 
šajos jautājumos.

• 18. augustā LSM.lv; Latvijas Radio: “Digitālo 
mācību līdzekļu izstrādei pārdala vairāk nekā 
septiņus miljonus eiro” – par valdības atbalstīto 
finansējuma pārdali digitālu mācību līdzekļu iz-
strādei un LPS padomnieces Ināras Dundures 
komentārs (šeit un šeit).

• 18. augustā LSM.lv; Latvijas Radio 4 – LPS 
vecākā padomnieka Māra Pūķa dalība LR4 
raidījumā “Открытый вопрос” – par aptieku 
skaitu un jaunajiem aptieku reģistrācijas notei-
kumiem (šeit).

• 19. augustā LSM.lv; Latvijas Radio 1 – LPS pa-
domnieces Ināras Dundures dalība LR1 raidīju-
mā “Pēcpusdiena”: “Skolas gatavojas jaunajam 
mācību gadam” – par jauno mācību gadu, dar-
biem, kuri vēl jāizdara nepilnu divu nedēļu lai-
kā, kam gatavoties skolēniem un vecākiem, kas 
notiks ar interešu izglītību u. c. (šeit).

• 19. augustā LSM.lv; Latvijas Radio 4 – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska dalība LR4 raidīju-
mā “Подробности” – par pašvaldību un skolu 
gatavību Covid-19 izaicinājumiem (šeit).

• 22. augustā LETA: “Nākamnedēļ notiks eksper-
tu diskusija par nekustamā īpašuma nodokli” – 
par 24. augustā Biznesa augstskolā “Turība” 
paredzēto ekspertu diskusiju “Nekustamā īpa-
šuma nodoklis: cik un kuram nāksies maksāt?” 
un LPS padomnieces Sanitas Šķilteres dalību 
tajā.
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partnerības valstīm – Gruzijā, Moldovā vai Uk-
rainā. Aktivitātes jāīsteno Latvijā, konkursa pie-
teikumu iesniegušās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, jebkurā laikā starp 14. un 29. novembri. 
To mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju un politiķu 
izpratni par attīstības sadarbību un sadarbību ar 
Austrumu partnerības valstu pašvaldībām.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit, kur atra-
dīsit arī pieteikuma formas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 
10. septembris.

Aktivitāšu pieteikums kopā ar budžeta tāmi jāno-
sūta uz e-pasta adresi agita.kaupuza@lps.lv.

Aktivitātes tiks finansētas no LPS īstenota un Ei-
ropas Savienības līdzfinansēta projekta “Strādājot 

kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partner-
valstīs” līdzekļiem un ar Latvijas Republikas Ār-
lietu ministrijas līdzfinansējumu. Kopš 2016. gada 
LPS rīko Eiropas vietējās solidaritātes dienu akti-
vitātes, lai informētu pašvaldības un iedzīvotājus 
par attīstības sadarbību un attīstības izglītību. Pa-
pildu informāciju par Eiropas vietējās solidaritātes 
dienām atradīsiet tām veltītajā vietnē.

Ja rodas jautājumi par konkursa pieteikumu un 
īstenojamām aktivitātēm, lūdzu, sazinieties ar 
LPS padomnieci ES jautājumos Agitu Kaupužu (e-
pasts agita.kaupuza@lps.lv; tālr. 26430728).

 
Agita Kaupuža,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/digitalu-macibu-lidzeklu-izstradei-pardala-vairak-neka-septinus-miljonus-eiro.a370954/
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=18&m=8&y=2020&page=1
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/novie-pravila-registracii-aptek-zelniy-ili-krasniy-svet-dlja-biz.a133159/
http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/pecpusdiena/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/skolas-gatavojas-jaunajam-macibu-gadam.a133239/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=4&d=19&m=8&y=2020&page=1
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/5970-izsludinam-pieteiksanos-konkursam-attistibas-sadarbibas-aktivitatem-ar-austrumu-partneribas-valstu-pasvaldibam
http://platforma-dev.eu/about-the-fpa/
http://platforma-dev.eu/about-the-fpa/
http://localsolidaritydays.eu/
http://localsolidaritydays.eu/
mailto:agita.kaupuza@lps.lv
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 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 viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 15 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 14 no tiem ir saskaņoti, bet 
viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-627 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos 
nr. 33 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finan-
sējumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim””

17.08.2020. 30.07.2020. Jā

2. VSS-653 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos 
nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jū-
ras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi””

17.08.2020. 30.07.2020. Jā

3. VSS-631 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finan-
sējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei”

17.08.2020. 30.07.2020. Jā

4. VSS-635 – Par likumprojektu “Grozījumi Sociālā uzņēmuma 
likumā”

17.08.2020. 30.07.2020. Jā

5. VSS-626 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā nr. 769 “Par 
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu””

17.08.2020. 30.07.2020. Jā

6. VSS-625 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību””

17.08.2020. 30.07.2020. Nē

7. VSS-667 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par hidroelek-
trostaciju hidrotehnisko būvju drošumu””

18.08.2020. 06.08.2020. Jā

8. VSS-696 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par rī-
cības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa 
pilnveidošanai ekspluatācijas laikā”

19.08.2020. 13.08.2020.
Jā, ar 
iebildi

9. VSS-698 – Par likumprojektu “Grozījumi Informācijas sabied-
rības pakalpojumu likumā”

19.08.2020. 13.08.2020.
Jā, ar 
iebildi

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ



10. VSS-664 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2017. gada 13. jūnija noteikumos nr. 322 “Noteikumi par Latvi-
jas izglītības klasifikāciju””

21.08.2020. 06.08.2020. Jā

11. VSS-671 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma 
“Djomkins A”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, pirkšanu 
valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rē-
zekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves pro-
jekta īstenošanai”

21.08.2020. 06.08.2020. Jā

12. VSS-672 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu daļu 
pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–
Madona pārbūves projekta īstenošanai”

21.08.2020. 06.08.2020. Jā

13. VSS-659 – Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas 
“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadar-
bība” projektu iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts profe-
sionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jau-
niešu auditorijai” īstenošanas noteikumi”

21.08.2020. 06.08.2020. Jā

14. VSS-674 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2018. gada 21. novembra noteikumos nr. 717 “Noteikumi par 
valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju in-
formācijas sistēmu””

21.08.2020. 06.08.2020.
Jā, ar 
iebildi

15. VSS-673 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 371 “Braukšanas un mak-
sas atvieglojumu noteikumi””

21.08.2020. 06.08.2020.
Jā, ar 
iebildi

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ 
Atzinumi jeb šeit.
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

20. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-705 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma 
piešķiršanu Ādažu novada domei”

VSS-702 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, pārdo-
šanu”

VSS-714 – Informatīvais ziņojums “Vienota kon-
taktu centra platforma operatīvo dienestu darba 
atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”

VSS-711 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “At-

tīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģi-
meniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma 
“Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtē-
šanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi””

VSS-712 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos 
nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pa-
sākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas 
novēršana)” īstenošanas noteikumi””

VSS-707 – Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa 
likumā”

VSS-704 – Noteikumu projekts “Aizsargājamo ai-
navu apvidus “Nīcgaļu meži” individuālie aizsar-
dzības un izmantošanas noteikumi”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491020
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491020
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491020
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491044


Latvijā arī turpmāk saglabās plašu 
Covid-19 testēšanu

Lai būtu plašas iespējas atklāt Covid-19 slimības 
uzliesmojumus, ikviens arī turpmāk varēs saņemt 
valsts apmaksātu Covid-19 testu. Ir pārskatīta kār-
tība, pēc kuras ārsts lemj par Covid-19 pacienta 
izolācijas pārtraukšanu.

Mazinoties noteiktajiem ierobežojumiem un pie-
augot personu skaitam, kas dodas ārpus Latvijas, 
Veselības ministrija (VM) lēmusi, ka arī turpmāk 
ikviens, kuram būs aizdomas par inficēšanos, va-
rēs veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu. Pieteik-
ties testam var pa tālruni 8303. Lai saprastu, vai 
tests būtu jāveic, VM aicina izvērtēt, kādi ir bijuši 
iespējamie riski inficēties.

Tāpat VM aicina Covid-19 testus veikt personām 
ar hroniskām slimībām, lai iespējamo inficēšanos 
atklātu pēc iespējas savlaicīgāk. Ja cilvēkam ir sa-
slimšanas simptomi, ieteicams tomēr vispirms sa-
zināties ar ģimenes ārstu, kas varēs konsultēt arī 
par nepieciešamo ārstēšanu un rekomendēt veikt 
Covid-19 analīzes. Tāpat kā līdz šim, valsts apmak-

sātu Covid-19 testēšanu veiks plašam pacientu 
lokam ārstniecības iestādēs, personām ar darba 
devēja norīkojumu, sociālās aprūpes centru klien-
tiem un citiem pēc epidemiologu ieteikumiem. Ar 
atjaunināto kārtību var iepazīties Slimību profilak-
ses un kontroles centra interneta vietnē.

Sabalansējot Covid-19 izplatības riskus sabiedrī-
bā un Covid-19 pacientu izolācijas radītās sekas 
uz tautsaimniecību un sabiedrību kopumā, kā arī 
slogu veselības sektoram, VM pārskatījusi kārtību, 
pēc kuras ārsts lemj par Covid-19 pacienta izolāci-
jas pārtraukšanu. Pamatojoties uz šobrīd pieeja-
mo informāciju par Covid-19 norises gaitu un citu 
valstu pieredzi, turpmāk, ja personai jau sākotnēji 
nebūs bijuši Covid-19 simptomi, izolāciju ar ārsta 
lēmumu varēs pārtraukt 7., nevis 14. dienā pēc Co-
vid-19 laboratoriskās apstiprināšanas. Savukārt, 
ja personai būs slimības pazīmes, par izolācijas 
pārtraukšanu varēs lemt, sākot no 14. dienas, ja 
pēc simptomu izzušanas būs pagājušas vismaz 
trīs dienas. Šajos gadījumos galalēmumu pieņems 
ārsts un pacientam tiks izsniegts apliecinājums, ka 
stingro izolāciju var pārtraukt.

Lai samazinātu jebkādus riskus, ilgāk darbā nevarēs 
atgriezties ārstniecības personas, sociālās aprūpes 
centru darbinieki, kā arī izglītības iestāžu darbinieki, 
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https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes-kam-tas-veic-un-ka-jarikojas
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kuri strādā tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem. Viņi 
pārtraukt stingo izolāciju varēs pēc tādas pašas 
shēmas kā citi, bet darbā atgriezties – nedēļu vēlāk. 
Ja nav bijuši slimības simptomi, šīs personas darbu 

varēs uzsākt 14. dienā; ja būs Covid-19 simptomi, 
tad ne agrāk kā pēc 21 dienas, ja vismaz trīs dienas 
nebūs bijuši slimības simptomi. Līdz tam brīdim tiks 
saglabāta atvērta darbnespējas lapa.

Palielināts ES fondu finansējums digitālā 
mācību satura izstrādei un ieviešanai

Lai veidotu vienotu tiešsaistes mācību vidi un iz-
strādātu digitālos mācību un metodiskos līdzekļus 
kompetenciārajā pieejā balstītā satura ieviešanai 
vispārīgajā izglītībā, piešķirts papildu finansē-
jums vairāk nekā 7,4 miljonu eiro apmērā. Valdība 
18. augustā atbalstīja IZM sagatavotos grozījumus 
MK noteikumos par finansējuma pārdali Eiropas 
Savienības struktūrfondu programmās. Mācību 
un mācību satura digitalizāciju sāks septembrī, un 
to plānots pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim. 
Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs.

Projekta gaitā izveidos integrētu tiešsaistes mā-
cību vidi, kas bez maksas būs pieejama visām Lat-
vijas vispārīgās izglītības iestādēm gan klātienes, 
gan attālinātu mācību nodrošināšanai. Vidi plā-
nots veidot kā modulāru risinājumu, integrējot ar 
pašreizējām skolvadības sistēmām (piemēram, E-
klase vai Mykoob). Skolēniem elektroniskā mācību 
vide nodrošinās iespēju piekļūt strukturētam un 
pārredzamam mācību saturam un uzdevumiem, 
ļaus sazināties ar skolotāju vai klases biedriem, 
pildīt interaktīvus uzdevumus. Skolotājiem būs iz-
veidota piekļuve dažādiem digitāliem resursiem, 
iespēja plānot tematus un nodarbības, veidot 
skaidrojumus, demonstrācijas un interaktīvus mā-
cību uzdevumus skolēniem, saņemt un organizēti 
pārvaldīt skolēnu darbus, sniegt par tiem atgrieze-
nisko saiti un vērtējumu.

Plānots pilnveidot un ar jaunu funkcionalitāti pa-
plašināt Skola2030 mācību resursu krātuvi mape.
skola2030.lv. To paredzēts papildināt ar skolotāju 
plānošanas un sadarbības rīkiem, tajā skaitā video 
ierakstīšanas un izvietošanas iespēju, interaktīvu 
mācību līdzekļu izmantošanas risinājumiem, kā 
arī ar izstrādāto mācību līdzekļu indeksēšanu at-
bilstoši skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem 
mācību jomās.

Skolotāju darba atbalstam projektā izveidos di-
gitālus mācību līdzekļu komplektus visos mācību 
priekšmetos un jomās pamatizglītībai un vidējās 
izglītības pakāpei. Katrā tematā būs iekļauti rak-
stiski vai audiovizuāli mācību satura skaidrojumi, 
vingrinājumi un uzdevumi, snieguma pašpārbau-
des rīki u. tml. interaktīvā formā tūlītējai izmanto-
šanai. Komplekti pamatā tiks veidoti no projektā 
izstrādātajiem mācību līdzekļiem, mācību video 
un citiem publiski pieejamiem materiāliem, tos 
atbilstoši modificējot, atjauninot un pēc nepiecie-
šamības papildinot. Šie mācību līdzekļu komplek-
ti būs gan pieejami Skola2030 izveidotajā mācību 
vidē, gan izmantojami citās mācību platformās 
pēc skolas ieskatiem.

Skolēniem tiks veidoti mācību materiālu skaidro-
joši videokomplekti pamatpriekšmetos pamatiz-
glītībā un pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē, 
tajā skaitā mazākumtautības valodu apguvei. Šie 
mācību video būs pieejami gan jaunajā tiešsaistes 
mācību vidē, gan Skola2030 mācību resursu krātu-
vē, gan digitālajā platformā Tava klase, kā arī tiks 
raidīti virszemes televīzijā, sākot no 2021. gada 
pavasara semestra. Vienlaikus tiks pilnveidota 
Tava klase platforma nofilmēto mācību stundu ēr-
tai meklēšanai un izmantošanai jau šoruden.

Vidusskolas posmam izstrādās, adaptēs un apro-
bēs digitālu mācību līdzekļu (tajā skaitā interak-
tīvu) komplektus sešās mācību jomās augstākā 
līmeņa mācību satura apguvei un optimālā līme-
ņa mācību satura apguvei veselības, drošības un 
fiziskās aktivitātes mācību jomā. Šie būs atbalsta 

https://mape.skola2030.lv/
https://mape.skola2030.lv/
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materiāli pilnveidotā mācību satura un pieejas 
sekmīgai ieviešanai vidējās izglītības pakāpē.

Skolām projektā sniegs informatīvu, metodisku 
un tehnisku atbalstu digitālas mācību vides iz-
veidē un pedagogu izglītošanā par tehnoloģiju iz-
mantošanas metodēm mācībās. Plānoti pedago-
gu profesionālās pilnveides kursi 72 stundu apmē-
rā 1800 pedagogiem – izglītības tehnoloģiju men-
toriem pašvaldībās, pirmsskolās un skolās. Skolām 
sniegs atbalstu tiešsaistes mācību vides un mācību 
resursu krātuves iespēju izmantošanā, efektīvai 
IKT iekļaušanai klātienes un attālinātās mācībās, 
nodrošinās vienotu lietotāju atbalstu, veidos lieto-
tāju pamācības un sniegs konsultācijas.

Turpināsies plānotais atbalsts skolotājiem: nā-
kamo trīs gadu laikā Skola2030 turpinās daudz-
veidīgi ieviest pilnveidoto mācību saturu un pie-
eju, rīkos seminārus pašvaldību un profesionālās 

izglītības iestāžu mācību koordinatoriem, kon-
ferences, informatīvus pasākumus dažādu mācī-
bu priekšmetu pedagogiem pašvaldībās, veidos 
metodiskos līdzekļus, e-moduļus pedagogiem 
pašmācībai un ziņu izdevumu. Tāpat Skola2030 
turpinās izstrādāt un sagatavot publicēšanai mā-
cību līdzekļus, tajā skaitā skolēniem ar speciāla-
jām vajadzībām, kā arī izstrādās un aprobēs valsts 
pārbaudes darbu projektus pamatizglītībai un 
vispārīgajai vidējai izglītībai, īstenos profesionā-
lās kompetences pilnveides kursus skolotājiem 
padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē. 
Tiešsaistes mācību vides pilotprojekta īstenoša-
na atsevišķās skolās tiek plānota jau šajā mācību 
gadā. Pēc pilotprojekta pilnveidotā tiešsaistes 
mācību vide būs pieejama visām izglītības iestā-
dēm 2021. gada septembrī.

Ar valdībā apstiprinātajiem noteikumu projektiem 
var iepazīties MK tīmekļvietnē.

Līdzfinansējuma granta projektu 
konkurss attīstības sadarbības un 
globālās izglītības projektiem

Ārlietu ministrija izsludinājusi līdzfinansējuma 
granta projektu konkursu “Atbalsts Eiropas Komi-
sijas un citu starptautiskās palīdzības finansētā-
ju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības 
(globālās) izglītības projektiem Latvijas Republikas 
noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā”, 
kura kopējais projektiem pieejamais līdzfinansēju-

ma apjoms no Ārlietu ministrijas ir 25 800 eiro.

Līdzfinansējuma granta projektu konkursā priori-
tāri atbalstīs attīstības sadarbības projektus. Šiem 
projektiem saņēmējvalstis var būt jebkura part-
nervalsts, tomēr izvērtēšanā priekšroka tiks dota 
projektu īstenošanai ES Austrumu partnerības val-
stīs (īpaši Gruzijā, Moldovā, Ukrainā), kā arī Cen-
trālāzijas valstīs (īpaši Kirgizstānā, Tadžikistānā, 
Uzbekistānā). Attīstības (globālās) izglītības pro-
jektu norises vieta ir Latvijas Republika.

Pieteikties konkursam var Latvijā reģistrētas pil-
soniskās sabiedrības organizācijas (biedrības, no-
dibinājumi, sociālie partneri utt.). Konkursa doku-
menti pieejami latviešu valodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski līdz 
6. septembra pulksten 23:59.

Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta Ārlie-
tu ministrijas vietnē. Papildu informācijai aicinām 
zvanīt uz tālruņa numuru 67015967 vai rakstīt e-
pastu AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

mailto:AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv
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Šogad jaunatnes organizācijām vēl 
pieejams teju miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
izsludinājusi trešo Eiropas Savienības jaunatnes 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas solidaritātes korpuss” projektu konkur-
su. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus 
jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pietei-
kumus līdz 1. oktobra plkst. 13. Apstiprinātos 
projektus varēs īstenot 2021. gadā.

Šis ir viens no pēdējiem projektu konkursiem paš-
reizējā programmu ciklā ar kopējo finansējumu 
910 206,24 eiro.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-
jektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās: 
personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu ap-
maiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte); stratē-
ģiskās partnerības jaunatnes jomā (labās prakses 
apmaiņa); atbalsts politikas reformai (jaunatnes 
dialoga projekti).

Programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” pro-
jektu konkursā var pieteikt projektu idejas, kuru 
mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizāci-
jas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai 
aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu prasmes, 
sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stip-
rināšanu. Projektu pieteikumus var iesniegt trīs 
pamatvirzienos – brīvprātīgā darba, darba un sta-
žēšanās, kā arī solidaritātes projekti.

Plašāku informāciju meklējiet Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras tīmekļvietnē.

Uzticības tālruņa 116111 akcija “Atpakaļ 
uz skolu!”

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un 
pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko ilggadējo 
akciju “Atpakaļ uz skolu!”. Šogad tā norisinās no 
24. augusta līdz 1. septembrim.

Akcijas laikā bērni, vecāki, pedagogi, bērnu liku-
miskie pārstāvji, kā arī citi interesenti ir aicināti 
zvanīt uz uzticības tālruni 116111, lai saņemtu pro-

fesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu 
sev aktuālos jautājumos saistībā ar bērniem, kā arī 
jaunā mācību gada sākšanos.

Lai skolas gada sākums būtu pēc iespējas vieglāks, 
uzticības tālrunis sniegs palīdzību un psiholoģiskas 
konsultācijas gan bērniem, gan pieaugušajiem: 
iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka vecākiem un 
pedagogiem arī ir daudz jautājumu un problēmu 
saistībā ar 1. septembra tuvošanos.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līni-
ja, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Dar-
badienās no plkst. 12 līdz 20 ar uzticības tālruņa 
speciālistiem iespējams sazināties, arī izmanto-
jot tiešsaistes konsultācijas (čata logs meklējams 
VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv) vai arī vēršoties 
pēc palīdzības e-pastā uzticibaspasts116111@bti.
gov.lv.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/sogad-jaunatnes-organizacijam-vel-pieejams-teju-miljons-eiro
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91918-vasaras-izskana-uzticibas-talrunis-116111-riko-akciju-atpakal-uz-skolu
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91918-vasaras-izskana-uzticibas-talrunis-116111-riko-akciju-atpakal-uz-skolu
mailto:uzticibaspasts116111@bti.gov.lv
mailto:uzticibaspasts116111@bti.gov.lv
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Seminārs Nacionālā veselību veicinošo 
skolu tīkla koordinatoriem

25. un 26. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā 
(Merķeļa ielā 13) notiks divu dienu seminārs Nacio-
nālā veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem 
“Vesela Latvija”.

Seminārā koordinatoriem sniegs informāciju un 

pieredzes apmaiņu par veiksmīgas komunikācijas 
metodēm, runājot ar izglītojamajiem par seksuālo 
un reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautā-
jumiem, būs iespēja iegūt informāciju par procesu 
atkarībām – to veidiem un preventīviem fakto-
riem. Semināra aplūkos arī tēmu par ņirgāšanos 
un tās veidiem, atpazīšanu un profilaksi.

Ar labās prakses piemēriem par veselību veicino-
šu vidi un veselību veicinošām aktivitātēm izglī-
tības iestādēs dalīsies ne tikai Latvijas izglītības 
iestāžu pārstāvji, bet arī ārvalstu vieslektore no 
Nīderlandes Veselības ministrijas. Seminārā aici-
nāti piedalīties Nacionālā veselību veicinošo skolu 
tīkla koordinatori, kuri ikdienā izglītības iestādēs 
veic veselību veicinošas aktivitātes un integrē tās 
ikdienas darbā un mācību procesā, veicinot bērnu 
un izglītības iestāžu darbinieku veselību.

Papildu informāciju par semināra norisi var ie-
gūt, zvanot pasākuma koordinatoriem pa tālruni 
29150330 vai 20006250.

Seminārs Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla koordinatoriem un pašvaldību 
atbildīgajām amatpersonām

27. un 28. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā 
(Merķeļa ielā 13) notiks divu dienu seminārs Nacio-

nālā veselīgu pašvaldību tīkla koordinatoriem un 
atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”.

Seminārā informēs par atkarību profilakses un 
psihiskās veselības veicināšanas specifiku un 
problemātiku. Semināra dalībniekus iepazīstinās 
ar iedzīvotāju veselības informācijas nodošanas 
iespējām un veselībpratības veicināšanu. Tiks ap-
lūkota starpsektoru sadarbība un normatīvais re-
gulējums veselības veicināšanā un slimību profi-
laksē. Ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju ve-
selības veicināšanā novados dalīsies gan Latvijas 
pašvaldību pārstāvji, gan arī Igaunijas Nacionālā 
veselīgu pašvaldību tīkla pārstāvis no Tartu paš-
valdības.

Papildu informācijai par semināra norisi zvaniet 
pasākuma koordinatoriem pa tālruni 29150330 vai 
20006250.
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Labklājības ministrija piedāvā intensīvas 
e-apmācības sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Septembrī Labklājības ministrija piedāvā inten-
sīvu e-apmācību kursu veiksmīgai sociālās uzņē-
mējdarbības uzsākšanai “Sociālās uzņēmējdarbī-
bas skola”. Deviņu vebināru ciklā Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijas eksperti sniegs zi-
nāšanas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības 
tēmām – sociālās uzņēmējdarbības pamatiem un 
nosacījumiem, mārketingu, grāmatvedību, no-
dokļiem, finanšu vadību un pieteikšanos Attīstības 
finanšu institūcijas Altum grantam. E-apmācības ir 
bez maksas, un tajās aicināti piedalīties gan topo-
šie, gan esošie sociālie uzņēmēji.

Vebināri notiks septembrī divas vai trīs reizes ne-
dēļā, darbdienu vakaros no plkst. 18 līdz 19:30 tieš-
saistes platformā “Zoom” un Labklājības minis-
trijas sociālā tīkla Facebook lapā www.facebook.
com/labklajibasministrija, sadaļā “Pasākumi”.

Katrs vebinārs būs veltīts noteiktai tēmai:

2. septembrī – “Sociālā uzņēmējdarbība: būtība, 
definīcija, piemēri un darbības pamati”;

3. septembrī – “Sociālā uzņēmējdarbība: likumis-
kais ietvars, nosacījumi, mērķgrupas un sociālās 
ietekmes mērīšana”;

8. septembrī – “Mārketings sociālajai uzņēmēj-
darbībai: produkts un tā priekšrocības, mērķaudi-
torija un zīmols”;

10. septembrī – “Mārketings sociālajai uzņēmēj-
darbībai: komunikācijas kanāli un metodes”’;

15. septembrī – “Grāmatvedības darba organizē-
šana: galvenie uzdevumi, dokumenti, reģistri, bi-
lance, peļņas un zaudējumu aprēķins”;

17. septembrī – “Nodokļi un to aprēķināšana: dar-
ba algas nodokļi, PVN un UIN”;

22. septembrī – “Finanšu vadība: plānošana un 
budžetēšana (finanšu un nefinanšu sastāvdaļa), 
biznesa modeļa dzīvotspējas raksturojums”;

23. septembrī – “Altum grants sociālajai uzņēmēj-
darbībai: nosacījumi, pieteikuma sagatavošana, 
ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas”;

24. septembrī – “Finanšu vadība un pārvaldība: in-
vestīciju plānošana, apgrozāmā kapitāla pārvalde, 
kredītpolitika un finanšu piesaiste”.

Lai piedalītos vebināros, ir jāveic elektroniska pie-
teikšanās uz katru no lekcijām atsevišķi un savā da-
torā vai telefonā jālejupielādē lietotne “Zoom”. Pla-
šāka informācija par vebināriem un saites uz pieteik-
šanos pieejamas Labklājības ministrijas vietnē šeit.

Papildu informācija iegūstama, rakstot uz e-pasta 
adresi liga@sua.lv.

Tuvojas projektu iesniegšanas termiņš 
1. septembra uzsaukumiem ES 
programmā “Eiropa pilsoņiem”

Tuvojoties 2020. gada 1. septembra projektu ie-

sniegšanas termiņam ES programmā “Eiropa pil-
soņiem”, aicinām savlaicīgi sagatavot un iesniegt 
projektus!

Detalizētāka informācija par uzsaukumiem paš-
valdību sadraudzībai (Town Twinning) un pašval-
dību tīklojumiem (Networks of Towns) atrodama 
šeit.

Informācija par pilsoniskās sabiedrības projektu 
(Civil Society Projects) uzsaukumu atrodama šeit.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://www.facebook.com/labklajibasministrija
http://www.facebook.com/labklajibasministrija
http://www.lm.gov.lv/lv/es-finansejums/lm-istenotie-projekti/aktualie-projekti/esf-projekts-atbalsts-socialajai-uznemejdarbibai/0-aktualitates-un-pazinojumi/2-uncategorised/91912-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai-17-08-2020
mailto:liga@sua.lv
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=65558fe35c&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=f83ae28f41&e=c29645e246
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Aicina pieteikt kultūras norises 
digitālai fiksēšanai projektā “Kultūras 
mantojuma satura digitalizācija”

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina pasā-
kumu rīkotājus – valsts un pašvaldību kultūras or-
ganizācijas, kā arī neatkarīgos producentus – pie-
teikt izrādes, koncertus un tradicionālās kultūras 
norises ieskaņošanai audiovizuālā formā jeb digi-
tālai fiksēšanai, ko veiks ar Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenotajā projektā 
“Kultūras mantojuma satura digitalizācija” (1. un 
2. kārta). Pieteikšanās plānota visu projekta īste-
nošanas laiku, līdz 2022. gada augustam.

Digitalizētās kultūras norises pēc projekta reali-
zācijas būs pieejamas plašam iedzīvotāju lokam 
bez maksas tiešsaistē, tajā pašā laikā nodrošinot 
legālu pakalpojuma izmantojumu saskaņā ar au-
tortiesību likumiem. Sīkāka informācija par satura 
atlases kritērijiem, kā arī par kultūras norišu pie-
teikšanu digitālajai fiksēšanai pieejama Kultūras 
informācijas sistēmu centra vietnē www.kis.gov.
lv, aktualitāšu sadaļā.

Digitalizēšanai pieteiktos pasākumus vērtēs pēc 
noteiktiem atlases kritērijiem, lai sabiedrība varē-
tu vispusīgi iepazīties ar augstvērtīgu un nozīmīgu 
kultūras norišu piedāvājumu, kas atspoguļo mūs-
dienu latviešu mūzikas, dejas un aktiermākslas 
sasniegumus, reizē atstājot spilgtu liecību mūsu 
pēcnācējiem par labākajiem šodienas laikmeta 
kultūras paraugiem. Tiks apzinātas un digitalizētas 
gan profesionālās mūzikas un skatuves mākslas 
norises, gan vērtīgākais amatiermākslas kolektīvu 
sniegums. Vērā ņems tādus atlases principus kā 
Latvijā radīts augstvērtīgs mūzikas, dramaturģijas, 
režijas, horeogrāfijas un scenogrāfijas oriģinālsa-
turs, Latvijā un pasaulē atzinību guvuši darbi un 
izpildītāji, latviešu komponistu, dramaturgu un ho-
reogrāfu jaundarbi, savukārt amatiermākslā vērtēs 
XXVI vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku 
skašu un konkursu rezultātus, kā arī citus kritērijus.

Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam 
priekšatlases izsludināšana

Kultūras ministrija 4. augustā izsludinājusi Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķirša-

nas 2027. gadam priekšatlasi saskaņā ar Ministru 
kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumu nr. 464 
“Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspil-
sētas nosaukumu 2027. gadam” 2. punktu un Ei-
ropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. ap-
rīļa lēmumu nr. 445/2014/ES, ar ko izveido Eiropas 
Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ lēmuma 
nr. 1622/2006/EK 7. panta 1. punktu.

Pasākums “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir vie-
na no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Tai ir divi 
mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību 
Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzī-
votāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā 
arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa 
attīstībā saskaņā ar to stratēģijām un prioritātēm.

Saskaņā ar lēmuma pielikumā ietverto kalen-
dāru 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas 

http://www.kis.gov.lv
http://www.kis.gov.lv
https://likumi.lv/ta/id/316396-kartiba-kada-pieskir-eiropas-kulturas-galvaspilsetas-nosaukumu-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/316396-kartiba-kada-pieskir-eiropas-kulturas-galvaspilsetas-nosaukumu-2027-gadam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0445
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nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai 
Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja 
piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvas-
pilsētas nosaukumu. 2014. gadā nosaukums tika 
piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvas-
pilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Kultūras ministrija lūdz pārsūtīt informāciju inte-
resentiem ar aicinājumu iesniegt pieteikumus līdz 
2021. gada 4. jūnija plkst. 17 Kultūras ministrijā.

Izvērsta informācija par priekšatlasi pieejama mi-
nistrijas vietnes www.km.gov.lv, sadaļas “Kultūra” 
apakšsadaļā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” (šeit).

Sākusies uzņemšana maģistra 
programmā “Kultūras mantojuma 
pārvaldība un komunikācija”

19. augustā licencēta unikāla un reģionā mūsdie-
nīgākā maģistra studiju programma “Kultūras 
mantojuma pārvaldība un komunikācija”, snie-
dzot iespēju jau septembrī uzsākt studijas kultūras 
mantojuma jomā.

Licencēšanas ekspertu komisija, kas pārstāvēja 
nozari, Latvijas Darba devēju konfederāciju un 
studējošos, kopīgajā ziņojumā studiju saturu un 
piesaistītos mācībspēkus visos aspektos vērtējuši 
ar “izcili”. “Plašs iesaistīto ekspertu loks ir devis ie-
spēju aplūkot studiju programmas izstrādi no mak-
simāli izvērsta skatpunkta un ņemt vērā Latvijas 
specifikai nepieciešamās nianses, vienlaikus izvērtē-
jot Eiropas un pasaules tendences kultūras manto-
juma aizsardzības un komunikācijas jomā,” minēts 
ekspertu kopīgajā atzinumā.

Programmu vairāk nekā gadu veidojusi Latvijas un 
ārvalstu profesionāļu komanda, lūkojot piemērus 
no Eiropas visaugstāk vērtētajām kultūras man-
tojuma programmām, ņemot vērā aktualitātes un 
Latvijas kultūras lielvalsts ambīcijas (jau tagad tā 

ierindojas augstajā piektajā vietā Eiropā ar vislie-
lāko muzeju apmeklējumu skaitu).

Pieteikumu pieņemšana – no 24. līdz 28. augus-
tam Latvijas Kultūras akadēmijā. Studijas tiks 
organizētas nedēļu nogalēs – ceturtdienu vakaros 
attālināti, piektdienu vakaros un sestdienās klā-
tienē, ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus. Pro-
grammai piešķirtas arī valsts budžeta apmaksātas 
vietas.

Programmai pieteikties tiek aicināti gan topošie, 
gan esošie kultūras mantojuma speciālisti, kultū-
ras tūrisma eksperti, jaunie muižu īpašnieki, valsts 
un pašvaldību darbinieki, kuru pienākumu lokā ir 
kultūrvietas, un citi Latvijas mantojuma saglabā-
tāji un sargātāji.

Atzītu profesionāļu vadībā programmā ir ietverts 
viss problēmjautājumu loks, ar ko saskaras jebku-
rā kultūras mantojuma jomā strādājošie, – tiesī-
bas un ētika, vēsturiskā un mūsdienu izpratne par 
mantojumu un tā ilgtspējību, kultūras mantojuma 
saglabāšana, digitalizācija, interpretācija, ekspo-
zīcija, dizains un pedagoģiskie aspekti, manto-
jums kā tūrisma un brīvā laika resurss, uzņēmēj-
darbība radošajās industrijās, pētniecības dizains. 
Programmā tiks pasniegta arī stratēģiskā vadība, 
integrētā komunikācija, radošā domāšana, resur-
su piesaiste, kas sniegs atbalstu efektīvākai kul-
tūras mantojuma pārvaldīšanai, kā arī Erasmus 
sniegtās iespējas, ārvalstu un vietējo profesionāļu 
vieslekcijas, specializācijas prakse.

Programmas iestājpārbaudījumi notiks klātienes 
intervijas veidā saskaņā ar iesniegto pieteikumu.

Papildu informāciju aicinām skatīt Latvijas Kultū-
ras akadēmijas vietnes sadaļā “Uzņemšana 2020” 
vai jautāt programmas koordinatorei: Elina.vik-
mane@lka.edu.lv.

http://www.km.gov.lv
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/eiropas-kulturas-galvaspilseta#gsc.tab=0
mailto:Elina.vikmane@lka.edu.lv
mailto:Elina.vikmane@lka.edu.lv
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VARAM aicina iesniegt pieteikumus 
konkursa “Eiropas Padomes ainavas 
balva” nacionālajai atlasei

Foto: studija 3KM

VARAM aicina piedalīties Eiropas Padomes (EP) 
ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā “Eiro-
pas Padomes ainavas balva”, kas, īstenojot Eiro-
pas ainavu konvenciju, Latvijā tiek izsludināts jau 
sesto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi 
īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztvera-
mu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/
vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publis-
kās vides labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu 
jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ai-
navu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrī-
bu), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uz-
labošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu 
teritorijās.

Katru konvencijas dalībvalsti konkursā pārstāv 
viens projekts vai iniciatīva. Latvijas kandidāts tiks 
noteikts nacionālajā atlasē, kurā var piedalīties 
valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības un 
biedrības vai nodibinājumi. Lai novērtētu iegul-
dītā darba ilgtspēju, pieteiktajam projektam vai 

iniciatīvai ir jābūt pabeigtam/ai līdz 2017. gada 
31. decembrim.

Lai piedalītos atlasē, aicinām iepazīties ar atla-
ses nolikumu (atrodams gan ministrijas tīmekļa 
vietnes sadaļā https://www.varam.gov.lv/lv/eiro-
pas-padomes-ainavas-balva, gan 1. pielikumā) 
un latviešu valodā aizpildīt pievienoto pieteikuma 
veidlapu, kas pieejama 2. pielikumā un ministrijas 
tīmekļa vietnē, un kopā ar pielikumiem (fotoat-
tēliem un citiem informatīvajiem materiāliem) ar 
norādi “Ainavas balva” iesniegt ministrijā līdz šā-
gada 15. oktobrim vienā no šādiem veidiem:

a) sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi 
pasts@varam.gov.lv;

b) sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu iela 25, 
Rīga, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj 
pieteikuma veidlapas izdruka papīra formā un 
datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem 
materiāliem elektroniskā formā.

Konkursa iepriekšējā atlasē visaugstāko novērtē-
jumu saņēma Kocēnu novada projekts “Latvijas 
kultūras tradīciju pirmsākumi, Latvijas dziesmu 
svētku pirmsākumu vieta – Dikļi”, kas ieguva tie-
sības pārstāvēt Latviju Eiropas līmenī. Savukārt 
konkursa piektajā sesijā Latviju pārstāvēja Dau-
gavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, kas tika 
atzīts par labāko arī Eiropas mērogā. Plašāka in-
formācija par konkursu ir pieejama EP ģenerālsek-
retariāta tīmekļa vietnē https://www.coe.int/en/
web/landscape/landscape-award.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ministri-
jas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības de-
partamenta vecāko eksperti Daci Grantu (e-pasts 
dace.granta@varam.gov.lv; tālrunis 67026553).

“BILŽU” mūziķu un mākslinieku 
ciemošanās Kandavas un Tukuma novadā

Lai aktivizētu “BILŽU BIROJA” pavasarī izsludi-
nāto akciju “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu 
pastkastīti!”, mūzikas un mākslas festivāla “BIL-
DES” dalībnieki augustā mākslinieciskoja un no-
gādāja pastkastītes Tukuma un Kandavas novada 
uzņēmumiem, kultūras norises vietām, nozīmī-

gām administratīvajām ēkām un tūrisma apskates 
objektiem.

Mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” direktore 
un akcijas “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu 
pastkastīti!” idejas autore Tija Auziņa stāsta: 
““BILŽU” dalībnieku vasaras nometne ir ikgadēja 
tradīcija. Tā vienmēr ir mūziķu un mākslinieku tik-
šanās un radošu darbu veidošana “BILŽU” rudens 

https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva
https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_35_p1.docx
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_35_p2.docx
http://old.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kocenu_novads_2018/
http://old.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kocenu_novads_2018/
http://old.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kocenu_novads_2018/
https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award
https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award
mailto:dace.granta@varam.gov.lv
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izstādēm. Šogad nolēmām to rīkot nedaudz citā-
du – sarīkojām braucienu, lai dāvinātu mākslinieku 
radītus darbus īpašām un nozīmīgām vietām un 
cilvēkiem. Domājam, ka šādi “BILŽU” mūziķi un 
mākslinieki ne tikai radīja prieku jauno pastkastīšu 
īpašniekiem, bet arī ar savu piemēru rosinās apkārt-
nes iedzīvotājus aplūkot savas un arī apkārt esošās 
pastkastītes, tās atjaunot, mākslinieciskot un pie-
dalīties akcijā.”

Pirmā “BILŽU” dalībnieku pieturvieta bija Šokolādes 
muzejs Pūrē, kurā muzeja dibinātājs Aivars Žimants 
saņēma mākslinieka Visvalža Asara māksliniecisko-
tu Pūres šokolādes trifelēm veltītu pastkastīti.

Netālu no 1993. gadā dibinātās kafejnīcas “Apšu-
krogs” kādreiz esot plūdusi plata upe, kuras krastos 
atradies laivu krogs. Tāpēc metālmākslinieks, LMA 
metāla dizaina katedras vadītājs, asociētais profe-
sors Arvīds Endziņš kafejnīcas saimniekam Gatim 
Riekstiņam pasniedza pastkastīti ar laivas siluetu.

Kandavas Tūrisma informācijas centrs saņēma 
mākslinieces Ineses Mailītes un viņas audzēknes 
Paulas Ikases kopdarbu – pastkastīti ar Kandavai 
raksturīgajām ozolzīlēm. Arī Kandavas novada 
muzejs saņēma “ozolzīļu” pastkastīti. Tās autore 
ir interjera arhitekte un dizainere Andra Rācenā-
ja. Savukārt muzeja vadītāja Inese Roze “BILŽU” 
māksliniekus cienāja ar Kandavas unikālo lepnu-
mu – ozolzīļu kafiju. “BILŽU” dalībniekus sveikt 
bija ieradusies arī muzeja kādreizējā direktore, ta-
gad Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Priede, kura par “BILŽU” ceļojošajām izstādēm 
rūpējusies ne vienu vien reizi.

Daiļkrāsotājs Arvīds Plokšta un metālmākslinieks 
Arvīds Endziņš bija sagatavojuši īpaši vecinātu, ar 
Kalnmuižas pils logotipu rotātu pastkastīti, kura 

tika nodota pils “dvēselei” un pārvaldniecei Kris-
tīnei Otmanei.

Tālākais “BILŽU” mākslinieku ceļš veda uz no-
maļo un noslēpumaino Valdeķu muižu, kas kopš 
20. gadsimta sākuma pieder izdevēja Antona Ben-
jamiņa dzimtai. Tās saimnieks Pēteris Benjamiņš 
ar prieku izrādīja muižu un sava tēva, viena no krā-
su fotogrāfijas aizsācējiem Latvijā Jura Benjami-
ņa, fotogrāfiju izstādi, kā arī saņēma mākslinieces 
Laimas Vanadziņas darināto pastkastīti ar muižas 
fasādes attēlu.

Trīs radošas un romantiskas mākslinieces – glez-
notāja Inga Pērkons, mūziķe un māksliniece Inta 
Pauļuka, kā arī māksliniece Laila Kocere – savus 
darbus dāvināja Ošleju un Kaupiņu māju saim-
niekiem un lauku sētas “Indāni” saimniecei Signei 
Ezeriņai, kura jaunajām pastkastītēm bija sagata-
vojusi īpašu statīvu ar krāsainiem rāmjiem.

12 stundu brauciens noslēdzās turpat, lauku mierā 
un klusumā, skaistajā un sakoptajā lauku sētā “In-
dāni”, kur notika arī “BILŽU” dalībnieku koncerts.

Līdz 10. septembrim turpinās “BILŽU BIROJA” 
izsludinātā akcija “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu 
savu pastkastīti!”, kurā var piedalīties ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs, mākslinieciskojot savu pastkastīti.

Jau tagad festivāla “BILDES” Facebook lapā @Fes-
tivalsBILDES izveidota akcijas dalībnieku iesūtīto 
fotogrāfiju virtuālā galerija. Ikviens aicināts sekot 
lapai, jo galerija kļūst arvien lielāka un krāšņāka!

Nolikums un cita informācija par akciju – “BILŽU” 
mājaslapā www.bildes.lv. Jautājumu gadījumā 
zvanīt (tālr. 29282866) vai rakstīt (e-pasts bil-
des@bildes.lv).

mailto:bildes@bildes.lv
mailto:bildes@bildes.lv
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Piektdienas vakara pastaiga Ventspilī 
“Skatu punkti”

28. augustā deviņās vietās Ventspilī – laukumos, 
skvēros un ielās – notiks šogad vienīgā piektdie-
nas vakara pastaiga “Skatu punkti”, kurā varēs 
paskatīties uz laiku, kas šogad mūsu dzīvē ienesis 
daudz izmaiņu ar savām mierīgajām un skarba-
jām šķautnēm, ar dāvanām un pārbaudījumiem, 
ar jauniem ieradumiem un ilgām pēc satikšanās, 
kopā būšanas, kopā darīšanas. Laiku, kad izbau-
dījām ļoti daudz mājīguma, izsvērām vērtības un 
no jauna iepazinām līdzcilvēkus. Paskatīsimies uz 

notikumiem un detaļām katrs no sava skatpunkta!

Šīs pastaigas maršruts ne tikai vedīs cauri labi zi-
nāmajam pilsētas centram, koncertzālei “Latvija”, 
Dzirnavu laukumam, Rātslaukumam un Tirgus lau-
kumam, bet arī aicinās uz tālākām vietām – Teātra 
namu “Jūras vārti” un Radošo kvartālu noliktavu ra-
jonā, Lielajā prospektā 74a. Tradicionāli program-
ma izvēlēta visām vecuma grupām un gaumēm.

Plašāka informācija Ventspils Kultūras centra mā-
jaslapā kulturascentrs.ventspils.lv un Facebook @
ventspilsKulturasCentrs.

http://www.kulturascentrs.ventspils.lv


Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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Akcija Baltkrievijas tautas atbalstam 
26. augustā

Aicinām dalīties ar informāciju par starptautisko 
brīvprātīgo iniciatīvu #BelarusWatch un iespēju pie-
vienoties miermīlīgajam protestam baltkrievu tau-
tas atbalstam, kas notiks 26. augustā visā pasaulē!

Plašāka informācija par pasākumu šeit.

Akcijas vizuālie un informatīvie materiāli pieejami 
šeit.

Atbalstīt Baltkrievijas demokrātisko spēku cīņu 
pret Lukašenko režīmu jau nolēmusi Kuldīgas no-
vada dome, kas 26. augustā no plkst. 21 līdz 24 
ar Baltkrievijas brīvības simboliem izgaismos 
Jauno rātsnamu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
būt klāt Jaunā rātsnama izgaismošanas stundās, 
demonstrējot solidaritāti kaimiņtautas brīvības un 
demokrātijas centieniem, un mudina akciju iemū-
žināt foto vai video, publicēt sociālajos tīklos un 
lietot starptautiskās akcijas kopīgo tēmturi #Free-
domWay.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/100007780032588/posts/2746231195646188/?d=n
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1usDOtYhBwEg9LO2JIprzhDYUkhkuTxW7?fbclid=IwAR3FmSjyOIKumw-CUiYFHEQi2uILuWJJD06KyV-XB9ZpUlutplH9u-eJ9TU
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