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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Domes sēde
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēdē
21. februārī sprieda par Eiropas Savienības (ES)
daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam, īpaši uzsverot nepieciešamību rast skaidrību par turpmāko atbalstu valsts autoceļu remontdarbiem, kā arī
pārrunāja turpmāko sadarbību ēnu ekonomikas

mazināšanā, starptautisko ekspertu sākotnējo ziņojumu par vietējās demokrātijas pārkāpumiem
administratīvi teritoriālās reformas norisē un citus
jautājumus.
Atklājot Domes sēdi, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: “Šajās dienās notiek svarīgas diskusijas par ES daudzgadu budžetu, kurās Ministru

prezidents aizstāv Latvijas pozīciju. Līdz šim izskanējusi informācija, ka ES fondu atbalsts turpmākajos septiņos gados ievērojami samazināsies, tādējādi ietekmējot arī dažādu nozaru attīstību nākotnē.
Viena no šīm jomām ir autoceļu infrastruktūras
sakārtošana, kas joprojām ir akūti svarīga visā Latvijā. Ņemot vērā situāciju, neskaidrs ir jautājums
par plānoto līdzekļu ieguldījumu ceļu remontdarbos
šogad un turpmāk. Paralēli ES finansējumam jābūt
skaidrībai par valsts budžeta līdzekļiem. Ja kopumā
nodokļu ieņēmumi turpina pieaugt, tad būtu jāpalielinās arī finansējumam autoceļiem.”
Nacionālajā attīstības plānā 2020.–2027. gadam
autoceļiem paredzēts 602,1 milj. eiro, tomēr nav
skaidrības un garantijas par valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldībām būtu svarīgi rēķināties ar jau iepriekš solītajiem 300 miljoniem eiro, kas paredzēti
autoceļu remontdarbiem administratīvi teritoriālās reformas (ATR) kontekstā. LPS padomnieks
tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš atzina, ka autoceļu sakārtošanas un finansējuma nodrošināšanas jomā pašvaldības kopā ar Satiksmes
ministriju esot situācijā, “kad dietologa piedāvātās
vienīgās zāles ir ieteikums tukšā dūšā neēst”. Viņš
norādīja, ka būtu tomēr jāizveido valsts programma ceļu pārbūvei un atjaunošanai sadarbībā ar
pašvaldībām un plānošanas reģioniem, nodrošinot novadu centru sasniedzamību. Ņemot vērā,
ka valsts autoceļu tīkla attīstība ir saistīta ar administratīvo iedalījumu, turpmākajai rīcībai jābūt
kontekstā ar ATR īstenošanu.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns atzina, ka ilgtermiņa ceļu attīstības plānošanā ir jāņem vērā iedzīvotāju pārvietošanās jeb
mobilitātes paradumi, kas mainās līdzi laikiem, un
arī uzsāktajai ATR jāiet kopsolī ar autoceļu attīstības plāniem. Viņš atzīmēja: “Stratēģiski valsts ir ieinteresēta, lai pašvaldības savā īpašumā pārņemtu
daļu no šobrīd valstij piederošajiem ceļiem, kuriem
vairs nav valstiski svarīgas nozīmes, un to var izdarīt, tikai apsēžoties pie kopīga sarunu galda.” Viņš

arī skaidroja, ka turpmākai mērķētai finansējuma
piesaistei nepieciešama autoceļu infrastruktūras
attīstības ilgtermiņa vīzija un skaidrs redzējums
par prioritātēm.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore
Ieva Jaunzeme aicināja pašvaldības arī turpmāk
sadarboties un apmainīties ar būtiskiem datiem:
“Jaunā VID stratēģija ir balstīta uz labprātīgu nodokļu nomaksu, jo jāapzinās, ka šāda pieeja būtiski palielinās valsts budžeta ieņēmumus ilgtermiņā.
Jau pašreiz šī attieksmes maiņa dod pozitīvu rezultātu, veicinot dažādu nozaru uzņēmumu iznākšanu
no pelēkā sektora.” Viņa pateicās pašvaldībām un
bibliotēkām par līdzšinējo atbalstu.
LPS priekšsēdis G. Kaminskis domniekus informēja par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertu
sākotnējo ziņojumu par vietējās demokrātijas pārkāpumiem ATR procesā. Eksperti aicina Latvijas
valdību un Saeimu atlikt reformu, līdz būs nodrošinātas godīgas un efektīvas apspriešanās ar
pašvaldībām un iedzīvotājiem.
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām
likumā “Par pašvaldībām”, kuras paredzēts virzīt
izskatīšanai valdībā šā gada maijā. Tāpat viņa prezentēja plānotās izmaiņas vēlēšanu likumā, kas
paredz atteikšanos no vēlētāju apvienībām, kā arī
pašvaldību deputātu skaita būtisku samazinājumu.
Dome apstiprināja Latvijas Pašvaldību savienības
budžetu 2020. gadam un nolēma LPS 31. kongresu rīkot 22. maijā Salacgrīvā.
Domes sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde
LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notika 19. februārī un tika translēta tiešraidē (videoieraksts šeit).
Sēdē norisinājās diskusijas par ugunsdrošības noteikumiem, publiskajiem iepirkumiem un sabiedriskā transporta aktualitātēm.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) pārstāvji informēja par Ministru kabineta
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi””. Plānotās izmaiņas šajos noteikumos komiteja atbalstīja.
Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile
prezentēja aktualitātes publisko iepirkumu jomā,
uzsverot informāciju par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu. Viņa atzīmēja, ka
Eiropas Komisija ir noteikusi jaunas līgumcenu
robežvērtības, un skaidroja būvkomersantu klasifikācijas izmantošanu iepirkumos, kā arī informēja par iepirkuma pārtraukšanu, ja saņemts tikai
viens pieteikums vai piedāvājums. Savukārt par
centralizēto elektroenerģijas iepirkumu D. Gaile akcentēja, ka kopējo elektroenerģijas patēriņa

apjomu nosaka AS “Sadales tīkli” informācija par
patēriņu katrā nekustamajā īpašumā un laika zonā
2019. gadā. Iepirkumu paredzēts izsludināt 1. jūlijā, procedūrai izvēloties slēgtu konkursu un dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu. Plānotais
dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks būs
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
LPS padomniece iepirkumu jautājumos Daina
Dzilna un AS “Sadales tīkli” klientu direktore Baiba Priedīte pastāstīja par elektroenerģijas tirgus
attīstību, rēķiniem par elektrību un viedajiem
elektroenerģijas skaitītājiem. B. Priedīte uzsvēra,
ka kopš janvāra ir samazināta maksa par elektrības piegādi un tarifi būs spēkā piecus gadus.
Autotransporta direkcijas (ATD) Valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš iepazīstināja ar sabiedriskā transporta aktualitātēm un sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkuma norisi. Viņš skaidroja, ka atklātais iepirkums ir noslēdzies un šobrīd
notiek vērtēšana, kas varētu noslēgties marta
beigās. Iesniegti 40 piedāvājumi, un vislielākais
piedāvājumu skaits ir no Madonas; augstākā piedāvātā cena ir 1,8267 eiro/km, bet zemākā – 0,7774
eiro/km.
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Vairāki komitejas locekļi vērsa ATD uzmanību uz
to, ka no elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.
lv pieejamā finanšu piedāvājumu apkopojuma var
secināt: piegādātāji iesnieguši atšķirīgās pieejās
balstītus piedāvājumus, līdz ar to cenas atšķiras
par 20–44%. Šādos apstākļos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvēle būs grūti savienojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs teica, ka šāds piedāvājums var radīt paaugstinātu risku pasūtītājam, jo pretendents ar lētāko cenu, iespējams, nespēs izpildīt visus līguma
noteikumus. Bažas ir arī par to, ka viens no pretendentiem piedāvājis ievērojami zemāku cenu
sešās lotēs, kas var būt mazāk pat par pašreizējo
pašizmaksu.
Ņemot vērā, ka iesniegtajos piedāvājumos cenu
atšķirība ir būtiska, komiteja aicināja ATD detalizēti izvērtēt, vai iepirkuma pretendenti savā piedāvājumā ir iekļāvuši visus riskus, lai nodrošinātu

Diskusija par reģionālajiem biznesa
inkubatoriem

18. februārī Pašvaldību savienībā notika diskusija par Ekonomikas ministrijas (EM) plānotajiem
grozījumiem reģionālo biznesa inkubatoru pro
grammā un attīstību reģionos pēc 2023. gada, un
uz to LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane bija aicinājusi EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktoru
Kristapu Somu.
Šī bija saruna par reģionālo biznesa inkubatoru
lomu administratīvajās teritorijās un EM precizēto
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prio-

garantijas līguma izpildei visā laikposmā, t. i., desmit gados. Pastāv bažas, ka pretendenti iesnieguši atšķirīgās pieejās balstītus piedāvājumus, kas
nav savstarpēji objektīvi salīdzināmi. Tāpēc pastāv
risks, ka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
izvēle varētu nebūt savienojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu.
Sēdes noslēgumā LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš informēja, ka ikgadējās LPS un Satiksmes ministrijas sarunas notiks 22. aprīlī.
Komitejas sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas
šeit.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi””.
LPS, izvērtējot Ekonomikas ministrijas ieceri no
reģionālo biznesa inkubatoru programmas četrus
miljonus novirzīt starptautiskās konkurētspējas
veicināšanai un atbalstot pašvaldību viedokli par
reģionālo biznesa inkubatoru lomu vietējā ekonomikā, nav saskaņojusi virzītos grozījumus Ministru
kabineta noteikumos un lūdz EM nesamazināt
finansējumu reģionālo biznesa inkubatoru pro
grammai, kā arī atvērt biznesa inkubatoru Cēsīs
un filiāles Saldū un Gulbenē.
EM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 279 paredz no programmas “Biznesa
inkubatori” pārdalīt finansējumu uz programmu
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, lai
nodrošinātu ekonomisko pārstāvniecību darbību,
atbalstītu dalību LIAA organizētajos nacionālajos
stendos, uzņēmumu sertifikāciju, kā arī ieviestu
jaunu atbalsta mehānismu.
LPS atbalsta programmas “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” stiprināšanu, bet uzskata,
ka to nedrīkst darīt uz reģionālo biznesa inkubatoru
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rēķina. Ievērojot, ka 3.1.1.6. pasākuma rādītāji
2023. gadam jau ir sasniegti 2020. gadā, biznesa
inkubatoru programmas rezerves finansējumu iecerēts novirzīt starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmai. LPS uzsver, ka 1,9 milj. eiro,
kas ir tieši reģionu inkubatoru programmas finansējums, nedrīkst samazināt. Reģionu izaugsmei un
darbvietu radīšanai pilsētās un novados ļoti svarīgi
ir tieši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) – ne velti atbalsta sniegšana šādiem uzņēmumiem gadu
gaitā kļuvusi par aizvien svarīgāku politisko prioritāti. Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu
uzņēmumu izveidi un sekmīgu tālāko attīstību. Tāpēc LPS nepiekrīt Ekonomikas ministrijas plānam
pārskatīt biznesa inkubatoru tīklu un 3.1.1.6. pasākuma kopējā finansējuma samazinājumam par 1,9
miljoniem eiro, jo šie 1,9 miljoni ir iezīmēti reģionālo biznesa inkubatoru programmai.
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
Andra Feldmane uzsver: “2014. gada Eiropas Savienības sākotnējā novērtējumā biznesa inkubatoru pakalpojumu pieejamība Latvijā paredzēta un
pamatota katrā nacionālās un reģionālās nozīmes
attīstības centrā, turpretī jaunie grozījumi paredz
atņemt daļu finansējuma programmai un nozīmē,
ka netiek vērtēts, kā stiprināt inkubatorus un kā
uzlabot reģionālo pārklājumu, tādēļ nevaram tam
piekrist, un LPS iebilduma pamatojums izriet no vairākiem svarīgiem reģionālās ekonomikas attīstības
pamatnosacījumiem.”
LPS uzskata, ka ir jāpaplašina reģionālo biznesa inkubatoru tīkls un jāizveido filiāles Saldus un
Gulbenes novadā, kur pašvaldības veikušas nozīmīgu ieguldījumu biznesa telpu izveidē un ir liela
jauno uzņēmēju aktivitāte. Savukārt Cēsu biznesa
inkubatora filiāle būtu jāpārveido par pilnvērtīgu
inkubatoru, jo kā filiāle tā nespēj nodrošināt pilnu
inkubācijas procesu savas teritorijas uzņēmējiem.
LPS arī aicina Ekonomikas ministriju sadarbībā ar

Pašvaldību savienību un pašvaldībām izvērtēt inkubatoru sniegtos pakalpojumus, lai inkubācijas
procesu varētu individuāli pielāgot uzņēmēju īpašajām vajadzībām un salāgot atbalsta pasākumus
un intensitāti.
LPS ierosina vairākas izmaiņas. Pirmkārt, pirmsinkubācijas procesā – paredzēt nelielu finansējumu
pirmatnēja prototipa izstrādei pirmsinkubācijas
klientiem ar tādu pašu līdzfinansējumu un 50% intensitāti (summa varētu būt 700 eiro); atbalsts pirmajam prototipam bez pilnas funkcionalitātes, kas
stimulētu pirmsinkubācijas klientus pabeigt pilnu
biznesa modeļa izveides ciklu un labāk sagatavoties pārejai uz inkubācijas programmu. Otrkārt,
inkubācijas procesā – izvērtēt granta apjoma palielinājumu pakalpojumiem līdz 15 000 eiro; iekārtu grantam palielināt apjomu vismaz līdz 20 000
eiro (šobrīd iekārtu grants ir 5000 eiro). Papildus
jauns priekšlikums, kas ir svarīgs uzņēmējiem, –
paredzēt atbalstu apgrozāmo līdzekļu līdzfinansēšanai, piemēram, speciālistu algošanai. Vairumā
gadījumu uzņēmuma attīstības sākumstadijā produktu vai pakalpojumu attīsta pats idejas autors
vai neliela komanda (īpaši IT projektos), un tas nozīmē, ka ir nepieciešams finansējums, lai apmaksātu viņu darbu. Šobrīd programma neparedz līdzfinansēt apgrozāmos līdzekļus.
Diskusijā savu skatījumu par reģionālajiem biznesa inkubatoriem sniedza arī Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Justs un Attīstības nodaļas
vadītāja Ginta Andersone un Gulbenes novada
pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs. Viņu
prezentācijas pieejamas šeit.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos,
Dr. oec.
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Finanšu un ekonomikas komitejas
sēde

2025. gadam izstrādes virzieni – uzaicināti Finanšu ministrijas pārstāvji.
3. Plānotā sabiedrības līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās (konceptuālais ziņojums “Par
līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā” (VSS1244)) – uzaicināti VARAM pārstāvji.
4. Dažādi.

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks
25. februārī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) un tiks translēta tiešraidē.
Darba kārtība:
1. PPP kā projekta īstenošanas modelis pašvaldībās – uzaicināts BaltCap Infrastruktūras fonda
investīciju direktors Matīss Paegle.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnē www.lps.lv,
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece
finanšu un ekonomikas jautājumos

2. Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.–

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

2. Par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) galaredakciju un stratēģiskā mērķa “Reģionālā attīstība” un prioritātes
“Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība”
rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” realizēšanu reģionu sociālekonomisko atšķirību mazināšanai un iespējamiem finanšu
instrumentiem – informēs Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.
3. Par sarunu jautājumiem ar VARAM 2020. gadā –
informēs LPS padomniece reģionālās attīstības
jautājumos Ivita Peipiņa.
4. Dažādi.

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

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

Darba kārtība:

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

1. Demogrāfijas un migrācijas procesi reģionālā
skatījumā Latvijā – informēs Valsts pētījumu
programmas DemoMig pārstāvji.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksme Alojā
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA)
sanāksme notiks 6. martā
Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA (Alojas novada Ungurpilī, Liepu ielā 3).
Dienas gaita:
9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.
10:00–10:30 – Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzruna un novada prezentācija.
10:30–10:45 – LPIA Valdes informācija – LPIA
priekšsēdētājs Ivo Virsis.
Kiberdrošības un datu diena:
10:45–11:15 – Kiberdrošība pašvaldībā: kāpēc tā ir
tik svarīga? – “Tet” kiberdrošības eksperts Artūrs
Filatovs.
11:15–11:55 – HP datortehnika un drukas iekārtas – drošam darbam! – HP biznesa attīstības vadītāja Aiga Šica un Gatis Šķila (HP drukas iekārtas).
11:55–12:25 – Nākotnes pašvaldība nākotnes sa-

“Sabiedrības ar dvēseli-Latvija”
noslēguma pasākums Bauskas novada
Īslīcē

Pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) informē, ka 2019. gada pašvaldību

biedrībā – “Tildes” biznesa attīstības direktors
Kaspars Kauliņš.
12:25–12:55 – Elektroniskās izsoles, iespējas un ieguvumi – Tiesu administrācijas Izpildu lietu reģistra nodaļas vadītājs Rihards Daniševskis.
13:00–13:40 – Pusdienu pauze.
13:40–14:15 – Uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana – mīts vai realitāte? – “ZZ dats” direktora
vietnieks Edžus Žeiris, Jānis Rancāns (“InfoStrategy”) un “Grupa93” projektu vadītājs ekonomists
Jurijs Kondratenko.
14:15–14:45 – Kapsētu digitalizēšana: ieguvumi un
pieredze – SIA “Cemety.lv” pārstāvis Miks Blate
par Mazsalacas pašvaldības pieredzi.
14:45–15:10 – “E-aprūpe” – iespēja modernizēt
pašvaldību sociālo dienestu un aprūpes darbu,
efektivizēt procesus un izmaksas – Latvijas Samariešu apvienības Valdes loceklis, direktors Andris
Bērziņš.
15:15–17:30 – Novada apskate.
Lūgums pieteikt dalību līdz 28. februārim, reģistrējoties šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija”
noslēguma pasākums, kurā suminās un apbalvos
labāko projektu īstenotājus, notiks 7. martā Bauskas novada Īslīces pagasta Kultūras namā (Īslīces pagasta “Rītausmās”).
Programma:
9:30 – Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija.
11:00 – Pasākuma atklāšana, viesu uzrunas.
11:20 – Projektu prezentācijas.
13:00 – Balsošana un kafijas pauze.
13:20 – Muzikāls sveiciens.
14:00 – Projektu apbalvošana.
15:00 – Pusdienas.
16:00 – Bauskas pils apskate.
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Pasākuma dalībniekiem būs pieejams žurnāls “Sabiedrība ar dvēseli #14”, kurā atspoguļotas visu
SDL pašvaldību projektu aktivitātes 2019. gadā.

ekskursijā, paziņojot LPS tehnisko sistēmu administratoram Naurim Ogorodovam (nauris.ogorodovs@lps.lv; 67508136).

Lūgums līdz 2. martam informēt par ierašanos
un norādīt dalībnieku skaitu un apstiprinājumu
par piedalīšanos vai nepiedalīšanos pils apskates

Cilda Purgale,
pašvaldību apvienības SDL
Valdes priekšsēdētāja vietniece

LPS MEDIJOS
vēstuli Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam, Monitoringa komitejas eks
pertu vizīti, konstatētajiem vietējās demokrātijas
pārkāpumiem Latvijā ATR īstenošanā un LPS preses konferenci (šeit).
* 19. februārī LV portāls: “LPS Domes sēdē spriedīs par ES struktūrfondu finansējumu 2021.–
2027. gadam” (šeit).

* 17. februārī NRA: “Konceptuāls “jā” Sēlijas novada izvēlei” – LPS informācija par Eiropas Padomes
pašvaldību lietu ekspertu konstatētajiem pārkāpumiem administratīvi teritoriālās reformas procesā Latvijā (šeit).

* 20. februārī LV portāls: “Saeima apstiprina jauno
Centrālās zemes komisijas sastāvu” – komisijā apstiprināta arī LPS pārstāve Sniedze Sproģe (šeit).
* 21. februārī LETA: “LPS Domes sēdē spriedīs
par ES struktūrfondu finansējumu 2021.–2027. gadam”.

* 17. februārī LSM.lv; LTV – intervija ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski par novadu reformu raidījumā “Rīta Panorāma” (šeit).

* 21. februārī LETA: “Nepieciešama skaidrība par
turpmāko finansējumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai”.

* 17. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 1 – LPS padomnieka Aino Salmiņa dalība raidījumā “Pēcpusdiena” par Satiksmes ministrijas iecerēto satiksmei drošāko un nedrošāko novadu sarakstu
(šeit).

* 21. februārī LETA: “Pašvaldības vēlas lielāku
skaidrību par turpmāko finansējumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai”.

* 18. februārī LV portāls: “Latviešu valoda visos
pašvaldību bērnudārzos. Riski un resursi” – LPS
padomniece Ināra Dundure par izmaiņām Vispārējās izglītības likumā un prasību nodrošināt bērnudārzniekus ar izglītību valsts valodā (šeit).
* 19. februārī LA: “Vai neklausīs Eiropas pašvaldību lobija iebildēm un ieteikumam atlikt reformu?” – LPS priekšsēdis Gints Kaminskis par LPS

* 21. februārī LV portāls: “Nepieciešama skaidrība
par turpmāko finansējumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai” (šeit).
* 21. februārī Apriņķis.lv: “Pašvaldības vēlas lielāku skaidrību par turpmāko finansējumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai” (šeit).
* 22. februārī iAuto: “Nepieciešama skaidrība par
turpmāko finansējumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai” (šeit).
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai
Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) 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 uzlabošanai.
Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Deviņi no tiem ir saskaņoti,
bet četri nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

VSS-53 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija noteikumos nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi””
VSS-67 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts kases aizņēmumu saņemšanai”
VSS-97 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 310
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””
VSS-83 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”
VSS-91 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos
nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””
VSS-80 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020. gadam to māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”
VSS-82 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi”
VSS-96 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos
nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums
17.02.2020. 30.01.2020.

Nē

17.02.2020. 30.01.2020.

Nē

18.02.2020. 06.02.2020.

Jā

19.02.2020. 06.02.2020.

Jā

19.02.2020. 06.02.2020.

Jā

19.02.2020. 06.02.2020.

Jā

19.02.2020. 06.02.2020.

Nē

19.02.2020. 06.02.2020.

Jā
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9.

10.

11.
12.
13.

VSS-95 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos nr. 135
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””
VSS-72 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma “Celmiņi” Rembates pagastā, Ķeguma novadā,
pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai”
VSS-89 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-90 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamā īpašuma 1. maija ielā 16b, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”
VSS-98 – Par informatīvo ziņojumu “Par vides trokšņa regulējumu”

19.02.2020. 06.02.2020.

Jā

20.02.2020. 06.02.2020.

Jā

20.02.2020. 06.02.2020.

Jā

20.02.2020. 06.02.2020.

Jā

20.02.2020. 06.02.2020.

Nē

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti

mā īpašuma Kuldīgas ielā 45, Liepājā, nodošanu
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

20. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

VSS-129 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai”

VSS-125 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma
piešķiršanu Jaunjelgavas novada domei Strūves
ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Bristen” atjaunošanai”

VSS-140 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa pamatprasībām”

VSS-151 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā
Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai”

VSS-141 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos nr.
109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta””

VSS-152 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr.
331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
208–15 “Publiskas būves”””

VSS-142 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Skrundas ielā 24a, Saldū, Saldus novadā, pārdošanu”

VSS-153 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr.
340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
211–15 “Dzīvojamās ēkas”””
VSS-154 – Likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas
likumā”
VSS-128 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-

VSS-135 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzijas
statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai”
VSS-136 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzijas
statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai”
VSS-144 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI
NVA aicina darba devējus līdz
26. februārim pieteikties vajadzīgo
darbinieku apmācībai

arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības ie
stādes. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība
no jauna izveidotā darbvietā vai darbvietai jābūt
vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās
apmācības uzsākšanas. Savukārt pēc praktiskās
apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus
turpināt darba tiesiskās attiecības.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 26. februārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”
pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un uzņēmuma vidē apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma forma, kas
atrodama NVA lapā, un jāpievieno prasītā informācija. Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas
teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA
filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA lapā.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā

Detalizēta informācija izlasāma NVA interneta
vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Apspriedes par profesionālās ievirzes
izglītības programmu pilnveidi

Plašāka informācija un reģistrācija apspriedēm
pieejama LNKC vietnē šeit.

Mūzikas un mākslas skolu, vecāku padomju un
pašvaldību pārstāvji aicināti uz Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) organizētajām apspriedēm par profesionālās ievirzes izglītības programmu pilnveidi mūzikā un mākslā.

Apspriedes notiks:
26. februārī plkst. 14 Daugavpilī – Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā (māksla un mūzika);
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27. februārī plkst. 10 Rēzeknē – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā (māksla un mūzika);

3. martā plkst. 11 Cēsīs – Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolā (mūzika);

2. martā plkst. 11 Valmierā – Valmieras Dizaina
un mākslas vidusskolā (māksla);

6. un 11. martā plkst. 10 Rīgā – Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (mūzika).

LLF organizētie EK kampaņas pasākumi
“Laiks laukiem! Ko Eiropa dara
kaimiņmājā?”

arī noklausīties pieredzes stāstus par lielām lietām
mazās vietās un iesaistīties vērtīgās sarunās par
to, kā iedzīvotāju kopienas vajadzības mijiedarbojas ar ES sniegtajām iespējām.

Latvijas Lauku foruma (LLF) organizētajā kampaņā “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?”
var iepazīties un izzināt vairākas vietējās iniciatīvas, kas radītas vai pilnveidotas ar ES atbalstu.
Tikšanās reizēs iespējams iedziļināties pieredzes
stāstos par kaimiņu paveikto un vairāk uzzināt par
Eiropas investīciju sasniegtajiem rezultātiem, kā

Meistarklases Laudamus bērnudārzu
muzikālajiem audzinātājiem un jaunāko
klašu koru diriģentiem

Tikšanās Zemgalē un Latgalē notiks:
27. februārī plkst. 12 Līvānu novadā;
6. martā plkst. 15 Baltinavas novadā;
18. martā plkst. 17:30 Jelgavas novada Svētē;
27. martā plkst. 15 Rēzeknes novada Lūznavā;
28. martā plkst. 11 Kārsavas novadā;
2. aprīlī plkst. 17:30 Jelgavas novada Glūdas pagastā;
15. aprīlī plkst. 17:30 Rundāles novadā;
16. aprīlī plkst. 12 Aglonas novadā;
17. aprīlī plkst. 17:30 Ciblas novadā;
18. aprīlī plkst. 10 Aknīstes novada Gārsenē;
19. aprīlī plkst. 10 Neretas novada Pilkalnē;
21. aprīlī plkst. 17:30 Tērvetes novadā.

pirmsskolas izglītības iestāžu muzikālos audzinātājus un sākumskolu jaunāko klašu koru diriģentus.
Nodarbības notiks 25. un 26. martā Rīgas Doma
kora skolā (Rīgā, Meža ielā 15, ieeja no Kalnciema
ielas puses).
Meistarklašu pamattēma: prasmē balstīts dziedāt
prieks.

Rīgas Doma kora skola turpina iepriekšējos gados
aizsāktās pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programmas (A) meistarklases Laudamus (18 stundu apjomā) un aicina tajās piedalīties

Meistarklašu mērķis: pilnveidot mūzikas skolotāju
un diriģentu praktiskās iemaņas bērnu dziedāšanas un muzicēšanas prasmju attīstībā, stiprinot
Latvijas kordziedāšanas tradīcijas.
Meistarklašu vadītāji: Jānis Erenštreits, Liene Batņa, Baiba Klepere, Ginta Pētersone, Baiba Brice,
Inese Stupele, Ilona Poikāne, Līga Veisa u. c.
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Meistarklašu tēmu loks:
• kora un solistu tembrālā skanējuma veidošana;
• radošs mācību process jauna skaņdarba iestudēšanā;
• daudzbalsība, tās veidošanas nosacījumi un
metodiskie paņēmieni;
• ritmisko kustību nozīme skaņdarbu iestudēšanas procesā;
• bērna balss attīstīšana, izmantojot asociatīvās
domāšanas elementus, u. c.

Meistarklašu dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieteikšanās kursiem – līdz 1. martam, jāiesūta aizpildīta anketa, kas pieejama šeit.

Pedagogi var pieteikties eTwinning
skolu sadarbības tīkla organizētajiem
bezmaksas semināriem Vācijā, Zviedrijā,
Slovākijā un Dānijā

Mērķauditorija: pamatskolas skolotāji, kuri māca
skolēnus no 10 līdz 15 gadiem.

Dalības maksa meistarklasēs – 30 eiro.
Uzturēšanās izdevumi dalībniekiem jāsedz pašiem (ja nepieciešams, organizatori iesaka naktsmītnes).
Jautājumu gadījumā rakstiet: kursi@nmv.lv.

Norises vieta un laiks: Bratislavā (Slovākijā)
2020. gada 21.–23. maijā.
Pieteikšanās termiņš: 2. marts.
Saite uz plašāku informāciju un pieteikšanos šeit.
Tēma “eTwinning projekti mūzikas stundām”:
Mērķauditorija: pamatskolas mūzikas skolotāji.
Norises vieta un laiks: Roskildē (Dānijā) 2020. gada
18.–20. maijā.
Pieteikšanās termiņš: 2. marts.
Saite uz plašāku informāciju un pieteikšanos šeit.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning aicina ped
agogus ar angļu valodas zināšanām pieteikties
dažādiem profesionālās pilnveides semināriem
Vācijā, Zviedrijā, Slovākijā un Dānijā, kuros varēs
apgūt projektu metodi, uzzināt dažādu Eiropas
valstu kolēģu pieredzi sadarbības projektu organizēšanā, kā arī atbilstoši katra semināra tēmai plānot starptautiskus mācību projektus.
Lai pieteiktos, tiešsaistē jāaizpilda pieteikšanās
anketa (angļu valodā) – Latvijas eTwinning tīmekļa
vietnē www.etwinning.lv. Nav nepieciešama pieredze projektu īstenošanā, bet anketas iesniegšanas brīdī jābūt reģistrētam Eiropas skolu sadarbības tīkla www.etwinning.net lietotājam.
Tēma “Izaicinājumi eTwinning projektu īstenošanā”:

Tēma “Globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi
eTwinning projektos”:
Mērķauditorija: dažādu priekšmetu pamatskolas
vai vidusskolas skolotāji, kuri māca skolēnus no 12
līdz 15 gadiem, priekšroka dabaszinātņu priekšmetu un sociālo zinību skolotājiem.
Norises vieta un laiks: Djurhamnā (Stokholmas
apkārtne Zviedrijā) 2020. gada 7.–9. maijs.
Pieteikšanās termiņš: 2. marts.
Saite uz plašāku informāciju un pieteikšanos šeit.
Apstiprinātajiem dalībniekiem eTwinning sedz
transporta izmaksas, dalības maksu, viesnīcas,
ēdināšanas izdevumus un ceļojuma apdrošināšanu. Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības
līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru, kurā apņemas piedalīties visās pasākuma aktivitātēs, līdz mācību gada beigām īstenot eTwinning projektu, izplatīt informāciju par
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eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz
divas uzstāšanās vai publikācijas trīs mēnešu laikā
pēc pasākuma).

Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām, katram dalībniekam personīgi nosūtot ziņu e-pastā.

Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES
programmu atbalstītajiem projektiem

došā Eiropa” (2014–2020) un “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas
Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Kultūras ministrija izsludinājusi
konkursu valsts budžeta apakšprogrammās 67.06.00 “Eiropas
Kopienas iniciatīvas projektu
un pasākumu īstenošana” un
26.01.00 “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalstītajiem projektiem
2020. gadā paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanai.
Līdzfinansējuma konkurss paredzēts projektiem,
kuri jau saņēmuši atbalstu ES programmās “Ra-

Pieteikumu iesūtīšana UNESCO
Pasaules grāmatu galvaspilsētas
nominācijai 2022. gadā

Konkursa dokumentācija pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē šeit.
Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9 līdz 17, zvanot pa tālruni 67330310
vai rakstot uz e-pasta adresi Jelena.Saicane@
km.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67330289 vai
rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.
gov.lv.

lasīšanu viena gada garumā, sākot no 23. aprīļa (Pasaules grāmatu un autortiesību dienas).
2020. gadā par grāmatu galvaspilsētu izvirzīta
Kualalumpura (Malaizijā) un 2021. gadā – Tbilisi
(Gruzijā).
Izvirzīt nominācijas iespējams līdz šā gada 25. jūnijam, nosūtot pieteikuma formu UNESCO Sekretariātam (wbcc@unesco.org) angļu vai franču
valodā.

UNESCO Latvijas nacionālā komisija (LNK) saņēmusi UNESCO, Starptautiskās Izdevēju asociācijas
(IPA) un Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) aicinājumu pieteikt pilsētas “Pasaules grāmatu galvaspilsētas” titulam
2022. gadā.
Iniciatīvas “Pasaules grāmatu galvaspilsēta” mērķis ir sekmēt grāmatu apriti un veicināt grāmatu

Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar
UNESCO izdevējdarbības vadītāju Ījanu Denisonu (i.denison@unesco.org), kā arī vietnē https://
en.unesco.org/world-book-capital-city.
1. pielikumā UNESCO ģenerāldirektora vietnieka Firmina Eduarda Matoko vēstule angļu valodā;
2. pielikumā vēstules pielikums par nominācijas
prasībām angļu valodā; 3. pielikumā pieteikuma
formas apraksts angļu valodā.
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Konkurences padomes ziņojums par
situāciju kultūras pasākumu rīkošanā
Konkurences padome (KP) noslēgusi konkurences
situācijas izvērtēšanu kultūras pasākumu rīkošanas nozarē un pārbaudījusi, vai tajā pastāv vienlī-

dzīgi konkurences nosacījumi privātā un publiskā
sektora tirgus dalībniekiem. KP secinājums: publiskais sektors kultūras pasākumu rīkošanas nozarē bauda priekšrocības (informācija šeit).
KP ziņojums pieejams šeit.
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IKVD adreses maiņa
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) informē, ka kopš šā gada 10. februāra iestādes juridiskā
adrese ir Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050. Pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.
Foto: Latvijas Pasts

Vidzemes inovāciju nedēļa

Vidzemes inovāciju nedēļa norisinās no 24. līdz
28. februārim.
• 25. februārī plkst. 10 Matīšu Tautas namā notiks pasākums topošajiem un jau pieredzējušiem uzņēmējiem, kurā varēs iegūt vērtīgu
informāciju par Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras atbalstu tehnoloģiju izstrādē un eksportā, kā arī rast atbildi uz jautājumu, kā izveidot spēcīgu un veiksmīgu personīgo zīmolu.

Ventspils aicina uz pasākumu #TechUp
par spēļu izstrādi
Ventspils Digitālais centrs aicina uz pasākumu Ventspils #TechUP, kas notiks 26. februārī
plkst. 18 Ventspils Augstskolā (Inženieru ielā 101a,
D korpusa pagrabstāvā).
Šoreiz pasākumā Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācijas un nu jau arī Ventspils Digitālā centra
pārstāve Laura Vilsone pastāstīs, kā atrast darbu spēļu industrijā māksliniekam un ko vērts zi-

Pasākuma otrā daļa notiks diskusijas formā,
tajā varēs dalīties zināšanās, pieredzē un pārdomās par Burtnieku novada kultūrvēstures un
dabas resursiem kā vērtību inovatīvas un sekmīgas uzņēmējdarbības attīstībā.
• 27. februārī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisināsies starptautiska konference “Atbildīga
inovācija”, kurā aicināti pulcēties radoši uzņēmēji, ko interesē aprites biznesa modeļi, tajā
skaitā arī pārtikas un mežsaimniecības jomā
strādājošie, kā arī uzņēmumus pārstāvošās organizācijas, drosmīgi un jaunas idejas realizēt
gatavi valsts pārvaldes speciālisti un citi interesenti gan no Vidzemes, gan arī citiem Latvijas
reģioniem. Šāgada konferences centrā būs pārtikas ražošana un gastronomija, meža ekosistēma, izstrāde un tās pārpalikumi un klasiskas
publiskās pārvaldes transformācija mūsdienīgā, drosmīgā un inovatīvā modelī.
Detalizēta informācija pieejama Vidzemes inovāciju nedēļas 2020 mājaslapā šeit.

nāt, kad tas jau ir iegūts. Būs iespēja uzzināt par
Ventspils jauno veiksmes stāstu – uzņēmumu
“Azeron”, kas nodarbojas ar pasaulē inovatīvu videospēļu kontrolieru (gaming keypad) ražošanu.
Noslēgumā Ventspils Augsto tehnoloģiju parka
pārstāve pastāstīs par projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija: stiprinot reģionālo attīstību”
gaitu, kā arī gaidāmo pasākumu “GameHack 2020
Ventspils”.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Interesenti aicināti dalībai pasākumā reģistrēties šeit.
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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.
Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.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
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