
LPS Valdes sēde

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēdē 
4. februārī tika izskatīts jautājums par prasību 
pašvaldībām saņemt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atļau-
ju pirms pašvaldības mantas atsavināšanas, 
galvojuma sniegšanas un aizņēmuma saistību 
uzņemšanās. Valde pauda bažas un neizpratni 
par ministrijas izstrādāto iekšējo kārtību, kādā tā 

turpmāk sagatavos atzinumus par pašvaldību uz-
ņemtajām finansiālajām saistībām un darījumiem, 
un aicināja VARAM rast abpusēji skaidrus un juri-
diski pamatotus nosacījumus, lai turpmākos divus 
gadus varētu sekmīgi nodrošināt iedzīvotāju vaja-
dzību īstenošanu. Vairāk lasiet šeit.

Valdi arī satrauc reforma veselības aprūpes jomā 
un pakalpojumu pieejamības samazināšanās 
draudi, ko varētu radīt Veselības ministrijas (VM) 
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plānotās pārmaiņas slimnīcu līmeņu noteikšanā, 
kuras izriet no sagatavotā ziņojuma par veselības 
aprūpes sistēmas reformas progresu. Šajā ziņoju-
mā VM norāda, ka 30% slimnīcu neatbilst noteik-
tajam līmenim un tas būtu jāpārskata. Pašvaldības 
uzskata, ka tās vajadzētu iesaistīt diskusijās un 
būtu svarīgi saprast, kādi ir citi risinājumi, ko mi-
nistrija plāno, lai nodrošinātu veselības aprūpes 
pakalpojumus tuvāk iedzīvotājiem (plašāk šeit).

Tāpat LPS Valde rosina Labklājības ministriju 
efektīvāk un mērķtiecīgāk vērtēt sociālos pakal-
pojumus, kā arī plašāk diskutēt ar speciālistiem 
par nepieciešamību pašvaldībās ieviest vienoto 
pakalpojumu grozu. Valde uzskata, ka jāmazina 
normatīvisms un jāņem vērā reālā situācija soci-
ālo pakalpojumu sniegšanā, sekmējot arī dažādu 
ie stāžu sadarbību informācijas apmaiņā un izvēr-
tēšanā, izvairoties no birokrātiskā sloga palielinā-
šanas sociālā darba veicējiem (vairāk šeit).

Vēl Valde tika iepazīstināta ar administratīvi teri-
toriālās reformas aktualitātēm, par ko informēja 
LPS padomnieki, apstiprināja Latvijas Pašvaldību 
savienības 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tā-
mes faktu un 2020. gada ieņēmumu un izdevumu 
tāmi un lēma par LPS 31. kongresa norises vietu.

Izvērtējot četru pašvaldību kandidatūras, ar ko ie-
pazīstināja Valkas novada domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis, Salacgrīvas novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele, Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un 
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Peter-
manis, Valde nolēma, ka LPS 31. kongress notiks 
22. maijā Salacgrīvas novadā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē 4. febru-
ārī, izskatot jautājumu par Valsts kontroles atzi-
numu likumības un lietderības revīzijā “Vai tiek 
izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldī-
šanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu 

ēku atbilstībai drošuma prasībām?”, LPS pa-
domnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Sal-
miņš uzsvēra, ka mājokļu politikas un valsts finan-
siālā atbalsta trūkums, zemā iedzīvotāju maksāt-
spēja, kā arī likumu nepildīšana no līdzšinējo val-
dību puses novedusi pie daudzdzīvokļu namu teh-
niskā stāvokļa un drošuma pasliktināšanās. Tāpēc 
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jāievieš efektīvi finanšu instrumenti, kas veicinātu 
dzīvojamā fonda attīstību un saglabāšanu, pare-
dzot arī valsts atbalsta mehānismus finansējuma 
piesaistē pašvaldību īpašumā esošo ēku atjauno-
šanai un pārbūvei ilgtermiņā. Līdztekus jāgarantē 
pašvaldībām iespēja aizņemties avārijas seku no-
vēršanai to īpašumā esošajās ēkās.

Par aktualitātēm saistībā ar administratīvi teri-
toriālo reformu (ATR) pastāstīja LPS padomnieki, 
kuri piedalās Saeimas ATR komisijas sēdēs. Komi-

sija ir izskatījusi reformas likumprojekta pamat-
tekstu, un šobrīd notiek diskusijas ar pašvaldībām 
par likumprojekta pielikumu – karti. No likumpro-
jekta jau izslēgti kritēriji un veiktas citas izmaiņas.

Novadu apvienības Valde vienojās pavasarī rīkot 
Novadu dienu (vairāk šeit).

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
5. februārī komitejas vadītājs Guntis Libeks pir-
majai deva vārdu Ziemeļvalstu Ministru padomes 
biroja Latvijā padomniecei Dainai Mežeckai, kura 
pastāstīja par ziemeļvalstu un Baltijas valstu mo-
bilitātes programmu “Valsts administrācija”. Šī 
programma sniedz iespēju organizēt mācību vizī-
tes un pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu vei-
došanu, sedzot līdz 60% no ceļa un uzturēšanās 
izmaksām. Programmai līdz 30. martam var pie-
teikties valsts institūciju un pašvaldību darbinie-
ki, iesniedzot individuālus vai grupu pieteikumus. 
Programmas apraksts un informācija pieejama 
vietnē www.norden.lv. Pieteikumi jāiesūta elek-
troniskajā pieteikšanās un atskaitīšanās portālā 
www.nb8grants.org.

Par izmaiņām specifiskā atbalsta mērķa 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
2. kārtas atlasē informēja Veselības ministrijas In-
vestīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departamenta direktore Agnese Tomsone un Sa-
biedrības veselības veicināšanas projektu nodaļas 
vadītāja Kristīne Pavasare.

Slimību profilakses un kontroles centra Veselī-
bas veicināšanas vadības nodaļas vadītāja Maija 
Pauniņa un Slimību profilakses nodaļas vecākā 
veselības veicināšanas koordinētāja Sabīne Zemī-
te raksturoja Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
(NVPT) un Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla 
(NVVST) darbību. Šobrīd NVPT ir 113 pašvaldības, 
savukārt NVVST kustībā piedalās 100 skolas un 
bērnudārzi.

Komitejas sēdē uzstājās arī P. Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas Izglītības daļas vadītāja 
Ilze Āboliņa, kura pašvaldībām cēla priekšā Lat-
vijas Lielo slimnīcu asociācijas piedāvājumu – iz-
glītojošo ciklu iedzīvotājiem “Ko es nepavaicāju 
ārstam jeb Izcilība arī zināšanās par slimībām un 
to ārstēšanu. Iespēja – satikties ar SPECIĀLISTU!”.

Ja kāds no sēdē izskatītajiem jautājumiem jūs in-
teresē sīkāk, skatiet prezentācijas šeit!

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

Lūgums līdz 14. februārim iesūtīt jautājumus 
ikgadējām sarunām ar Veselības ministriju un 
Labklājības ministriju, rakstot uz e-pasta adresi 
Ilze.Rudzite@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

http://www.nb8grants.org
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēdē 5. februārī diskutēja par šāgada aktualitātēm 
vides, dabas aizsardzības un klimata jomā, pārru-
nāja Saeimas ATR komisijas darbu, kā arī terito-
rijas attīstības plānošanu reformas kontekstā un 
citus jautājumus.

Sēdes videoierakstu var noskatīties šeit, savukārt 
sēdes materiāli pieejami šeit.

Komitejas sēdē VARAM pārstāvji informēja par 
plānoto vides, dabas aizsardzības un klimata 
jomā. Tāpat norisinājās diskusija par VARAM un 
LPS sadarbību 2020. gadā, un puses vienojās pla-
šāk pārrunāt pašvaldību iesaisti klimata pārmaiņu 
politikas realizācijā, kā arī LPS piekrita iesaistīties 
vides politikas pamatnostādņu izstrādē.

Puses diskutēja arī par teritorijas attīstības plā-
nošanu ATR kontekstā, par ko informēja LPS pa-

domniece attīstības un plānošanas jautājumos 
Gunta Lukstiņa. Komiteja vienojās sadarboties 
ar VARAM, sagatavojot Ministru kabineta no-
teikumus par nosacījumiem un kārtību teritori-
jas attīstības plānošanai ATR pārejas periodā no 
2020. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 1. decembrim. 
LPS un VARAM arī vienojās tikties, lai pārrunātu 
ministrijas darbu teritorijas attīstības plānošanas 
metodiskajā vadībā. Komiteja nolēma atbalstīt 
Saeimas ATR komisijai uz otro lasījumu iesniegto 
LPS priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Te-
ritorijas attīstības plānošanas likumā”.

Sēdes izskaņā LPS padomniece reģionālās attīstī-
bas jautājumos Ivita Peipiņa informēja par Nacio-
nālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam galaversi-
ju, ko nosūtīs visām pašvaldībām.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos,

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Videokonference par grozījumiem 
Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

6. februārī LPS notika videokonference par grozī-
jumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapi-
tālsabiedrību pārvaldības likumā. Videokonferen-
ces mērķis bija iepazīstināt pašvaldību darbiniekus 
ar pēdējiem grozījumiem Publiskas personas kapi-
tāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 
(turpmāk – pārvaldības likums) un saistītajos nor-
matīvajos aktos.

Videokonferencē piedalījās Pārresoru koordināci-
jas centra (PKC) Kapitālsabiedrību pārvaldības no-
daļas vadītāja Dzintra Gasūne, kura pastāstīja par 
pārvaldības likuma grozījumu mērķi un Ekonomis-
kās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 
vadlīnijām par valsts kapitālsabiedrību korporatī-
vo pārvaldību un praksi (kapitālsabiedrību vispārē-
jo stratēģisko mērķu noteikšana, līdzdalības regu-
lējums finansiālo un nefinansiālo mērķu noteikša-
nai, to finansēšanas avoti u. c.).

Videosemināra dalībnieki tika iepazīstināti ar re-
gulējuma maiņu attiecībā uz pašvaldībām pie-
derošo kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja 
pārstāvi: kopš 1. janvāra domes priekšsēdētājs 
aizstāts ar pašvaldības izpilddirektoru, lai mazinā-
tu politisko ietekmi kapitālsabiedrību pārvaldībā. 
Nākamais apskatītais informācijas bloks saistās ar 
informācijas atklātības nodrošināšanu. PKC šobrīd 
izstrādā vadlīnijas, kā sagatavot un publiskot paš-
valdības ikgadējo pārskatu par tai piederošām ka-

pitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Pašvaldībām 
ir jānodrošina ceturkšņa pārskatu pieejamība, lai 
ievērotu salīdzināšanas iespējas un varētu izsekot 
kapitālsabiedrības darbības attīstībai. Tāpat jāno-
drošina informācijas publiskošana un atjaunināša-
na par pašu kapitālsabiedrību, tajā skaitā iekšējo 
kontroli un risku, turklāt lielajām kapitālsabiedrī-
bām informācijai par iekšējo kontroli un risku jābūt 
ne tikai izstrādātai un ieviestai, bet arī publiskotai. 
Jāpublisko arī informācija par paredzamajiem ris-
ka faktoriem un netipiskiem darījumiem.

Būtiska informācija videokonferencē tika sniegta 
arī par padomes veidošanu un lomu. Padome no-
teikti jāveido visās akciju sabiedrībās un lielajās 
kapitālsabiedrībās. Vidējās kapitālsabiedrībās pa-
domi var veidot, pirms tam izvērtējot šādu nepie-
ciešamību. Padomes loma ir stiprināt kapitālsa-
biedrību pārraudzību un nodrošināt kapitālsabied-
rības iekšējās kontroles sistēmu. Pārvaldības liku-
ma grozījumi skar arī valdes un padomes locekļu 
nominācijas kārtību, virzoties uz to, lai valdes un 
padomes locekļi būtu atbilstoši kvalificēti, jo vi-
ņiem jāuzņemas atbildība par kapitālsabiedrības 
vērtību un darbības efektivitāti.

Jaunumi ir arī saistībā ar PKC atzinuma saņemša-
nas kārtību: tas ir obligāts pirms lēmuma pieņem-
šanas par atvasinātas publiskas personas līdzdalī-
bas iegūšanu vai līdzdalības palielināšanu kapitāl-
sabiedrībā.

Videokonferencē tika apspriests arī jautājums par 
kapitālsabiedrības rezultātu izvērtējumu.

Sagatavoto prezentāciju atradīsit šeit. Papildus 
varat iepazīties arī ar rakstu par līdzdalības pārvēr-
tēšanu kapitālsabiedrībās (pieejams šeit).

Videokonferences ierakstu varat skatīt LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Rundālē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme 7. februārī notika Rundāles pilī un 
pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – 215 pār-
stāvjus no 80 pašvaldībām!

Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Rundāles novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un izpilddi-
rektors Aigars Sietiņš, kuri uzsvēra, ka novadnie-
ki jūtas vareni un ļoti lepojas ar skaisto Rundāles 
pili, kas ir ne tikai kultūrvēsturiska pērle, bet arī 
lielākais darba devējs novadā. Dažus Rundāles pils 
stāstus izstāstīja pils direktore Laura Lūse. Viņu 
papildināja Rundāles novada domes Attīstības no-
daļas vadītāja Laura Ārente, kuras stāstījums bija 
par vērtībām un Rundāles pils nozīmi novada attīs-

tībā. Ar šiem un citiem stāstiem pamatīgāk varat 
iepazīties, izpētot sanāksmē sniegtās prezentāci-
jas, kuras atradīsit šeit.

Sanāksmes turpinājumā vārds tika dots viesiem. 
Vispirms kultūras centra “Siguldas devons” di-
rektore Jolanta Borīte pastāstīja par dizainisko 
domāšanu kā sistēmisku un uz cilvēku orientētu 
pieeju un atbildēja uz jautājumu, kāpēc novadam 
vajag kultūras stratēģiju. Tā ir spēja ieraudzīt, ko 
ar apkārtējo var darīt, un jābūt rīcības plānam, lai 
meklētu investīcijas – ne tikai Eiropas, bet arī vie-
tējās.

Par gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem informēja Valsts izglī-
tības satura centra Neformālās izglītības depar-
tamenta direktore Agra Bērziņa, bet vispirms 

LPS priekšsēža dalība  
zinātnieku godināšanas pasākumā

Latvijas Zinātņu akadēmijā 6. februārī notika viens 
no vērienīgākajiem pasākumiem zinātnes godinā-
šanā – 2019. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegu-
mu konkursa laureātu apbalvošana. Ceremonijā 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pasniedza balvu 
Dr. philol. Ingunai Daukstei-Silasproģei par mo-
nogrāfiju “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēg-
ļu ceļos Zviedrijā”. Tas ir pirmreizējs pētījums, 
kurā dokumentēts laika posms Zviedrijas latvie-
šu trimdas vēsturē, atklājot radošas personības 
skaudro ikdienu un spēju saglabāt latvisko identi-
tāti, kopt tradīcijas, bagātināt latvisko.

G. Kaminskis akcentē, ka literatūra un rakstniecība 
atklāj vēsturē balstītas, gadsimtiem krātas vērtības 
cilvēku sajūtu un pārdzīvojumu ietvarā, kas šodien 
vairo tautas patriotismu, padara mūsu saknes patie-
si dziļas un pamatīgas. Tas, ko pieredzējušas mūsu 
radošās personības trimdā, atstājis nozīmīgas liecī-
bas kā svarīgu mantojumu, motivējot mūs aizvien 
vairāk rūpēties un kopt piederības sajūtu dzimtenei, 
savam dzimtajam novadam, pilsētai, pagastam.

Trimdas laikmeta pētījums apliecina, ka jebkuros 
apstākļos latvieši ir stipri un spējīgi saglabāt latvis-
ko identitāti, dzimtas saknes, kopt tradīcijas, ba-
gātināt latvisko kultūru un rakstniecību, neraugo-
ties uz skarbajiem dzīves apstākļiem. Rakstnieku 
personīgais redzējums, sajūtas un konkrētās poli-
tiskās situācijas interpretācija var būt vērtīgs vēs-
tures izzināšanas avots, ko šodien varam godināt.

Tāpēc liela pateicība pētījuma autorei par nozīmī-
go ieguldījumu literatūras un vēstures zinātnē, kas 
tik ļoti aktuāls ir arī mūsdienās. Apkopotais radošo 
personību redzējums ir svarīgs dzimtenes vērtības 
apzināšanai un vajadzībai sniegt savu artavu tradī-
ciju dzīvotspējā, kultūras, identitātes saglabāšanā 
un tautas pašapziņas veicināšanā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/5378-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-7-februari-2020-rundale


izpilddirektorus iekustināja un izkustināja svētku 
gājiena režisore Inga Krišāne. Šoreiz svētku sauk-
lis ir “Nāc gavilēt!”, un ikviens interesents var ielū-
koties svētku vietnē https://www.nacgavilet.lv.

Par jēgpilniem kultūras nozares dokumentiem, 
vajadzību, spēlētāju sadarbību un mijiedarbību ar 
citām jomām pārdomās dalījās Kultūras akadēmi-
jas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās 
pētniecības centra vadītāja Anda Laķe. Viņas ai-
cinājums: naudu nevajag tērēt, bet vajag ieguldīt!

Valsts prioritātes kultūras jomā analizēja Kultūras 
ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpoliti-
kas jautājumos Uldis Zariņš. Viņš aicināja domāt 
par pilsētu un novadu svētku saturu, par pasāku-
mu kvalitāti un profesionalitāti, lai sabiedrībā vei-
dotu augstvērtīgas kultūras izpratni.

Ar Kultūras centru likuma projektu iepazīstināja 
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Sig-
ne Pujāte. Izrādās, Latvijā ir 554 kultūras centri! 
Tiem ir dažādi statusi – gan valsts (nacionālais lī-
menis), gan reģionālie (2. līmenis), gan arī vietējie 
(554).

Izpilddirektorus uzrunāja arī mākslas un mūzikas 
festivāla “Bildes” biroja vadītāja Tija Auziņa un 
Krimuldas novada sabiedrisko attiecību speciālis-
te Madara Liepiņa, aicinot pašvaldības piedalīties 
akcijā “Apglezno arī Tu savu pastkastīti!”. Plašāka 
informācija: www.bildes.lv.

Nākamā izpilddirektoru tikšanās – 6. martā Alojā.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

7

https://www.nacgavilet.lv/
http://www.bildes.lv
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Diskusija par tūrisma politiku un attīstību 
reģionos

Ekonomikas ministrija (EM) kā par tūrisma poli-
tikas izstrādi un īstenošanu atbildīgā institūcija 
turpina darbu pie jaunā plānošanas perioda 2021.–
2027. gadam plānošanas dokumentiem tūrisma 
nozarei.

Jaunā tūrisma politika līdz ar ATR paredz izmaiņas 
skatījumā uz tūrisma nozares pārvaldību un turp-
māko nozares attīstību. Plānošanas gaitā ir īsteno-
ti pētījumi, veikts darbs fokusa grupās, pārrunāti 
jautājumi ar nozares asociācijām, runāts ar minis-
trijām, taču būtiska ir arī reģionālās pārvaldības 
joma – pašvaldības un plānošanas reģioni. Svarīga 
ir arī horizontālo partneru partnerību un vietējo rī-
cības grupu darbības ietekme.

13. februārī plkst. 11 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks diskusija par tūrisma 

politiku 2021.–2027. gadā un attīstību reģionos.

Darba kārtība:

1. Īsi par EM izstrādāto politiku 2021.–2027. ga-
dam un jaunumi kopumā.

2. Izmaiņas tūrisma pārvaldībā: pašvaldību tūris-
ma speciālistu un tūrisma informācijas snie-
dzēju (TIC, TIB) loma; EM aptauja pašvaldībām 
par resursu (cilvēku, finanšu) patēriņu 2018.–
2020. gadā.

3. Pašvaldības loma tūrisma uzņēmējdarbības 
veicināšanā, t.sk. publiskā infrastruktūra un 
konkurences aspekti, tirgus novērtēšana, ES 
struktūrfondu projekti un darbs pirms projektu 
īstenošanas.

4. LPS par pašvaldību atbalstu tūrisma nozarei.

Diskusijai tiks nodrošināta tiešraide LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 
19. februārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumos nr. 238 “Ugunsdrošības 
noteikumi”” – uzaicināti Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta pārstāvji.

2. Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma or-
ganizēšanu – informēs LPS padomniece iepir-
kumu jautājumos Daina Dzilna un AS “Sada-
les tīkli” pārstāvji.

3. Par sabiedriskā transporta aktualitātēm un sa-
biedriskā transporta pakalpojuma iepirkuma 
norisi – informēs Autotransporta direkcijas Val-
des priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

4. Par sarunu tēmām ar ministrijām 2020. gadā – 
informēs LPS padomnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aino Salmiņš.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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LPS Domes sēde

Lielā talka 2020. gadā

Latvijas Pašvaldību savienības un Lielās talkas or-
ganizatoru vārdā izsaku pateicību pašvaldību va-
dītājiem un ikvienam pašvaldības koordinatoram 
par auglīgo sadarbību 11 gadu garumā un aicinu 
arī šogad turpināt iesākto un kopīgi veidot Latviju 
par sakoptāko, zaļāko valsti pasaulē, lepojoties ar 
savas valsts dabas skaistumu un vērtību!

2008. gadā, sākot Lielo talku, mērķis bija tīra, sa-
kopta, veselīga Latvija. Talkas mērķis nav mainī-
jies: Latvijai jākļūst par valsti, kurā katrs no mums 
ir atbildīgs par vidi, kurā dzīvojam, tāpēc aicinu 
pašvaldības un iedzīvotājus piedalīties arī šāgada 
Lielajā talkā, kas notiks 25. aprīlī.

Kā ierasts, vietnē www.talkas.lv būs talkošanas 

karte un koku (sēkliņu) stādīšanas karte, kas vai-
rāk attiecas uz rudeni, bet var tikt aizpildīta arī pa-
vasarī. Talkas mājaslapā arī pieejama informācija 
par plānotajām Lielās talkas aktivitātēm.

2018. gada 15. septembrī notika pirmā Pasau-
les talka, kurā piedalījās 158 pasaules valstis. 
2019. gadā rudens starptautiskajā talkā piedalījās 
jau 180 valstis.

Pasaules talkā Latvija sevi pozicionēja ar Laimes 
koku stādīšanu, un arī šogad tajā aicinām atzīmēt 
Laimes koku stādīšanas aktivitātes.

Tiksimies Lielajā talkā 25. aprīlī un Pasaules tal-
kā 19. septembrī!

Turpmākā informācija par Lielās talkas norisi, ko-
ordinācija un sadarbība notiks starp Lielās talkas 
organizatoriem un nozīmētajiem Lielās talkas ko-
ordinatoriem.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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Latvijas pašvaldības pārstāvētas 
Pasaules pilsētu forumā Abū Dabī

10. Pasaules pilsētu forumā, kas no 8. līdz 13. feb-
ruārim norisinās Abū Dabī (Apvienotajos Arābu 
Emirātos), LPS pārstāvēja Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sa-
darbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

G. Ansiņš forumā piedalījās 8. un 9. februārī, uz-
stājās divās foruma sesijās un pauda viedokli par 
pašvaldību lomu saiknes veicināšanā starp tradī-
cijām, kultūru un ilgtspējīgu urbanizāciju, kā arī 
pašvaldību globālo ietekmi, sākoties jaunajam 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pilnvaru 
laikam.

Runājot par Liepājas pilsētā īstenotajiem centie-
niem saskaņot kultūru, ilgtspējīgu urbanizāciju un 
iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu, G. Ansiņš 
starptautisko auditoriju iepazīstināja ar Liepā-
jas senā sapņa īstenošanu – koncertzāles “Lielais 
dzintars” būvniecību. “2015. gadā mēs īstenojām 
mums nozīmīgu sapni un vienlaikus arī mērķi sinhro-
nizēt saikni starp ilgtspējīgu urbanizāciju, tradīcijām 
un kultūru. Koncertzāle Liepājā ir kā reģionālais kul-
tūras un pasākumu centrs, kurā uzstājas mākslinieki 
no visas pasaules,” atklāja Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks.

Uzstājoties diskusijā par pašvaldības lomu sa-
darbībā ar Eiropas institūcijām, uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem, lai vietējās aktivitātes ietekmētu 
attīstību Eiropā, Gunārs Ansiņš uzsvēra inovāciju 
ekosistēmu nozīmi: “Inovāciju ekosistēmas ir vie-
tējās attīstības pamatā. Tālāk mums būtu jāveicina 
reģionu attīstība un sadarbība, jo reģionālā attīstība 
ir cieši saistīta ar Eiropas rūpnieciskās konkurences 
palielināšanu. Savukārt Eiropas ekosistēmu savie-
nojošais elements ir klasteri un Eiropas Savienības 
klasteru iniciatīvas, kas darbojas kā inovāciju un 
rūpniecisko pārmaiņu paātrinātāji.”

Pasaules pilsētu forums norisinās jau desmito rei-
zi. To nodibinājusi Apvienoto Nāciju Organizācija, 
lai pārrunātu tādus pasaulē būtiskus jautājumus 
kā strauja urbanizācija un tās ietekme uz kopie-
nām, pilsētām, ekonomiku, klimata pārmaiņām 
un politiku. Šo augsta līmeņa forumu sasauc ANO-
Habitat, lai iekļaujošā platformā diskutētu par 
ilgtspējīgas urbanizācijas izaicinājumiem. Vairāk 
informācijas par forumu tam veltītajā lapā.

LPS pārstāvis Pasaules pilsētu forumā piedalījās 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes, 
kuras biedrs ir LPS, delegācijas sastāvā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ



• 3. februārī LSM.lv; LTV: “Operācija “Sistēmas 
seniori”, 2. sērija” – LPS padomnieces Ilzes Ru-
dzītes dalība Latvijas Televīzijas raidījumā “Aiz-
liegtais paņēmiens” (šeit).

• 3. februārī LSM.lv; Latvijas Radio – LPS pa-
domnieces Kristīnes Kinčas telefonintervi-
ja Latvijas Radio raidījumā “Pēcpusdiena” 
par likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 
56. pantu un VARAM prasību saskaņot pašval-
dību darījumus ar īpašumiem (šeit).

• 4. februārī LETA: “LPS 31. kongress šogad no-
tiks zaļajā Salacgrīvas novadā”.

• 4. februārī LETA: “Nākamais Latvijas Pašvaldī-
bu savienības kongress notiks Salacgrīvas no-
vadā”.

• 4. februārī LETA: “Ministri neatbalsta KNAB 
priekšlikumu liegt pašvaldību deputātiem sa-
ņemt atalgojumu par darbu nevalstiskā organi-
zācijā”.

• 4. februārī LETA: “Pašvaldības rosina ministriju 
efektīvāk un kvalitatīvāk vērtēt sociālos pakal-
pojumus”.

• 4. februārī Diena: “Ministri neatbalsta KNAB 
priekšlikumu liegt pašvaldību deputātiem sa-
ņemt atalgojumu par darbu NVO” – LPS iebil-
des un komentārs, ka patlaban likuma prasības 
attiecas uz Saeimas deputātiem, kuri par šiem 
pienākumiem saņem atalgojumu, bet pašval-
dību deputātu alga nereti mērāma dažos des-
mitos eiro, turklāt pašvaldības deputāts pienā-
kumus pilda nepilnu darba laiku, izņemot paš-
valdības vadītāju un viņa vietniekus; attiecībā 
uz pārējiem pašvaldību deputātiem šīs likuma 
normas nav samērīgas (šeit).

• 4. februārī LV portāls: “LPS 31. kongress šogad 
notiks zaļajā Salacgrīvas novadā” (šeit).

• 4. februārī LV portāls: “Pašvaldības rosina mi-
nistriju efektīvāk un kvalitatīvāk vērtēt sociālos 
pakalpojumus” (šeit).

• 4. februārī TVNET: “Neatbalsta KNAB priekš-
likumu liegt pašvaldību deputātiem saņemt 
atalgojumu par darbu nevalstiskā organizāci-
jā” – LPS iebildes un komentārs (šeit).

• 4. februārī LSM.lv; Replay.lv; Latvijas Radio: 
“Slimnīcu izvērtēšana: dažas veselības aprūpes 
iestādes nenodrošina solītos pakalpojumus” – 
LPS komentārs par pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem reģionos un LPS padomnieces 
Ilzes Rudzītes telefonintervija Latvijas Radio 
raidījumā “Labrīt” (šeit).

• 4. februārī TV24 – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība TV24 raidījumā “Ziņu top 5”.

• 5. februārī LETA: “Pašvaldības aicina ministriju 
rast abpusēji skaidrus un pieņemamus nosacī-
jumus finanšu darījumu saskaņošanai”.

• 5. februārī LETA: “Reforma nedrīkst samazināt 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ie-
dzīvotājiem”.

• 5. februārī NRA: “Pašvaldības izbrāķē individu-
ālās apkures aizliegumu” – LPS iebildumi par 
VARAM izstrādāto gaisa aizsardzības plānu un 
LPS padomnieces Sandras Bērziņas komentāri 
(šeit).
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https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.02.2020-aizliegtais-panemiens.-operacija-sistemas-seniori-2.-serija.id179081/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/par-50-000-eiro-lielaki-darijumi-ar-ipasumiem-pasvaldibam-jasask.a126167/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ministri-neatbalsta-knab-priekslikumu-liegt-pasvaldibu-deputatiem-sanemt-atalgojumu-par-darbu-nvo-14235048
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312851-lps-31-kongress-sogad-notiks-zalaja-salacgrivas-novada-2020
https://www.tvnet.lv/6889337/neatbalsta-knab-priekslikumu-liegt-pasvaldibu-deputatiem-sanemt-atalgojumu-par-darbu-nevalstiska-organizacija
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/slimnicu-izvertesana-atklaj--dazviet-nenodrosina-solitos-pakalpojumus.a347124/
https://nra.lv/latvija/303990-pasvaldibas-izbrake-individualas-apkures-aizliegumu.htm


12

• 5. februārī LV portāls: “Aicina rast abpusēji 
skaidrus un pieņemamus nosacījumus finanšu 
darījumu saskaņošanai” (šeit).

• 5. februārī LV portāls: “Reforma nedrīkst sama-
zināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamī-
bu iedzīvotājiem” (šeit).

• 6. februārī LETA: “Veidojot vienoto sociālo pa-
kalpojumu grozu, LPS rosina ministriju ņemt 
vērā Valsts kontroles un tiesībsarga datus”.

• 7. februārī LETA: “Pašvaldības: slimnīcu līmeņu 
reforma varētu samazināt veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību reģionos”.

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 IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi desmit atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir sa-
skaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-66 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 8. marta noteikumos nr. 152 “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības pro-
grammām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
īstenošanas noteikumi””

03.02.2020. 30.01.2020. Jā

2. VSS-12 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Teātra ielā 3, Liepājā, nodošanu Finanšu 
ministrijas valdījumā”

03.02.2020. 16.01.2020. Nē

3. VSS-56 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodoša-
nu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā”

04.02.2020. 30.01.2020. Jā

4. VSS-42 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

05.02.2020. 23.01.2020. Jā

https://lvportals.lv/dienaskartiba/312886-aicina-rast-abpuseji-skaidrus-un-pienemamus-nosacijumus-finansu-darijumu-saskanosanai-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312890-reforma-nedrikst-samazinat-veselibas-aprupes-pakalpojumu-pieejamibu-iedzivotajiem-2020


5. VSS-39 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā nr. 779 
“Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzē-
ju saraksta apstiprināšanu””

06.02.2020. 23.01.2020. Jā

6. VSS-65 – Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā”

06.02.2020. 30.01.2020. Nē

7. VSS-32 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

07.02.2020. 23.01.2020. Jā

8. VSS-46 – Par rīkojuma projektu “Par valsts dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”

07.02.2020. 23.01.2020. Jā

9. VSS-47 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, 
nodošanu privatizācijai”

07.02.2020. 23.01.2020. Jā

10. VSS-48 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem””

07.02.2020. 23.01.2020. Nē

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

6. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-71 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Vētraine” Jaunalūksnes pagastā, Jaun-
alūksnes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības uz-
devumu īstenošanai”

VSS-72 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Celmiņi” Rembates pagastā, Ķeguma no-
vadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas 
bāzes paplašināšanai”

VSS-73 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma 
piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvojamās 
mājas un dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūz-
navas pagastā, Rēzeknes novadā, remontdarbu 
veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām”

VSS-94 – Noteikumu projekts “Ekspluatējamu ēku 
energoefektivitātes minimālās prasības”

VSS-95 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos nr. 135 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-

nātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 
centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-96 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos nr. 
495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veici-
nāt energoefektivitāti un vietējo AER izmantoša-
nu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-97 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 310 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–
15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilā-
cija””

VSS-69 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Rožu ielā 7a, Ludzā, Ludzas novadā, 
pārdošanu”

VSS-89 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, nodošanu 
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-90 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483461
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483461
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483461
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483501
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483501
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483501
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483502
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īpašuma 1. maija ielā 16b, Ludzā, Ludzas novadā, 
nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-91 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos nr. 
740 “Noteikumi par stipendijām””

VSS-99 – Informatīvais ziņojumus “Par Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 
2015.–2020. gadam īstenošanas 2015.–2018. gadā 
starpposma novērtējumu”

VSS-80 – Rīkojuma projekts “Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadalījumu 2020. gadam to māk-
sliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

VSS-82 – Noteikumu projekts “Pieminekļu, piemi-
ņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidoša-
nas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteiku-
mi”

VSS-83 – Noteikumu projekts “Sabiedrības integ-

rācijas fonda nolikums”

VSS-75 – Rīkojuma projekts “Par valsts budžeta 
programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, 
glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošinā-
šanai” līdzekļu izlietojumu”

VSS-93 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos nr. 66 
“Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, 
viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām””

VSS-70 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos nr. 
565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūci-
ju amatpersonu un darbinieku sociālajām garanti-
jām””

VSS-98 – Informatīvais ziņojums “Par vides trok-
šņa regulējumu”

VSS-85 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos nr. 491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”

“Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 
116111” aicina neklusēt

Atzīmējot 2020. gada Drošāka interneta dienu un 
tās saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
“Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111” no 

10. līdz 16. februārim rīko akciju “Es izvēlos ru-
nāt”. Tās mērķis ir sabiedrībā aktualizēt tematu 
par emocionālo vardarbību interneta vidē.

Lai sekmētu sabiedrības informētību par mobingu 
interneta vidē, kā arī vispārējo bērnu drošību tieš-
saistē, akcijas laikā gan bērni un bērnu likumiskie 
pārstāvji, gan speciālisti var saņemt psiholoģisko 
atbalstu un noderīgu informāciju, kā rīkoties gadīju-
mos, ja bērns saskāries ar grūtībām interneta vidē.

Uzticības tālrunis strādā 24/7 režīmā, pieejams 
bez maksas un ir anonīms.

Darbadienās no pulksten 12 līdz 20 ar uzticības 
tālruņa speciālistiem var sazināties, arī izmanto-
jot tiešsaistes konsultācijas: čata logs meklējams 
VBTAI vietnē www.bti.gov.lv.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483502
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483502
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483503
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483503
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483503
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483495
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483495
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483487
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483487
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483487
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483487
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483497
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483497
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483497
http://www.bti.gov.lv
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Līdz 12. februārim 17 NVA filiālēs pieņems 
biedrību un nodibinājumu pieteikumus 
jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina bied-
rības un nodibinājumus pieteikties ieceres “Dar-
bam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā 
sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā 
no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pietei-
kumus līdz 12. februārim pieņem NVA filiāles Aiz-
krauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrma-
lā, Krāslavā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, 
Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos un Ventspilī.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesais-
tīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektī-
vus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt 
darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojo-
ties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot adminis-
tratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasāku-
mus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lie-
tām un veicot citus pienākumus. Turklāt NVA filiāļu 
darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības 
vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām 
visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem 
bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura 
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņe-
mot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā 
vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jā-
veic piecas dienas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Ie-
saistes ilgums pasākumā 2–6 mēneši.

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems 
stipendiju 5 eiro dienā, stipendijas apmēru mēnesī 
aprēķinās atbilstoši nostrādātajām dienām. Pasā-
kuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes 
gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, 
ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligā-
tajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības 
labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, ne-
pieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas 
vieta viņam jāizveido dzīvesvietā vai funkcionāli 
jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un 
pārvietošanos.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties 
pasākuma īstenošanai? 1. solis – jāaizpilda pie-
teikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. 
2. solis – aizpildītais pieteikums līdz 12. februārim 
jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu tai NVA 
filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiek izveidota 
pasākuma īstenošanas vieta. Pieteikumu, aplieci-
not to ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt 
arī uz NVA filiāles e-adresi (NVA filiāļu kontaktin-
formācija pieejama NVA lapā).

Latvijas Lauku foruma organizētie EK 
kampaņas pasākumi “Laiks laukiem! Ko 
Eiropa dara kaimiņmājā?”

      

13. februārī plkst. 15 Rugāju novadā un 14. feb-
ruārī plkst. 19 Jaunjelgavas novada Staburagā 
Balvu rajona partnerības un Aizkraukles rajona 
partnerības darbības teritorijās varēs iepazīties un 
izzināt vairākas vietējās iniciatīvas, kas radītas vai 
pilnveidotas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aici-
nām ikvienu pievienoties tikšanās reizē Rugājos 
un Staburagā, lai ieklausītos pieredzes stāstos par 

kaimiņu paveikto un uzzinātu vairāk par Eiropas 
investīciju sasniegtajiem rezultātiem. Klātesošie 
dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās 
vietās un varēs iesaistīties vērtīgās sarunās par to, 
kā iedzīvotāju kopienas vajadzības mijiedarbojas 
ar ES sniegtajām iespējām.

Kampaņas pasākumā Rugājos varēs dzirdēt pie-
redzes stāstus par ģimenes saimniecību pēctecī-
bu, par jaunu saimniecību veidošanu un aktivitāšu 
dažādošanu, kā arī smelties iedvesmu no radošās 
uzņēmējdarbības un mazās uzņēmējdarbības uz-
sākšanas stāsta laukos. Tāpat Rugāju centrā varēs 
iepazīties ar pašvaldības īstenoto brīvdabas estrā-
des projektu. Pavisam īpašs stāsts būs par kaniste-
rapijas izmantošanu, palīdzot vardarbībā cietuša-
jiem. Rugājiešos un pasākuma viesos ieklausīsies 
un savu skatījumu par iespējām reģionos paudīs 

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc


zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Eiro-
pas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p. i. 
Andris Kužnieks.

Kampaņas pasākumā Staburagā dzirdēsim ie-
dvesmas stāstus par vietējā kultūrvēsturiskā man-
tojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, par tūris-
ma attīstību un senču mantojuma saglabāšanu 
augkopībā, smelsimies iedvesmu, iepazīstot ino-
vatīvus risinājumus mobilitātes iespējām laukos, 
veidojot laukus par mūsdienīgu uzņēmējdarbības 
un dzīves vidi. Staburaga saieta namā varēs sajust 
vietējo kopienu drosmes, atraktivitātes un jaunra-
des spēku.

Nākamās kampaņas “Mans reģions. Mana Eiro-
pa. Mana nākotne” Latvijas Lauku foruma orga-
nizētās tikšanās Zemgalē un Latgalē:
21. februārī plkst. 17:30 Ludzas novadā;
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.

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās sa-
skatāma kā mērķtiecīgas rīcības rezultāts kohēzijā, 
lauku attīstībā un citu politikas plānu īstenošanā, 
ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums” mēr-
ķiem Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, 
mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir 
informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu 
projektiem un darbībām reģionos, par pieejamo 
finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, 
par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un 
citām atbalsta programmām. Plašāka informā-
cija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un 
reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzī-
ves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstī-
bas iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par 
efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.
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Līdz 15. februārim pirmo reizi vienotajā 
datubāzē jāiesniedz dati par būvlaukumā 
nodarbināto personu darba laiku

Lai mazinātu ēnu ekonomiku būvniecības sektorā, 
2017. gada 1. oktobrī būvniecībā tika ieviesta elek-
troniskā darba laika uzskaite. Kopš šā gada 1. jan-
vāra elektroniskās darba laika uzskaites sistēma 
(EDLUS) ir jāievieš ne tikai būvlaukumos, kuros 
notiek jaunas trešās grupas būves būvniecība vai 
tiek veikti būvdarbi virs viena miljona eiro, bet arī 
tad, ja būvdarbu izmaksas veido 350 000 eiro un 
vairāk.

Elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanu būv-
niecībā īsteno divos posmos. Pirmajā posmā no 
2017. gada 1. oktobra EDLUS lieto būvlaukumos, 
savukārt otrajā posmā no 2020. gada 1. februāra 
tiek sākta EDLUS uzkrāto datu nodošana glabāša-
nai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites 
datubāzē (VEDLUDB), kas ir Būvniecības informā-
cijas sistēmas (BIS) sastāvdaļa. Pirmo reizi EDLUS 
uzkrātie dati glabāšanai VEDLUDB jānodod līdz 
15. februārim.

1. februārī stājās spēkā Ministru kabineta notei-
kumi, kas nosaka kārtību, kādā EDLUS dati snie-
dzami iekļaušanai VEDLUDB, prasības EDLUS 
auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un 
izsniegšanai, kā arī nosaka prasības personai, kura 
var veikt EDLUS ārējo drošības pārbaudi.

Lai nodrošinātu MK noteikumos noteikto prasību 
ievērošanu, no 3. februāra galvenajam būvdarbu 
veicējam jau ir iespēja VEDLUDB reģistrēt būvlau-
kumus. Būtiski, ka galvenajam būvdarbu veicējam 
ir pienākums iesniegt informāciju VEDLUDB par 
jaunas trešās grupas būves būvniecības uzsākšanu 
vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir 
350 000 eiro vai vairāk. Tas ir jāizpilda ne vēlāk kā 
piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu sākšanas.

Tātad ne vēlāk kā līdz 15. februārim (un turpmāk 
katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mē-
nesi) galvenajam būvdarbu veicējam VEDLUDB ir 
jāiesniedz EDLUS reģistrētie dati par būvlaukumā 
nodarbināto personu darba laiku, informācija par 
noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju, kā arī 
informācija par visiem ar saviem apakšuzņēmē-
jiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu 

https://likumi.lv/ta/id/312007-kartiba-kada-elektroniskas-darba-laika-uzskaites-sistemas-dati-sniedzami-ieklausanai-vienotaja-elektroniskas-darba-laika
https://likumi.lv/ta/id/312007-kartiba-kada-elektroniskas-darba-laika-uzskaites-sistemas-dati-sniedzami-ieklausanai-vienotaja-elektroniskas-darba-laika


līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 eiro vai 
vairāk.

Informācija par visiem ar saviem apakšuzņēmē-
jiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu 
līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 eiro vai 
vairāk, VEDLUDB ir jāiesniedz arī visiem apakšuz-
ņēmējiem, kas strādā būvlaukumos, kuros ir ievie-
šama EDLUS, un kas iepriekšējā mēnesī noslēguši 
šādus līgumus. Šis pienākums apakšuzņēmējiem 

ir jāizpilda ne vēlāk kā līdz šā gada 15. februārim 
un turpmāk katru mēnesi līdz 15. datumam par ie-
priekšējo mēnesi.

Tāpat noteikumi paredz, ka no 2020. gada 1. aprīļa 
galvenajam būvdarbu veicējam vienu reizi dien-
naktī ir jāaprēķina EDLUS auditācijas pierakstu 
kopas kontrolsumma un tā jānodod VEDLUDB. 
Savukārt prasības par EDLUS ārējās drošības pār-
baudes veikšanu stāsies spēkā 1. jūnijā.

17

“Iepirkumu gada balva 2019” Žurnāls “Iepirkumi” un Iepirkumu gada balvas or-
ganizatori aicina ar iepirkumiem saistītos pieteikt 
pretendentus desmit nominācijām:
• Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā;
• Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem;
• Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem;
• Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā;
• Gada pasūtītājs būvdarbu jomā;
• Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā;
• Gada piegādātājs būvdarbu jomā;
• Gada iepirkums;
• Gada zaļākais iepirkums preču un pakalpojumu 

jomā;
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• Gada zaļākais iepirkums būvdarbu jomā.

Kandidātu atbilstību un balvu saņēmējus noteiks 
neatkarīga žūrija, kurā darbosies Finanšu ministri-
jas, VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvi-
jas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras un LPS pārstāvji.

Pasākums notiks jau ceturto gadu kā pateicība un 
pagodinājums pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpo-

jumu sniedzējiem un piegādātājiem. Pasākuma 
pirmajā daļā notiks konference, kurā dalībniekiem 
būs iespēja uzzināt aktualitātes iepirkumu jomā 
un ar to saistītajos jautājumos.

Reģistrācija konferencei sāksies 17. februārī.

Iepirkumu gada konferenci rīko žurnāls “Iepirku-
mi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Papildu informācija šeit.

Vidzemes inovāciju nedēļā – seminārs 
Smiltenē par energopārvaldību

Vidzemes inovāciju nedēļā viens no pirmajiem 
būs pasākums “Energopārvaldība Vidzemē”, kas 
notiks 24. februārī no plkst. 10 līdz 16 Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā. Tajā aicināti piedalīties 
pašvaldību pārstāvji, energopārvaldnieki, publisko 
ēku apsaimniekotāji, siltumapgādes uzņēmumu 
pārstāvji un interesenti arī no citiem Latvijas no-

vadiem un pilsētām.

Lūgums līdz 18. februārim pieteikt dalību pasāku-
mā, iepriekš reģistrējoties šeit.

Programma:
• kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašval-
dībās, LIFE ADAPTATE projekts;

• darba grupa “Kā pārliecināt lēmumu pieņēmē-
jus atbalstīt un īstenot dažādus energoefektivi-
tātes pasākumus?”;

• pamatota lēmumu pieņemšana: enerģijas patē-
riņa datu monitorings PII “Pienenīte” Alūksnē;

• ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmas pi-
lotprojekts Beļavas ciemā;

• “zaļās vienošanās” platformas koncepcija un 
“LowTEMP” projekta praktiskie piemēri;

• Gulbenes novada pašvaldības iespējas un in-
strumenti pārdomātu un energoefektīvu lēmu-
mu pieņemšanā.

Vidzemes inovāciju nedēļā – 
starptautiska konference “Atbildīga 
inovācija” Cēsīs

27. februārī Vidzemes Cēsu koncertzālē norisinā-
sies starptautiska konference “Atbildīga inovāci-
ja”. Konferenci organizē Vidzemes inovāciju nedē-
ļā 2020, un tajā aicināti pulcēties radoši uzņēmēji, 
kurus interesē aprites biznesa modeļi, tajā skaitā 
arī pārtikas un mežsaimniecības jomā strādājo-
šie, kā arī uzņēmumus pārstāvošās organizācijas, 
drosmīgi un jaunas idejas realizēt gatavi valsts 
pārvaldes speciālisti un citi interesenti gan no Vid-
zemes, gan arī citiem Latvijas reģioniem.

Konferences ievadrunās un paralēlajās sesijās 

https://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva-pieteikt/
http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2020-02-24/energoparvaldiba-vidzeme.html


paredzēts caurlūkot vērienīgu skaitu tēmu. 
27. februāris būs diena jaunām zināšanām, idejām 
un kontaktu dibināšanai.

Diskutējot par tādiem būtiskiem jautājumiem kā 
bioekonomika, aprites ekonomika un inovatīva 
valsts pārvalde un pakalpojumi, organizatori rosi-
nās vidzemniekus stiprināt inovācijas garu, vien-
laikus mudinot būt atbildīgiem un radīt ilgtspējī-
gas un uz gudriem lēmumiem balstītas inovācijas. 
No vienas puses, auditoriju aicinās pārdomāti rī-
koties ar resursiem, no otras puses – apzināties, 
cik vēl neizmantota potenciāla visapkārt ir unikā-
liem problēmrisinājumiem vai jaunam biznesam.

Kaut arī tematiski uzstādījums par atbildīgu rīcību 
atbilst jebkurai nozarei un jomai, šāgada konfe-
rences “Atbildīga inovācija” centrā būs pārtikas ra-
žošana un gastronomija, meža ekosistēma, izstrā-
de un tās pārpalikumi, kā arī klasiskas publiskās 
pārvaldes transformācija mūsdienīgā, drosmīgā 
un inovatīvā modelī.

Konferencē ievadrunas teiks četras ekspertes 
inovatores, kuras katra savā jomā spējušas atrast 
atšķirīgo, inovatīvo un lietderīgo: Gundega Skud-
riņa (ieguvusi starptautisku apbalvojumu gastro-
nomijas pasākumu organizēšanā; radošā apvie-
nība “Skudras metropole”), Daina Eglīte-Antona 
(garšrades pieredzes stāsts par to, kā ražot našķus 
no burkānu pārpalikumiem; SIA “Labas saknes”), 

Sendija Ikere (pierādīs, ka energoefektivitāte ļauj 
samazināt energoresursu patēriņu, nepazeminot 
cilvēku dzīves kvalitāti; projektu vadītāja SIA “Ter-
mex”) un Zane Vītola (dalīsies vērtīgā pieredzē un 
faktos gan par situāciju Latvijas tirgū attiecībā uz 
uzņēmumu spēju inovēt, gan skaidros, kāpēc tas 
notiek un kādi ir galvenie pamatprincipi, lai tas no-
tiktu; SEB Inovāciju centra vadītāja).

Konferencē zināšanās, pieredzē un piemēros dalī-
sies arī citi pašmāju un ārvalstu eksperti un inovā-
ciju praktizētāji, viņu vidū Jana Simanovska (eks-
perte Ekodizaina kompetences centrā un Vidzemes 
Augstskolas pētniece), Māris Jansons (“KEST” 
šefpavārs), Dr. Peka Kilpelainens (pētniecības va-
dītājs, Oulu Universitāte Somijā), Jānis Garančs 
(“Aloja starkelsen” ģenerāldirektors), Dagnija Laz-
diņa (LVMI “Silava” vadošā pētniece), Aija Freima-
ne (vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā, Lat-
vijas Mākslas akadēmijas profesore), Ernests Moi-
sejs (AS “Biolat”), Laura Dimitrijeva (#GovLabLat-
via, Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija), Kār-
lis Pots (Cēsu pašvaldība), Einārs Garoza (Valsts 
#196), Mārtiņš Kaļva (“LowTemp” eksperts), Ojārs 
Polis (LVMI “Silava” zinātniskais darbinieks) u.c.

Detalizēta konferences programma un reģistrēša-
nās konferences apmeklējumam pieejama Vidze-
mes inovāciju nedēļas 2020 lapā šeit.

Reģistrēšanās atvērta līdz 24. februāra plkst. 17.

Meistarklases Laudamus bērnudārzu 
muzikālajiem audzinātājiem un jaunāko 
klašu koru diriģentiem

Rīgas Doma kora skola turpina iepriekšējos gados 
aizsāktās pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas (A) meistarklases Lauda-
mus (18 stundu apjomā) un aicina tajās piedalīties 
pirmsskolas izglītības iestāžu muzikālos audzinā-
tājus un sākumskolu jaunāko klašu koru diriģen-
tus.

Nodarbības notiks 25. un 26. martā Rīgas Doma 
kora skolā (Rīgā, Meža ielā 15, ieeja no Kalnciema 
ielas puses).

Meistarklašu pamattēma: prasmē balstīts dzie-
dātprieks.

Meistarklašu mērķis: pilnveidot mūzikas skolotāju 
un diriģentu praktiskās iemaņas bērnu dziedāša-
nas un muzicēšanas prasmju attīstībā, stiprinot 
Latvijas kordziedāšanas tradīcijas.
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http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2020-02-27/vidzemes-inovaciju-konference-atbildiga-inovacija.html


Meistarklašu vadītāji: Jānis Erenštreits, Liene Bat-
ņa, Baiba Klepere, Ginta Pētersone, Baiba Brice, 
Inese Stupele, Ilona Poikāne, Līga Veisa u.c.

Meistarklašu tēmu loks:
• kora un solistu tembrālā skanējuma veidošana;
• radošs mācību process jauna skaņdarba iestu-

dēšanā;
• daudzbalsība, tās veidošanas nosacījumi un 

metodiskie paņēmieni;
• ritmisko kustību nozīme skaņdabu iestudēša-

nā;
• bērna balss attīstīšana, izmantojot asociatīvās 

domāšanas elementus, u.c.

Meistarklašu dalībnieku skaits ir ierobežots. Pie-
teikšanās kursiem – līdz 1. martam, iesūtot aizpil-
dītu anketu, kas pieejama šeit.

Dalības maksa meistarklasēs – 30 eiro.

Uzturēšanās izdevumi dalībniekiem jāsedz pa-
šiem (ja nepieciešams, organizatori iesaka nakts-
mītnes).

Jautājumu gadījumā rakstiet: kursi@nmv.lv.

Kurzemes Democentrs aicina piedalīties 
QR medībās

Zinātnes un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes De-
mocentrs” izsludinājis orientēšanās sacensības 

“QR medības”. Februārī sacensības notiks digitā-
lajā vidē, savukārt martā – klātienē Ventspilī. Di-
gitālo sacensību sākums jau 17. februārī. Dalība 
sacensībās ir bez maksas.

Kurzemes Democentrs aicina Ventspils jauniešus 
un citus interesentus piedalīties aizraujošās un ne-
tradicionālās orientēšanās sacensībās “QR medī-
bas”. Lai piedalītos sacensībās, jāizveido komanda 
2–5 cilvēku sastāvā un jāaizpilda pieteikuma anke-
ta www.kurzemesdemocentrs.lv.

“QR digitālās medības” norisināsies divu nedēļu 
garumā no 17. februāra līdz 1. martam. Sacen-
sību dalībniekiem būs jāmeklē 10 dažādās vietnēs 
izvietoti QR kodi, tādējādi apgūstot jaunas, lietde-
rīgas zināšanas un vērtīgi pavadot brīvo laiku kopā 
ar draugiem. Komandām kopīgi būs jārisina QR 
kodos paslēptie uzdevumi, lai uzzinātu norādes uz 
nākamajiem kodiem un krātu punktus.

Attapīgākajām un vērīgākajām komandām ir ie-
spēja iegūt noderīgas balvas – bezvadu skaļruņus, 
dāvanu kartes kino apmeklējumam, spēles prāta 
asuma trenēšanai. Visiem dalībniekiem pēc sacen-
sībām tiks nodrošināts bezmaksas Kurzemes De-
mocentra apmeklējums.

Kurzemes Democentra jaunumiem var sekot līdzi 
Facebook, Instagram un www.kurzemesdemo-
centrs.lv.
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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.

Vārme aicina uz “Amizanto peles dienu”

15. februārī plkst. 11 Kuldīgas novada Vārmes pa-
gasta sporta stadionā sāksies pasākums “Amizantā 
peles diena”, kas piedāvās vārmeniekiem un pagas-
ta viesiem iesaistīties dažādos interesantos un aiz-
raujošos veiklības, ātruma un attapības pārbaudīju-
mos. Šogad īpaši tiks vērtēts arī komandas koptēls.

Pasākumam, kas līdz šim bija pazīstams kā “Ami-
zantās sporta spēles” Vārmē, turpmāk būs mainīgs 
nosaukums, pieskaņojot to Austrumu horosko-
pam. Vārmes pagasta pārvalde šo pasākumu rīko 
jau vairākus gadus, un tas piesaista interesentus tā 

netradicionālā rakstura dēļ.

Arī šogad vārmenieki, kaimiņi un viesi aicināti vei-
dot komandas un jautrā un draudzīgā noskaņoju-
mā pavadīt laiku kopā. Lūgums komandas dalībai 
pasākumā pieteikt līdz 13. februārim, zvanot pa 
tālruni 29820429 (Ilze).

Pēc finiša, gaidot apbalvošanu, visi varēs pie 
ugunskura baudīt tēju un kliņģeri. Galvenā balva – 
dienas biļete izklaides parkā “Avārijas brigāde”.

Dienas izskaņā plkst. 21 Vārmes sporta hallē no-
tiks “Sirsniņballe”, spēlēs grupa “Divi PRO”.
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