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LPS Valdes sēde

4. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde. Tās darba kārtībā bija iekļauti 
divi jautājumi – reformas Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienestā (NMPD), par ko informēja 

NMPD direktore Liene Cipule, un Pārresoru koordi-
nācijas centra (PKC) sagatavotais ziņojums “Par ne-
pieciešamajiem uzlabojumiem starpnozaru sadar-
bībā un palīdzības sniegšanā bērniem un jaunie-
šiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem”, 
ar ko iepazīstināja PKC Attīstības uzraudzības un 
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novērtēšanas nodaļas konsultante Sigita Sniķere 
un PKC vadītāja vietniece, Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja Rudīte Osvalde.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā 
tiek gatavotas pārmaiņas, izvērtējot gan ikdienas 
izsaukumu darba organizāciju, gan mediķu un bri-
gāžu darbinieku noslodzi un darba stundu skaitu. 
NMPD direktore informēja arī par to, kā dienestam 
veicas ar pakalpojuma nodrošināšanu visā valsts 
teritorijā. Viņa atzina, ka Latvijā vēl ir “baltie cau-
rumi”, kur grūti nodrošināt operatīvu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanu. Speciāliste risi-
nājumu saredz vairāku pušu sadarbībā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pauda gandarīju-
mu, ka pārmaiņas Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienestā tiek gatavotas rūpīgi, un uzsvēra, 
ka reorganizācijas procesā akcents jāliek uz sadar-
bību starp Veselības ministriju, slimnīcām, ģimenes 

ārstiem un citām institūcijām.

Apspriežot uzlabojumus starpnozaru sadarbībā 
un palīdzības sniegšanā bērniem un jauniešiem ar 
psihes un uzvedības traucējumiem, PKC pārstāve 
Sigita Sniķere pauda, ka pamatuzdevums ir izstrā-
dāt redzējumu par starpnozaru sadarbību, lai no-
drošinātu savlaicīgāku un labāku palīdzības snieg-
šanu. PKC savā ziņojumā piedāvā izveidot desmit 
pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta centrus visā 
valsts teritorijā – divus centrus Rīgā un pa vienam 
katrā lielajā pilsētā. Plānots, ka šie centri pārņems 
funkcijas, ko šobrīd pilda pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pašvaldībās, nodrošinās atbalstu ģime-
nēm u.c. LPS Valde nolēma šo jautājumu izskatīt 
Veselības un sociālo jautājumu komitejā.

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde

4. septembrī notika LPS Dzīvokļu apakškomitejas 
sēde, ko vadīja tās priekšsēdētājs Jurijs Strods.

Sēdē tika izskatīti pašvaldību priekšlikumi likum-
projektiem “Dzīvojamo telpu īres likums” un 
“Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā””. Sanāksmē piedalījās arī Ekono-

mikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta 
direktors Mārtiņš Auders.

Sēdes dalībnieki diskutēja par īrnieku ģimenes lo-
cekļu atbildības garantijas regulējumu, pašvaldību 
tiesībām izdot saistošos noteikumus, bezstrīdus 
piespiedu nosacījumu izpildes kārtību, kā pašval-
dībās noteikt īres maksu un par citiem jautāju-
miem. Apakškomiteja konceptuāli atbalstīja abu 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4248-lps-valdes-sede-4-septembri-2018
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likumprojektu tālāku virzību un vienojās par papil-
dinājumiem un precizējumiem gan Dzīvojamo tel-
pu īres likumā, gan likumā “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”.

Dzīvokļu apakškomiteja apsprieda arī 2019. gada 
valsts budžeta pieprasījumu mājokļu politikas sada-
ļā un izskatīja iespējamo valsts atbalstu īres namu 
būvniecībai, un vienojās, ka vienīgais pieņemamais 

valsts atbalsta veids ir Valsts kases aizdevums, kas 
paredz grantus 30% apmērā; ir jāizstrādā nacionālā 
programma īres namu būvniecībai, renovācijai un 
dzīvojamā fonda saglabāšanai.

Vairāk lasiet šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

5. septembrī notika LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas sēde, kurā skatīja aktualitātes 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbībā un dis-
kutēja par sadarbību ar pašvaldību sociālajiem die-
nestiem pakalpojumu nodrošināšanā.

NVA direktore Evita Simsone informēja, ka viena 
no aktualitātēm aģentūras darbā ir filiāļu adminis-
tratīvo izmaksu pārskatīšana, jo valstī pieaug eko-
nomiskā aktivitāte, tādēļ dažas filiāles šobrīd vairs 
nav rentablas. Plānots, ka algotajos pagaidu sa-
biedriskajos darbos nostrādājamo stundu apjoms 
nedaudz samazināsies – no astoņām tas saruks uz 
sešām, savukārt atalgojums no 150 eiro mēnesī 
pieaugs uz 200 eiro. Subsidētās darbvietas bez-
darbniekiem turpinās veidot, lielāku uzsvaru liekot 

uz invalīdu nodarbinātību. Nākamgad samazināsies 
finansējums skolēnu vasaras darbiem.

Prezentāciju par SIVA darbu un sadarbību ar paš-
valdību sociālajiem dienestiem pakalpojumu no-
drošināšanā sniedza SIVA direktore Ilona Jurševska 
un Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja 
Daiga Reinberga. Diskusijas priekšmets bija Minis-
tru kabineta noteikumi nr. 279, ko iesaistītās pu-
ses – SIVA darbinieki, pašvaldību sociālo dienestu 
pārstāvji un ģimenes ārsti – nereti interpretē katrs 
pēc savas izpratnes, kā rezultātā rodas domstarpī-
bas. Sēdē tika apkopoti problēmjautājumi, ko izvir-
zījuši sociālo dienestu pārstāvji, un LPS sagatavoju-
si arī iespējamos risinājumus.

Plašāku informāciju un prezentācijas atradīsit šeit. 
Sanāksmes videoieraksts pieejams šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

http://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4249-lps-dzivoklu-apakskomitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4256-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-5-septembri-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/281-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-5-septembri-2018
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

5. septembrī LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-
bas komitejas sēdes darba kārtībā bija pieci jautā-
jumi.

Vispirms optimistisku ievadu sniedza Swedbank 
vecākā ekonomiste Agnese Buceniece, šābrīža pa-
saules un Latvijas ekonomiku raksturojot kā augo-
šu, kaut gan reģionos vērojamas lielas atšķirības. 
Eksperte ir pārliecināta, ka Latvijas nākotni noteiks 
spēcīgi reģionālie centri ar attīstītu infrastruktūru 
un sakārtotu un draudzīgu uzņēmējdarbības vidi.

Kā pašvaldībām iegūt datus par savām teritorijām, 
lai varētu tos izmantot situācijas analīzē un attīs-
tības plānošanā, pastāstīja Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) Informācijas un komunikācijas de-
partamenta direktors Uldis Ainārs un Izplatīšanas 
risinājumu daļas vadītājs Dāvis Kļaviņš, kas iepazīs-
tināja arī ar CSP rīcībā esošajiem datiem gan par 
pilsētām un novadiem, gan mazākām teritoriāla-
jām vienībām jeb eksperimentālo statistiku. Node-
rīga informācija pieejama šeit. Prezentācijās atra-
dīsit vēl citas noderīgas saites, kas palīdzēs analizēt 
datus gan par iedzīvotājiem savās teritorijās, gan 
darba ņēmēju ienākumiem, gan vēl citas ziņas.

LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks skaidroja, kā 
CSP teritoriālo statistiku izmantot LPS izveidotajā 
BLIS sistēmā. Viņš uzskatāmi demonstrēja CSP eks
perimentālo statistiku par iedzīvotāju skaitu. Pa-

mēģiniet arī jūs, izmantojot šo aplikāciju!

Jāpiebilst, ka LPS vizualizējusi karšu veidā CSP datus 
par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma un 
vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, 
novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas 
rajonos (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā). Ap-
raksts lietošanai un saite uz karti pieejama šeit.

Turpinājumā vārds tika dots izstādes “GREEN EXPO 
RIGA 2018” direktoram Jānim Brinkmanim, kurš 
pastāstīja par bioekonomiku, inovācijām un zaļa-
jām investīcijām un Zaļās aprites ekonomikas die-
nu, kas notiks 21. novembrī Ķīpsalā. Vairāk infor-
mācijas šeit.

Par reģionālo politiku pēc 2020. gada un reģionā-
lās politikas pamatnostādnēm informēja VARAM 
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits. Jaunajās pamatnostādnēs būs norādīti 
galvenie ieguldījumu virzieni un kopējais finansē-
jums, kā arī jauns rīcības plāns – finansējuma sa-
dalījums pa pašvaldību grupām un tām noteiktie 
rezultāti un citi galvenie nosacījumi projektu atla-
ses kritērijiem (kam priekšroka, kam nav). Novem-
brī un nākamā gada pirmajos mēnešos ministrija 
organizēs diskusijas reģionos par reģionālās politi-
kas pamatnostādņu projektu, lai kopā ar pašvaldī-
bām veidotu to saturu. Komiteja nolēma atbalstīt 
VARAM priekšlikumu – reģionālās politikas pamat-
nostādņu izstrādē organizēt darba grupas plānoša-
nas reģionos ar pašvaldību politiķu un speciālistu 
tiešu iesaisti.

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/342-pastavigo-iedzivotaju-skaita-izmainas-2011
https://arcg.is/Lz8Gm
https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/cita-veida-publikacijas/247-iedzivotaju-skaits
http://www.bt1.lv/greenexporiga
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Plašāku informāciju un sanāksmē sniegtās prezen-
tācijas meklējiet šeit. Videoieraksts pieejams LPS 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, vi-

deoarhīvs” vai sekojot šai saitei.
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par finansiālu atbalstu 
remigrantu saimnieciskās darbības idejām

6. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrija (VARAM) sadarbībā ar LPS organi-
zēja videokonferenci, lai atbildētu uz jautājumiem 
par iespēju saņemt finansiālu atbalstu remigrantu 
saimnieciskās darbības idejām.

VARAM īstenotajā pilotprojektā “Reģionālais re-
migrācijas koordinators” ir pieejams finansiāls at-
balsts remigrantu saimnieciskās darbības īsteno-
šanai un attīstībai vai uzsākšanai, kam šogad katrā 
plānošanas reģionā paredzēti 36 000 eiro, savukārt 
maksimālais apjoms vienam projektam – 9000 
eiro. Pieteikumi līdz 25. septembrim (Rīgas reģio-
nā – līdz 1. oktobrim) jāiesniedz tajā plānošanas re-
ģionā, kurā remigrants veic vai plāno uzsākt saim-
niecisko darbību.

Videokonferences ieraksts pieejams šeit.

Pašvaldību savienībā viesos dabas 
aizsardzības speciālisti no Norvēģijas

6. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
Norvēģijas pašvaldību speciālisti dabas aizsardzī-

bas jautājumos, lai gūtu plašāku priekšstatu par 
Latvijas dabas aizsardzības sistēmu.

LPS padomniece vides aizsardzības jautāju-
mos Sandra Bērziņa pastāstīja par Latvijas īpaši 

http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4253-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-septembri-2018
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/282-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-septembri-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/283-videokonference-par-finansialu-atbalstu-remigrantu-saimnieciskas-darbibas-idejam
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aizsargājamajām dabas teritorijām, to aizsardzības 
un apsaimniekošanas plānošanu un īstenošanu, kā 
arī par pašvaldību lomu šajos procesos. Savukārt 
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Kristīne 
Kūlīte viesus iepazīstināja ar LPS darbības prin-

cipiem un galvenajiem izaicinājumiem ikdienas 
darbā.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS pārstāvju dalība semināros Gruzijā 
par tīklu veidošanu

Pagājušonedēļ projektā “Tīklu veidošana efektivi-
tātei un attīstībai” Gruzijā notika divi semināri, ku-
ros piedalījās arī Latvijas pārstāvji. Semināru māj-
vieta bija Kačreti ciems Kahetijas reģionā.

No 3. līdz 6. septembrim notika mācību seminārs 
Gruzijas Pašvaldību asociācijas (NALAG) eksper-
tiem par sabiedrības virzītu vietējo attīstību – kā 
organizēt iedzīvotāju iesaisti un kāda ir pašvaldību 
loma tajā. Semināra dalībniekus ar plašu jautājumu 

loku gan Eiropas Savienības, gan Latvijas kontekstā 
iepazīstināja Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā vadītājs un Austrumu partnerības reģio-
nālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) 
Biroja loceklis Andris Jaunsleinis un LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis. Seminārā tika apspriesta 
gan vietējā un reģionālā attīstība ES un Latvijā, gan 
pašvaldību struktūra un funkcijas Latvijā, kā arī ES 
lauku teritoriju attīstības politika.

Gruzijas Pašvaldību asociācijas Valdei rīkotais se-
minārs par pašvaldību sadarbības un pieredzes 
apmaiņas nozīmīgumu notika no 6. līdz 8. septem-
brim, un tajā LPS padomniece ārējo sakaru jautāju-
mos Ligita Pudža iepazīstināja ar LPS pieredzi, tai 
veidojot tematiskos pašvaldību sadarbības tīklus 
Norvēģijas Finanšu instrumenta projektā, un šo 
tīklu uzturēšanu pēc projekta beigām.

LPS padomniece L. Pudža vizītes laikā tikās arī ar 
Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā vadītāja 
vietnieci Madaru Siliņu un pārrunāja sadarbības 
iespējas un plānoto projekta ieguldījumu Gruzijas 
pašvaldību attīstībā.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Koknesē

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) ikmēneša 
sanāksme, kas notika 7. septem-
brī Kokneses novada domē, pul-
cēja vairāk nekā pusotra simta 
dalībnieku – ne tikai tāpēc, ka 

diena bija kā radīta skaistam braucienam uz vienu 
no Latvijas nozīmīgākajām vietām un Koknese atro-

das vienlīdz sasniedzamā attālumā gan Kurzemes, 
gan Latgales, gan Vidzemes kolēģiem, bet galveno-
kārt izvēlētās tēmas dēļ.

Ar lielu uzmanību izpilddirektori un viņu līdzbrau-
cēji uzklausīja Korupcijas novēršanas un apkaroša-
nas biroja (KNAB) Stratēģiskās analīzes un politikas 
plānošanas nodaļas galveno speciālisti Intu Nolli, 
kura raksturoja interešu konfliktu pārkāpumus un 
pašvaldību iekšējo kontroli, īpaši uzsverot korup-
cijas risku novēršanas nozīmi. Speciāliste minēja 
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galvenos problēmjautājumus saistībā ar interešu 
konflikta novēršanu amatpersonu darbībā – ko-
mercdarbības ierobežojumus, amata savienoša-
nas ierobežojumus, rīcību ar publiskas personas 
mantu, dāvanām un ziedojumiem – un ieteica, kā 
rīkoties interešu konflikta situācijā. Viņas ieteikumi 
pašvaldībām: iekšējo normatīvo aktu (instrukcijas, 
kārtības noteikumi u.c.) izstrāde un aktualizācija; 
atbilstības normatīvajiem aktiem un procedūrām 
kontrole un pēcpārbaude (regulāra, izlases); funk-
ciju vai atbildības dalīšana; apmācības par korupci-
jas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem; 
speciālie paņēmieni (“4 acis”, pienākumu rotācija); 
fiziskā kontrole (audio/video); ziņošanas mehā-
nisms nodarbinātajiem; darbinieku motivēšana; 
uzmanības saasināšana. Visām pašvaldībām vaja-
dzētu ne retāk kā reizi trijos gados pārskatīt identi-
ficētos korupcijas riskus un tam pakļautos amatus 
un pasākumus, novērtējot to efektivitāti un lietde-
rību.

Ne mazāk svarīgu informāciju sniedza zvērinātā re-
vidente Biruta Novika, kura dalījās pieredzē par ak-
tuālo pašvaldību gada pārskatu finanšu revīzijās. 
Pie būtiskākajiem riskiem viņa minēja šādus: aktī-
vi nav uzrādīti pilnīgi, atbilstoši atzīti un novērtēti; 
daļai aktīvu nav iespējams noteikt nepieciešamo 
labojumu apmēru; izmaksas tiek uzskaitītas atbil-
stoši budžeta kodiem, nevis pēc darījuma būtības. 
Šogad īpaši aktualizēts ir jautājums par deputātu 
atlīdzības noteikšanas kārtību, jo Valsts kontrole 
(VK) pērn esot konstatējusi neatbilstību normatīva-
jiem aktiem un pastāvot risks, ka tas turpinās arī 
šogad, tāpēc drīzumā VK nākšot klajā ar izvērstu 
skaidrojumu un secinājumiem.

Sanāksmes dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā ar 

valsts ierēdnēm un uzklausīja arī pašvaldību labās 
prakses piemērus, ko priekšā cēla Rīgas domes Au-
dita un revīzijas pārvaldes direktore Aija Roziņa, 
Birokrātijas apkarošanas centra direktors Sergejs 
Novikovs un Ērgļu novada pašvaldības izpilddirek-
tors Māris Grīnbergs.

Par Zivju fonda aktualitātēm informēja LPS pārstā-
vis Zivju fonda (ZF) konsultatīvajā padomē Rēzek-
nes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. 
ZF finansējumu šogad ieguvuši 144 pašvaldību pro-
jekti. Viņš minēja raksturīgākās problēmas projektu 
pieteikumos un ieteica, kā no tām izvairīties.

Par interesantu jaunumu – iespēju izveidot vietē-
jo produktu un pakalpojumu portālu on.lv kā at-
balsta instrumentu uzņēmējdarbībai – pastāstīja 
“anaZana” pārstāve Lidija Škoļnija. Patlaban tiek 
īstenots pilotprojekts Daugavpils novadā, kur jau 
sācis darboties portāls www.razotsdaugavpilsno-
vada.lv, kurā novada uzņēmēji ievieto savus piedā-
vātos produktus un pakalpojumus. Noskatieties vi-
deo šeit vai pamēģiniet paši ievietot produktu šeit, 
un varbūt arī jūs kļūsiet par šīs idejas piekritējiem!

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja iepazīt Kok-
neses novadu gan ar prezentācijas palīdzību, ko 
sniedza izpilddirektors Ilmārs Klaužs, gan uzklausot 
Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vin-
gra stāstījumu, gan vērojot savām acīm projektu 
gaitā tapušās pārvērtības senajā Hanzas pilsētā un 
priecājoties par Pērsi un Daugavu, pilsdrupām un 
Likteņdārzu, kā arī nomēģinot vietējos produktus.

Vairāk lasiet un arī prezentācijas meklējiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv
http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv
https://www.youtube.com/watch?v=eu9b9URUl4k
https://on.anazana.com/lv/zsite/create/step1
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4241-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-7-septembri-koknese
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LPS Mājokļu politikas tīkla sanāksme 
Valmierā

18. septembrī plkst. 10:30 Valmieras Kultūras cen-
trā (Valmierā, Rīgas ielā 10) notiks LPS Mājokļu po-
litikas tīkla sanāksme un diskusija “Pašvaldība kā 
īpašuma attīstītājs”.

Darba kārtība:

10:00–10:30 – Sanāksmes dalībnieku reģistrācija.

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

10:40–12:30 – 1. paneļdiskusija “Pašvaldība kā īpa-
šuma attīstītājs un mājokļu politikas realizētājs”:
– Kompetenču dalījums uzņēmējdarbībā (LPS vecā-
kais padomnieks Māris Pūķis);
– Pašvaldību viedokļi anketās;
– Dzīvokļi uzņēmēju vajadzībām, sadarbība ar uz-
ņēmējiem, īstenojot mājokļu politiku (Smiltenes 
novada pašvaldība);
– Pašvaldības līdzdalība namīpašuma sakārtošanā 
un problēmas risinājumā (Liepājas domes izpilddi-
rektora vietnieks Mārtiņš Tīdens);
– Pašvaldība kā infrastruktūras attīstītājs (LPS pa-
domniece Andra Feldmane).

Diskusija:
– vai pašvaldībai vajag būvēt pašai;
– kādām vajadzībām nepieciešama pašvaldību īres 
namu būvniecība (sociālajām, attīstībai, pārdoša-
nai);
– kas būtu jāietver investora paketē, īstenojot mā-
jokļu politiku;
– iespējamie atbalsta veidi dzīvojamā fonda attīs-
tībai;
– kā pamatot pašvaldības tiesības veikt uzņēmēj-
darbību;
– dzīvojamais fonds pelnīšanai: plusi un mīnusi, 

pašvaldību viedokļi

(diskusiju vadīs LPS vecākais padomnieks Māris Pū-
ķis).

12:30–13:30 – Pusdienu pārtraukums.

13:30–15:00 – 2. paneļdiskusija “Mājokļu pieeja-
mība un iespējamais valsts atbalsts īres namu 
būvniecībai”:
– kas jāmaina likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautā-
juma risināšanā”;
– kurām sociālajām grupām jānosaka prioritāte pa-
līdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā – ārpuskār-
tas un pirmām kārtām;
– vai jāsniedz palīdzība tām saimēm, kurām izde-
vumi mājokļa uzturēšanai pārsniedz 30%, kādi palī-
dzības veidi būtu izmantojami;
– citas sociālās grupas, kuras būtu jāatbalsta;
– iespējamie valsts un pašvaldības atbalsta veidi;
– kādi dati nepieciešami, lai plānotu un prognozētu 
iespējamo dzīvokļu pieprasījumu.

Mājokļu pieejamība, iespējamie valsts atbalsta 
veidi, problēmas uzstādījumi (Ekonomikas minis-
trijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis; 
iespējama arī ekonomikas ministra piedalīšanās).

Mājokļu politika un iedzīvotāju skaita dinamika 
pilsētās un novados (LPS sistēmu analītiķis Jānis 
Upenieks).

Mājokļu pieejamība, atbalstāmās sociālās grupas 
(LPS padomnieks Aino Salmiņš un LPS Tautsaim-
niecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs 
Strods).

Diskusija ar sanāksmes dalībniekiem (diskusiju va-
dīs Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis 
Baiks, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks Jurijs Strods, LPS padomnieki Andra Feld-
mane un Aino Salmiņš un Ekonomikas ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis).

15:00–16:30 – Valmieras kapitālsabiedrības “Val-
mieras namsaimnieks” pieredze īres tirgus attīstī-
bā (“Valmieras namsaimnieka” Valdes priekšsēdē-
tājs Valdis Jēgers).

Darba kārtība var tikt precizēta.

Lai nodrošinātu optimālu sanāksmes norisi, lūdzam 
līdz 13. septembrim reģistrēt savu dalību šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2822-1-registracija-lps-majoklu-politikas-tikla-sanaksme-diskusija-pasvaldiba-ka-ipasuma-attistitajs
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Seminārs LPS Domes locekļiem Ādažos

Latvijas pamatvērtība 
ir demokrātiska un at-
vērta sabiedrība, un 
viens no tās pamat-
principiem ceļā uz sav-

starpējās izpratnes veicināšanu ir dialogs. Ņemot 
vērā, ka aizsardzība un drošība Latvijā ir viena no 
valsts prioritātēm, kurā būtiska loma tiek piešķirta 
tieši pašas valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, 
LPS un Aizsardzības ministrija LPS Domes locekļus 
aicina uz semināru “Latvijas aizsardzības un drošī-
bas aktuālie jautājumi”.

Seminārs notiks 19. septembrī no plkst. 8:30 līdz 
16:30 Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku 
mehanizētās brigādes štābā Ādažos.

Darba kārtība:

8:30 – Dalībnieku reģistrācija.

8:30–9:30 – Semināra atklāšana, aizsardzības mi-
nistra Raimonda Bergmaņa uzruna un informācija 
par aizsardzības nozares aktualitātēm.

9:30–11:00 – 1. sesija “Latvijas valsts aizsardzība”

Diskusija par aktuālajiem Latvijas drošības izaicinā-
jumiem un informatīvās telpas riskiem sabiedrībā. 
Diskusijā plašāk iepazīstinās ar visaptverošās aiz-

sardzības principu īstenošanu Latvijā, kur būtiska 
nozīme ir ne tikai militārajām spējām, ko sniedz 
Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze, bet arī 
civilajai sabiedrībai.

11:00–11:30 – Pārtraukums.

11:30–13:00 – 2. sesija “Sabiedrības psiholoģiskā 
noturība – mīts vai realitāte?”

Diskusija par sabiedrības psiholoģiskās noturības 
veidošanu un tās nozīmi sabiedrības aizsardzības 
stiprināšanā, lai nodrošinātu tās rīcībspēju pret 
ārējo apdraudējumu un krīzes situācijās. Kopīgi 
diskusijās tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kā 
veidojas sabiedrības patriotisms un kādi faktori to 
ietekmē.

13:00–14:00 – Pārtraukums.

14:00–15:30 – 3. sesija – debates “Pašvaldības 
loma valsts drošības stiprināšanā”

Semināra dalībnieki tiks aicināti iesaistīties deba-
tēs, lai kopīgi apzinātu rīcību dažādās krīzes situā-
cijās, pieņemtu lēmumus un izplatītu vēstījumus.

15:30–16:30 – Nacionālo bruņoto spēku un NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas militārās 
tehnikas un ekipējuma izstāde.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) 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 viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
atbalsta pašvaldībām piešķiršanas noteikumi par 
sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzī-
vesvietā”, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par publisko 
ūdeņu nomu”, 2. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par kritē-
rijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finan-
sēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli 
pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem 

maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam”, 
3. pielikums.

Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju nākamajam 
plānošanas periodam, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu izvērtē-
šanu, 5. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos 
nr. 546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas 
sistēmas noteikumi””, 6. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

6. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS925 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts atbalsta programmu energoefektivitāti pa-
augstinošu pasākumu īstenošanai”

VSS927 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS928 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS929 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objekta Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 
novadā, nodošanu privatizācijai”

VSS916 – Noteikumu projekts “De minimis atbal-

sta uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis 
atbalsta uzskaites veidlapu paraugi”

VSS917 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 
102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu 
paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegša-
nas un aizpildīšanas kārtību””

VSS918 – Rīkojuma projekts “Par informācijas sa-
biedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu pub-
liskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķ-
arhitektūras 42.0 versija)”

VSS922 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos 
Nr. 592 “Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu 
resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības 
konsultatīvās padomes nolikums””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462747
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462747
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462747
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462742
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_34_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_34_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_34_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_34_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_34_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_34_p6.pdf
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CSP vizualizējusi iedzīvotāju migrācijas 
plūsmas Latvijas teritorijā

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) izveidojusi inter-
aktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšze-
mes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvieto-
šanos Latvijas robežās kopš 2000. gada.

Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģio-
niem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var 
pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbraukuši, 
atbraukuši) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 
2011.–2018. un 2017.–2018. g.), var atlasīt TOP 
5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu 
diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbraukuši 
izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlē-
tajā teritorijā iedzīvotāji ieradušies.

Tā, piemēram, vislielākais iedzīvotāju skaita relatī-
vais samazinājums 2000.–2018. gadā bijis Kupravas 
un Ķepovas pagastā – 60%. No Kupravas pagasta 
citās teritorijās Latvijā 2018. gadā dzīvo 218 iedzī-
votāji (Balvos – 63, Rīgā – 53, Viļakā – 14), bet ārze-
mēs – 133. Tikai 55 iedzīvotāji, kuri 2000. gadā dzī-
voja citur, par savu dzīvesvietu 2018. gadā izvēlē-
jušies Kupravas pagastu. No Ķepovas pagasta citās 
teritorijās Latvijā 2018. gadā dzīvo 142 iedzīvotāji 
(Rīgā – 34, Krāslavā – 29, Dagdā – 22), bet ārze-
mēs – 19. Tikai 13 iedzīvotāji, kuri 2000. gadā dzī-
voja citur Latvijā, par savu dzīvesvietu 2018. gadā 

izvēlējušies Ķepovas pagastu.

Mārupes novadā 2000.–2018. gadā iedzīvotāju 
skaits ir divkāršojies (pieaugums par 115%). 45% 
šodienas mārupiešu 2000. gadā dzīvoja citā Latvi-
jas vietā, visvairāk Rīgā – 5256 iedzīvotāji. Savukārt 
no Daugavpils gados vecāki cilvēki pārcēlušies dzī-
vot uz tuvējiem pagastiem.

Migrācijas plūsmas var skatīt tīmekļa vietnē šeit.

Rīkā attēloti eksperimentālās statistikas dati par 
Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju migrāciju, salīdzinot 
iedzīvotāju faktiskās dzīvesvietas izmaiņas starp di-
viem datumiem (tautas skaitīšanas dati par 2000. 
un 2011. gadu, CSP iedzīvotāju skaita novērtē-
jums – par 2017. un 2018. gadu).

Šis jautājums tika skatīts arī LPS Reģionālās attīstī-
bas un sadarbības komitejas sēdē 5. septembrī, un 
šeit pieejamas komitejā sniegtās prezentācijas.

Forumi “Valsts atbalsta biznesu”

Forumi par valsts atbalstu uzņē-
mējiem kļuvuši jau par ikgadēju 
tradīciju, un tie sniedz iespēju 
saņemt informāciju par pieeja-
mo un plānoto Eiropas Savienī-
bas fondu un valsts atbalstu uz-

ņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.

Šogad forumos tiks plašāk stāstīts par Attīstības fi-
nanšu institūcijas Altum un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras administrētajām valsts atbal-
sta programmām. Eiropas Komisijas pārstāvnie-
cība Latvijā sniegs ieskatu ES atbalsta politikā pēc 
2020. gada, savukārt Maksātnespējas kontroles 
dienests informēs uzņēmējus par iespējām aizsar-

gāt savas intereses partneru maksātnespējas pro-
cesā. Forumos neizpaliks arī uzņēmēju veiksmes 
stāsti, kā straujāk attīstīt biznesu, izmantojot valsts 
un ES sniegtā atbalsta iespējas.

Forumi “Valsts atbalsta biznesu” notiks:
12. septembrī Valmierā (koncertzālē “Valmiera” 
Leona Paegles ielā 10);
19. septembrī Liepājā (Liepājas Olimpiskajā centrā 
Brīvības ielā 39);
26. septembrī Jelgavā (Jelgavas pilsētas pašvaldī-
bas iestādē “Kultūra” K. Barona ielā 6).

Detalizēta informācija par forumiem – dienaskār-
tība, norises vietas un laiki, saites uz reģistrācijas 
anketu dalībai forumos – publicēta Ekonomikas mi-
nistrijas vietnē. Dalība forumos – bez maksas.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://migracija.csb.gov.lv
http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4253-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-septembri-2018
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
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Akcija “Dienas bez rindām”

Integrētās komunikā-
cijas un mācību ak-
tivitātes programmā 
“Mana Latvija.lv. Dari 

digitāli!” no 17. līdz 21. septembrim notiks ikgadē-
jā akcija “Dienas bez rindām” ar mērķi iedrošināt 
sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pa-
kalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar epa-
kalpojumu dažādību.

Lai sniegtu atbalstu sabiedrības konsultēšanai par 
digitālajām iespējām un to priekšrocībām, VARAM 

izveidojusi portāla Latvija.lv atbalsta vietni mana.
latvija.lv, kurā pieejami dažādi dzīves situāciju ap-
raksti, videopamācības, piemēram, dzīves situāci-
jas apraksts “Epakalpojumu nozīme un to izman-
tošanas priekšrocības”.

Akcijas popularizēšanā aicinātas iesaistīties arī paš-
valdības, kas piedāvātās eiespējas var izcelt savā 
tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos. Akcijas “Dienas 
bez rindām” sagatavotie materiāli pieejami vietnes 
https://mana.latvija.lv/ sadaļā “Informatīvie mate-
riāli”. Savukārt dažādi dzīves situāciju apraksti, kas 
var palīdzēt sniegt klientiem konsultācijas, pieeja-
mi sadaļā “Dzīves situācijas”.

Labklājības ministrija aicina uz sociālās 
uzņēmējdarbības konferenci

Labklājības ministrija (LM) aicina interesentus uz 
sociālās uzņēmējdarbības konferenci, kas notiks 
26. septembrī VEF kvartāla Kamerzālē (Rīgā, Ieriķu 
ielā 5a).

Konferencē tiks aplūkoti aktuāli sociālās uzņēmēj-
darbības jautājumi – ar to saistītais normatīvais 
regulējums, finansējuma saņemšana un veiksmīga 
projektu realizācija –, kā arī skanēs vairāki piere-

dzes stāsti veiksmīgu sociālo uzņēmumu izveidē 
un vadīšanā. Konferences noslēgumā dalībniekiem 
būs iespēja piedalīties diskusijā par sociālās uzņē-
mējdarbības tendencēm un nākotnes attīstību Lat-
vijā un sniegt savu redzējumu par sociālo uzņēmēj-
darbību Latvijā.

Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteikties tai var 
līdz 17. septembrim, aizpildot tiešsaistes anketu.

Pieteikuma anketa un plašāka informācija par kon-
ferenci pieejama LM vietnē šeit.

https://mana.latvija.lv/e-pakalpojumu-nozime-un-to-izmantosanas-prieksrocibas/
https://mana.latvija.lv/e-pakalpojumu-nozime-un-to-izmantosanas-prieksrocibas/
https://mana.latvija.lv/
https://mana.latvija.lv/situacijas/
http://www.lm.gov.lv/news/id/7919
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Sākas sociālā kampaņa “Radi ģimeni”

Ceļā uz mērķi – no bērnunamiem brīva Latvija – 
12. septembrī plkst. 11 Rīgas ģimeņu atbalsta cen-
trā “Dūja” (Vecrīgā, Klostera ielā 4) LM atklās soci-

ālo kampaņu “Radi ģimeni”. Tajā LM sadarbībā ar 
atbalsta programmu “Plecs” skaidros uzņemošās 
ģimenes statusus – audžuģimene, aizbildnis, vies-
ģimene, adoptētājs –, to iegūšanas procesus un 
atbalsta iespējas, vienlaikus aicinot vecākus rūpīgi 
izvērtēt savu gatavību uzņemt ģimenē bērnu.

Lai palielinātu uzņemošajām ģimenēm pieejamā 
atbalsta iespējas, šoruden tiek veidoti ārpusģime-
nes aprūpes atbalsta centri, kuru darbību nodroši-
nās nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibi-
nājumi) vai komersanti, saņemot finansējumu no 
valsts budžeta. Pasākumā LM pasniegs apliecības 
nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 
(SPA) ģimeņu atbalsta centriem, kas SPA ļaus pa-
plašināt pirms vairākiem gadiem ar pašvaldību at-
balstu izveidoto centru darbību un atbalsta iespē-
jas uzņemošajām ģimenēm.

Konkurss skolēniem par bērnu un 
pusaudžu uzticības tālruni 116111

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursu skolēniem, aicinot izstrādāt 

vizuālo materiālu par bērnu un pusaudžu uzticības 
tālruni 116111. Konkursa dalībniekiem ar vizuālās 
izteiksmes līdzekļiem jāparāda savs priekšstats un 
asociācijas, kas viņiem saistās ar tālruni 116111. 
Konkursa darbs var būt gan vides reklāmas makets, 
gan bukleta vāks, atklātne vai plakāts.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās 
vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai au-
dzēknis, sākot no 5. klases.

Darbus dalībai konkursā var iesniegt līdz 5. oktob-
rim. Labāko darbu apbalvošana notiks 31. oktobrī 
kustības “Draudzīga skola” konferences laikā.

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI 
vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongress aicina jauniešus pieteikties 
dalībai 36. un 37. plenārsēdē 2019. gadā

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongress, vēloties attīstīt iniciatīvu “Atjaunojošā 

politika”, aicina jauniešu delegācijas piedalīties 
kongresa plenārsēdē, kas norisināsies Strasbūrā 
2019. gada 2.–4. aprīlī un 29.–31. oktobrī.

Jauniešiem, kuri ieinteresēti nākamgad piedalīties 
kongresa plenārsēdē, jāaizpilda pieteikuma anketa 

http://www.bti.gov.lv
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līdz šāgada 17. septembrim.

Dalībai kongresa birojs izvēlēsies pa vienam jaunie-
tim no katras kongresa dalībvalsts. Izvēlēto jaunie-
šu uzdevums būs aktīvi piedalīties divās kongresa 

plenārsēdēs, kā arī pēc atgriešanās mājās ieviest 
projektu iniciatīvā “Atjaunojošā politika”.

Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus segs kon-
gress.

Sīkāka informācija, prasības pretendentiem un pie-
teikuma forma pieejama šeit.

Award jauno vadītāju apmācības

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 
27. un 28. septembrī organizē ped
agogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursus “Jauniešu pašiz
augsmes un profesionālo un so-

ciālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros 
vienlaikus tiks apmācīti Award jaunie vadītāji.

Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14–24 gadus 
veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei 
un darbam. The Duke of Edinburgh’s International 
Award jeb Edinburgas hercoga starptautiskais ap-
balvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes 
apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši 
individuālu Award programmu un tajā sasnieguši 
pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kurš vēlas pie-
dalīties Award, ir jāatrod Award vadītājs – per-
sona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais 
ped agogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs neval

stiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) 
pārstāvis, – kurš var palīdzēt jaunietim izveidot 
individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās 
izpildes gaitā.

16 stundu kursu programmas tēmas: Award, tā 
vēsture, individuālās programmas struktūra, īste-
nošanas principi, programmas līmeņi un jomas – 
brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, 
piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu indivi-
duālās pašizaugsmes programmas izstrādes princi-
pi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, 
sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.

Apmācības notiks VISC (Rīgā, Strūgu ielā 4). Apmā-
cību grupa tiek komplektēta līdz 17. septembrim.

Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināša-
nas darba nodaļas vecākā referente Award Lat-
via nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne 
(67350959; katrina.sprudzane@visc.gov.lv).

Seminārs “Metožu karuselis”

2. oktobrī viesnīcā “Monika” (Rīgā, Elizabetes 
ielā 21) notiks praktiskais seminārs “Metožu karu-
selis” skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem, karje-
ras konsultantiem, psihologiem, sociālajiem dar-
biniekiem, apmācītājiem un citiem interesentiem. 
Seminārā būs iespējams iepazīt dažādas metodes:

Sīkāka informācija par katru metodi tiks publicēta 
semināra pasākumā Facebook šeit.

Pieteikšanās semināram – līdz 23. septembrim 
šeit.

https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b
mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
https://www.facebook.com/events/246731462845555/
https://ej.uz/Metozukaruselis_2oktobris
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Kultūras ministrija aicina izvirzīt 
pretendentus Izcilības balvai kultūrā

Kultūras ministrija (KM) jau piek-
to gadu aicina pieteikt preten-
dentus Izcilības balvai kultūrā. Iz-
cilniekus šim apbalvojumam var 
izvirzīt juridiskas personas, valsts 
un pašvaldības institūcijas un ne-
valstiskās organizācijas, kuru dar-
bība saistīta ar kultūras procesu 
nodrošināšanu, kā arī KM nozaru 
konsultatīvās padomes.

Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt fiziskas un 
juridiskas personas vai šādu personu apvienības, 
kuru individuālais vai kolektīvais starptautiska mē-
roga veikums vai sasniegums kādā kultūras jomā 

(literatūra un grāmatniecība, teātris, kino, vizuālā 
māksla, dizains, arhitektūra, mūzika, deja, kultūras 
mantojums, kā arī starpnozare – vairāku kultūras 
apakšnozaru vai kultūras un citas nozares mijiedar-
be) guvis apbalvojumu starptautiskos un profesio-
nāli prestižos konkursos, festivālos un citos profe-
sionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā, vai 
Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums (viesiz-
rādes, izstādes u.c. pasākumi) guvis plašu rezonan-
si ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un 
kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī 
starptautiska mēroga izcils veikums Latvijā piesais-
tījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezo-
nansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras 
telpu sadarbību un mijiedarbību.

Pieteikumi iesniedzami KM Dokumentu pārvaldī-
bas nodaļā līdz 1. oktobrim.

ES māja aicina uz līdzdarbošanos, 
erudīcijas spēlēm un ģimenes sestdienu 
Atvērto durvju dienās

Eiropas kultūras mantojuma dienās 14. un 15. sep-
tembrī Eiropas Savienības māja (Rīgā, Aspazijas 
bulvārī 28) durvis vērs lieliem un maziem, aicinot 
līdzdarboties un izzināt Eiropas Savienību.

Draugi un ģimenes, skolēni un skolotāji, studenti 
un visi interesenti aicināti individuāli vai pārī 14. un 
15. septembrī fotografēt, risināt mīklas un tuvāk ie-
pazīt dažādas ar ES un kultūras mantojumu saistītas 
vietas un objektus galvaspilsētā, piedaloties foto-
orientēšanās spēlē “Izzini Eiropu Rīgā!”. Spēles uz-
devumi 14. septembrī plkst. 10 būs publicēti www.
esmaja.lv vai drukātā veidā saņemami ES mājā. 
Spēle ilgs līdz 15. septembra plkst. 14. Norises vie-

ta – Vecrīga un tās apkārtne. Spēles noslēgums – ES 
mājā. Lai apmeklētu visus desmit kontrolpunktus, 
būs jānoiet apmēram pieci kilometri, visi uzdevumi 
izpildāmi apmēram divu stundu laikā.

Gan piektdien, gan sestdien ikviens interesents 
varēs saņemt informāciju par 2019. gadā gaidā-
majām Eiropas vēlēšanām, kā arī apņemties tajās 
piedalīties un iesaistīt ģimeni, draugus un paziņas.

Piektdien plkst. 18:30 notiks “Prāta spēles”: astoņas 
komandas sacentīsies erudīcijā par Latviju Eiropas 
Savienībā, Eiropas vēlēšanām un citām tēmām. Da-
lība spēlē ir bez maksas, informācija par komandu 
pieteikšanos publicēta Prāta spēļu Facebook lapā.

Septembrī Latvijā notiek Dzejas dienas, kas veido 
lielu nemateriālās kultūras bagātību. Turpinot Eiro-
pas kultūras mantojuma dienu programmu, sest-
dien, 15. septembrī, plkst. 12 visi tiek ielūgti uz jaut-
ru, muzikālu, izglītojošu piedzīvojumu visu vecumu 
bērniem un vecākiem “Kas par traku, tas par tra-
ku!”. Izrāde būs ceļojums dzejnieka Ojāra Vācieša 
fantāzijās, viņa radīto dzejas tēlu pasaulē. Pieteik-
šanās, rakstot uz epasta adresi esmaja@esmaja.lv.

Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad notiek 
no 14. līdz 16. septembrim, un tās piedāvā tema-
tisku kultūras pasākumu programmu, kuras mērķis 
ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairot iz-
pratni par tā saglabāšanu un aizsardzību. Plašāka 
informācija pieejama šeit.

https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=b2ac2ce176&e=85c794725c
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=b2ac2ce176&e=85c794725c
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=ae8cb5ca3c&e=85c794725c
mailto:esmaja@esmaja.lv
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=dd0997ae33&e=85c794725c
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Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā – 
grāmatas “Pikšas” prezentācija

15. septembrī plkst. 12 Kārļa Ulmaņa piemiņas 
muzejā “Pikšas” tiks aizvadīts Eiropas kultūras 
mantojuma dienas pasākums, kurā muzeja ēkā 
“Ligzda” notiks grāmatas “Pikšas” prezentācija.

Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākums tiks 
atklāts muzeja pagalmā ar svinīgu karoga pacelša-
nu, uzrunām un ziedu nolikšanu pie Kārļa Ulmaņa 
pieminekļa. Pasākumā piedalīsies arī folkloras kopa 
“Leimaņi” (Dobeles Novadpētniecības muzejs) un 
būs apskatāma Līvbērzes Kultūras nama tautas lie-
tišķās mākslas studijas “Līve” izstāde. Savukārt mu-

zeja Klētī Dobeles Kultūras nama tautas lietišķās 
mākslas studijas “Avots” dalībniece Anita Ķipsne 
vadīs radošo darbnīcu “Aušanas pamati”.

Par godu Latvijas simtgadei muzejs “Pikšas” saga-
tavojis grāmatu par “Pikšu” muzeja vēsturi, izceļot 
vairākus nozīmīgus Latvijas vēstures simbolus – 
Kārli Ulmani, tautas Atmodas laiku un zemnieku 
sētu, kas laikmeta griežos gan piedzīvojusi saim-
niecisko spozmi, gan tikusi pilnīgi izpostīta, beigās 
kā muzejs nonākusi sabiedrības sociālpolitiskā un 
vēsturiskā diskursa dzirnakmeņos.

Grāmatā vēsturiskos faktus ar atmiņām ilustrē 
“Pikšu” sētas mantinieks, ilggadējs Kārļa Ulmaņa 
piemiņas muzeja “Pikšas” direktors, gleznotājs Gu-
nārs Ulmanis. Sirsnīgā sarunā komentārus sniedz 
pirmais Latvijas Valsts prezidents pēc neatkarības 
atjaunošanas, Gunāra brālēns, Kārļa Ulmaņa pie-
miņas aizstāvis Guntis Ulmanis. Grāmatas projekts, 
tāpat kā savulaik pats “Pikšu” muzejs, realizēts, pa-
teicoties ziedotāju atbalstam.

Eiropas kultūras mantojuma dienas 
Daugavpils cietoksnī

15. septembrī Daugavpils cietoksnī notiks Eiropas 
kultūras mantojuma dienu pasākums, kura tēma 
šogad ir “Daugavpils cietoksnis – Latvijas armijas 

bāze starpkaru periodā un atdzimstošā kultūrvēs-
turiskā vērtība mūsdienās”.

Šajā dienā visi interesenti varēs piedalīties tematis-
kajā bezmaksas ekskursijā “Es esmu tik kareivis…”, 
kas veltīta cietokšņa pastāvēšanas gadiem starpkaru 
posmā, kad šeit bija dislocēta 4. Zemgales divīzija. 
Pēc ekskursijas pie Nikolaja vārtiem notiks literāra tik-
šanās uz tilta, kur galveno personāžu lomā būs Dau-
gavpils tautas teātra “Искатель” aktieri. Vakarā inte-
resenti tiek aicināti doties uz “Ballivečerinku!” 20.–
30. gadu stilā, ko organizēs biedrība “Atmiņu lāde”.

Bezmaksas ekskursijām var pieteikties līdz 14. sep-
tembrim, zvanot pa tālruņiem 65424043 un 
28686331. Pieteikšanās “Balleivečerinkai” – pa 
tālruni 22425156 (Irēna).
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IX Sēlijas kongress

21. septembrī Salas novada Salas Kultūras namā 
notiks IX Sēlijas kongress. Tā galvenā tēma ir “Na-
cionālā attīstības plāna devums Sēlijas novada at-
tīstībai”.

Kongresa rīkotāji ir septiņi Sēlijas novadu apvienī-
bas biedri: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkab-
pils, Neretas, Salas un Viesītes novada pašvaldības. 
To atklās kongresa izpildrīkotāja – Sēlijas novadu 
apvienības vadītāja, Salas novada domes priekšsē-
dētāja Irēna Sproģe.

Sēlijas kongresā ar ziņojumu par NAP nozīmi līdz-
svarotā reģionālajā attīstībā uzstāsies Pārresoru 
koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs 
Vesperis. Bijušais LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis sniegs LPS vērtējumu par NAP izstrādi un rezul-

tātiem. Ekonomikas doktores Raitas Karnītes re-
ferāta temats būs “NAP atspulgs Sēlijas novados”. 
Savukārt vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministra padomnieks Dainis Rijkuris runās par re-
ģionālās politikas nākotni. Pēc katra referāta plāno-
tas debates.

Ar starpziņojumiem uzstāsies Sēlijas novadu ap-
vienības biedri – novadu domju priekšsēdētāji un 
darbinieki. Viesītes novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva sniegs ieskatu 
par Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību lomu 
uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā; par izglītības re-
formas ietekmi pašvaldībās ziņos Jaunjelgavas no-
vada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks; Jēkabpils 
novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciā-
liste Dzidra Nartiša sniegs starpziņojumu “Sēlijas 
baltie ceļi”, bet demogrāfisko portretu Sēlijā šobrīd 
un nākotnē analizēs Ilūkstes novada domes priekš-
sēdētājs Stefans Rāzna. Sēlijas kongresa noslēgu-
mā taps rezolūcija, kas apkopotā veidā paudīs kon-
gresā izskatītos problēmjautājumus un ievirzes, kā 
tos risināt.

Kongresa laikā būs apskatāma arī jēkabpilietes Kris-
tīnes Bergmanes portretu izstāde “Es, Tu”.

Kongresa programma pieejama šeit.

Brīvības rogainings 2018 – Kandavas 
apkārtnē

17. novembrī Kanda-
vas novadā norisināsies 
2018. gada Brīvības ro-
gainings – orientēšanās 
komandām (2–5 dalīb-
nieki) īpaši garā distan-
cē.

Rogaininga rajons ap-
tvers 80 km² – teritoriju no Rūmenes muižas līdz 

Valdeķu muižai, no Zvejnieku tilta līdz pat Tukuma–
Ventspils šosejai. Kontrolpunkti būs izvietoti visā 
šajā teritorijā.

Starts tiks dots sestdien, 17. novembrī, plkst. 12, 
un sacensības ilgs līdz 18:30. Sacensību ilgums at-
bilstoši dalībnieku spējām ir sešas vai četras stun-
das, savukārt iesācējiem tiek piedāvāta trīs stundu 
rogaininga pastaiga, lai iepazītos ar rogainingu kā 
apkārtnes izziņas un sporta veidu.

Papildu informācija: sveikuli@sveikuli.lv vai pa tāl-
runi 29267142 (Evita).

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4261-21-septembri-notiks-ix-selijas-kongress-salas-novada
mailto:sveikuli@sveikuli.lv
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Kurzemes dzejas un mākslas dienas Kuldīgā

 

14. un 15. septembrī Kuldīgā notiks Kurzemes dze-
jas un mākslas dienas, kas vienuviet pulcēs reģio-
na dzejniekus un māksliniekus. Pasākums piedāvās 
plašu programmu – meistarklases māksliniekiem, 
izstādes un dzejas lasījumus –, aicinot baudīt rado-
šu atmosfēru senās Kuldīgas ielās, kultūrvietās un 
kafejnīcās.

15. septembrī dažādās Kuldīgas vietās būs iespēja 
dzirdēt piecus tematiskus dzejas lasījumus. Kuldī-
gas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā 

notiks dzejas pasākums ģimenēm un bērniem, 
Sv. Annas baznīcas dārzā – kristīgās dzejas lasījumi, 
Kuldīgas vecajā rātsnamā plānots pasākums “dzĪ-
VES HERBĀRIJS/MĀSAS”, kurā dzejnieces Sandra 
VenskoVanagas dzeju papildinās rokdarbu meis-
tares Dainas VenskoKazradzes darbu izstāde. Ro-
mantiskās dzejas mirkli “Saules nopaijātie” varēs 
baudīt kafejnīcā “The Marmalade”, savukārt kafej-
nīcā “Tilts” dzirdēsim pašpietiekamās dzejas lasīju-
mus ar vienojošo nosaukumu “Kreisais krasts”.

Mākslas mīļotāji aicināti baudīt vairākas izstādes. 
Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā un Kuldī-
gas Mākslas namā būs skatāmas Kurzemē dzīvo-
jošo un rezidējošo mākslinieku izstādes. Ar īpašu 
mākslas darbu un tā tapšanas procesu varēs iepa-
zīties “Mākslas un radošuma telpā M22”, kur 12 
Kurzemes mākslinieki veidos grīdas gleznojumu 
ar krāsu pigmentu pulveriem. Kuldīgas galvenajā 
gājēju ielā – Liepājas ielā – skatlogos būs vērojami 
jauniešu fotodarbi, un pilsētvidē labvēlīgos laikap
stākļos tiks izstādīti mākslinieku meistardarbnīcās 
radītie darbi. 14. septembrī Kuldīgas Mākslinieku 
rezidences galerijā notiks grāmatas “Valdis Līcītis. 
Kuldīga. Kurzeme” atklāšanas svētki.

Kurzemes dzejas un mākslas dienās notiks arī vairā-
kas meistarklases. 14. septembrī Kurzemes reģiona 
māksliniekiem būs iespēja strādāt kopā ar glezno-
tājiem Viju un Kasparu Zariņiem, Andri Eglīti, Ritu-
mu Ivanovu, grafiķi Juri Petraškeviču un keramiķi 
Līgu Skariņu. Profesionālu mākslinieku vadībā tiks 
radīti jauni mākslas darbi. Savukārt dzejniekiem 
15. septembrī būs iespēja piedalīties meistarklasēs 
pie dzejniekiem Jāņa Vādona un Andra Akmentiņa.

Dzejas draugu diena Raiņa muzejā Tadenavā Tadenavā, Raiņa bērnības muzejā, 14. septembrī 
notiks Dzejas draugu diena “Kā dzejoli skolo”, kurā 
dzejai pievienosies tās labākie draugi – māksla un 
mūzika.

Pulksten 13 sāksies dzejas stunda, kurā piedalīsies 
dzejnieki Andris Akmentiņš un Inese Zandere. Abi 
raksta gan bērniem, gan pieaugušajiem, abi ik gadu 
sastopami arī dzejas gadagrāmatas bērniem “Garā 
pupa” lappusēs. Arī šogad viņiem līdzi būs “Garās 
pupas” jaunais izdevums, bet dzejas stundā viņi 
skolos gan mazos, gan lielos lasītājus, rādot, ko spēj 
vārds, un arī stāstot par skolu un skolotājiem savā 
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pieredzē. Andra Akmentiņa romāns “Skolotāji”, ko 
šogad Latvijas vēstures romānu sērijā izdeva ap-
gāds “Dienas grāmata”, nupat piedzīvojis jau otro 
tirāžu.

Pēc tam kopā ar muzeja vadītāju Agnesi Timofeje-
vu pasākuma dalībnieki iepazīs Raiņa radītos jaun-
vārdus. Ar Raini latviešu dzejas valodā un arī pla-
šākā valodas lietojumā ienākuši tādi vārdi kā mīla, 
vizma, veldze, tāle, brīve u.c.

Šogad dzejas draugs un pasākuma atbalstītājs ir Rī-
gas Doma kora skola. Tadenavā varēs dzirdēt vie-

nu no talantīgākajām skolas audzēknēm – jauno 
dziedātāju Aleksandru Špicbergu. Koncertā kopā ar 
viņu piedalīsies ģitārists Vladimirs Kudrins un vo-
kāliste, mūzikas pedagoģe Māra Vaickovska, kura 
palīdzēs muzicēšanā iesaistīties arī klausītājiem.

Arī šogad skolas un bibliotēkas, kas piedalīsies Dze-
jas draugu dienā, saņems dzejas gadagrāmatu bēr-
niem “Garā pupa 2018”. Pasākuma laikā to varēs 
iegādāties visi apmeklētāji. Grāmatu galdā būs atro-
dami arī Andra Akmentiņa un Ineses Zanderes darbi.

Vairāk informācijas: www.memorialiemuzeji.lv.
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