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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS priekšsēža tikšanās ar LPSDVA Valdi
10. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
notika LPS priekšsēža Ginta Kaminska tikšanās ar

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) Valdi.
Tikšanās gaitā tika pārrunāti sociālajiem dienestiem

aktuāli jautājumi: par sociālo dienestu speciālistu
atalgojumu un sociālo garantiju nodrošināšanu,
sociālā darba robežu ievērošanu ikdienas darbā un
sadarbībā ar citām institūcijām, sociālo dienestu

kapacitāti u.c.

LPS priekšsēža dalība konferencē par
lauku attīstību

lauku attīstības kontekstā, vērtībās balstītu reģionālo attīstību, tematiskās darba grupas “Viedie ciemi”
rezultātiem un “viedo ciemu” konceptu un attīstību
Somijā. Konferences otrajā daļā norisinājās darbs
grupās saistībā ar lauku vides attīstību, “viedajiem
ciemiem” un to lomu lauku attīstībā, kā arī tika
spriests par vienotu darbības plānu lauku attīstībai.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

13. septembrī Valmieras Kultūras centrā notika
starptautiska konference “Lauku telpas attīstība un
sabiedrības virzīta vietējā attīstība”.
Konferenci atklāja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Konferencē uzstājās Ministru
prezidents Māris Kučinskis, zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš
Cimermanis un Valsts lauku tīkla sekretariāta vadītājs Edgars Linde.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra, ka būtiska
loma novadu attīstībā ir pašvaldību sadarbībai ar
uzņēmējiem, un kā ļoti veiksmīgu piemēru minēja
Smilteni. “Projektos pieejamās finanses tiek ieguldītas aizvien profesionālāk un viedāk. Par to liecina
arī jaunu darbvietu izveide. Līdz ar to nevienu teritoriju neapdomīgi nedrīkst nosaukt par neperspektīvu, gluži pretēji – jāizceļ labie piemēri. Sadarbojoties pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem, jāveicina teritoriju izaugsme.”

Konferencē tika diskutēts par centralizāciju un reģionalizāciju, nākotnes izaicinājumiem reģionu un

Foto: Ministru kabinets
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Ar LPS pārstāvju līdzdalību papildināts
Ludzas Gaismas dārzs

Gaismas dārzā talciniekus sagaidīja Ludzas novada
Nirzas etnogrāfiskais ansamblis “Raipole” un Ņukšu folkloras kopa “Rīkšova”, lai kociņiem dotu muzikālu “svētību”. Kopīgiem spēkiem Gaismas dārzā
tika iestādīti 75 koku un krūmu stādi un 155 peoniju stādi, un savu roku skaistajā stādīšanas talkā
pielika arī LPS pārstāves – padomniece lauku attīstības jautājumos un projekta “krustmāte” Sniedze
Sproģe un LPS padomniece reģionālās attīstības
jautājumos Ivita Peipiņa.

14. septembrī Ludzā notika LPS projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” Latgales
reģiona pasākums, kas sasaucās ar Meža dienām
un koku stādīšanas talku Ludzas Gaismas dārzā.
Pasākuma ievadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) profesors Dagnis Dubrovskis pastāstīja par Latvijas dārzu un parku ierīkošanas vēsturi
un veco parku apsaimniekošanas izaicinājumiem.
Savukārt viņa kolēģes – LLU profesore Daiga Zigmunde un asociētā profesore Natālija Ņitavska –
iepazīstināja ar jaunu apstādījumu un parku ierīkošanas pamatnostādnēm.

Vairāk skatiet šeit.
Foto: Kristīne Seņko
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

EIROPĀ UN PASAULĒ
Junkers: jādara vairāk, lai tuvinātu
Austrumeiropu un Rietumeiropu
12. septembrī ikgadējo runu par stāvokli Eiropas
Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans
Klods Junkers veltīja Eiropas suverenitātei un solidaritātei, izsakot vēlējumu visiem darīt vairāk, lai
beidzot tuvinātu Austrumeiropu un Rietumeiropu.
“Pienācis laiks beigt nožēlojamo sadalītās Eiropas
uzvedumu. Mūsu kontinents un tie, kas izbeiguši
Auksto karu, ir pelnījuši ko labāku,” uzsvēra Junkers, tēlaini piebilstot, ka spēcīga un vienota Eiropa
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ļaus dalībvalstīm sasniegt zvaigznes. “Diemžēl arī
šajā runā netika pieminēts vietējais un reģionālais
līmenis. Junkera paustais, ka “vienoti mēs varam
sasniegt vairāk”, jāattiecina, jau sākot ar pašvaldību līmeni, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Pašvaldību
vēlmes un vajadzības noteikti jāņem vērā, lai veidotu vienotu un spēcīgu gan valsti, gan Eiropas Savienību,” Junkera runu vērtēja Latvijas delegācijas
Eiropas Reģionu komitejā vadītāja vietnieks Gints
Kaminskis.

mēnešos dienu un nakti turpināšu darbu, lai Eiropas
Aizsardzības fonds un pastāvīga strukturēta sadarbība aizsardzības jomā darbotos pilnībā. Atļaujiet
man precizēt vienu lietu: mēs nemilitarizēsim Eiropas Savienību. Mēs vēlamies kļūt autonomāki un
sekot līdzi saviem globālajiem pienākumiem.” Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā loceklis
un atzinuma “Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības fondu” autors Dainis Turlais, lūgts komentēt
Junkera izteikumus par drošības jomu, norādīja,
ka Eiropas Savienības drošība nav visu tās dalībvalstu aizsardzības potenciālu vienkārša matemātiska
summa. “Plānotie ieguldījumi militārās rūpniecības
un zinātnes attīstībā nevar būt tikai Eiropas Savienības uzņēmumos ražoto ieroču un bruņojuma konkurētspējas celšanai pasaules tirgos. Ieročus ražo
un iepērk armijai – Eiropas Savienības armijai. Savukārt armija sākas ne ar ieročiem, ne karavīriem,
bet ar pavēlniecību. Par to derētu padomāt rūpīgi,
gatavojot nākotnes plānus un veidojot Eiropas Drošības savienību,” uzsvēra Turlais.

Junkera aicinājumu vienot Eiropu pozitīvi novērtēja Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā
locekļa aizstājējs Gunārs Ansiņš, kurš atgādināja,
ka, lai arī esam vienoti, tomēr esam dažādi. “Mūsu
pašvaldību vajadzības, attīstības līmeņi un tradīcijas ir atšķirīgas. Daži no mums ir tālu priekšā citiem
un jau sasniedz tādus mērķus, par kādiem citi var
tikai sapņot. Eiropas Savienības reģionālās politikas un tās mērķu veidošanā vairāk jāiesaista pašvaldības,” uzsvēra Ansiņš.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs savā runā uzsvēra
arī vajadzību spēcināt Eiropu, apvienojot tās politisko, ekonomisko un militāro varenību: “Par spīti
lielai pretestībai, es jau 2014. gadā aizdegos ar ideju par Eiropas aizsardzību. Un tādēļ es nākamajos

Ar Junkera runu varat iepazīties Eiropas Komisijas
vietnē.
Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Mājokļu politikas tīkla sanāksme
Valmierā

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
īpašuma attīstītājs un mājokļu politikas realizētājs”:
– Kompetences dalījums uzņēmējdarbībā (LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis);
– Pašvaldību viedokļi anketās;
– Dzīvokļi uzņēmēju vajadzībām, sadarbība ar uzņēmējiem mājokļu politikas īstenošanā (Smiltenes
novada pašvaldība);
– Pašvaldības līdzdalība namīpašuma sakārtošanā un problēmas risinājumā (Liepājas domes
izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens);

18. septembrī plkst. 10:30 Valmieras Kultūras centrā (Valmierā, Rīgas ielā 10) notiks LPS Mājokļu politikas tīkla sanāksme un diskusija “Pašvaldība kā
īpašuma attīstītājs”.
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– Pašvaldība kā infrastruktūras attīstītājs (LPS padomniece Andra Feldmane).

– kādi dati nepieciešami, lai plānotu un prognozētu
iespējamo dzīvokļu pieprasījumu.

Diskusija: vai pašvaldībai vajag būvēt pašai; kādām
vajadzībām nepieciešama īres namu būvniecība
(sociālajām vajadzībām, attīstībai, pārdošanai); kas
būtu jāietver investora paketē, īstenojot mājokļu
politiku; iespējamie atbalsta veidi dzīvojamā fonda
attīstībai; kā pamatot pašvaldības tiesības veikt uzņēmējdarbību; dzīvojamais fonds pelnīšanai: plusi
un mīnusi, pašvaldību viedokļi (diskusiju vadīs LPS
vecākais padomnieks Māris Pūķis).

Mājokļu pieejamība, iespējamie valsts atbalsta
veidi, problēmas uzstādījumi (Ekonomikas ministrijas 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 Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods).

12:30–13:30 – Pusdienu pārtraukums.
13:30–15:00 – 2. paneļdiskusija “Mājokļu pieejamība un iespējamais valsts atbalsts īres namu
būvniecībai”:

Diskusija ar sanāksmes dalībniekiem (diskusiju vadīs Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, LPS padomnieki Andra Feldmane un Aino Salmiņš un Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis).

– kas jāmaina likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā”;
– kurām sociālajām grupām jādod prioritāte palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā – ārpus kārtas
un pirmām kārtām;

15:00–16:30 – Valmieras kapitālsabiedrības “Valmieras namsaimnieks” pieredze īres tirgus attīstībā (“Valmieras namsaimnieka” Valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers).

– vai jāsniedz palīdzība tām saimēm, kurām izdevumi mājokļa uzturēšanai pārsniedz 30%, kādi palīdzības veidi būtu izmantojami;
– citas sociālās grupas, kuras būtu jāatbalsta;

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

– iespējamie valsts un pašvaldības atbalsta veidi;

Seminārs LPS Domes locekļiem Ādažos

8:30–9:30 – Semināra atklāšana (aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa uzruna un informācija
par aizsardzības nozares aktualitātēm).

Latvijas pamatvērtība ir demokrātiska un
atvērta sabiedrība, un
viens no tās pamatprincipiem ceļā uz savstarpējās 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 drošības aktuālie jautājumi”.

9:30–11:00 – 1. sesija “Latvijas valsts aizsardzība”
Diskusija par aktuālajiem Latvijas drošības izaicinājumiem un informatīvās telpas radītiem riskiem sabiedrībā. Diskusijā plašāk iepazīstinās ar visaptverošas aizsardzības 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.

Seminārs notiks 19. septembrī plkst. 8:30 Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās brigādes štābā Ādažos.

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

Darba kārtība:
8:30 – Dalībnieku reģistrācija.
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tēs, lai kopīgi apzinātu rīcību dažādās krīzes situācijās, pieņemtu lēmumus un izplatītu vēstījumus.

ārējo apdraudējumu un krīzes situācijās. Diskusijās
kopīgi tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kā veidojas
sabiedrības patriotisms un kādi faktori to ietekmē.

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

13:00–14:00 – Pārtraukums.
14:00–15:30 – 3. sesija – debates “Pašvaldības
loma valsts drošības stiprināšanā”

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Semināra dalībnieki tiks aicināti iesaistīties deba-

LPS Valdes sēde un LPS un Finanšu
ministrijas sarunas

1. Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi, ilgtermiņa
saistības 2019. gadā un vidējā termiņā.
2. Par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās.

LPS Valdes sēde notiks 20. septembrī plkst. 12 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva
zālē).

3. Par risinājuma nepieciešamību problēmsituācijās saistībā ar bezīpašnieka mantas juridiskā statusa sakārtotību.

Darba kārtība:
1. LPS pozīcijas protokolam par Finanšu ministrijas
(FM) kompetencē esošajiem jautājumiem (informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

4. Par ES fondu nākamā plānošanas perioda iespējamo finansējuma apjomu Latvijai un prognozēm
par galalēmumu pieņemšanas iespējamo laika grafiku ES līmenī.

2. Dažādi.

5. Dažādi.

Sarunas ar Finanšu ministriju sāksies plkst. 13:30
Finanšu ministrijas Portretu zālē (202. telpā).

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Sarunu darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

4. Par Novadu dienu (tēma, laiks, vieta) (informēs
Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis).

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks
25. septembrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

5. Dažāda informācija:
– par aktualitātēm LPS komitejās (informēs LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks un LPS Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins);

Darba kārtība:
1. Par LPS un Finanšu ministrijas sarunu rezultātiem (informēs LPS padomniece Lāsma Ūbele).
2. Par aktualitātēm saistībā ar iespējamajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā (informēs LPS padomniece Vineta Reitere).

– par nākamo Novadu apvienības Valdes sēdi (informēs Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs
Gints Kukainis).

3. Par reģionālo politiku pēc 2020. gada (informēs
VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits).

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli.
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.

LPS NESASKAŅO
Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos nr. 75
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””, 1. pielikums.

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””, 2. pielikums.
Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos
nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā”””, 3. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 313
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
13. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

da pašvaldības īpašumā”
VSS-933 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr.
661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu””

VSS-941 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā
valsts aizsardzības vajadzībām”
VSS-952 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 405
“Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi””

VSS-948 – Plāna projekts “Plāns pieejamas vides
veidošanai Latvijā 2018.–2021. gadam”
VSS-949 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa

VSS-932 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma d/s Tumšupe Nr. 168, “Tumšupē 168”,
Podkājās, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu nova7

“Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi””

noteikumi””
VSS-951 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un
nodarbinātību” īstenošanas noteikumi””

VSS-950 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba
tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas

VSS-930 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma
“Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
VSS-946 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā
īpašuma “Smilškalni 1” Divezeros, Ādažu novadā,
nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Akcija “Dienas bez rindām”

dojusi portāla Latvija.lv atbalsta vietni mana.latvija.lv, kurā pieejami dažādi dzīves situāciju apraksti,
videopamācības, piemēram, dzīves situācijas apraksts “E-pakalpojumu nozīme un to izmantošanas
priekšrocības”.

Integrētās komunikācijas un mācību
aktivitātes programmā “Mana Latvija.lv.
Dari digitāli!” no 17.
līdz 21. septembrim notiks ikgadējā akcija “Dienas
bez rindām” ar mērķi iedrošināt sabiedrību pieteikt
valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību.

Arī pašvaldības aicinātas iesaistīties akcijas popularizēšanā un izcelt piedāvātās e-iespējas savā tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos.
Akcijas “Dienas bez rindām” materiāli pieejami
vietnes https://mana.latvija.lv/ sadaļā “Informatīvie materiāli”. Savukārt dažādi dzīves situāciju apraksti, kas var palīdzēt sniegt klientiem konsultācijas, pieejami sadaļā “Dzīves situācijas”.

Lai atbalstītu sabiedrības konsultēšanu par digitālajām iespējām un to priekšrocībām, VARAM izvei-

Forums “Valsts atbalsta biznesu” Liepājā

Forumi par valsts atbalstu uzņēmējiem kļuvuši jau
par ikgadēju tradīciju un sniedz iespēju saņemt
informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu produktivitātes kāpināšanai. Forumu Liepājā atklās Ministru
prezidenta biedrs ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Kurzemes reģiona komersanti 19. septembrī aicināti uz forumu
“Valsts atbalsta biznesu”, kas notiks Liepājas Olimpiskajā centrā (Liepājā, Brīvības
ielā 39).

Šogad forumā tiks parādītas šābrīža ekonomikas
izaugsmes tendences Latvijā un pasaulē un plašāk
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stāstīts par Attīstības finanšu institūcijas Altum un
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajām valsts atbalsta programmām. Savukārt
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sniegs foruma dalībniekiem ieskatu Eiropas Savienības atbalsta politikā pēc 2020. gada, bet Maksātnespējas
kontroles dienests informēs uzņēmējus par iespējām aizsargāt savas intereses partneru maksātne
spējas procesā.

Leadership prakses vadītājs Latvijā Ilmārs Vamzis
stāstīs, kā (iz)dzīvot vadītājam šodienas laikmetā
un kā panākt, lai rodas komanda, kas uzņemas atbildību par uzņēmumu un gūst gandarījumu no tā.
Liepājas foruma “Valsts atbalsta biznesu” dienaskārtība un reģistrācijas veidlapa publicēta Altum
vietnē.
Nākamnedēļ forums “Valsts atbalsta biznesu” notiks 26. septembrī Jelgavā (Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Kultūra” K. Barona ielā 6).

Forumā neizpaliks arī uzņēmēju veiksmes stāsti un
noderīgi padomi uzņēmējdarbības attīstībā. Liepājas forumā savā pieredzē, kā radīt modernu un
inovatīvu iepakojumu, dalīsies AS “Immer Digital”
Valdes loceklis Mārtiņš Kreicbergs. FranklinCovey

Papildu informācija – Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

IX Sēlijas kongress – Salas novadā

un rezultātiem. Ekonomikas doktores Raitas Karnītes referāta temats būs “NAP atspulgs Sēlijas novados”. Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris runās
par reģionālās politikas nākotni. Pēc katra referāta
plānotas debates.
Ar starpziņojumiem kongresā uzstāsies Sēlijas Novadu apvienības biedri – novadu domju priekšsēdētāji un darbinieki. Viesītes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva
sniegs ieskatu par ES, valsts un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā; par izglītības reformas ietekmi pašvaldībās ziņos Jaunjelgavas novada
domes priekšsēdētājs Guntis Libeks; Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša sniegs starpziņojumu “Sēlijas baltie ceļi”, bet demogrāfisko portretu Sēlijā šobrīd un
nākotnē analizēs Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Sēlijas kongresa noslēgumā
taps rezolūcija, kas apkopotā veidā paudīs kongresā izskatītos problēmjautājumus un ievirzes, kā tos
risināt.

21. septembrī Salas novada Salas kultūras namā
notiks IX Sēlijas kongress. Tā galvenā tēma ir “Nacionālā attīstības plāna (NAP) devums Sēlijas novada attīstībai”.
Kongresa rīkotāji ir septiņi Sēlijas Novadu apvienības biedri: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada pašvaldības.
To atklās kongresa izpildrīkotāja – Sēlijas Novadu
apvienības vadītāja Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.
Sēlijas kongresā ar ziņojumu par NAP nozīmi līdzsvarotā reģionālajā attīstībā uzstāsies Pārresoru
koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis. Bijušais LPS priekšsēdis Andris
Jaunsleinis sniegs LPS vērtējumu par NAP izstrādi

Kongresa laikā būs apskatāma arī jēkabpilietes Kristīnes Bergmanes portretu izstāde “Es, Tu”.
Kongresa programma pieejama šeit.
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“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018” – Rēzeknē

Forumā varēs iepazīties ar uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām Latgales reģionā. Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Kārlis Pozņakovs iepazīstinās ar Rēzekni kā īsto vietu izaugsmei. Domnīcas Certus Valdes priekšsēdētājs, Dr. sc. pol., pētnieks, LU asociētais profesors,
ES Jean Monnet profesors Daunis Auers, prezentēs
pētījumu par SEZ attīstību Latvijā un to konkurētspēju salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm, bet bankas
Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš stāstīs par
Latvijas ekonomikas aktualitātēm – ko tirdzniecības kari un darbaspēka deficīts nozīmēs Latvijai.
Forumu moderēs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

21. un 22. septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS (Pils ielā 4), notiks “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, kas ir ikgadēja un gaidīta uzņēmēju izstāde, un biznesa forums, ko Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera rīko sadarbībā ar Rēzeknes
pilsētu.

Reģistrācija šeit.

Seminārs “Metožu karuselis”

2. oktobrī viesnīcā “Monika” (Rīgā, Elizabetes
ielā 21) notiks praktiskais seminārs “Metožu karuselis” skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem, karjeras konsultantiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, apmācītājiem un citiem interesentiem.

Sīkāka informācija par katru metodi tiks publicēta
semināra pasākumā Facebook šeit.
Pieteikšanās semināram – līdz 23. septembrim
šeit.

Seminārā būs iespējams iepazīt dažādas metodes:

Altum piedāvā aizdevumus lauku teritorijās

kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības,
kādā vispārējās uzņēmējdarbības vai zivsaimniecības nozarē.

Attīstības finanšu institūcija
Altum piedāvā jaunu aizdevumu programmu “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās”,
kas izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju.
Programmas kopējais finansējums ir 13,8 miljoni
eiro.

Programmā “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”
aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 000 eiro var saņemt gan
jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru gada
apgrozījums nepārsniedz 70 000 eiro un kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī, izņemot Rīgu,
Ventspili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Valmieru, Rēzekni, Daugavpili, Jēkabpili, Tukumu, Salaspili un
Cēsis. Šīs programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem

Tā ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kuri saimnieko ārpus lielajām
pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz
70 000 eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā
varēs saņemt 750–1000 uzņēmumu visā Latvijā,
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lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. Programmas iespējas var
izmantot arī zivsaimniecības nozares uzņēmumi

neatkarīgi no apgrozījuma un atrašanās vietas.

Gada balva “Drošākais uzņēmuma
autoparks”

– neatkarīgs, individuāli jums sagatavots skatījums par jūsu autoparka stiprajām pusēm un
jomām, kur iespējams pilnveidoties;

Plašāka informācija: www.altum.lv.

– iespēja iekļūt starp Latvijas drošākajiem un visprasmīgāk pārvaldītajiem uzņēmumu autoparkiem nozarē;
– bezmaksas dalība Gada balvas noslēdzošajā seminārā par nozares tendencēm, inovācijām un
labās prakses piemēriem.
Autoparki tiks vērtēti vairākās kategorijās – pasažieru pārvadātāji; vietējie (Baltijas valstu) kravu
pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki;
starptautiskie kravu pārvadātāji; zemāka riska autoparki – un šogad izveidota arī jauna kategorija:
valsts un pašvaldību autoparki.

Jau sesto gadu apdrošināšanas sabiedrība BALTA
kopā ar autonozares vadošajiem pārstāvjiem rīko
gada balvu “Drošākais uzņēmuma autoparks”. Tās
mērķis ir rosināt Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu
un pašvaldību izpratni un vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka, kā arī veicināt labo praksi to
pārvaldībā. Šogad konkursa fokusā ir šoferis – profesija, kvalifikācija, rīcība un atbildība.

Pieteikšanās konkursam – līdz 1. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.drosakais.
lv.

Kāpēc pieteikties? Novērtējiet ieguvumus no piedalīšanās konkursā:

Ar konkursa nolikumu aicinām iepazīties šeit.

Kultūras ministrija aicina izvirzīt
pretendentus Izcilības balvai kultūrā

(literatūra un grāmatniecība, teātris, kino, vizuālā
māksla, dizains, arhitektūra, mūzika, deja, kultūras
mantojums, kā arī starpnozare – vairāku kultūras
apakšnozaru vai kultūras un citas nozares mijiedarbe) guvis apbalvojumu starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos un citos profesionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā, vai
Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums (viesizrādes, izstādes u.c. pasākumi) guvis plašu rezonansi ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un
kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī
starptautiska mēroga izcils veikums Latvijā piesaistījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezonansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras
telpu sadarbību un mijiedarbību.

Kultūras ministrija (KM) jau piekto gadu aicina pieteikt pretendentus Izcilības balvai kultūrā. Izcilniekus šim apbalvojumam var
izvirzīt juridiskas personas, valsts
un pašvaldības institūcijas un
nevalstiskās organizācijas, kuru
darbība 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 mēroga veikums vai sasniegums kādā kultūras jomā

Pieteikumi jāiesniedz KM Dokumentu pārvaldības
nodaļā līdz 1. oktobrim.
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Konkurss skolēniem par Bērnu un
pusaudžu uzticības tālruni 116111

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 audzēknis, sākot no 5. klases.
Darbus dalībai konkursā var iesniegt līdz 5. oktobrim. Labāko darbu apbalvošana notiks 31. oktobrī
kustības “Draudzīga skola” konferences laikā.
Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI
vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

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

Dzejas dienas Preiļos un Raiņa muzejā
“Jasmuiža”
19. septembrī plkst. 10 Preiļu Galvenajā bibliotēkā
un plkst. 13 Aizkalnes Tautas namā notiks Dzejas
dienu pasākums, kurā piedalīsies dzejniece Ieva
Samauska un Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra teātra grupa “Kājām gaisā”, kas rādīs dzejas
performanci “Skaļā klase”.
Raiņa muzejā “Jasmuiža” līdz 31. oktobrim apskatāma Jāņa Spuriņa kokdarbu izstāde. Meistars
mēģina saskatīt un izcelt koka dabīgo skaistumu,
izgatavojot dažādus virtuves piederumus – pannas
lāpstiņas, karotes, sviesta nazīšus, gurķu un kāpostu skābēšanas traukus, sviesta kuļamos traukus,
virtuves dēlīšus –, viņa darbnīcā top arī pirts ķipīši,
bērnu rotaļlietas, pulksteņi, rotu lādītes un dažādi

citi koka priekšmeti. J. Spuriņa darbnīcas apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja mācīties pašiem
izgatavot atslēgu piekariņus vai magnētiņus, kā arī
vērot, kā no koka top skaisti un noderīgi priekšmeti, un iepazīt senos darbarīkus: slīmestu, divroci,
ķimeņgriezi un citus instrumentus.
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“Dzejas dienas 2018” Valmierā

20. septembrī Valmierā ar dzejas lasījumu un dzejas meistardarbnīcu tiks atzīmētas “Dzejas dienas
2018”. Tās iesāksies ar dzejas stundām vairākās Valmieras skolās un arī Valmieras pilsētas pansionātā.
Savukārt plkst. 11 plānota dzejas meistardarbnīca
dramaturģes un dzejnieces Agneses Rutkēvičas vadībā skolu jaunajiem literātiem Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. “Dzejas
dienu 2018” noslēgums Valmieras integrētajā bibliotēkā būs plkst. 18. Dzejas lasījumos piedalīsies
Tamāra Skrīna, Daina Sirmā, Agnese Rutkēviča,
Inga Pizāne, Juris Helds un Viks, bet vakaru vadīs
Andris Akmentiņš.

Daugavpils novada dienas – Latvijas goda
aplī

no citiem Latvijas novadiem pārsteigs apmeklētājus ar daudzveidīgo produkciju. Te varēs iegādāties
medu, maizi, gaļu, sieru, dārzeņus, dekoratīvos
stādus, izstrādājumus no koka, tekstila, keramikas
un lina, adījumus, kūpinājumus, mājas vīnu, zāļu
tējas, pinumus, grāmatas un suvenīrus. Gadatirgū
piedalīsies arī Daugavpils novada mazpulki, novada
muzeju pārstāvji, skolēnu un jauniešu organizācijas, iesaistot apmeklētājus radošo darbnīcu virpulī
un meistarklasēs. Aizraujošas ekspozīcijas piedāvās Latgales Zoodārzs, interesenti tiks aicināti piedalīties arī zumbas fitnesa paraugdemonstrējumā,
orientēšanās labirinta izpētē un citās sportiskās
nodarbēs.

Daugavpils novada dienas jau tradicionāli tiek rīkotas septembrī – lai sekmētu novada atpazīstamību,
sniegtu lielisku iespēju Daugavpils un Latvijas iedzīvotājiem iepazīt lauku ražotāju un tautas mantojuma vērtības, kulināro mantojumu, tūrisma iespējas, bagātās tradīcijas un godinātu amata prasmju
nesējus.

Šogad tiks cildināti trīs pagasti no plašās novada pagastu saimes. Savas kultūras programmas piedāvās
Dubna, Maļinova un Višķi, ko tuvplānā varēs iepazīt arī fotogrāfiju izstādē. Lielkoncertā krāšņi skanēs
Naujenes pūtēju orķestris, Zarasu kultūras centra
kapela “Čir-vir-vyrai”, cirka un deju studija “Vivat”
(Daugavpils), Hlibokajes rajona bajānistu duets
“Padsviļskije naigriši” (Baltkrievija), Rēzeknes nacionālo biedrību Kultūras nama kazahu dziesmu ansamblis “Lazornij cvetok”, Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” tautas deju ansamblis “Līksme”,
kā arī svētku īpašais viesis – Normunds Rutulis.

22. septembrī ar plašu kultūras programmu un
citām aktivitātēm apmeklētājus aicinās Novada
dienu gadatirgus, kas norisināsies no plkst. 9 līdz
14:30 Rīgas ielā 2. Svētki sāksies ar svinīgu gājienu
“Pagasti ienāk pilsētā!” no Vienības laukuma. Ražotāju un amatnieku gadatirgū vietējie Daugavpils
novada ražotāji, kā arī tirgotāji un amatu meistari

Informācijai: www.novadadienas.lv, www.daugavpilsnovads.lv, www.godaaplis.lv.
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Tūrisma sezonu Jūrkalnē noslēgs Ābolu
balle

ēdienu receptes un gatavoti ēdieni, kuru galvenā
sastāvdaļa būs ķiļķeni un klimpas. Savukārt kokles
spēles meistarklasē būs iespēja uzzināt instrumenta vēsturi, muzicēšanas tradīcijas un to, kāda ir kokles nozīme mūsdienās. Katram, kurš vēlēsies, būs
iespēja pieskarties instrumentam un sajust kokles
skaņu spēku.
Būs pieejama no Pūres atvesta mobila ābolu sulas
spiede, kurā varēs izspiest sulu no līdzi paņemtajiem augļiem un to pasterizēt. Tirgū pārdos ābolus,
koku stādus, ievārījumus, ābolu vīnu, keramiku un
dažādus gardumus.

22. septembrī Jūrkalnes Ugunspļavā plkst. 12 sāksies pasākums visai ģimenei “Ābolu balle ar ķiļķenu
un klimpu danci”. Ābolu balle Jūrkalnē notiks astoto reizi, to rīko par godu tūrisma un vasaras sezonas noslēgumam.
Ugunspļavā varēs iesaistīties ēdienu gatavošanas
meistarklasēs, kur tiks pētītas un izzinātas suitu

Pasākuma lustīgā daļa uzticēta etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” dziedātājām, Jūrkalnes vidējās paaudzes deju kolektīvam, koklētājiem Dacei
Nastevičai un Guntim Niedoliņam. Īpašie pasākuma viesi – Andris Daņiļenko un Valdis Zilveris. Vakarā notiks lielā rudens balle, muzicēs grupas “Zelta
kniede” un “Neoplāns”.

Brīvības rogainings 2018 – Kandavas
apkārtnē

pils šosejai. Kontrolpunkti būs izvietoti visā šajā teritorijā.

17. novembrī Kandavas novadā norisināsies 2018. gada
Brīvības rogainings – orientēšanās komandām (2–5 dalībnieki) īpaši garā distancē.

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

Rogaininga rajons aptvers
80 km² – teritoriju no Rūmenes muižas līdz Valdeķu
muižai, no Zvejnieku tilta līdz pat Tukuma–Vents-

Pieteikšanās www.rogaining.lv vai COK SILVA mājaslapā www.coksilva.lv, vai rakstot uz e-pasta adresi sveikuli@sveikuli.lv.

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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