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LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

13. Saeimas vēlēšanas

komisijas, kā arī vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.
Centrālā vēlēšanu komisija saņēmusi visu 1078
vēlēšanu iecirkņu komisiju balsu skaitīšanas protokolu datus par 13. Saeimas vēlēšanās nobalsojušo
skaitu, rezultātus sadalījumā pa kandidātu sarak
stiem un kandidātiem.

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, 954 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknī ārvalstīs notika 13. Saeimas vēlēšanas. Papildus trīs vēlēšanu
komisijas nodrošināja arī balsošanu Rīgas ieslodzījuma vietās un starptautisko operāciju rajonos Mali
un Afganistānā.
Saeimas vēlēšanu sarīkošanā iesaistītas trīs līmeņu
vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK), 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu

Apkopotie rezultāti liecina, ka 13. Saeimas vēlēšanās
piedalījušies 54,6% balsstiesīgo vēlētāju. Visaug
stākā vēlētāju aktivitāte bijusi Vidzemes vēlēšanu
apgabalā – 60,96% vēlētāju –, tai seko Kurzeme ar
55,86%, Zemgale ar 54,76%, Rīgas vēlēšanu apgabals ar 53,93% un Latgale ar 43,07% vēlētāju. Vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs nobalsojuši 24,44% vēlētāju.
Iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% barjeru pārvarējušas septiņas partijas un partiju apvienības:
sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa”, politiskā
partija “KPV LV”, Jaunā konservatīvā partija, “Attīstībai/Par!”, nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Zaļo un Zemnieku
savienība un “Jaunā vienotība”.
No CVK interneta vietnes

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Parakstīts LPS un IZM vienošanās un
domstarpību protokols

“Vienošanās apliecina, ka tikai ar mērķtiecīgu darbu
var sasniegt rezultātu. Esam paveikuši uzdevumus,
par kuriem tika panākta kopīga izpratne un vienots
redzējums,” akcentē izglītības un zinātnes ministrs
profesors Kārlis Šadurskis. Viņš pauž gandarījumu,
ka LPS atbalstīja ministrijas ieceri par kvalitātes kritēriju noteikšanu vidusskolās. Darbs pie informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidi, tajā skaitā pilnveidojot kvalitātes
kritērijus, turpinās. Informatīvais ziņojums Ministru kabinetā jāiesniedz līdz 2019. gada 1. oktobrim.
Ministra paustajam piekrīt arī LPS priekšsēdis, tomēr uzsver: darāmā vēl daudz, jo sarunās izkristalizējušies arī problēmjautājumi. “Raksturojot šāgada
sarunu gaitu, jāuzsver, ka ņemtas vērā pašvaldību
intereses, daudzos jautājumos uzklausīti pašvaldību ierosinājumi. Ir panākta vienošanās vairākos
jautājumos, pie dažiem darbs turpinās, jo sarunu
gaitā arī izkristalizējušās risināmās problēmas.
Par minimālo pieļaujamo skolēnu skaitu sarunās
tika panākta vienošanās, ka MK noteikumos tiek
diferencēta attieksme pret dažādām pašvaldību
grupām. Tas nozīmē, ka visām pašvaldībām nebūs
standartizēta pieeja, bet tiks ņemta vērā arī reģionālā specifika un vajadzības,” līdzšinējo sadarbību
raksturo Gints Kaminskis.

1. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) tika
parakstīts LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) vienošanās un domstarpību protokols, kas ir
viena no nodaļām LPS un Ministru kabineta ikgadējā vienošanās un domstarpību protokolā.
Gan izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis,
gan LPS priekšsēdis Gints Kaminskis ir gandarīti par
sarunās panāktajiem risinājumiem, kas jau devuši
un dos reālu pienesumu izglītības sistēmas sakārtošanā un uzlabošanā.

Vairāk lasiet šeit.
LPS un IZM Komunikācijas nodaļas

LPS Valdes sēde ar KNAB un Valsts valodas
centra pārstāvju piedalīšanos

Atklājot sēdi, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra, ka pašvaldību pienākums (tai skaitā atbilstoši
funkcijām) ir nodrošināt pieņemto lēmumu publicitāti un kopumā informācijas nodošanu jebkuram
savas pilsētas vai novada iedzīvotājam. Priekšsēdis
arī skaidroja, ka mērķis nav aģitēt par pašvaldību
izdevumu izdošanu svešvalodā, bet gan sakārtot
sistēmu, lai turpmāk izbēgtu no pašvaldību amatpersonu administratīvas sodīšanas.

2. oktobrī norisinājās LPS Valdes sēde, kurā piedalījās arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Valsts valodas centra (VVC) pārstāvji.
KNAB un VVC pārstāvji uz LPS Valdes sēdi tika uzaicināti, lai diskutētu par vairāku pašvaldību deputātu
un izpilddirektoru saukšanu pie administratīvās atbildības: tas noticis gadījumos, kad pašvaldību deputāti apstiprinājuši budžetu, paredzot līdzekļus pašvaldību informatīvo izdevumu tulkošanai un izdošanai arī krievu valodā. KNAB uzlicis administratīvos
sodus vairāku Latgales pašvaldību amatpersonām.

Kā norādīja LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta Reitere, pašvaldību budžets tiek pieņemts saistošo noteikumu formā. Kaut arī normatīvo aktu hierarhijā zemākais, tomēr tas ir ārējais
normatīvais akts, tātad – vietējais likums. Tādējādi
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efektīvākais ceļš gadījumā, ja kāda valsts iestāde izsaka šaubas par saistošo noteikumu likumību, būtu
attiecīgo pašvaldību aicināt pārskatīt savus saistošos noteikumus par budžetu, tos grozot. Ja tas tomēr netiek izdarīts, iespējams arī vērsties VARAM,
un ministram ir tiesības atbilstoši likumam “Par
pašvaldībām” prasīt sasaukt pašvaldības domes
sēdi, kur dome lemj par minēto.

ma. KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles
nodaļas vadītājs Andris Donskis kā svarīgu minēja
nosacījumu, ka konkrētā iedzīvotāja vēlmei jābūt
fiksētai un pierādāmai.
Noslēgumā puses vienojās, ka ir vajadzīga vienota pieeja tiesību normu piemērošanā un jāturpina
diskusijas, lai rastu atbildes uz šobrīd dažādi interpretētajām normām.

VVC direktors Māris Baltiņš uzsvēra, ka ir pret divvalodu izdevumiem (vienā izdevumā gan latviešu,
gan krievu valodas versija), tomēr atzina, ka pastāv
iespēja izdot pašvaldību izdevumus arī krievu valodā, taču tie izsniedzami pēc iedzīvotāju pieprasīju-

Vairāk šeit.
Jana Bunkus un Vineta Reitere,
LPS padomnieces

LPS un Kultūras ministrijas ikgadējās
sarunas

ministre Dace Melbārde.
Sarunu ievadā kultūras ministre pateicās visām
Latvijas pašvaldībām par lielo un nesavtīgo ieguldījumu šajā gadā izskanējušo XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku sagatavošanā.

4. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā norisinājās
ikgadējās sarunas ar Kultūras ministriju (KM), ko
vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un kultūras
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Sarunu gaitā tika izvērtēti svētku veiksmes stāsti,
kas aizgūstami, organizējot nākamos dziesmu un
deju svētkus, kā arī apspriestas lielākas un mazākas
nianses, kas uzlabojamas un pilnveidojamas turpmākajā darbā.

Kultūras centru likumprojektu, grozījumus Muzeju
likumā un plānotos Latvijas valsts simtgades pasākumus, tai skaitā projektu “Latvijas skolas soma”.

4. oktobra LPS un KM sarunu dalībnieki atskatījās uz
aizvadītajiem simtgades dziesmu un deju svētkiem
un pārrunāja tālāko sadarbību, kā arī apsprieda

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Vairāk šeit.

LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

iedzīvotāji varēs saņemt valsts finansētus veselības
aprūpes pakalpojumus.

3. oktobrī LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē kā pirmais tika apspriests jautājums par
deinstitucionalizācijas plāniem un aktualitātēm un
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārbaudēm pašvaldībās, par ko informēja Labklājības
ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Jānis Laucis un Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte
Kristīne Lasmane un CFLA Cilvēkresursu attīstības
projektu departamenta direktore Ilze Strazdiņa.

Par sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanā un
bērnu tiesību aizsardzībā ārvalstīs informēja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore
Guna Japiņa, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas
departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākā
eksperte nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa un Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste Anna Čekanovska.

Savukārt Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas
vadītāja vietniece Anita Jurševica un Nacionālā
veselības dienesta direktores vietnieks veselības
aprūpes administrēšanas jautājumos Edgars Labsvīrs iepazīstināja ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma ieviešanu un kārtību un apjomu, kādā

Komitejas sēde tika translēta tiešraidē, un videoieraksts pieejams LPS interneta vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Sanāksmē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

nu ietekmējošie faktori un cēloņi. Federācija rosina
pašvaldībām iesaistīties šo problēmu risināšanā, īstenojot peldētapmācību pirmsskolas un sākumskolas posmā un kopā ar atbildīgajām ministrijām un
valsts iestādēm pilnveidojot normatīvo regulējumu
attiecībā uz publisko peldbaseinu, kā arī publisko
peldvietu infrastruktūru un darbību.

3. oktobrī notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde, kurā par aktualitātēm sporta nozarē
informēja IZM Sporta departamenta direktora vietniece Anda Mičule. Viņa iepazīstināja ar 2019.–
2021. gada valsts sporta budžeta projektu, kā arī
ar IZM izvirzītajiem prioritārajiem pasākumiem un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu statistiku saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem.

Prezentācijas meklējiet šeit.
Sēdes videoieraksts pieejams LPS interneta vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) prezidents
Aivars Platonovs cēla priekšā LPF veikto pētījumu
par peldētapmācības un cilvēku drošības uz ūdens
sistēmu Latvijā. Pētījumā analizēti cilvēku noslīkša-

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Līgatnē

gatne ir skaistākā vieta Latvijā, Līgatne ir laimīgā
zeme! Viņam piekrita arī novada izpilddirektors
Egils Kurpnieks.

5. oktobrī uz kārtējo sanāksmi Latvijas pašvaldību
izpilddirektori pulcējās Līgatnes rehabilitācijas centrā Skaļupēs. Šoreiz sanāksme bija sadalīta divās
daļās, un katrā no tām tika skatīti citas nozares jautājumi.

Sanāksmes pirmajā daļā klātesošajiem bija iespēja
iepazīties ar Valsts kontroles (VK) revīziju rezultātā
tapušajiem materiāliem, kuros apkopota svarīgākā
iegūtā informācija, kā arī iekļauts pašnovērtējums.
“Tas pašvaldībām ļauj veikt revīziju pašu spēkiem
un laikus konstatēt nepilnības vai aspektus, kas
jāuzlabo,” uzsvēra VK Padomes loceklis Piektā

Atklājot sanāksmi, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins ar lepnumu uzsvēra, ka Lī5

revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins
un piebilda, ka VK vietnē pieejami vairāki materiāli, kas varētu palīdzēt pašvaldībām ikdienas darbā.
Pašvaldību pārstāvjiem ir iespēja doties arī uz VK
organizētajām apmācībām Latvijas Pašvaldību mācību centrā.

cijas ar citām datubāzēm.

Sanāksmes otrajā daļā tika sniegts plašs ieskats
būvniecības jautājumos – aktualitātēs, problēmās
un risinājumos –, akcentējot pasūtītāja, būvdarbu
veicēja un būvuzrauga atbildību, sadarbību un kvalitātes nodrošināšanu, Būvniecības informatīvās
sistēmas (BIS) lomu un būvniecības kontroli.

Par aktualitātēm būvniecības nozares iepirkumos
informēja Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Viņa atzina, ka iepirkumos
joprojām izvēlas lētāko, nevis izdevīgāko piedāvājumu un šāda tendence novērojama 67% no visiem
iepirkumiem šajā jomā.

Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktors Andris Lazarevs iepazīstināja
ar izstrādātajiem grozījumiem Būvniecības likumā,
kas konkrētāk definē būvvalžu pienākumus un kompetenci. Pēc klātesošo jautājumiem varēja secināt,
ka pašvaldību būvvaldēm vissāpīgākais jautājums ir
atbildības sadalījums. Arī par to padomāts jaunajos
grozījumos, kurus iecerēts apstiprināt gada laikā.

Kā ierasts pašvaldību izpilddirektoru sanāksmēs,
arī šoreiz klātesošajiem bija iespēja redzēt un dzirdēt dažādus labās prakses piemērus. Šajā reizē
pieredzes apmaiņas centrā – koka apbūves priekšrocības. Savā pieredzē dalījās “Zaļās mājas” vadītājs Kristaps Ceplis, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas projektu vadītājs Jānis Lejnieks, bet par Līgatni
šādā kontekstā stāstīja Dace Gradovska.

Savukārt Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Kjakuškina un Kontroles departamenta direktors Māris Damme pastāstīja par uzlabojumiem BIS, kas kļuvusi funkcionālāka, ērtāk un
vieglāk lietojama un kur ir vairāk saistītās informā-

Speciālistu prezentācijas meklējiet šeit.

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) izpilddirektore Vaira Ronimoisa iepazīstināja ar galvenajiem
savas organizācijas darbības virzieniem. Šobrīd LBS
apvieno vairāk nekā 700 nozares profesionāļus.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Videokonference par akciju “Latvijas
skolas soma”

1. oktobrī Pašvaldību savienība notika videokonference par akcijas “Latvijas skolas soma” īstenošanu.
Videokonferencē piedalījās Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja, iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” vadītāja Aija Tūna, un sabiedrisko attiecību
speciāliste Linda Pastare.
Videokonferences ieraksts pieejams šeit.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS pašvaldību sadarbības tīkla sanāksme
Mārupē

šās tālākās rīcības – VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta
Teibe
Apkopojums par pašvaldību anketēšanā norādītajām vajadzībām pēc investīcijām ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmās 2021.–
2027. gada plānošanas periodā – VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietniece
klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos Zanda Krūkle
12:30–13:00 – Pārtraukums
13:00–14:00 – Darbs grupās
Ūdenssaimniecībā: diskusija par problēmām, neatrisinātajiem jautājumiem, iespējamajiem investīciju virzieniem un veidiem, iespējamajiem risinājumiem

11. oktobrī Mārupes kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) notiks pašvaldību reģionālās attīstības un sadarbības tīkla sanāksme par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības politiku un aktuālo
jautājumu risinājumiem.
Darba kārtība:

14:00–14:20 – Kā izmantot CSP teritoriālo statistiku, BLIS – pārmaiņu analīzes rīks – LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks

10:30–11:00 – Reģistrācija

14:20–14:50 – Grupu darba prezentācijas

11:00–11:15 – Sanāksmes atklāšana – Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

14:50–15:10 – Kopsavilkums par nozares tālākajai
attīstībai risināmajiem jautājumiem

11:15–12:30 – Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības politika – VARAM pārstāvis

Reģistrācija dalībai sanāksmē šeit.
Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Komunālo notekūdeņu direktīvas 91/271/EEC
2018. gada ziņojuma secinājumi un no tiem izrieto-
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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 plāna projektu “Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2018.–2021. gadam”, 1. pielikums.

ba, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar
taksometru””, 4. pielikums.

Par noteikumu projektu “Zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi”,
2. pielikums.
Par informatīvo ziņojumu “Latvijas zemes apsaimniekošanas politika”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra
noteikumos nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””, 5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos nr. 148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas
speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtī-

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””, 6. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
4. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”
VSS-1001 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-996 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā
īpašuma Liepu alejā 1d, Ķegumā, Ķeguma novadā,
nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā”

VSS-1007 – Informatīvais ziņojums “Par valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidi Cēsu novada un Talsu novada pašvaldībās”

VSS-997 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-1008 – Noteikumu projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”

VSS-1000 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Semināri par labo praksi ES fondu
projektu īstenošanā

tu īstenošanā dalās ES fondu finansējuma saņēmēji
katrā reģionā.
Vairāki semināri jau notikuši, bet oktobrī vēl paredzēti šādi labās prakses semināri:
10. oktobrī – Rēzeknes novadā, Lūznavas muižā
(Pils ielā 8);
17. oktobrī – Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā
(1905. gada ielā 6, 1. stāvā);
24. oktobrī – Priekuļos, viesnīcā “Hotel Tigra”
(E. Veidenbauma ielā 2);
31. oktobrī – Jelgavā, konferenču telpā “Silva”
(Driksas ielā 9).
Šonedēļ Lūznavā savā pieredzē projektu īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji Latgalē: Daugavpils pilsētas un Krāslavas novada domes
pārstāvji stāstīs par projekta “Rīteiropas vērtības”
īstenošanu, savukārt no uzņēmēja skatpunkta
projekta īstenošanas pieredzē dalīsies uzņēmums
“Light Guide Optics International”.

Šoruden Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA) rīko semināru ciklu reģionos par labo praksi
Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā, sniedzot informāciju par aktualitātēm ES fondu ieviešanā, kā arī ES fondu atbalstu Latvijai pēc
2020. gada. Šāgada “lielais jautājums” – datu aizsardzība – tiek vērtēta ES fondu projektu ieviešanas kontekstā, tāpat tiek skaidrota sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos. Ar pieredzi projek-

Pieteikšanās semināriem un darba kārtība pieejama CFLA interneta vietnē.

Latviju apceļo interaktīva izstāde par ES
fondu atbalstu

ikvienam sniegs iespēju aizpildīt anketu un uzzināt,
kādus nozīmīgus, ikdienā jūtamus ieguvumus tieši viņam ir snieguši ES fondi. Izstādē varēs iepazīties ar veiksmes stāstiem, kas ne vien cēluši valsts
labklājību kopumā, bet pozitīvi ietekmējuši ikviena
Latvijas iedzīvotāja dzīvi un iedvesmo izmantot ES
fondu radītos rezultātus, kā arī, iespējams, pašam
īstenot savu ideju. Izstāde ir apskatāma bez maksas.

Latvijas
iedzīvotājiem
ir apskatāma interaktīva ceļojošā izstāde par
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalstu.
8.–15. oktobrī izstāde
viesojas Valmieras tirdzniecības centrā “Valleta”, Balvu novada muzejā un
Ludzas Novadpētniecības muzejā.

Kopumā izstāde apceļo 25 Latvijas pilsētas un līdz
3. decembrim būs apskatāma:
15.–22. oktobrī Rēzeknes tirdzniecības centrā
“Sjuzanna”, Daugavpils tirdzniecības centrā “Solo”
un Preiļu Centrālajā bibliotēkā;

Finanšu ministrija aicina izmantot iespēju ES fondu
jeb kohēzijas politikas 30 gadu jubilejai veltītajā izstādē uzzināt par ieguvumiem, ko sniedz ES fondi
uzņēmējdarbībā, pilsētu infrastruktūras attīstībā,
kultūrā, vides aizsardzībā un citās jomās.

22.–29. oktobrī Jēkabpils tirdzniecības centrā “Sēlija”, Ogres Kultūras centrā un Bauskas Centrālajā
bibliotēkā;

Izstāde būs apskatāma interaktīvajos monitoros, tā
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29. oktobrī–5. novembrī Jelgavas “Pilsētas pasāžā”,
Dobeles Centrālajā bibliotēkā un Saldus Centrālajā
bibliotēkā;

19.–26. novembrī Jūrmalā, “Galerijā Korso”, Olaines Vēstures un mākslas muzejā un Ķekavas tirdzniecības centrā “Liiba”;

5.–12. novembrī Liepājas “Lielajā dzintarā”, Ventspils
Centrālajā bibliotēkā un Kuldīgā, 1905. gada ielā 6;

26. novembrī–3. decembrī Rīgā, LU Dabas mājā un
tirdzniecības centros “Origo” un “Rīga Plaza”.

12.–19. novembrī Talsu Tautas namā, Kandavas Tūrisma un informācijas centrā un Tukuma Kultūras namā;

Pagājušonedēļ izstāde jau viesojusies Salaspilī, Siguldā un Cēsīs.

Informatīvās sanāksmes reģionos par
sociālās jomas aktualitātēm

tiesu pārstāvji dalās labās prakses piemēros un diskutē par problēmām un iespējām veicināt efektīvu
starpinstitucionālo sadarbību. Sanāksmēs klātesošie tiek iepazīstināti arī ar sociālās politikas aktualitātēm un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru
darbību un projekta “Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” aktivitātēm.

Labklājības ministrija
rīko ikgadējās reģionālās metodiski informatīvās sanāksmes piecos
Latvijas reģionos pašvaldību sociālo dienestu un
bāriņtiesu pārstāvjiem.

Oktobrī semināri notiks:
11. oktobrī – Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” (Krasta ielā 31);

Šāgada reģionālo sanāksmju mērķis ir akcentēt sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo dienestu
un bāriņtiesu. Diskusijā sociālo dienestu un bāriņ-

25. oktobrī – Kuldīgā, viesnīcā “Metropole” (Baznīcas ielā 11).

Latvijas Pašvaldību darbinieku
arodbiedrības organizētā informatīvā diena

jumos, stāstīs par jaunajiem noteikumiem dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, un advokātu
biroja “Cobalt” juriste, sertificēta datu aizsardzības
speciāliste Anna Vladimirova-Krjukova, informēs
par Vispārējās datu aizsardzības regulas un Fizisko
personu datu apstrādes likuma prasību ievērošanu
personas datu apstrādē un aizsardzībā. Diskusijā
par darba koplīgumu un Atlīdzības likumu, Darba
likumu un Darba aizsardzības likumu piedalīsies
LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, Valsts
kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors
Edgars Korčagins, VARAM Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece Inga Ošiņa, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja
Sandra Zariņa un juriste, maģistre personāla vadībā Karīna Platā.

16. oktobrī Rīgā, viesnīcā “Astor” (Zigfrīda Annas
Meierovica bulvārī 10, pretī
Pulvertornim), Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (LPDA) organizē
informatīvo dienu Padomes
locekļiem, arodorganizāciju priekšsēdētājiem un
arodbiedrības biedriem.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš
Pužuls pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar jaunajām prasībām obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtībā, Dr. oec. Mg. paed. Ieva Kalve, kura
vairāk nekā 20 gadus vada mācības un konsultē
dokumentu noformēšanas un pārvaldības jautā-

Pieteikuma anketu dalībai pasākumā lūgums iesūtīt līdz 12. oktobrim uz e-pasta adresi lpda@lbas.lv
vai zvanīt pa tālruņiem 29277535, 29497738.
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UNESCO nedēļā ikviens var kļūt par
Mantojuma stāstnieku

ram, doties pastaigā ar ģimeni gar Daugavas lokiem,
nofotografēt kādu Rīgas vēsturiskā centra ēku, uzfilmēt videostāstu par kādu J. K. Broces kolekcijā
attēlotu vietu, ieskenēt savu radinieku vēstules,
audioformā ierakstīt sevi dziedam suitu izloksnē,
izveidot bloga ierakstu par pieredzēto dziesmu
un deju svētkos utt. Kad stāsts radīts, aicinām to
izstāstīt citiem, piemēram, izmantot iegūto materiālu mācību procesā, veidojot izglītojošas lekcijas
vai muzejpedagoģiskās nodarbības; parādīt savu
sagatavoto videosižetu ģimenei, skolas biedriem,
kolēģiem un vietējai kopienai; pievienot attēlu ar
izzūdošām vietām http://www.zudusilatvija.lv; apzinātās mantojuma liecības saglabāt savā ģimenes
arhīvā vai nodot tās glabāšanā vietējā muzejā, bibliotēkā vai skolā.

No 8. līdz 14. oktobrim notiek UNESCO nedēļa,
kurā ikviens var radīt mantojuma stāstu par Latvijas kultūras vērtībām un saglabāt to klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā, lai dalītos ar citiem.

Mantojuma stāstnieki aicināti dalīties ar UNESCO
nedēļā paveikto mantojuma dokumentēšanā savās vai pārstāvētās iestādes internetvietnēs vai
sociālo tīklu vietnēs (saiti uz ievietoto materiālu
nosūtot e-pastā: programmas@unesco.lv), izmantojot tēmturi #unesconedela2018, lai arī citi to var
izmantot kā noderīgu un kvalitatīvu avotu Latvijas
un pasaules mantojuma vērtību iepazīšanai un tālākai nodošanai.

Viens no UNESCO uzdevumiem ir veicināt pieejamu un kvalitatīvu informācijas vidi, veidojot aktīvu
un kritiski domājošu sabiedrību, kas novērtē un saglabā pārmantotās zināšanas. Tādēļ šogad UNESCO
nedēļas tēma ir “Izstāsti mantojumu”, kas aicina
skaidrot mantojuma vērtības un radīt tām vietu
informatīvajā telpā, iesaistoties prasmīgā materiālo un nemateriālo, dabas un kultūras mantojuma
vērtību dokumentēšanā, un kļūt par Mantojuma
stāstnieku.

Plašāka informācija par UNESCO nedēļu pieejama
šeit, savukārt Facebook vietnē savu profila attēlu ierāmējiet ar Mantojuma stāstnieka atpazīšanas zīmi!

Izvēloties sev saistošāko līdzdalības formu, ikviens
tiek aicināts radīt savu mantojuma stāstu, piemē-

Var pieteikties ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmai

da, reģionālā vai vietējā līmenī.
Uz mobilitātes atbalstu var pretendēt, gan lai dotos
pieredzes apmaiņas vizītē uz ziemeļvalstīm, gan arī
lai uzaicinātu savus ziemeļvalstu un Baltijas valstu
kolēģus uz darba semināru Latvijā. Tās varētu būt
arī ziemeļvalstu valsts vai pašvaldību speciālistu vizītes pie saviem sadarbības partneriem sadraudzības pašvaldībās vai valsts pārvaldes institūcijās.

Līdz 15. oktobrim var pieteikties ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts
administrācija”, kas sniedz iespēju ierēdņiem un
valsts pārvaldes sektorā strādājošajiem organizēt
mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības
tīklu veidošanu, tādējādi stiprinot sadarbību starp
ziemeļvalstu un Baltijas valsts un pašvaldību iestādēm visos administratīvajos līmeņos: valsts, nova-

Programmā tiek apmaksāti 60% no ceļa un uzturēšanās izdevumiem. Programma aptver Igauniju,
Islandi, Lietuvu, Latviju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Dāniju, Ālandu salas, Fēru salas un Grenlandi.
Viena no svarīgākajām prasībām, lai varētu saņemt
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mobilitātes programmas finansējumu, nosaka, ka
projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz
trīs minētajām valstīm.

Programmas vietnē www.nb8grants.org atradīsit
visu informāciju par programmu, kā arī varēsit reģistrēt savu pieteikumu.

Pagarināta pieteikšanās gada balvai
“Drošākais uzņēmuma autoparks 2018”

un pašvaldību autoparki.
Konkursu rīko apdrošināšanas sabiedrība BALTA
(PZU grupa) sadarbībā ar Satiksmes ministriju. Konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks” mērķis ir
noskaidrot Latvijā prasmīgākos un atbildīgākos uzņēmumu autoparku pārvaldītājus, kā arī uzlabot
kopējo satiksmes drošību, ieviešot praktiskas un
pozitīvas pārmaiņas autoparku pārvaldīšanā. Dalība gada balvā uzņēmumu vadītājiem un autoparku
atbildīgajiem darbiniekiem dos iespēju iegūt neatkarīgu skatījumu par autoparka stiprajām pusēm
un jomām, kur iespējams pilnveidoties, saņemot
individuālu izvērtējumu un ieteikumus autoparku
pārvaldīšanas uzlabojumiem nākotnē. Labākie dalībnieki tiks apbalvoti ar vienu no trim – zelta, sudraba vai bronzas – kategorijām.

Atsaucoties dalībnieku aicinājumam, pieteikumus
dalībai gada balvā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2018” uzņēmumi, valsts iestādes un pašvaldības aicinātas iesniegt līdz 15. oktobrim. Ikgadējā
konkursā tiks noskaidroti un godināti Latvijas uzņēmumi, kuros vissekmīgāk tiek veikta autoparku
pārvaldīšana, vienlaikus akcentējot, ka visa autoparka drošība sākas ar šoferi.
Šogad konkursā ieviesta jauna kategorija – valsts

Pieteikties konkursam iespējams, aizpildot pieteikšanās anketu vietnē www.drosakais.lv.

VARAM aicina reģistrēties semināram par
URBACT programmu

jas un Igaunijas pašvaldībām pilsētvides attīstības
jautājumos.
Papildus informācijai par URBACT programmas
2019. gadā plānoto projektu konkursu seminārā
varēsiet uzzināt par Latvijas un Igaunijas pašvaldību pieredzi URBACT programmas projektos; diskutēt ar Igaunijas pašvaldībām par sadarbības iespējām pilsētvides attīstības jautājumos, t.sk. URBACT
programmas konkursā; iepazīties ar pilsētvides attīstības tendencēm Baltijas valstīs un ekspertu ieteikumiem; interaktīvā veidā (walkshop) iepazīties
ar Valgas/Valkas attīstības izaicinājumiem un dvīņu
pilsētas centra atjaunošanas plāniem.

VARAM kā Eiropas
Savienības strukturālo un investīciju
fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” nacionālā
atbildīgā iestāde un
URBACT nacionālais kontaktpunkts Latvijā aicina
reģistrēties dalībai seminārā “URBACT programma: Latvijas un Igaunijas pilsētu pieredze un sadarbības iespējas”, kas notiks 18. oktobrī Valgas/
Valkas dvīņu pilsētā.

Informācija par URBACT programmu pieejama:
http://urbact.eu/.

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar URBACT Nacionālo kontaktpunktu Igaunijā, un tā mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un partnerību starp Latvi-

Seminārā vietu skaits ierobežots, tāpēc reģistrējieties laikus šeit.
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Rīgā vienlaikus ar 100 citām pasaules
pilsētām 24 stundu hakatonā meklēs
risinājumus klimata problēmām

disciplinārām komandām nāksies atbildēt uz Cēsu,
Jelgavas, Salacgrīvas novada, Liepājas un Valmieras
pašvaldības vai pašu definētiem izaicinājumiem.
24 stundu laikā komandām būs jāizstrādā risinājums funkcionējoša prototipa līmenī. Veiksmīgāko
risinājumu autori saņems iespēju attīstīt ideju uzņēmējdarbības atbalsta programmās “Copernicus
Accelerator” un “Climate-KIC Greenhouse”, kā arī
citas balvas 3500 eiro apmērā.

Arī pašvaldību pārstāvji un ikviens interesents tiek
aicināti individuāli vai komandā pieteikties starptautiskajam 24 stundu hakatonam “Copernicus
Hackathon and Climathon Riga 2018”, lai meklētu risinājumus satelītu datu izmantošanai viedā
un klimatam draudzīgā pilsētu pārvaldīšanā. Pasākums notiks 26. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6.

Hakatonā aicināti piedalīties uzņēmēji, studenti,
pētnieki un profesionāļi, kuru zināšanas var palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus gudrai pilsētu
pārvaldīšanai klimata pārmaiņu kontekstā. Dalībnieki varēs piedalīties lekcijās par pilsētu attīstību
un pārvaldību un riska faktoriem jaunu produktu
un pakalpojumu radīšanā. Pasākuma īpašais viesis
būs Eiropas Komisijas pārstāvis Tibo Delurms.

“Copernicus Hackathon and Climathon” ir starptautiska iniciatīva, kas vienlaikus notiek visā pasaulē, radot tūkstošiem satelītu datos balstītu ideju un
praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām
problēmām dažādās pasaules vietās. Rīgā starp-
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Nedēļu pirms hakatona notiks iesildīšanās pasākumi: Cēsīs – 16. oktobrī, Rīgā – 17. oktobrī un Liepājā – 18. oktobrī. Pieteikšanās šeit.

Dalībai hakatonā iespējams pieteikties līdz 19. oktobrim vietnē www.videsinstituts.lv. Papildu informācija par hakatonu šeit.

Starptautiska konference par vides
pieejamību

ķus – visus, kuri interesējas par sasniegumiem un
pielietojumiem iekļaujošā dizaina jomā, kas vērsti
uz būvētās vides un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju pieejamību ikvienam.
Konferencē tiks spriests par iekļaujoša dizaina un
šīs nozares izpētes nākotnes iespējām un ar to saistītas politikas veidošanu, ņemot par pamatu gan
Latvijas, gan ziemeļvalstu piemērus. Konferencē
diskutēs arī par to, kur šobrīd atrodamies attiecībā
uz vides pieejamību Latvijā, kas būtu darāms tālāk,
kā iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības,
lauzt stereotipus. Tiks meklēti risinājumi, kā iekļaujošu dizainu padarīt par pašsaprotamu lietu, lai
ikvienam sabiedrībā būtu vienlīdzīgas iespējas ar
citiem piedalīties visās dzīves norisēs.

18. oktobrī Labklājības ministrija rīko starptautisku
konferenci “Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno,
veido ikvienam”. Tā pulcēs dalībniekus no dažādām valstīm un nozarēm un notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Konferences mērķis ir apvienot ekspertus no Baltijas un ziemeļvalstīm – ES fondu finansējuma
saņēmējus, politikas veidotājus, pētniekus, dizainerus, arhitektus, plānotājus, lietotājus un prakti-

Ar konferences reģistrācijas kārtību un pasākuma
programmu var iepazīties LM interneta vietnē šeit.
Konferenci būs iespējams noskatīties arī tiešsaistē.

Iepirkumu gada balva 2018
Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju jau otro reizi Baltijā rīko Iepirkumu
gada balvas pasniegšanu un gada nozīmīgāko konferenci iepirkumu jomā, kas norisināsies 2019. gada
17. janvārī. Pieteikšanās – līdz 19. oktobrim.
Tiks pasniegtas godalgas desmit nominācijās: 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; Iepirkumu simpātija.
Iepirkumu gada balvas ceremonijā uzvarētājiem
tiks pasniegtas īpaša dizaina balvas.
Konkursa nolikums pieejams šeit.
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Piesakiet aktīvākos brīvprātīgā darba
veicējus un organizētājus!

brī Valmierā. Tiks godināti gada aktīvākie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un
pašvaldības.

Tuvojoties Starptautiskajai
brīvprātīgo dienai, Latvijas
iedzīvotāji un organizācijas
aicināti pieteikt kandidātus
godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”. Brīvprātīgie no visas Latvijas tiks godināti 24. novembrī Rīgā,
savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 5. decembrī
Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī Jelgavā, Kurzemē – 6. decembrī Liepājā un Vidzemē – 7. decem-

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus var
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis. Kandidāts
jāpiesaka līdz 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma
formu, kas pieejama tīmekļa vietnē šeit, kur var iepazīties arī ar godināšanas nolikumu, vai nosūtot
to uz e-pasta adresi info@brivpratigie.lv.

Konkurss skolēniem “Ventspils IT
izaicinājums”

tiek apmaksāts ceļš no skolas uz finālu Ventspilī;
konkursa dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana
visa konkursa laikā, kā arī naktsmītne; tiks organizēti dažādi atpūtas pasākumi, izklaidējoši konkursi
un atrakcijas. Padomāts arī par skolotājiem, kuriem
būs iespēja piedalīties eTwinning apmācībās par
starptautisku projektu veidošanu.
Liela motivācija dalībai tehnoloģiju konkursā noteikti ir vērienīgais balvu fonds, kas šogad audzis
un sasniedz gandrīz 12 000 eiro. Konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2018” veiksmīgākās komandas
katrā no vecuma grupām balvā saņems: A grupa
(1.–3. klase) līdz 800 eiro; B grupa (4.–6. klase) līdz
1000 eiro; C grupa (7.–9. klase) līdz 1000 eiro; D
grupa (10.–12. klase) līdz 1600 eiro. Naudas balvas
saņems visa komanda, tajā skaitā komandas skolotājs.
Arī šogad tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT izaicinājums” fināls, kas norisināsies no 7. līdz 9. novembrim Ventspilī, būs dažādiem piedzīvojumiem
un pārsteigumiem bagāts, viens no tiem – grupas
“Double Faced Eels” koncerts.

Līdz 12. oktobrim 1.–12. klašu skolēni aicināti pieteikt komandas tehnoloģiju konkursam “Ventspils
IT izaicinājums” un pārbaudīt savu erudīciju un
zināšanas, cīnoties par vērtīgām balvām, gūstot
pieredzi starptautiskā tehnoloģiju konkursā un iepazīstot jaunus domubiedrus.

Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkursa nolikums atrodams vietnē www.ventspilsitc.
com.

Piesakoties konkursam “Ventspils IT izaicinājums”
un iekļūstot finālā, dalībnieki jau ir uzvarētāji, jo:
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Konkurss jaunajiem filmu veidotājiem

šie kinorežisori.
Jauno filmu veidotāju konkurss notiek Eiropas Komisijas īstenotajā informatīvajā kampaņā #EUandME ar mērķi rosināt jauniešus radošā veidā pievērst
uzmanību un atklāt ES sniegtās iespējas kādā no
piecām tēmām – digitālā vide, mobilitātes iespējas,
uzņēmējdarbības iemaņas, ilgtspēja un tiesības.
Jauno filmu veidotāju konkursā var piedalīties jaunieši ar pieredzi videosižetu un kino uzņemšanā,
kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu un nav vecāki
par 35 gadiem. Konkursa žūrijai jāiesniedz īsfilmas
idejas apraksts un īss video, kas raksturo jaunieša
radošo ieceri.

Līdz 31. oktobrim jaunie filmu veidotāji no Latvijas aicināti pieteikt savu ideju īsfilmu konkursam
un uzvaras gadījumā savu darbu izrādīt skatītājiem
visā Eiropā. Pieci konkursa uzvarētāji katrs saņems
7500 eiro finansējumu savas radošās kinoieceres
īstenošanai. Tāpat filmu veidošanas procesā jaunos
filmu veidotājus ar padomu atbalstīs Eiropas vado-

Informācija par konkursu un noteikumi šeit. Iedvesmai – piecas īpaši šai kampaņai veidotas filmas
šeit.

Likteņdārzs aicina skolēnus piedalīties
konkursā par lielāko novada sveci

apmeklēt hokeja spēli un tikties ar hokejistiem.
Konkurss norisināsies līdz 5. novembrim, un tajā
aicināta piedalīties ikviena Latvijas skolas klase no
1. līdz 12. klasei. Komandas uzdevums ir savākt
pēc iespējas vairāk parafīna, lietotas vai vecas sveces un līdz 5. novembrim tās nogādāt Likteņdārzā
Koknesē vai “Kokneses fonda” birojā Rīgā, Lāčplēša
ielā 75b.

Gatavojoties Latvijas Republikas simtgades svinībām, Likteņdārzs aicina
skolēnus piedalīties konkursā par lielāko novada
sveci. Skolēni tiek aicināti
veidot klasi pārstāvošās
komandas, kopīgi vākt
parafīnu un vecās sveces, lai konkursa noslēgumā
sadarbībā ar SIA “Baltic Candles” tiktu izlietas piecas lielsveces – pa vienai katram novadam (Latgalei, Kurzemei, Vidzemei un Zemgalei) un Rīgai.

Konkursā izgatavotās novadu lielsveces tiks iedegtas 18. novembra pasākumā Likteņdārzā, kur tradicionāli tiek sagaidīts saulriets un no svecītēm izveidota Latvijas valsts kontūra. Noslēguma pasākumā
arī apbalvos konkursa uzvarētājus un godinās visus
dalībniekus.

Konkursa uzvarētāji būs klase, kura savāks visvairāk
parafīna, un tā saņems īpašu balvu no Likteņdārza
draugiem – hokeja kluba “Dinamo Rīga” – iespēju

Detalizētāka informācija par konkursu, nolikums
un pieteikuma anketa atrodama Likteņdārza vietnē
www.liktendarzs.lv.

XVIII starptautiskais vizuālās mākslas
konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

2001. gada. 18 gados tas izveidojies par vienu no vadošajiem bērnu un jauniešu vizuālās mākslas
konkursiem Latvijā, kā arī guvis
plašu pazīstamību ārvalstīs.

Jūrmalas Mākslas skola starptautisko vizuālās māk
slas konkursu “Es dzīvoju pie jūras” organizē kopš
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Savukārt katru otro gadu Jūrmalā tiek organizēta
starptautiskā glezniecības biennāle “Marina”, kurā
piedalās profesionāli mākslinieki un mākslas augstskolu studenti, un jau otro reizi konkursa laureātu
darbu izstāde Jūrmalas Mākslas skolā 2019. gadā
tiks iekļauta kopējā biennāles izstāžu kopā kā satelītizstāde.

ūdeni kā starpkultūru vienojošu elementu. Konkursa virstēma ir vienota – “Es dzīvoju pie jūra” –, bet
ik gadu tiek noteikta jauna konkursa apakštēma.
2019. gada tēma būs “Vētra”.
Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā
no četriem līdz 25 gadiem. Konkursā darbus iesūta
pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādes, māk
slas skolas, interešu izglītības iestādes, mākslas studijas, kā arī individuālie interesenti. Laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 8. martā Līvu akvaparkā.

XVIII starptautiskā vizuālās mākslas konkursa virsmērķis ir ar mākslas izteiksmes veidiem likt aizdomāties par ūdens ekosistēmu (strautiem, upēm,
ezeriem, jūrām un okeāniem), tās lomu cilvēka
dzīvē, kultūras un tradīciju attīstībā, kā arī novērtēt

Konkursa nolikums pieejams 7. pielikumā.

Brīvības rogaininga Pašvaldību kauss

ga pastaiga, lai iepazītos ar rogainingu kā apkārtnes
izzināšanas un sporta veidu.

17. novembrī Kandavas novadā norisināsies
2018. gada Brīvības rogainings – orientēšanās komandām (2–5 dalībnieki) īpaši garā distancē. Rogaininga rajons aptvers 80 km² teritoriju no Rūmenes muižas līdz Valdeķu muižai, no Zvejnieku tilta
līdz pat Tukuma–Ventspils šosejai. Kontrolpunkti
būs izvietoti visā šajā teritorijā.

Rogaininga organizētāji – COK “Silva” un Kandavas
novada dome – aicina pasākumā piedalīties visas
pašvaldības, izveidojot komandu 2–5 dalībnieku
sastāvā no pašvaldības vai tās iestāžu darbiniekiem, un sestdienu pirms Latvijas 100. dzimšanas
dienas pavadīt rudenīgā pastaigā pa Abavas senleju un Kandavas pilsētu.

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 rogainin-

Pieteikšanās līdz 11. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi sveikuli@sveikuli.lv vai tīmekļa lapās šeit
vai šeit.
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Mežaparkā jau ceturto reizi notiks
patriotiskais “Lāčplēšu kross”

tematiskie šķēršļi – Varoņu mūris, Kangara tīkls un
Lāčplēša josta. Garāko distanču dalībniekiem, kuri
startēs 5 un 10 km distancēs, attiecīgi būs jāsakaras
ar citiem un arī vairāk šķēršļiem – Laimdotas laipu,
Melnā Bruņinieka bedrēm, Spīdalas slazdu, Kokneša bluķiem, Sumpurņa sienu, Lāčplēša ausīm –, bet
10 km Lāčplēša krosa dalībniekiem pārejā no pirmā
uz otro apli papildus būs jāpārvar Lāčplēša ausis.
Šķēršļi simboliski apzīmē dažādas cīņas un grūtības,
kam stājās pretī eposa “Lāčplēsis” galvenais varonis. Šķēršļos nav iekļauti ūdens vai dubļu elementi.
Skrējienā īpaši aicināti piedalīties skolēni un ģimenes no visas Latvijas. Speciāls piedāvājums sarūpēts skolām: piesakot vairāk nekā desmit dalībniekus, dalības maksa katram dalībniekam būs tikai 2
eiro. Tikmēr Lāčplēša krosā un Tautas krosā būs papildu stimuls pacīnīties par trijnieku, jo trīs ātrākie
vīri un trīs ātrākās dāmas saņems naudas balvas.

Foto: lacplesukross.lv

Jau ceturto gadu vairāk nekā pustūkstotis dalībnieku no visas Latvijas 20. oktobrī pulcēsies
Mežaparka Lielajā pļavā, kur tiks aizvadīts taku un
šķēršļu skrējiens “Lāčplēšu kross”, lai sportiskā un
patriotiskā noskaņā pārvarētu interesantos tematiskos šķēršļus dažādu garumu distancēs. Tāpat kā
iepriekšējās reizēs, katram dalībniekam tiek gatavotas arī speciālas piemiņas medaļas no Latvijas
mežos izmeklētiem kokiem.

Visa pasākuma laikā sacensību centrā notiks daudzas un dažādas bezmaksas izklaides. Gan paši dalībnieki pirms vai pēc finiša, gan arī viņu līdzjutēji
aicināti piedalīties šaušanā ar loku, dažādos rokdarbos un kāpšanā pa virvēm, kā arī kalēja darbnīcas nodarbēs.

Dalībniekus sagaidīs tie paši interesantie un skrējienu aizraujošāku padarošie šķēršļi, kas pagājušajā
gadā. Bērniem 1 km distancē būs ierastie trīs veidu

Reģistrācija sacensībām pieejama vietnē www.lacplesukross.lv, kur var piereģistrēties līdz 18. oktobrim.

Rudens Rīgas restorānu nedēļa

No 8. līdz 14. oktobrim Rīgā notiek Rudens Rīgas
restorānu nedēļa. Tā ir jau četrpadsmitā restorānu
nedēļa, kurā šoreiz piedalās 53 Rīgas restorāni un
kafejnīcas. To sagatavotās ēdienkartes var apskatīt
portālā www.LiveRiga.com.
Rīgas restorānu nedēļa, kas jau kļuvusi par tradīciju, domāta ne vien izsmalcinātiem gardēžiem,
bet ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim. Tā ir
lieliska iespēja ieturēt pilnvērtīgu trīskārtu maltīti
ar uzkodu, pamatēdienu un desertu par divām fiksētām un ievērojami samazinātām cenām – 15 vai
20 eiro.
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Aicina Valmieras Simjūda gadatirgus

nokrāsās, smaržīgi kūpinājumi, veselību stiprinošas
dabas veltes, brangi gaļas gabali, sukādes, kas košumā sacenšas ar prasmīgu meistaru darinātiem
rakstainiem cimdiem, jautrību sološas koka rotaļlietas, mājsaimniecībā noderīgas lietas – Simjūda
tirgū iedzīvotāji ne tikai iegādājas acij un vēderam
tīkamas lietas, bet arī smeļas iedvesmu, kā rudenīgo košumu ienest mājās. Jau ierasts, ka tirgus
apmeklētāji aicināti baudīt bruņinieku zupu – pēc
viduslaiku receptes gatavotu spēcinošu maltīti.
Simjūda tirgū rudens atnākšana tiks sveikta ar
brangu lustēšanos. Ziņģes un danči būs kopā ar
folkloras kopu “Mēžābele” no Jērcēniem. Par ragu
mūzikas pavadījumu parūpēsies pūtēju orķestris
“Signāls”. Balsis iesildīt aicinās vokālais ansamblis
“Trīnes” un folkloras kopa “Endzelīte” no Dikļiem.
Savukārt Hanzas namiņos sasildīties varēs ar muzeja Garšaugu dārziņā audzētām tējām, uzzināt, kā
tiek krāsota dzija, interesenti varēs izkalt sev rotu.
“Simjūda gadatirgus īpašo noskaņu rada ne tikai
mūzika, bet arī iespēja klātienē redzēt, kā darbojas
amatnieki, un ar viņu padomu izmēģināt un apgūt
jaunas prasmes,” aicina Valmieras muzeja Izstāžu
un pasākumu nodaļas vadītāja Guna Medne.

Gadatirgū, kas Valmierā norisinājies jau kopš viduslaikiem, ar darinājumiem priecēs amatnieki un
mājražotāji, bet kārdinošās smaržas aicinās rudens
garšu krāsainību saglabāt baltām ziemas dienām.
Simjūda gadatirgus Valmierā notiks 13. oktobrī.
Valmieras Rātslaukumā, vecpilsētas teritorijā, kā
arī izkārtojoties pa Lāčplēša ielu līdz Raiņa ielai
pircējus gaidīs vairāk nekā 300 tirgotāju ne tikai
no Latvijas, bet arī no Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Garda maizīte, siera rituļi visās dzeltenā

Rudenim Jēkabpilī piestāv kamermūzika
Koncertu cikls “Kamermūzikas dienas Jēkabpilī” jau
kļuvis par ikgadēju un iecienītu rudens notikumu.
Arī šoruden jēkabpilieši un pilsētas viesi tiek aicināti uz Jēkabpils Tautas namu baudīt šīs mūzikas
radīto gaisotni četru koncertu garumā.
Šogad Kamermūzikas dienas Jēkabpilī tika atklātas
26. septembrī ar ģitārista, komponista, leģendārā
mūziķa Aivara Hermaņa, koncertu, kam 3. oktobrī
sekoja Jēkabpils Simfoniskā orķestra koncerts.
11. oktobrī paredzēts koncerts mazajiem klausītājiem – bērnu dziesmu cikls “Meža dziesmas” ar
Jāņa Baltvilka dzeju mecosoprānam, saksofonam
un klavierēm, kuras izpildīs “Baltā vilka trio”: Arvīds
Kazlausks, Madara Botmane un Rihards Plešanovs.
“Meža dziesmas” ir programma, kurā bērni un
viņu vecāki tiek iesaistīti jau no ienākšanas zālē vēl
pirms koncerta sākuma: pie ieejas bērniem uz rokas tiek uzspiests “Baltā vilka trio” zīmogs, apliecinot simbolisku piederību pie “Baltā vilka brālības”.
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Koncerta afišas ir zīmējumi, kurus bērni aicināti
izkrāsot koncerta norises gaitā, fiksējot noskaņu,
kādu viņi iztēlē saredz konkrētā priekšnesuma laikā. Mūziķi iesaista klausītājus Jāņa Baltvilka radīto
mīklu minēšanā, kā arī vairākas dziesmas tiek dziedātas kopā ar publiku.

Kamermūzikas dienas Jēkabpilī noslēgsies 18. oktobrī ar koncertu “Latviešu kamermūzikas izlase”,
kuru izpildīs brīnišķīgi mākslinieki – soprāns Inga
Šļubovska-Kanceviča, vijolnieks Sandis Šteinbergs
un pianists Jānis Maļeckis.
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Balvos jau astoto reizi tiks svinēti Grāmatu
svētki

Balvu pilsētā, bet arī Balvu novada Kubulu pagastā.
Balvu Novada muzejā notiks grāmatas un izstādes
“Latgales ainava” atklāšana, kur būs iespēja ielūkoties 50 lielformāta fotogrāfijās no jaunās grāmatas,
ko Aglonā redzējis arī Romas pāvests Francisks.

19. oktobrī Balvos jau astoto reizi norisināsies ikgadējie Grāmatu svētki, kuru atklāšana paredzēta
Balvu Novada muzejā. Arī šoreiz ikvienam interesentam būs iespēja tikties ar vairākiem grāmatu
autoriem.

Rosīgākajiem Grāmatu svētku dalībniekiem paredzētas orientēšanās sacensības pie Balvu Novada
muzeja.

Grāmatu svētku aktivitātes norisināsies ne tikai

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmju laikā tiek veikta fotografēšana un
filmēšana. Materiāli tiek izmantoti LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā
veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

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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