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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS pašvaldību sadarbības tīkla sanāksme
Mārupē
11. oktobrī Mārupē norisinājās Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības tīkla sanāksme, kas šoreiz bija veltīta ūdenssaimniecības politikai.

Atklājot tikšanos par šo Eiropai, Latvijai un pašvaldībām aktuālo jautājumu, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe atzinīgi
novērtēja pašvaldību sadarbību dažādu lielāku un
mazāku projektu īstenošanā un sadarbību ar atbildīgajām ministrijām un LPS politikas veidošanas
jautājumos, kā arī uzsvēra, ka ūdenssaimniecības

sakārtošana un projektu realizēšana ir ļoti aktuāla
arī Mārupes novadā.

lv/lv/), kurā pieejami dažādi statistikas dati, kas var
palīdzēt pašvaldībām ikdienas darbā, pastāstīja LPS
datu analītiķis Jānis Upenieks.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību kopumā informēja VARAM valsts sekretārs Rinalds
Muciņš. Savukārt VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta
Teibe iepazīstināja ar Komunālo notekūdeņu direktīvas 91/271/EEC 2018. gada ziņojumu, secinājumiem un no tiem izrietošajām darbībām, bet
VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietniece klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos Zanda Krūkle – ar pašvaldībās
veiktās aptaujas rezultātiem par ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidi.

Lai plašāk izzinātu pašvaldību vajadzības un apkopotu ierosinājumus un problēmjautājumus, sanāksmes otrā daļa tika organizēta darba grupās. To
dalībnieki izveidoja veicamo darbu sarakstu, lūdzot
VARAM kā nozares ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumiem un profesionālām
organizācijām piedāvāt kompleksu ūdenssaimniecības attīstības plānu.
Vairāk lasiet šeit. Turpat pieejamas arī sanāksmē
sniegtās prezentācijas.
Ivita Peipiņa un Jana Bunkus,
LPS padomnieces

Par LPS izveidoto salīdzināmo datu datubāzi BenchLearning Information System (BLIS: https://blis.lps.

EIROPĀ UN PASAULĒ
Īstais brīdis pašvaldību sadarbībai ar
Austrumu partnerības valstīm

divvirzienu process, kas balstās zināšanās un labajā praksē, kā arī zināšanu ieguvē un apmācībās,”
konferences dalībniekus uzrunāja Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks. Viņa pārstāvētā pašvaldība sadarbojas ar divām Austrumu
partnerības valstu pašvaldībām – Sorokas pašvaldību Moldovā un Hašuri pašvaldību Gruzijā. “Gruzijā mēs redzam reālus labās prakses pieredzes apmaiņas rezultātus: Hašuri pašvaldībā izremontēti
bērnudārzs un skolas pēc Latvijas parauga. Bet,
lai Gruzijas uzņēmēji un bērni redzētu, kas notiek
Latvijā, ceļa izdevumi jāapmaksā Bauskas novada
domei, Gruzijas pusei tādu līdzekļu nav,” stāstīja
Jātnieks.

10. oktobrī Briselē (Beļģijā) Latvijas pašvaldību un
LPS pārstāvji piedalījās organizācijas “Platforma”,
kura jau desmit gadus apvieno attīstības sadarbības jomā darbojošās Eiropas valstu pašvaldību
asociācijas un pašvaldības, konferencē “Attīstības
sadarbības 10 gadi”.

Latvijas pašvaldību pārstāvjiem un Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā delegācijai tāpat
bija iespēja tikties ar Latvijas Republikas pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomnieci Ievu
Lapiņu un diskutēt par 20 Austrumu partnerības
mērķpasākumiem 2020. gadam.

“Veiksmīgai attīstībai vajadzīga plašāka perspektīva, un pašvaldībām jāstrādā ārpus savām robežām,
jāveido sadarbība ārzemēs. Jāatver durvis sadarbībai ar citām valstīm, lai mācītos un nodotu savu
pieredzi. Mēs saprotam, ka pašvaldības attīstība ir

Latvijas pašvaldību pārstāvji sarunā aicināja Ārlietu ministriju meklēt iespējas rast lielāku atbalstu
pašvaldību attīstības sadarbībai. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents rosināja
jo īpaši atbalstīt tās pašvaldības, kuras noslēgušas
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Uzņēmējdarbības aspektu bilaterālajā sadarbībā
uzsvēra arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods, kurš dalījās pieredzē par sadarbību
ar Baltkrievijas pašvaldību: “Tagad ir īstais brīdis
pievērst uzmanību pašvaldību sadarbībai. Cilvēkus
Austrumu partnerības valstu pašvaldībās interesē,
kas pie mums notiek. Tieši pašvaldības ar savu ieguldījumu, apmaiņas braucieniem ir tās, kas var
veicināt blakus esošo valstu pieredzes apmaiņu.
Baltkrievijā pilsētu attīstība patlaban ir ļoti ātra,
piemēram, bērnudārzos un skolās viņi ievieš robotiku. Mums ir arī iespējas sadarboties kokapstrādē
un metālapstrādē: ir ļoti daudz lietu, ko varam darīt arī savā tautsaimniecībā un investīciju veicināšanā,” pastāstīja Vaivods.

sadarbības līgumus ar Austrumu partnerības valstu
pašvaldībām, lai vairāk varētu iesaistīt abu pušu iedzīvotājus un īstenot nākamos projektus.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis tāpat atklāja, ka
pēdējā laikā arvien veiksmīgāk izveidojas sadarbība ar Centrālāzijas valsti Kirgizstānu: “Oktobra
sākumā Latvijā mācību vizītē viesojās Kirgizstānas
valsts pārvaldes un pašvaldību vadītāji, kuri iepazinās ar labo praksi publiskajā pārvaldībā, valsts
funkciju deleģēšanu pašvaldībām un to finansēšanas kārtību. Lai attīstītu sadarbību ar pašvaldībām
un stiprinātu Kirgizstānas Pašvaldību savienību,
augusta beigās arī LPS noslēdza sadarbības līgumu.” Kaminskis tāpat norādīja, ka Azerbaidžānas
pašvaldības izrādījušas lielu interesi par sadarbību
uzņēmējdarbības jomā: “Veidojot kopuzņēmumus,
ir pieejams tirgus ar Afganistānu, Irānu un Irāku.
Tas mums būtu taktiski jāizvērtē.”

TIEŠRAIDE

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

3. Dabasgāzes tirdzniecības aktualitātes un pro
gnozes 2019. gadam (informēs AS “Latvijas
gāze” Tirdzniecības daļas vadītājs Egīls Lapsalis).
4. Latvijas elektroapgādes aktualitātes un elektrības vairumtirdzniecības cenu prognozes
2019. gadam (informēs AS “Latvenergo” elektroenerģijas pārdošanas direktors Uldis Mucinieks).

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 17. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1,
4. stāva zālē).

5. Elektroapgādes sadales tīklu informācija: darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts,
pakalpojumu izmaksu prognoze 2019. gadam,
2018. gada 27. marta izmaiņas “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem” – risinājums skolām un bērnudārziem vasarā (informēs AS “Sadales tīkli” Valdes
priekšsēdētājs izpilddirektors Sandis Jansons).

Darba kārtība:
1. Energoapgādes regulēšanas normatīvu aktualitātes dabasgāzes apgādes un elektroapgādes
nozarē (informēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izpilddirektors Jānis
Miķelsons).

6. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija
noteikumos nr. 411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība”” (uzaicināti Satiksmes ministrijas un Autotransporta
direkcijas pārstāvji).

2. Dabasgāzes apgādes aktualitātes saistībā ar jauno apstiprināto dabasgāzes sadales sistēmas
pakalpojuma tarifu metodikas piemērošanu no
2019. gada 1. janvāra, kā arī dabasgāzes cenu
prognozēm no 1. janvāra (informēs AS “Gaso”
Valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane).

7. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Autoostu noteikumi” (uzaicināti Satiksmes ministrijas
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un Autotransporta direkcijas pārstāvji).

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

Sēdes norisi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

TIEŠRAIDE

Videokonference par aprites ekonomiku
un iepirkumiem

kapacitātes celšanu; Circular PP projekts – iespēja saņemt tehnisko atbalstu mēbeļu un inventāra
iepirkumu izstrādē, izmantojot aprites ekonomiku (Vides investīciju fonda projektu vadītāja Zane
Bilzēna un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras ES projektu daļas vadītāja Līga Sičeva).
11:10–11:40 – “Aprites ekonomikas izmantošana:
praktiskie piemēri skolu un biroju mēbeļu iepirkumos” (VIF projektu vadītāja Jana Simanovska).
11:40–11:50 – Asociācijas “Latvijas mēbeles” viedoklis par aprites ekonomikas izmantošanu iepirkumos (asociācijas “Latvijas mēbeles” izpilddirektore Ieva Erele).
12:00–12:10 – Zaļais publiskais iepirkums un tā
piemērošana mēbeļu iepirkumos (VARAM Koordinācijas departamenta vecākais eksperts Uģis Zanders).

LPS rīko tiešraides semināru-diskusiju “Aprites
ekonomika. Aprites ekonomikas pieeja iepirkumos. Mēbeļu iepirkumi”, kas notiks 26. oktobrī
plkst. 10 LPS telpās (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

12:10–12:20 – Par EIS spēkā esošo mēbeļu katalogu (VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta
Katalogu satura nodaļas vecākā konsultante mēbeļu, pārtikas un kancelejas preču katalogu vadītāja
Astra Bērziņa).

Darba kārtība:
10:00 – Ievads par tiešraides semināra-diskusijas
tēmu (LPS padomniece iepirkumu jautājumos Daina Dzilna).

Semināru varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

10:05–10:35 – “Latvijas virzība uz aprites ekonomiku. Jauni izaicinājumi un iespējas” (VARAM Vides
aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Natālija Cudečka-Puriņa).

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos

10:40–11:00 – Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana pašvaldībās ar aprites iepirkumiem un
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LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
Atbalstīts LPS un vēl sešu organizāciju
priekšlikums par izmaiņām Zemesgrāmatu
likumā

saprotamāki ikvienam iedzīvotājam. Uzklausot LPS
un vēl sešu organizāciju viedokli šajā jautājumā,
viennozīmīgi tiks mazināts birokrātiskais slogs dokumentu iesniegšanai zemesgrāmatā. Šādas izmaiņas īpašuma pircējam sniegs arī drošības izjūtu,
ka pārdevējs pirms šā nostiprinājuma lūguma nav
iesniedzis zemesgrāmatā citu nostiprinājuma lūgumu ar citu pircēju (zemesgrāmatā nostiprinājuma
lūgumi tiek izskatīti tādā secībā, kādā tie ir iesniegti, nevis pēc nostiprinājuma lūguma sastādīšanas
laika secības).

Saeima 11. oktobrī otrajā lasījumā atbalstīja LPS un
vēl sešu organizāciju – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras, Ārvalstu investoru padomes, Nacionālās
nekustamo īpašumu attīstītāju alianses, Latvijas
Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – jau pagājušajā gadā rakstiski pausto ierosinājumu paātrināt
un vienkāršot procedūru gadījumā, kad nekustamā
īpašuma īpašniekam zemesgrāmatā jāiesniedz nostiprinājuma lūgums.

Saeima, izskatot likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (1125/Lp12), ar 40 balsīm par, 7
pret, 10 balsīm atturoties, atbalstīja minēto LPS un
vēl sešu organizāciju priekšlikumu – papildināt likuma 60. pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā
redakcijā:
“Nekustamā īpašuma īpašnieku un personu, kuru
labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, tai
skaitā Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto personu pārstāvju, parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas apliecinājums, ja visas
minētās personas vienlaikus iesniedz un paraksta
nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā,
pēc tam, kad zemesgrāmatu nodaļas darbinieks ir
pārbaudījis šo personu rīcībspēju un tiesībspēju un
pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Pašvaldību savienība ir gandarīta, ka Saeima otrajā lasījumā atbalstījusi priekšlikumu, ko 2017. gada
19. decembrī kopīgā vēstulē Tieslietu ministrijai
pauda LPS un vēl sešas organizācijas. Ja šo priekšlikumu atbalstīs arī trešajā (un galīgajā) lasījumā grozījumos Zemesgrāmatu likumā, tad īpašuma pārdevējam un pircējam nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību maiņai būs iespēja parakstīt arī klātienē
zemesgrāmatu nodaļā. Visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem būs iespēja izvēlēties – izmantot
notāra pakalpojumus, kas būs garāks un finansiāli
dārgāks ceļš, vai doties pašiem uz zemesgrāmatas
nodaļu klātienē.

Šā panta trešā daļa attiecināma arī uz gadījumiem,
kad nostiprināmās tiesības pamatotas ar dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.”
Plašāka informācija un septiņu organizāciju parak
stītā vēstule tieslietu ministram pieejama LPS interneta vietnē šeit.
2. lasījumā izskatītā likumprojekta redakcija pieejama šeit.
Sanita Šķiltere,
LPS padomniece
finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS jau iepriekš paudusi nostāju, ka valstī visos procesos jāmazina birokrātiskais slogs un tie jāpadara
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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 2017. gada 12. septembra noteikumos
nr. 546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas
sistēmas noteikumi””, 1. pielikums.

apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību””,
4. pielikums.
Par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”,
5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”,
2. pielikums.

Par precizēto ziņojuma projektu par nepieciešamajiem uzlabojumiem starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā bērniem ar psihiskiem, attīstības
un uzvedības traucējumiem, kā arī antisociālu uzvedību, 6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Meliorācijas kadastra noteikumi”, 3. pielikums.
Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos nr. 401
“Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu

Par noteikumu projektu “Autoostu noteikumi”,
7. pielikums.

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

VSS-1044 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas periodā Durbes novada domes īstenoto projektu Nr.3
DP/3.4.2.1.1/09/APIA/LIAA/007 “Durbes pilsētas
vēsturiskā centra ēku atjaunošana””

VSS-1043 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”
Kadagā, Ādažu novadā, daļas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā”

VSS-1015 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2018. gada 6. februāra rīkojumā Nr. 39
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
Finanšu ministrijas personā””

VSS-1036 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”
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VSS-1016 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS-1026 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai
vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”
VSS-1027 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli””

VSS-1017 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas
pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 8a,
Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-1039 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības
programmu paraugiem”

VSS-1018 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā”

VSS-1038 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.
467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi””

VSS-1019 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā
Nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā
teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS-1029 – Plāna projekts “Pasta politikas plāns
2018.–2020. gadam”

VSS-1020 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai”

VSS-1040 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos
Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” īstenošanas noteikumi””

VSS-1021 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu
robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas
torni zemes nodalījuma joslai”
VSS-1022 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-1041 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos
Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības
nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

VSS-1023 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumos Nr.
190 “Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku””

VSS-1042 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos
Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””

VSS-1024 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr.
397 “Pašvaldības policijas paraugnolikums””
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Latviju apceļo interaktīva izstāde par ES
fondu atbalstu

radītos rezultātus, kā arī, iespējams, pašam īstenot
savu ideju. Izstāde ir apskatāma bez maksas.

Latvijas iedzīvotājiem
tiek piedāvāta interaktīva ceļojošā izstāde
par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi)
atbalstu. 15.–22. oktobrī izstāde viesojas
Rēzeknes tirdzniecības centrā “Sjuzanna”, Daugavpils tirdzniecības centrā “Solo” un Preiļu Centrālajā bibliotēkā.

Kopumā izstāde apceļo 25 Latvijas pilsētas un līdz
3. decembrim būs apskatāma:
22.–29. oktobrī Jēkabpils tirdzniecības centrā “Sēlija”, Ogres Kultūras centrā un Bauskas Centrālajā
bibliotēkā;
29. oktobrī–5. novembrī Jelgavas “Pilsētas pasāžā”,
Dobeles Centrālajā bibliotēkā un Saldus Centrālajā
bibliotēkā;
5.–12. novembrī Liepājas “Lielajā dzintarā”, Ventspils Centrālajā bibliotēkā un Kuldīgā, 1905. gada
ielā 6;

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

12.–19. novembrī Talsu Tautas namā, Kandavas Tūrisma un informācijas centrā un Tukuma Kultūras
namā;
19.–26. novembrī Jūrmalā, “Galerijā Korso”, Olaines Vēstures un mākslas muzejā un Ķekavas tirdzniecības centrā “Liiba”;

Izstāde apskatāma interaktīvajos monitoros un
sniedz ikvienam iespēju aizpildīt anketu un uzzināt,
kādus nozīmīgus, ikdienā jūtamus ieguvumus tieši
viņam ir snieguši ES fondi. Izstādē var iepazīties ar
veiksmes stāstiem, kas ne vien cēluši valsts labklājību kopumā, bet pozitīvi ietekmējuši ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīvi un iedvesmo izmantot ES fondu

26. novembrī–3. decembrī Rīgā, LU Dabas mājā un
tirdzniecības centros “Origo” un “Rīga plaza”.
Izstāde jau viesojusies Salaspilī, Siguldā, Cēsīs, Valmierā, Balvos un Ludzā.

Semināri par labo praksi ES fondu
projektu īstenošanā

si 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 projektu īstenošanā dalās ES
fondu finansējuma saņēmēji katrā reģionā.
Vairāki semināri jau notikuši, bet oktobrī vēl paredzēti šādi labās prakses semināri:
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).

Šoruden Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA) rīko semināru ciklu reģionos par labo prak8

Šonedēļ Kuldīgā ar pieredzi ES fondu atbalsta izmantošanā dalīsies Kuldīgas novada un Liepājas
pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Pieteikšanās semināriem un darba kārtība pieejama CFLA interneta vietnē.

24 stundu hakatonā meklēs risinājumus
klimata problēmām

26. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina
fabrikā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 6).
“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 starpdisciplinārām 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.
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.
Nedēļu pirms hakatona notiks iesildīšanās pasākumi: Cēsīs – 16. oktobrī, Rīgā – 17. oktobrī un Liepājā – 18. oktobrī. Pieteikšanās – šeit.

Pašvaldību pārstāvji un ikviens interesents aicināti
pieteikties individuāli vai komandā starptautiskajam 24 stundu hakatonam “Copernicus Hackathon
and Climathon Riga 2018”, lai meklētu risinājumus satelītu datu izmantošanai viedā un klimatam
draudzīgā pilsētu pārvaldīšanā. Pasākums notiks

Dalībai hakatonā iespējams pieteikties līdz 19. oktobrim vietnē www.videsinstituts.lv.
Papildu informācija par hakatonu – šeit.
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Seminārs par Kanādas un ES labo praksi
viedo pilsētu attīstībā EUCAN2018

jā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti rīkotais
informatīvais seminārs par Kanādas un ES labajām
praksēm viedo pilsētu attīstībā, tajā skaitā inovācijām informācijas un komunikācijas tehnoloģijās,
enerģētikā un ūdenssaimniecībā.
Galveno uzrunu teiks Deniss Kuku – Kanādā plaši
pazīstams vizionārs uzņēmējs, kurš dalīsies pieredzē par infrastruktūras attīstību un integrētu
projektu ieviešanas kustību Albertas provincē. Savā
pieredzē dalīsies atzītu inovatīvu uzņēmumu pārstāvji.
Semināra mērķa grupa ir pašvaldības, uzņēmēji,
pētnieki un studenti, kuru uzmanības lokā ir ilgtspējīga un vieda pilsētu attīstība. Seminārs notiks
angļu valodā, un dalība tajā ir bez maksas.
Informācija par lektoriem un pasākuma programma pieejama šeit.

17. oktobrī plkst. 13:30 Rīgas Biznesa skolā (Rīgā,
Skolas ielā 11) notiks Kanādas vēstniecības Latvi-

Reģistrēšanās pasākumam – šeit.

Seminārs par sadzīves notekūdeņu
attīrīšanu

ērtības, kā arī izmaksu efektivitātes un dzīves cikla
parametrus.
Semināra dalībnieki varēs uzzināt par plašo tirgū
pieejamo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju klāstu un citās projekta valstīs – Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā – iegūto pieredzi par notekūdeņu attīrīšanas prasību noteikšanu. Turpmākajā semināra
gaitā tiks diskutēts par prasībām, kādas uzstāda
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, un par
tehniskajām iespējām tās nodrošināt, kā arī analizēs konkrētas situācijas un diskutēs par visiem pieņemamiem risinājumiem.

19. oktobrī plkst. 12 Starptautiskajā izstāžu kompleksā “Ķīpsala” (Rīgā, Ķīpsalas ielā 8) notiks seminārs “Mājsaimniecības notekūdeņu attīrīšana:
normatīvi noteiktās prasības un tehniskās iespējas”.

Seminārā piedalīties ir aicināti VARAM pārstāvji,
Valsts vides dienesta un pašvaldību būvvalžu pārstāvji, mazo attīrīšanas iekārtu ražotāji un uzstādītāji, kā arī pašvaldības un iedzīvotāji.
Seminārs notiks 17. starptautiskajā būvniecības, remonta un interjera izstādē “Māja, dzīvoklis 2018”.
Dalībniekiem tiks piešķirts ielūgums uz izstādes apmeklējumu.

VillageWaters projekta (pilns nosaukums “Ūdens
emisijas un to samazināšana ciemu kopienās: Baltijas jūras reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas”) gaitā eksperti ir apkopojuši informāciju par
Latvijas tirgū pieejamajām individuālo mājokļu vajadzībām izmantojamajām notekūdeņu attīrīšanas
tehnoloģijām, izanalizējuši to darbības efektivitātes rādītājus, lietotāju izmaksas un izmantošanas

Pēc semināra projekta stendā varēs iepazīties ar
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīku NAIIR
darbībā un dažādiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modeļiem, turpināt diskusiju ar projekta
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ekspertiem, kā arī iepazīties ar citos stendos demonstrētajām mājas tehnoloģijām un iekārtām,
sanitārtehniku, siltumtehniku, mazo un lielo sadzīves tehniku u.c.

tobrim, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi krista.
osniece@lu.lv. Pieteikumā jānorāda vārds un uzvārds, pārstāvētā institūcija un e-pasta adrese, uz
kuru nosūtīt ielūgumu.

Dalībai seminārā lūgums pieteikties līdz 17. ok-

Papildu informācija par izstādi: www.bt1.lv.

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

Reģionu forums “Brīvība, ainava – mēs”

lietām – Brīvības ielu stāstu un Latvijas ainavu dārgumiem. Deviņās republikas pilsētās notiek Brīvības forumi un visos plānošanas reģionos – izstādes
par Latvijas ainavu dārgumiem un diskusijas par to,
kādu Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu.
Reģionu forumu atklās Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.
Foruma pirmajā daļā “No brīvības līdz brīvībai”
muzikālu sveicienu sniegs vokālā grupa “Framest”,
ar akadēmisku uzrunu uzstāsies Dr. habil. phil.
profesore akadēmiķe LU Filozofijas un socioloģijas
institūta direktore Maija Kūle, un iedvesmas stāstā “Par kafijas ceļojumu” dalīsies uzņēmējs Kalvis
Lapsiņš. Tam sekos Brīvības ielu stāsti deviņās republikas pilsētās – vēstījums par pilsētu lomu valsts

VARAM sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA) un plānošanas reģioniem 26. oktobrī
Nacionālajā bibliotēkā organizē reģionu forumu
“Brīvība, ainava – mēs”.
Reģionu forumā tiks uzsvērtas Latvijas pilsētu un
reģionu īpašās vērtības un simboli turpmākai Latvijas izaugsmei, fokusējoties uz divām galvenajām
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un reģionu attīstībā (LLPA izpilddirektors Viktors
Valainis), sajūtu ceļojums – īsfilma “Deviņas pilsētas – viena iela” (filmas veidotājs Pāvils Raudonis),
aktivitātes daudzveidība – īpašais katrā pilsētā (režisors un kinoproducents iniciatīvas “Brīvības ielu
stāsts” koncepta autors Gints Grūbe un deviņu republikas pilsētu pārstāvji).

dārgumu elektroniskā krātuve www.ainavudargumi.lv, un ceļa vārdus mūsu vērtībām sacīs Latvijas
Universitātes vadošā pētniece Aija Van der Steina.
Foruma noslēgumā tiks paziņoti Eiropas Padomes
Ainavas balvas nacionālās atlases rezultāti. Dalībniekiem būs iespējams apmeklēt izstādi “Ainavu
dārgumi” un skatīt Rīgu no bibliotēkas 11. stāva.

Otrajā daļā “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien,
rīt” par brīvību un ainavu runās Tautas frontes
muzeja pētnieks Dainis Īvāns, tiks atklāta Ainavu

Dalību forumā lūgums pieteikt līdz 18. oktobrim,
reģistrējoties šeit. Jautājumu gadījumā rakstiet uz
e-pasta adresi regionuforums@registration.lv.

Iepirkumu Gada balva 2018

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”.

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.

Iepirkumu Gada balvas ceremonijā uzvarētājiem
tiks pasniegtas īpaša dizaina balvas.

Tiks pasniegtas godalgas desmit nominācijās: “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”; “Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem”; “Gada iepirkumu

Konkursa nolikums pieejams šeit.
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Izstādē “Māja. Dzīvoklis” informēs par
aktualitātēm ēku renovācijā

Būvniecības valsts kontroles biroja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta (tikai 19. oktobrī) ekspertus. Konsultācijas sniegs arī būvniecības nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības,
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju
asociācijas, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas, Būvmateriālu ražotāju asociācijas un Ilgtspējīgas būvniecības padomes. Ekspertu saraksts
pieejams Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

19.–21. oktobrī izstādē “Māja. Dzīvoklis” Ekonomikas ministrija (EM) un informatīvās kampaņas
“Dzīvo siltāk” sadarbības partneri informēs namu
pārvaldītājus un dzīvokļu īpašniekus par pieejamo
ES fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī ēku kvalitatīvu renovāciju. Izstādes laikā notiks arī seminārs “Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un
atjaunošanas tendences šodien un rīt”.

19. oktobrī plkst. 10 Ķīpsalas hallē, Konferenču
zālē nr. 1, notiks seminārs “Daudzdzīvokļu mājokļu
pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas tendences šodien un rīt”. Pasākumā namu pārvaldnieki un citi interesenti varēs uzzināt par jaunumiem
normatīvajos aktos mājokļu pārvaldīšanas jomā, kā
arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmu. Pasākumā tiks apbalvoti arī fotokonkursa “Energoefektivitāte mums apkārt” laureāti.

Trīs dienas izstādes stendā “Dzīvo siltāk” varēs sastapt EM, Patērētāju tiesību aizsardzības centra,

Plašāka informācija par izstādi – šeit.

NVA aicina darba devējus pieteikties
vajadzīgo darbinieku apmācībai

“Apmācības pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā
arī biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās
partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes). Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai
apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz 23. oktobrim.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā
“Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka
praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus: darba
devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota
darbvieta, vai darbvietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs
pie tā paša darba devēja.
Kā darba devēji var pieteikties?
1. solis – jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmajam, otrajam vai
trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

2. solis – aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas
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teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

vēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties
bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt
līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

NVA filiāle līdz 23. oktobrim pieņems darba devēja
pieteikumus un pēcāk organizēs aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā
pieteikumu izskatīs un nolems apstiprināt vai atteikt
darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu.
Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba de-

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Atbalsts
bezdarbnieku izglītībai” pasākumu “Apmācība pie
darba devēja”, tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba
devējiem”.

Informatīvās sanāksmes reģionos par
sociālās jomas aktualitātēm

Šāgada reģionālo sanāksmju mērķis ir akcentēt
sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu. Diskusijā sociālo dienestu un
bāriņtiesu pārstāvji dalās labās prakses piemēros
un diskutē par problēmām un iespējām veicināt
efektīvu starpinstitucionālo sadarbību. Sanāksmēs
klātesošie tiek iepazīstināti arī ar sociālās politikas
aktualitātēm, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbību un projekta “Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” aktivitātēm.

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

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

“Lauku ceļotāja” gada noslēguma
seminārs-kontaktbirža Kandavā

zīmi ēdienkartēs uzstāsies šefpavārs, par vietējās
pārtikas aizsniedzamību – Kurzemes pārtikas ražotāju ķēdes un Rīgas izplatītāju pārstāvji.

8. novembrī Kalnmuižas
pilī Kandavas novadā notiks
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas (LLTA) “Lauku ceļotājs” gada noslēguma seminārs-kontaktbirža “Vietējais ēdiens no ražotāja līdz ēdinātājam”.

Reģionālā sadarbības tīkla starp tūrisma un ēdināšanas uzņēmumiem un vietējiem pārtikas ražotājiem un zemniekiem izveides nolūkos pasākuma
noslēguma daļā iecerēta kontaktbirža. Ražotājiem
tiks dota iespēja prezentēt savu līdzpaņemto produkciju. To degustējot, ēdināšanas pakalpojumu
sniedzēji varēs uzrunāt ražotājus, lai apmainītos
ar kontaktiem un informāciju veiksmīgai sadarbībai.

Pasākumā asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente
Asnāte Ziemele stāstīs par asociācijas šāgada aktualitātēm, sniegs pārskatu par statistiku, tendencēm un norisēm, kā arī ieskicēs 2019. gadā plānotos pasākumus. Ar lekciju par vietējās pārtikas no-

Pieteikšanās – līdz 25. oktobrim, rakstot uz e-pasta
adresi inese@celotajs.lv.
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– kā palīdzēt biznesam, valstij un pašvaldībām attīstīt un ieviest ilgtspējīgus projektus, un kādi ir
tam nepieciešamie instrumenti;

Baltijas–ziemeļvalstu līmeņa pasākums
“Sustainable Finance in Baltic–Nordic”

– kādas izmaiņas prasīs jaunās ES ilgtspējīgās finanšu stratēģijas ieviešana;
– kā nesen publiskotais ANO Klimata pārmaiņu ziņojums Eiropā mainīs prasības, kas tiek izvirzītas
finansējuma piesaistei un investīciju projektu izvēlei.

Lai klātienē iepazītu ziemeļvalstu finanšu sektora
dalībnieku, to apkalpoto uzņēmumu un pašvaldību
pieredzi videi draudzīgu, ilgtspējību atbalstošu projektu finansēšanā, kā arī lai diskutētu par ilgtspējīgiem finanšu pakalpojumiem Eiropas Savienībā un
mūsu reģionā, pašvaldību un pašvaldību uzņēmumu vadītāji aicināti piedalīties 9. novembrī organizētajā vienas dienas Baltijas–ziemeļvalstu līmeņa
pasākumā “Sustainable Finance in Baltic–Nordic”,
kas notiks Helsinkos Somijā.

Ar uzrunu klātesošos pagodinās Eiropas Komisijas
viceprezidents Valdis Dombrovskis. Pasākumā uzstāsies politikas veidotāji, uzņēmumu, pašvaldību
un finanšu industrijas pārstāvji no Baltijas un ziemeļvalstīm, tajā skaitā Eiropas Investīciju bankas,
Ziemeļu investīciju bankas, Nasdaq Nordic, Somijas Parlamenta un Somijas Centrālās bankas pārstāvji.

Pasākuma mērķis ir veicināt mērķtiecīgu ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu nozares, pašvaldību,
politikas veidotāju un uzņēmumu rīcību, iedzīvinot
ES ilgtspējīgu finanšu stratēģiju (Sustainable finance
strategy), finansējot ilgtspējīgas investīcijas.

Darba valoda pasākumā būs angļu, un dalība tajā
ir bez maksas, tomēr dalībniekiem pašiem jāsedz
ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Īpaša uzmanība pasākumā tiks veltīta šādiem jautājumiem:

Pieteikties var, reģistrējoties šeit vai nosūtot atbildi
līdz 26. oktobrim uz e-pasta adresi elina.logina@
financelatvia.eu.

– kā finanšu iestādes plāno un mēra ilgtspējīga finansējuma ietekmi; kā šādu mērījumu sistēmu ieviešana maina investīciju finansēšanas lēmumus;

Informācijai par pasākumu lūgums sazināties ar
Kristīni Menniku (kristine.mennika@financelatvia.
eu, 26528533).

Piesakiet aktīvākos brīvprātīgā darba
veicējus un organizētājus!

Liepājā un Vidzemē – 7. decembrī 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”.

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.

Brīvprātīgie no visas Latvijas
tiks godināti 24. novembrī Rīgā, savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī Jelgavā, Kurzemē – 6. decembrī
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Pašvaldībām izsludināti divi projektu
konkursi publisko ūdeņu pārvaldībai

Pieejamais LVAF finansējums – 100 000 eiro. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 10 000 eiro. Līdzfinansējuma
nodrošināšana nav obligāta. Projekta iesniedzējs
var būt pašvaldība. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 6. decembris.
Aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”
Konkursā tiek atbalstītas šādas darbības, ja tās ir
noteiktas spēkā esošos publisko ūdeņu plānošanas
dokumentos: ūdensteču un ezeru apsaimniekošana; jūras piekrastes adaptācija klimata pārmaiņu
ietekmēm; pasākumi plūdu mazināšanai; infrastruktūras izveide vai atjaunošana.
Pieejamais LVAF finansējums – 700 000 eiro. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 50 000 eiro. Līdzfinansējumam
jābūt ne mazākam kā 10% no kopējām projekta izmaksām. Infrastruktūras izveidei vai atjaunošanai
līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 30% no
kopējām projekta izmaksām.

Foto: Sandra Bērziņa

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludinājusi divus projektu konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”.
Aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”

Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība, pašvaldības kapitālsabiedrība un/vai pašvaldības struktūrvienība.

Konkursā tiek atbalstīta publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi) plānošanas
dokumentu izstrāde, piemēram, apsaimniekošanas
plānu izstrāde, ekspluatācijas noteikumu izstrāde,
tematiskais plānojums publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir
10. decembris.
Vairāk informācijas šeit.

Ceļojošā fotoizstāde “Radošā inženierija II”

Izstādes saturs – saistoša satura lielformāta planšetes ar fotostāstiem, kur atainoti iedvesmojoši
un pārsteidzoši būvobjektu tapšanas mirkļi un gatavi objekti. Kopumā izstādi veido 18 planšetes ar
mākslinieciski augstvērtīgām fotogrāfijām, aprak
sta daļā piedāvājot iepazīties ar lakoniskiem, saistošiem stāstiem latviešu un angļu valodā.

15. oktobrī Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1), piedaloties prominencēm, valsts institūciju pārstāvjiem, būvuzņēmumu vadītājiem un arhitektiem,
tika atvērta unikālā ceļojošā izstāde “Radošā inženierija II”. Izstādes mērķis ir paaugstināt būvnozares prestižu sabiedrībā, kā arī pievērst uzmanību
Latvijas būvuzņēmēju spējām pēdējo gadu laikā
realizēt unikālus, daudzveidīgus industriālos objektus – loģistikas parku, molu, tiltu, baseinus, ceļus,
viesnīcu un citus objektus.

Izstādē eksponēti šādi objekti: Rīgas Cirka fasādes
rekonstrukcija, peldbaseinu būvniecība visā Latvijā, Ventspils Dienvidu mola atjaunošana, tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksā
rekonstrukcija Liepājā, ceļu posma rekonstrukcija
maršrutā Ventspils–Liepāja, tilta pār Gauju Siguldā pārbūve, biogāzu ražotņu būvniecība Latvijā un
Igaunijā, unikāli un augstas meistarības koka darbi objektos visā Latvijā, “VGP Park Ķekava” būvniecība, komplicētā Mežaparka estrādes pārbūve,
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sarežģītas arhitektoniskās formas “Wellton Riverside SPA Hotel” būvniecība, dizaina vidusskolas
“Saules skolas” jauno korpusu būvniecība Daugavpilī, atraktīvas arhitektūras apakšstacijas būvniecība Lapeņu ielā Rīgā, digitālās strūklakas izveide
Ogrē, Valmieras stadiona un manēžas būvniecība,
Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāli būv-

niecība un Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecība.

Durvis ver Daugavpils Universitātes “Zaļo
biologu skola”

uz tuvām un tālām zemēm.

Izstāde gada garumā tiks eksponēta astoņās dažādās sabiedrībai pieejamās vietās – pašvaldībās, teātru foajē, muzejos, tirdzniecības centros, tādējādi
ar būvnieku veikumu iepazīstinot plašu auditoriju.

Pirmā nodarbība “Tā dīvainā daba” notiks jau
27. oktobrī. Lai pieteiktos, sekojiet saitei!

Daugavpils Universitāte (DU) aicina 9.–12. klašu
jauniešus no visas Latvijas pieteikties dalībai aizraujošā un izziniskā pasākumā “Zaļo biologu skola”
visa 2018./2019. mācību gada garumā. Kopumā
plānotas četras bezmaksas nodarbības DU telpās
un viena izbraukuma nodarbība divu dienu garumā
DU studiju un pētniecības centrā “Ilgas”.

24. novembrī paredzēta otrā nodarbība “Latvijas
dabas daudzveidība”, 2019. gada 23. februārī – nodarbība “Dabas attiecību seriāls”, 23. martā – nodarbība “Kas apdraud dabu un kāpēc tā jāsargā?”
un 27.–28. aprīlī – aizraujoša nodarbība “Dabā ar
biologiem”.

Skoliņā tiks izzināts viss, kas saistīts ar dzīvību
mums apkārt, kuru mēs redzam, izjūtam un varam
arī pataustīt, – augi, dzīvnieki, sēnes... Gaužām ierastas lietas un procesus varēs aplūkot no neparastiem skatpunktiem, iepazīt “zaļo” biologu darbu
dabā – lauka apstākļos gan Latvijā, gan ekspedīcijās

Būs interesanti! Aiciniet skolēnus, lai piesakās un
ņem līdzi draugus!
Papildu informāciju sniedz Uldis Valainis no DU
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (uldis.valainis@biology.lv; 26113065).
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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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