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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

17. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Tautsaimniecības komitejas sēdē tika skatītas ak-

tualitātes enerģētikā un autotransporta nozarē. 
Detalizētai situācijas analīzei uz komitejas sēdi bija 
uzaicināti gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas (SPRK), gan elektrības un dabasgāzes 
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apgādes uzņēmumu pārstāvji.

SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis sniedza ieskatu 
energoapgādes regulēšanas normatīvu aktualitā-
tēs dabasgāzes apgādes un elektroapgādes nozarē. 
Tik augstas elektrības cenas kā šobrīd biržā nav bi-
jušas, kopš Latvija 2015. gada 1. janvārī mājsaimēm 
atvēra elektroenerģijas tirgu. Diemžēl tuvākajos 
mēnešos tās vēl augs. Gāzes tirgus tika atvērts pa-
gājušā gada pavasarī, taču tikai 585 klienti ir mai-
nījuši tirgotāju, tajā skaitā 575 juridiskas personas. 
Dabasgāzes apgādes aktualitātes klientiem pamatā 
saistās ar jauno apstiprināto dabasgāzes sadales 
sistēmas pakalpojuma tarifu metodikas piemēro-
šanu no 2019. gada 1. janvāra. Bez šīm izmaiņām 
klientu rēķinu lielumu var ietekmēt arī dabasgāzes 
cenu izmaiņas. Nākamgad maksājumu par dabas-
gāzes pakalpojumiem veidos divas daļas – fiksētā 
un mainīgā, kas būs atkarīga no patērētā dabasgā-
zes apmēra. Apstiprinātie tarifi ir sadalīti astoņās 
lietotāju grupās pēc patērētā daudzuma.

Sīkāk jauno dabasgāzes sadales sistēmas pakal-
pojuma tarifu metodikas piemērošanu komentēja 
“Gaso” Valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-God-
mane. Turpmāk, diferencējot lietotājus, tiks ņemts 
vērā to dabasgāzes patēriņš, atļautā slodze un pie-
slēguma jaudas izmantošanas efektivitāte. Jebkurš 
lietotājs var izmantot “Gaso” sadales maksājumu 
kalkulatoru, lai aprēķinātu tarifu, taču tas vēl nav 
galamaksājums, jo rēķins par patērēto dabasgāzi 
rezultātā netiek prognozēts. Orientējoši: vidējai 
mājsaimei, kas dabasgāzi izmanto apkurei ar jaudu 
līdz 6 m3 stundā, maksājums mēnesī par dabasgāzi 
samazināsies par 2,69 eiro.

AS “Latvijas gāze” (LG) Tirdzniecības daļas vadītājs 
Egīls Lapsalis informēja par dabasgāzes tirdzniecī-
bas aktualitātēm un prognozēm 2019. gadam, to-

mēr precīzi pateikt, cik gāze maksās nākamvasar, 
viņš nevarēja. Tuvākajā nākotnē LG domā attīstīt 
iegādes vietas Latvijā, kur nav gāzesvadu, nodroši-
not arī attiecīgu iekārtu uzstādīšanu.

Par Latvijas elektroapgādes aktualitātēm un elek-
trības vairumtirdzniecības cenu prognozēm pastās-
tīja AS “Latvenergo” Elektroenerģijas pārdošanas 
direktors Uldis Mucinieks. Viņš aicināja klientus, 
izvēloties fiksēto cenu piedāvājumus, pievērst uz-
manību iespējām mainīt savu izvēlēto pakalpoju-
mu: lielā daļā gadījumu pakalpojums tiek fiksēts 
uz 12 vai pat 24 mēnešiem, kuru laikā cenas var 
būtiski mainīties.

Elektroapgādes sadales tīklu jaunāko informāciju 
sniedza AS “Sadales tīkli” Valdes priekšsēdētājs un 
izpilddirektors Sandis Jansons, kurš iepazīstināja ar 
darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu, 
pakalpojumu izmaksu prognozi 2019. gadam un sis-
tēmas pieslēguma nosacījumiem skolām un bērnu-
dārziem vasarā. Priecīga atziņa: “Sadales tīkli” ne-
plānojot mainīt elektroenerģijas tarifus, taču iesaka 
klientiem pašiem atteikties no liekajām jaudām.

Vēl komitejā tika apspriesti MK noteikumu projekti 
“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija 
noteikumos nr. 411 “Autopārvadājumu kontroles 
organizēšanas un īstenošanas kārtība”” un “Auto-
ostu noteikumi”, ko komiteja nolēma nesaskaņot.

Plašāk lasiet šeit.

LPS Tautsaimniecības komitejas sēdes videoie-
raksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,

Andris Akermanis,
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos

LPS padomnieces uzstāšanās Eiropas 
Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību 
federācijas konferencē Briselē

Pēc Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrī-
bu federācijas (European Federation of Public Ser-
vice Union (EPSU)) uzaicinājuma LPS padomniece 
Sanita Šķiltere piedalījās konferencē “Sabiedrisko 
pakalpojumu arodbiedrības: efektīva intervence 

Eiropas semestrī”, kas notika Briselē. Tas bija pir-
mais pasākums EPSU projektā, kurā novērtēs Eiro-
pas semestra ietekmi uz sabiedriskajiem pakalpo-
jumiem un sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību 
lomu un ietekmi uz procesiem nacionālā un Eiro-
pas līmenī.

Uzstājoties konferencē, S. Šķiltere norādīja: tā kā 
Eiropas Komisija (EK) sniedz dalībvalstīm virkni ie-
teikumu, kas attiecas uz pašvaldībām un reģioniem, 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4314-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-17-oktobri-2018
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/297-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-17-oktobri-2018


3

bet pašvaldību un reģionu budžeta finansējuma 
iespējas lielā mērā ir dalībvalstu centrālo valdību 
un parlamentu rokās, tad EK, sagatavojot Eiropas 
semestra ziņojumu par dalībvalsti (Country report), 
šajā ziņojumā būtu jāietver arī analīze par vietējo 
un reģionālo varu fiskālo spēju īstenot EK ieteiku-
mus un jo īpaši tos, kas saistīti ar Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru.

LPS padomniece arī minēja: ja vien EK patiesi vēlas 
katras valsts sociālos un sadarbības partnerus ie-
saistīt Eiropas semestrī, tad nepietiek tikai uzaicināt 
uz intervijām, kā tas notiek šobrīd, vismaz Latvijā, 
bet sociālo un sadarbības partneru viedokļi būtu jā-
atspoguļo arī ziņojumos par dalībvalsti, it īpaši tajos 
gadījumos, kad konkrētos jautājumos sociālo vai sa-
darbības partneru viedokļi atšķiras no EK viedokļa.

LPS jau ilgstoši norādījusi uz nepilnībām 
vienotajā atlīdzības sistēmā

 

18. oktobrī Valsts kontrole (VK) rīkoja preses konfe-
renci un publiskoja revīzijas ziņojumu “Par Latvijas 
Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta 
izpildi un par pašvaldību budžetiem”, ar ko iepazīs-
tināja valsts kontroliere Elita Krūmiņa un VK Pado-
mes loceklis Edgars Korčagins.

LPS atzinīgi novērtē Valsts kontroles publiski paus-
to, ka pašvaldību deputātu atalgojuma noteikšanā 
vienotā ietvara piemērošana vietējai situācijai būtu 
atstājama katras pašvaldības kompetencē. Tāpat 
VK piedāvā atteikties no administratīvi sarežģītā 
un pašvaldības deputāta pienākumu būtībai neat-

bilstošā darba laika uzskaites pienākuma deputā-
tiem, kuri neieņem algotu amatu domē.

“To, ka vienotā atlīdzības sistēma jāpadara vien-
kāršāka un vieglāk piemērojama, tajā skaitā attie-
cībā uz pašvaldību deputātu un darbinieku atal-
gojumu, Latvijas Pašvaldību savienība norādījusi 
jau vairākkārt – gan diskusijās ar likumdevēju, gan 
kontrolējošām iestādēm, piemēram, Valsts kontroli 
un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. 
Sarunās gūta izpratne, ka regulējumam ir jābūt 
skaidri saprotamam un viegli piemērojamam. Šis 
jautājums arī vairākkārt apspriests LPS komitejās 
un Valdes sēdēs. LPS arī uzsver, ka pašvaldību de-
putātu atalgojuma jautājumā ir jāievēro Eiropas 
vietējo pašvaldību harta,” uzsver LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Saistībā ar VK secinājumiem pašvaldību deputātu 
atalgojuma jautājumā LPS jau iepriekš ir vērsusi VK 
uzmanību uz atšķirīgu Valsts un pašvaldību institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

Foto: EPSU
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interpretāciju un nepiekrīt VK interpretācijai, pro-
ti, likums paredz maksimālo pašvaldības deputāta 
mēnešalgas apmēru, tomēr nenosaka maksimālo 
deputāta darba stundas likmes apmēru. Minētajā 
likumā ir dots deleģējums domei noteikt mēnešal-
gas aprēķināšanas kārtību un apmēru, nepārsnie-
dzot maksimālo pašvaldības deputāta mēnešalgas 
apmēru. Tas nozīmē, ka pašvaldība pati lemj par 
deputāta atalgojumu, izvērtējot savas teritorijas 
lielumu, iedzīvotāju skaitu, darāmo darbu apjomu 
un budžeta iespējas. Būtiski uzsvērt, ka pašvaldības 
deputāts savus pienākumus pilda, nevis būdams 
darba attiecībās ar pašvaldību, bet papildus savam 
pamatdarbam, būdams vēlētā amatā, tā sauktajās 
amata attiecībās. Tas nozīmē, ka uz pašvaldības de-
putāta darbu nevar attiecināt normālo darba laiku.

Lai gūtu pārliecību par savu interpretāciju, LPS lū-
dza gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM), gan Saeimas Juridiskā biroja 
viedokli. Šo institūciju viedoklis sakrīt ar LPS vie-
dokli. Saeimas Juridiskais birojs norādīja, ka “uz 
deputātu nav iespējams attiecināt pieņēmumu, ka 
darba stundu skaits mēnesī ir 160 stundas. Depu-
tāts ir t.s. amata attiecībās nodarbināta persona, 
un attiecībā uz viņa darbību likums nenoteic ne 
maksimālo, ne minimālo darba stundu skaitu. De-
putāta darbībai nav piemērojams normālā darba 
laika režīms, tāpēc deputātam nav tiesību arī uz 
piemaksu par virsstundu vai nakts darbu”.

Ne mazāk būtiski ir pieminēt, ka neviena no izlasē 
iekļautajām pašvaldībām Atlīdzības likumā noteik-
to maksimālo pašvaldības deputāta mēnešalgas 
apmēru nav pārsniegusi. Vēl vairāk: atšķirīgā Atlī-
dzības likuma izpratne kontrolējošo institūciju, citu 
valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību starpā radī-

jusi situāciju, ka atsevišķu pašvaldību deputāti ir 
nepamatoti administratīvi sodīti, kā pagājušonedēļ 
ziņots presē.

LPS cer, ka VK konstatējumi un aicinājumi izdarīt 
pašvaldību deputātu atlīdzības sistēmā pārmaiņas, 
padarot to vienkāršāku, skaidrāku, kā arī samazināt 
administratīvo slogu pašvaldībām vainagosies jau-
nā regulējumā, jo šābrīža vienotā atlīdzības sistē-
ma ir birokrātiska un nenodrošina vienotu pieeju. 
Kopš Atlīdzības likuma pieņemšanas tas vairākkārt 
ir grozīts un vairs neatbilst tā sākotnējam mērķim. 
Tas rezultējas nepilnīgā laika uzskaitē, kā arī atšķirī-
gā Atlīdzības likuma interpretācijā.

Eiropas vietējo pašvaldību harta, kam Latvija pie-
vienojās 1996. gadā, nosaka, ka “vietējo vēlēto 
pārstāvju darba apstākļiem ir jānodrošina brīva 
iespēja realizēt savas funkcijas” un “darba apstāk-
ļiem ir jānodrošina piemērota finanšu kompensā-
cija par izdevumiem, kuri radušies, pildot attiecīgo 
amatu, kur iespējams, kompensējot arī ienākumu 
vai darba samaksas zaudējumu; kā arī jānodrošina 
atbilstoša sociālā aizsardzība”. Tāpat Eiropas vie-
tējo pašvaldību hartā noteikts, ka “vietējo valdību 
darbinieku dienesta apstākļiem jābūt tādiem, kas 
atļauj augstas kvalifikācijas darbinieku pieņemša-
nu darbā, balstoties uz nopelniem un kompetenci; 
šajā nolūkā ir jānodrošina atbilstoši mācību un dar-
ba samaksas apstākļi un karjeras iespējas”.

“LPS Valdes sēdēs vairākkārt ir apspriests viedoklis, 
ka atalgojuma jautājumā pašvaldībām būtu jāat-
griežas pie tādas kārtības, ka pašvaldība pati lemj 
gan par pašvaldības deputātu, gan darbinieku atlī-
dzības jautājumiem,” piebilst LPS priekšsēdis G. Ka-
minskis.

Pašvaldību pārstāvju darba vizīte 
Azerbaidžānā

No 15. līdz 20. oktobrim Azerbaidžānu darba vizītē 
apmeklēja Latvijas pašvaldību vadītāju delegācija. 
Latvijas delegācija tikās ar Azerbaidžānas Pašval-
dību asociācijas vadību un viesojās vairākās sa-
draudzības pašvaldībās, kur pārrunāja abu valstu 
pašvaldību līdzšinējo sadraudzību un turpmākās 
sadarbības iespējas. Delegācija tikās arī ar Latvijas 
Republikas vēstnieku Azerbaidžānā Juri Maklako-

vu, apmeklēja Surahanas un Abšeronas rajona paš-
valdības.

Uz Azerbaidžānu darba vizītē devās LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis, Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Raivis Ragainis, Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, 
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks, Priekules novada domes priekšsē-
dētāja Vija Jablonska, Grobiņas novada domes 
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priekšsēdētājs Aivars Priedols un LPS padomniece 
Elita Kresse.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Latvijas pašvaldību pārstāvju dalība 
pasākumos par sadarbības attīstīšanu ar 
Ķīnu

Latvijas pašvaldību un uzņēmēju delegācija – Alojas 
novada, Jelgavas, Ventspils un LPS pārstāvji – pie-
dalījās ceturtajā Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstu un Ķīnas (“16 + 1 iniciatīva”) pašvaldību lī-
deru sanāksmē un ceturtajā 16 + 1 pašvaldību va-

dītāju asociācijas darba sanāksmē, kas norisinājās 
20. oktobrī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā.

Plaši apmeklētajos pasākumos Centrāleiropas, Aus-
trumeiropas un Ķīnas vietējo un reģionālo pašval-
dību, pašvaldību asociāciju un uzņēmēju pārstāvji 
diskutēja par pašvaldību lomu un iespējām inicia-
tīvas “16 + 1” formātā, t.i., sadarbības attīstīšana 
starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un 
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Ķīnu. Tika pārrunāta sadarbība lauksaimniecības, 
tūrisma un uzņēmējdarbības jomā.

Atklājot pasākumu, Bulgārijas premjerministrs Boi-
ko Borisovs uzsvēra, ka starpvalstu sadarbības vei-
cināšanā pašvaldības un vietējie uzņēmēji ir viens 
no būtiskākajiem sadarbības pīlāriem un īstenotā-
jiem. Latvijas delegācijas vārdā konferences dalīb-

niekus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdē-
tājs Valdis Bārda, kurš iepazīstināja ar biznesa un 
investīciju iespējām Latvijā, kā arī ar Alojas novada 
uzņēmēju pieredzi tirdzniecības kontaktu veidoša-
nā ar Ķīnu.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Nākamā Erasmus programma aptvers 
lielāku dalībnieku skaitu

18. oktobrī Briselē (Beļģijā) Eiropas Reģionu komi-
tejas Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, 
pētniecības un kultūras komisijas (SEDEC) sanāk-
smē, kurā no Latvijas delegācijas piedalījās Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
apstiprināja atzinumu par programmu izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus 
nākamajam plānošanas periodam no 2021. līdz 
2027. gadam.

Šī programma sniedz iespēju miljoniem Eiropas 
jauniešu – skolēnu, studentu, skolotāju, profesio-
nālās izglītības un apmācību apguvēju – studēt, 
mācīties vai strādāt par brīvprātīgajiem ārvalstīs, tā 
paplašinot pieredzi un izpratni par Eiropu. Nākamā 
perioda Erasmus programmā Eiropas Komisija ie-
rosina finansējumu divkāršot, lai tas sasniegtu 30 
miljardus eiro. Taču būtiski, ka plānots līdz pat trīs 

reizēm palielināt arī atbalsta saņēmēju skaitu.

Latvijas pašvaldībām varētu būt arī interesanti, ka 
programma ir atvērta dalībai arī Austrumu partne-
rības valstīm, ja tās pilda regulas nosacījumus, tai 
skaitā izveidojot programmas nacionālo aģentūru. 

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā lo-
cekle Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligi-
ta Gintere dalījās pieredzē, ka arī Jaunpils novada 
vidusskola aktīvi iesaistās Erasmus programmas 
projektos, sadarbojoties ar skolām Vācijā, Polijā, 
Zviedrijā, Itālijā un Turcijā. “Mūsu skola jau vairā-
kus gadus aktīvi iesaistās šīs programmas projektu 
īstenošanā. Tas ļauj bērniem labāk apgūt citas va-
lodas un kultūras.”

Ar informāciju par jauno Erasmus programmu va-
rat iepazīties Eiropas Komisijas lapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_lv.htm
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

25. oktobrī plkst. 11 Pašvaldību savienībā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē) notiks LPS Iz-
glītības un kultūras komitejas sēde.

Sēdē tiks apspriesti MK noteikumi “Noteikumi par 
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītī-
bas programmu paraugiem”.

Sēdē piedalīsies: IZM Valsts izglītības satura cen-

tra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks, IZM Izglītības 
departamenta direktore Līga Buceniece, VISC Vis-
pārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 
vadītāja Ineta Upeniece un vadītājas vietniece Lie-
ne Zeile un IZM Izglītības departamenta vecākais 
eksperts Ēriks Sīka.

Sēdes tiks translēta tiešraidē un būs pieejama LPS 
interneta vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, vi-
deoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

Videokonference par aprites ekonomiku 
un iepirkumiem

LPS 26. oktobrī plkst. 10 savās telpās (4. stāva zālē) 
rīko semināru-diskusiju tiešraidē “Aprites ekono-
mika. Aprites ekonomikas pieeja iepirkumos. Mē-
beļu iepirkumi”.

Darba kārtība:

10:00 – Ievads par tiešraides semināra-diskusijas 
tēmu (LPS padomniece iepirkumu jautājumos Dai-
na Dzilna).

10:05–10:35 – “Latvijas virzība uz aprites ekonomi-
ku. Jauni izaicinājumi un iespējas” (VARAM Vides 
aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un at-
kritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Natā-
lija Cudečka-Puriņa).

10:40–11:00 – Aprites ekonomikas attīstības sekmē-
šana pašvaldībās caur aprites iepirkumu un kapaci-
tātes celšanas aktivitātēm; Circular PP projekts – ie-
spēja saņemt tehnisko atbalstu mēbeļu un inventāra 
iepirkumu izstrādē, izmantojot aprites ekonomiku 
(Vides investīciju fonda projektu vadītāja Zane Bilzē-
na 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 iepir-
kumos” (Vides investīciju fonda projektu vadītāja 
Jana Simanovska).

11:40–11:50 – Asociācijas “Latvijas mēbeles” vie-
doklis par aprites ekonomikas izmantošanu iepir-
kumos (asociācijas “Latvijas mēbeles” izpilddirek-
tore Ieva Erele).

12:00–12:10 – Zaļais publiskais iepirkums un tā pie-
mērošana mēbeļu iepirkumos (VARAM Koordināci-
jas departamenta vecākais eksperts Uģis Zanders).

12:10–12:20 – Par EIS spēkā esošo mēbeļu kata-
logu (Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elek-
tronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura 
nodaļas vecākā konsultante, mēbeļu, pārtikas un 
kancelejas preču katalogu vadītāja Astra Bērziņa).

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

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides 
aizsardzība” sanāksme Jūrmalā

LPS pašvaldību sadarbī-
bas tīkla “Vides aizsar-
dzība” sanāksme notiks 
31. oktobrī plkst. 10 

Jūrmalas pilsētas Mūzikas skolā (Jūrmalā, Strēlnie-
ku prospektā 30/1, lielajā zālē 3. stāvā).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Reģistrācija.

10:00–10:10 – Sanāksmes atklāšana.

10:10–11:30 – Pašvaldību loma vides aizsardzības 
prasību ievērošanas kontrolē uzņēmējdarbības 
jomā (LPS padomniece vides aizsardzības jautāju-
mos Sandra Bērziņa, Ozolnieku novada domes At-
tīstības un projektu daļas vadītāja Inese Baumane 

un Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības no-
daļas vadītāja Ilga Zīlniece).

Diskusija.

11:30–13:00 – Dalītā atkritumu vākšana un depozī-
ta sistēma (LPS padomniece lauku attīstības jautā-
jumos Sniedze Sproģe un Jūrmalas pilsētas domes 
Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekār-
tošanas nodaļas vadītāja Zanda Sapronova).

Diskusija.

13:00–13:30 – Pusdienu pauze.

13:30 – Izbraukums dabā, iepazīšanās ar atkritumu 
svēršanu (“Clean R”).

Lūdzam dalībai sanāksmē reģistrēties līdz 30. ok-
tobrim šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Viļakas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme notiks 2. novembrī Viļakas nova-
da Rekovas Kultūras centrā (Šķilbēnu pagastā, Re-
kovā, Skolas ielā 1).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Viļakas novada domes priekšsēdē-
tāja Sergeja Maksimova uzruna un novada prezen-
tācija – izpilddirektore Zigrīda Vancāne un Attīstī-

bas un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vine-
ta Zeltkalne.

10:40–11:00 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

11:00–11:20 – Meža apsaimniekošana aizsargāja-
mās dabas teritorijās – Meža īpašnieku biedrības 
pārstāve Aiga Grasmane.

11:20–13:30 – I daļa. Publisko iepirkumu jautāju-
mi

Aktualitātes – Iepirkumu uzraudzības biroja vadītā-
ja Dace Gaile

ES fondu projekti: iepirkumi, labā prakse, tipiskās 
kļūdas – CFLA Satiksmes infrastruktūras projektu 
nodaļas vadītāja Liāna Teilāne.

Zaļais iepirkums: gaidāmās izmaiņas – VARAM Ko-
ordinācijas departamenta direktors Māris Klismets 
un Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas ve-
cākais eksperts Uģis Zanders.

mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3034-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vides-aizsarziba-sanaksme-jurmala  līdz 30. oktobrim
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Elektronisko iepirkumu sistēma darbībā: katalogi 
un e-konkursu vide; izmaiņas 2019. gadā – VRAA 
Elektronisko iepirkumu departamenta direktors 
Oļegs Fiļipovičs.

Jautājumi, diskusija.

Neliels pārtraukums.

14:00–15:00 – II daļa. Datu aizsardzība

Datu valsts inspekcija (DVI): ieviešanas gaita – DVI 
direktore Daiga Avdejanova un Reģistrācijas lietu 
izskatīšanas nodaļas vadītāja Olga Graudiņa.

Pašvaldību pieredze.

Jautājumi, diskusija.

Pusdienas

15:00–18:00 – Novada apskate

Viļakas pilsēta; mototrase “Baltais briedis”; Kultū-
ras un radošo industriju centrā starptautiskās iz-
stādes “Tik tālu, bet tomēr tuvu: Latvija un Polija. 
Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēsture” apskate; 
robežkontrole Vientuļos; Viļakas Vissvētās Jēzus 
sirds Romas katoļu baznīca; tikšanās ar zemnieku 
saimniecības “Kotiņi” vadītāju Aldi Ločmeli; Reko-
vas dzirnavu apskate ar nelielu pakavēšanos…

Lūgums pieteikt dalību līdz 26. oktobrim šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Sperts nozīmīgs solis, lai arī pašvaldībām 
būtu iespēja attīstīt īres tirgu

Foto: www.valmiera.lv

Latvijas Pašvaldību savienība ir gandarīta par 
16. oktobrī Ministru kabinetā atbalstītajiem Ekono-
mikas ministrijas sagatavotajiem grozījumiem liku-
mā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 
kas galvenokārt nosaka, ka Valsts kase nodrošinās 
pašvaldībām aizņēmumus īres namu būvniecībai.

“Pašvaldību savienība jau ilgstoši norādījusi, ka jā-
nodrošina solidāra valsts un pašvaldību atbildība 
un finansējums mājokļu politikas sakārtošanā, kā 
arī jāpārskata valsts garantiju mehānisms pašval-
dību kapitālsabiedrībām. Iespēja celt īres namus 

atrisinās tādus sasāpējušus jautājumus kā, pie-
mēram, kvalificētu speciālistu piesaiste, iedzīvo-
tāju reemigrācija un ekonomiski aktīvo iedzīvotā-
ju noturēšana konkrētajā novadā. Pats galvenais: 
ir atzīts, ka īres tirgū pastāv tirgus nepilnības un 
pašvaldība var būt arī īpašuma attīstītāja. Jaunais 
piedāvājums paredz, ka valsts vai pašvaldība varēs 
sniegt atbalstu ne tikai dzīvojamo īres māju būvnie-
cībā, bet arī atjaunošanā, pārbūvē vai jaunuzceltu, 
atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju ie-
gādē ar mērķi novērst tirgus nepilnības dzīvojamo 
īres māju pieejamības nodrošināšanā mājsaimnie-
cībām,” ir gandarīts LPS padomnieks tautsaimnie-
cības jautājumos Aino Salmiņš.

Šajā vasarā LPS arī veica pašvaldību anketēšanu 
“Pašvaldība kā īpašuma attīstītāja” ar mērķi no-
skaidrot pašvaldību viedokli šajā jautājumā. An-
ketēšanas rezultāti atklāja, ka negaidīti daudz paš-
valdību ir gatavas iesaistīties īres mājokļu celtnie-
cībā kā pasūtītājas. Tāpat LPS organizēja vairākas 
tikšanās: piemēram, šī problemātika tika izskatīta 
vairākās LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēdēs, kā arī 
LPS Mājokļu tīkla izbraukuma sanāksmē Valmierā 
septembrī. Gan anketēšanas, gan sarunu rezultāti 
apliecināja, ka ir vajadzīga nacionāla programma 
ilgtermiņa īres dzīvojamā fonda attīstībai, jo mā-
joklim būtu jākalpo par cilvēkresursu piesaistes lī-
dzekli. “Vienlaikus nedrīkstam aizmirst arī par jau 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

https://goo.gl/forms/hdMC96eAzkUwevBi1
http://www.valmiera.lv
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esošā dzīvojamā fonda saglabāšanas iespējām, tur 
ilgtermiņa risinājums pašlaik netiek piedāvāts,” uz-
sver A. Salmiņš.

Par anketēšanas rezultātiem plašāk iespējams izla-
sīt LPS interneta vietnē šeit.

LPS arī izsaka gatavību turpināt darbu, lai kopīgi 
pilnveidotu noteikumus, pēc kuriem pašvaldības 
varēs iesaistīties īres namu būvniecībā.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Publiskie ūdeņi ir ne tikai uzskaitāmi, 
bet arī saglabājami valsts īpašumā un 
pašvaldību valdījumā

LPS atzinīgi novērtē Valsts kontroles (VK) revīzijā 
par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par 
valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem 
akcentēto secinājumu, ka publisko ūdeņu, kas pie-
der valstij, tajā skaitā jūras piekrastes joslas, kuru 
sasniedz jūras augstākās bangas, īpašumtiesības ir 
gadiem nesakārtotas.

Par valstij piederošā īpašuma – publisko ūdeņu, kas 
nav nodoti VARAM vai citas ministrijas valdījumā, – 
valdītājām atbilstoši Zemes pārvaldības likumam 
kopš 2015. gada 1. janvāra ir noteiktas pašvaldī-
bas, tomēr Tieslietu ministrija joprojām pilnībā 
nav izpildījusi valdības doto uzdevumu – izstrādāt 
kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrē un atjaunina informā-
ciju par jūras piekrastes joslu un iekšzemes publis-
kajiem ūdeņiem. Tikai 2018. gada 28. augusta val-

dības sēdē tika pieņemti grozījumi MK 2012. gada 
10. aprīļa noteikumos nr. 263 “Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas notei-
kumi”, tajos iekļaujot sadaļu par zemes vienības 
zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrāciju 
un datu atjaunināšanu. Savukārt uzdevums noteikt 
kārtību, kādā reģistrē un atjaunina informāciju par 
jūras piekrastes joslu, joprojām nav izpildīts. Arī 
jautājumu par to, kā uzskaitīt publiskos ūdeņus grā-
matvedībā, valsts institūcijas vēl nav atrisinājušas.

LPS arī vērš uzmanību, ka daļa valstij piederošo 
zemes vienību zem publiskajiem ūdeņiem nekad 
netiks nodotas pašvaldību valdījumā, jo Zemes 
pārvaldības likums paredz tās nodot valdījumā par 
vides aizsardzību atbildīgajai ministrijai vai arī citai 
ministrijai, līdz ar to valsts īpašuma – zemes zem 
publiskajiem ūdeņiem – vienota uzskaite ir valsts 
atbildības lokā.

Tādējādi pārmetumi pašvaldībām par zemes zem 
publiskajiem ūdeņiem neprecīzu uzskaiti ir nevietā, 

Foto: Sandra Bērziņa

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4267-lps-esosa-majoklu-politika-neatbilst-sabiedribas-pieprasijumam
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jo 2017. gadā pašvaldībām pat nebija iespēju no-
drošināt pienācīgu un vienādu tām valdījumā no-
dodamo valsts īpašumā esošo zemes vienību zem 
publiskajiem ūdeņiem uzskaiti naudiskā izteiksmē.

LPS cer, ka arī VK no savas puses aicinās valsts insti-
tūcijas sakārtot zemes zem publiskajiem ūdeņiem 
uzskaiti, turklāt vispirms prasot valstij kā īpašnie-
cei precīzi apzināt savus īpašumus. LPS uzskata, 
ka primārais ir nodrošināt valsts īpašuma kā tāda 
apzināšanu un aizsardzību, lai, piemēram, nerastos 
situācijas, ka pat daļa jūras (publiskie ūdeņi) kadas-
tra kartē tiek attēlota tādā veidā, it kā tā vairs ne-
būtu valsts īpašums, tādējādi pieļaujot iespēju, ka 
jūra vai liedags “nejauši” un nelikumīgi nonāk pri-
vātajā īpašumā. Tikai pēc šo uzdevumu īstenošanas 
var runāt par attiecīgo īpašumu vērtības uzskaiti 
grāmatvedībā. LPS ieskatā vispirms gan būtu jārod 
valstiski racionālākais veids šo īpašumu grāmatve-
diskai uzskaitei, jo diez vai izmaiņas būtu jāveic pēc 

katras vētras: lai arī jūra noskalo krastus, tādējādi 
palielinot valsts īpašumu, valstij piederošais lie-
dags dabā ir ļoti skaidri redzams.

LPS izsaka cerību, ka VK kā pārstāvis ar padomde-
vēja tiesībām valdības sēdēs ne tikai pieprasīs no-
drošināt jūras piekrastes joslas uzskaiti kadastrā, 
bet arī atbalstīs LPS centienus nepieļaut iespēju, ka 
jūra vai tās liedags nonāktu privātīpašumā.

Par LPS iepriekš pausto prasību valdībai jau līdz 
2018. gada 1. septembrim izstrādāt kārtību, kādā 
kadastrā tiks atjauninātas valstij piederošā jūras 
liedaga robežas gadījumos, kad jūras augstākās 
bangas ir noskalojušas krasta līniju, lasiet šeit.

Sanita Šķiltere,
Lāsma Ūbele

un Kristīne Kinča,
LPS padomnieces

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

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

LPS NESASKAŅO

Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrā-
cijas fonda likumā”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
meža zemes nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldī-
bas īpašumā”, 2. pielikums.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3946-lps-aicina-valdibu-nepielaut-nelikumigu-juras-un-liedaga-nonaksanu-privata-ipasuma
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_40_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_40_p2.pdf
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18. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-1059 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Balt-
krievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkoša-
nai”

VSS-1074 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta 
“E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”

VSS-1075 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P57 Mal-
ta–Sloboda pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-1076 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-

šumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–
Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-1069 – Konceptuāls ziņojums “Zemes konsoli-
dācijas ieviešana Latvijā”

VSS-1070 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Pļaviņu novada Pļaviņu pilsētā”

VSS-1064 – Noteikumu projekts “Piesārņoto un po-
tenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrāci-
jas noteikumi”

VSS-1068 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrī-
tošā dzīvokļa īpašuma Biržu ielā 5–6, Biržos, Salas 
pagastā, Salas novadā, nodošanu Salas novada paš-
valdības īpašumā”

Latviju apceļo interaktīva izstāde par ES 
fondu atbalstu

Latvijas iedzīvotājiem 
tiek piedāvāta inter-
aktīva ceļojošā izstāde 
par ES struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda (ES 
fondi) atbalstu. 22.–
29. oktobrī izstāde vie-

sojas Jēkabpils tirdzniecības centrā “Sēlija”, Ogres 
Kultūras centrā un Bauskas Centrālajā bibliotēkā.

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

Izstāde apskatāma interaktīvajos monitoros, tā 
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 labklā-
jību kopumā, bet pozitīvi ietekmējuši ikviena Latvi-
jas iedzīvotāja dzīvi un iedvesmo izmantot ES fondu 

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

Kopumā izstāde apceļo 25 Latvijas pilsētas un līdz 
3. decembrim būs apskatāma:

29. oktobrī–5. novembrī – Jelgavas “Pilsētas pasā-
žā”, Dobeles Centrālajā bibliotēkā un Saldus Cen-
trālajā bibliotēkā;

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

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

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

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

Izstāde jau viesojusies Salaspilī, Siguldā, Cēsīs, Val-
mierā, Balvos, Ludzā, Rēzeknē, Daugavpilī un Prei-
ļos.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464558
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464558
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464558
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464559
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464559
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464559
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464548
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464548
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464544
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VBTAI rīko ikgadējo informatīvo akciju 
pret seksuālo vardarbību

Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekci-
jas (VBTAI) Bērnu un 
pusaudžu uzticības 
tālrunis 116111 no 
22. līdz 28. oktobrim 

rīko informatīvo akciju “Pārtrauc klusēšanu!”. Tās 
mērķis – vērst sabiedrības uzmanību uz seksuālo 
vardarbību un tās atklāšanu, aicinot cietušos, ģi-
menes locekļus un līdzcilvēkus zvanīt uz Bērnu un 

pusaudžu uzticības tālruni 116111 un ziņot par no-
tikušo.

Zvanot uz uzticības tālruni 116111, iespējams ne 
tikai ziņot par seksuālās vardarbības gadījumiem 
pret bērniem, bet arī saņemt profesionālas psi-
holoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepie-
ciešamo informāciju par iespējamajām seksuālas 
vardarbības pazīmēm un tālāko rīcību, lai to pār-
trauktu.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa lī-
nija, uz kuru var zvanīt gan no fiksētā, gan mobilā 
telefona, un tas strādā augu diennakti.

Konference-domnīca par iespējām un 
drošību internetā

31. oktobrī VBTAI viesnīcā “Tallink Hotel Riga” 
(Rīgā, Elizabetes ielā 24) organizē konferenci-dom-
nīcu “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un 
dzīvē”, kas veltīta interneta drošības jautājumiem.

Konferencē tiks meklētas un attīstītas iespējas po-
zitīvai interneta izmantošanai, tajā pašā laikā ne-
aizmirstot arī par riskiem un drošību. Konferences-
domnīcas viesi būs divi pedagogi un viens vecāko 
klašu skolēns.

Reģistrēties dalībai konferencē iespējams, sekojot 
šai saitei.

Pieteikšanās konferencei – līdz 24. oktobrim.

Semināri par labo praksi ES fondu 
projektu īstenošanā

Šoruden Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
(CFLA) rīko semināru ciklu reģionos par labo prak-
si ES fondu atbalsta izmantošanā, sniedzot infor-
māciju par aktualitātēm ES fondu ieviešanā, kā arī 
ES fondu atbalstu Latvijai pēc 2020. gada. Šāgada 
“lielais jautājums” – datu aizsardzība – tiek vēr-
tēts ES fondu projektu ieviešanas kontekstā, tāpat 
tiek skaidrota sankciju piemērošana publiskajos 

http://konference.rvit.eu/register
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iepirkumos. Ar pieredzi projektu īstenošanā dalās 
ES fondu finansējuma saņēmēji katrā reģionā.

Vairāki semināri jau notikuši, bet oktobrī vēl pare-
dzēti šādi labās prakses semināri:

24. oktobrī – Priekuļos, viesnīcā “Hotel Tigra” 
(E. Veidenbauma ielā 2);

31. oktobrī – Jelgavā, konferenču telpā “Silva” 
(Driksas ielā 9).

Šonedēļ Priekuļos pieredzes stāstu sērijā Vidzemes 
reģiona seminārā par atziņām, kas gūtas, vadot 
kultūras objektu atjaunošanas projektu “Gaismas 
ceļš caur gadsimtiem”, stāstīs Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāve. Savukārt ar pieredzi ES fondu 
finansēto projektu iepirkumu organizēšanā dalīsies 
Gulbenes novada domes pārstāve.

Pieteikšanās semināriem un darba kārtība pieeja-
ma CFLA vietnē.

Informatīva sanāksme Kuldīgā par sociālās 
jomas aktualitātēm

Labklājības ministrija, 
rīkojot ikgadējās re-
ģionālās metodiski in-
formatīvās sanāksmes 
piecos Latvijas reģio-
nos pašvaldību sociālo 
dienestu un bāriņtiesu 

pārstāvjiem, tikusi līdz beidzamajam – Kurzemes 
reģionam.

25. oktobrī seminārs notiks Kuldīgā, viesnīcā “Met-
ropole” (Baznīcas ielā 11). Tajā tiks akcentēta sadar-
bības nozīme starp pašvaldības sociālo dienestu un 
bāriņtiesu. Sanāksmē klātesošos iepazīstinās arī ar 
sociālās politikas aktualitātēm, ārpusģimenes aprū-
pes atbalsta centru darbību un projekta “Profesionā-
la sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātēm.

Kurzemē sāksies apmācību semināru cikls 
“Kurši. Tūrisma produkta veidošana”

Kurzemes plānošanas reģions ar apmācībām Gro-
biņā 25. oktobrī aizsāk semināru ciklu “Kurši. Tū-
risma produkta veidošana”, uz kuru aicināts ikviens 
interesents, īpaši Kurzemes puses tūrisma nozares 
uzņēmēji un pārstāvji. Kopumā Kurzemes reģionā 
notiks 12 bezmaksas apmācību semināri ar mērķi 
izmantot vēstures faktus, radot interesantu vai uni-

kālu tūrisma piedāvājumu, tāpēc uz sarunām tiks 
aicināti Latvijas izcilākie vēsturnieki, bet pieredzē 
dalīsies nozares eksperti un veiksmīgi tūrisma uz-
ņēmēji.

Pirmajā apmācību seminārā Grobiņā prof. Juris 
Tālivaldis Urtāns stāstīs par kuršu jūrābraukšanu. 
Turpinājumā vēsturnieks un rekonstruētās 12. gad-
simta Tērvetes koka pils saimnieks Normunds Jē-
rums dalīsies pieredzē, kā, izmantojot vēstures 
zināšanas, radīt ceļotāju iecienītu tūrisma objektu 
un organizēt ikgadēju pasākumu – Zemgaļu svēt-
kus. Semināra noslēgumā aktīvā tūrisma centra 
“Kuršu vikingu apmetne” vadītājs Raimonds Reinis 
stāstīs, kā vēsturi iedzīvināt aktīvā tūrisma piedāvā-
jumā, tāpat iepazīstinās ar Grobiņas arheoloģisko 
ansambli, kas iekļauts Latvijas UNESCO sarakstā un 
pieteikts nominācijai uz pasaules mantojuma sta-
tusa iegūšanu.

Savukārt 9. novembrī Kuldīgas novada Turlavā 
meklēsim atbildes uz jautājumiem par kuršu ķoni-
ņiem: kas viņi bija, vai unikālais ķoniņu statuss ir 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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vērtība mūsdienās, vai nostāstiem bagātā Ķoniņ-
ciema Elku birzs ir interesants un pievilcīgs tūris-
ma objekts ceļotājiem. Šajā dienā ar priekšlasīju-
miem uzstāsies prof. Janīna Kursīte-Pakule, kura 
stāstīs par kuršu ķoniņiem mūsdienās, un vēstur-

nieks Agris Dzenis atskatīsies uz kuršu ķoniņiem 
vēsturē.

Informācija par semināriem un pieteikšanās – Kur-
zemes plānošanas reģiona vietnē šeit.

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

Lai klātienē iepazītu ziemeļvalstu finanšu sektora 
dalībnieku, to apkalpoto uzņēmumu un pašvaldību 
pieredzi videi draudzīgu, ilgtspējību atbalstošu pro-
jektu finansēšanā, kā arī lai diskutētu par ilgtspē-
jīgiem finanšu pakalpojumiem Eiropas Savienībā 
un jo īpaši 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.

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

Ar uzrunu klātesošos pagodinās Eiropas Komisijas 
viceprezidents Valdis Dombrovskis. Pasākumā uz-
stāsies politikas veidotāji, uzņēmumu, pašvaldību 
un finanšu industrijas pārstāvji no Baltijas un zie-
meļvalstīm, tajā skaitā Eiropas Investīciju bankas, 
Ziemeļu investīciju bankas, Nasdaq Nordic, Somijas 
parlamenta un Somijas Centrālās bankas pārstāvji.

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

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

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

Piesakiet aktīvākos brīvprātīgā darba 
veicējus un organizētājus!

Tuvojoties Starptautiskajai 
brīvprātīgo dienai, Latvijas 
iedzīvotāji un organizācijas 
aicināti pieteikt kandidātus 
godināšanai “Gada brīvprātī-
gais 2018”.

Brīvprātīgie no visas Latvijas tiks godināti 24. no-
vembrī Rīgā, savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 
5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī 
Jelgavā, Kurzemē – 6. decembrī Liepājā un Vidze-
mē – 7. decembrī Valmierā. Tiks godināti gada aktī-
vākie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, kuri 
devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, kā 
arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās orga-
nizācijas un pašvaldības.

https://ej.uz/Baltu_cels_Kurzeme
https://www.financelatvia.eu/en/education-and-training/specialist-training/
mailto:elina.logina@financelatvia.eu
mailto:elina.logina@financelatvia.eu
mailto:kristine.mennika@financelatvia.eu
mailto:kristine.mennika@financelatvia.eu
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Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018” labā-
kos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus var 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizāci-
ja, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis. Kandidāts 

jāpiesaka līdz 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma 
formu, kas pieejama tīmekļa vietnē šeit, kur var ie-
pazīties arī ar godināšanas nolikumu, vai nosūtot 
to uz e-pasta adresi info@brivpratigie.lv.

“Cilvēks. Darbs. Tilts. Satikšanās” – 
informatīvs pasākums Zemgales reģiona 
darba devējiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF 
projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rak-
stura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai 
sabiedrībā” 30. oktobrī aicina Zemgales reģiona 
darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, no-
darbinātības un izglītības ekspertus uz Kompeten-
ču attīstības centru Jelgavā, kur notiks informatīvs 
pasākums par personu ar invaliditāti un garīga rak-
stura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un dar-
ba tirgū.

Pieteikums dalībai jāiesniedz līdz 26. oktobrim 
elektroniski: ilze.locmele@siva.gov.lv (tālrunis sa-
ziņai: 27064068).

Izsludināts Sporta stipendiju konkurss

Izsludināts Latvijas Sporta federāciju padomes 
(LSFP) Sporta stipendiju konkurss 2018./2019. 

mācību gadam. Pieteikšanās – līdz 30. oktobrim. 
Sporta stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt 
studējošo augstas klases sportistu iespējas apvie-
not studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, 
popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju 
sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.

Līdz 30. oktobrim bakalaura, maģistra vai doktora 
programmās studējošie Latvijas izlašu dalībnieki un 
kandidāti tiek aicināti pieteikties LSFP izsludināta-
jai Sporta stipendijai. Uz to var kandidēt tie Latvi-
jas izlašu dalībnieki un kandidāti, kas sekmīgi studē 
augstskolās ES valstīs.

Vairāk informācijas par konkursu, kā arī nolikums 
un tā pielikumi pieejami LSFP vietnē www.lsfp.lv.

http://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2018
mailto:info@brivpratigie.lv
mailto:ilze.locmele@siva.gov.lv
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Informatīvais seminārs par ES 
programmām

31. oktobrī mākslas galerijā “PUTTI” (Rīgā, Peita-
vas ielā 5) notiks bezmaksas informatīvais semi-
nārs par ES programmām “Eiropa pilsoņiem” un 
“Radošā Eiropa” un par Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) administrētajām ES 
programmām.

Lai veicinātu organizāciju iesaisti projektos, Kultū-

ras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 
informācijas punkts Latvijā aicina potenciālos 
projektu iesniedzējus piedalīties šajā bezmaksas 
informatīvajā seminārā. Seminārs būs īpašs ar to, 
ka līdztekus informācijai par programmu piedāvā-
tajām finansējuma iespējām projekta iesniedzēja 
pieredzē dalīsies Ķekavas novada jaunatnes inicia-
tīvu centra direktore Linda Arhinoviča.

Semināra darba programma ŠEIT. Pieteikšanās se-
mināram ŠEIT.

Studenti var pieteikties semināram Vācijā

Studentiem iespējams pieteikties semināram “Bal-
tijas jūras jaunatnes dialogs 2018”, kas notiks 16.–
21. novembrī Vācijā, Ēverzē (Oeversee). Seminārs 
paredzēts politikas zinātņu studentiem vecumā no 
18 līdz 28 gadiem, kuri ir ieinteresēti Baltijas jūras 
valstu sadarbībā, kā arī tiem, kas šobrīd vēl studē 

vai nesen absolvējuši. To organizē Baltijas jūras val-
stu padome.

Baltijas jūras reģionālā sadarbība ir svarīga, lai ri-
sinātu problēmas mūsdienās un meklētu risināju-
mus tām nākotnē. “Baltijas jūras jaunatnes dialoga 
2018” mērķis ir padarīt reģionālo sadarbību nozī-
mīgu nākamajām paaudzēm, tāpēc tiek piedāvāta 
piecu dienu semināru sesija un darba grupas “Aca-
demia Baltica” Vācijā.

Pieteikties semināram var līdz 31. oktobrim, klik-
šķinot šeit.

Organizatori nodrošina izmitināšanas, ēdināšanas 
un ceļa izdevumu atmaksu līdz 250 eiro.

“Lauku ceļotāja” gada noslēguma 
seminārs-kontaktbirža Kandavā

8. novembrī Kalnmuižas 
pilī Kandavas novadā no-
tiks Latvijas Lauku tūrisma 
asociācijas “Lauku ceļo-
tājs” gada noslēguma se-
minārs-kontaktbirža “Vie-
tējais ēdiens no ražotāja 
līdz ēdinātājam”.

Pasākumā asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 
Asnāte Ziemele stāstīs par asociācijas šāgada ak-
tualitātēm, 2018. gada uzņēmēju aptaujas rezul-
tātiem, likumdošanas jaunumiem, iniciatīvām par 
godīgu uzņēmējdarbības konkurenci reģionos u.c. 

Turpinājumā divi šefpavāri – Raimonds Zommers 
un Māris Astičs – dalīsies savā pieredzē un diskutēs 
par vietējās pārtikas nozīmi ēdienkartēs un līdzši-
nējo sadarbību ar pārtikas produktu ražotājiem. 
Pirmās daļas noslēgumā virtuālā tirgus svaigi.lv 
saimniece Diāna Dzindule izklāstīs savu pieredzi 
vietējās pārtikas produktu izplatīšanā un sadarbībā 
ar ražotājiem.

Dienas otrajā daļā paredzēta kontaktbirža, kuras 
iesākumā dalībniekiem ražotājiem tiks dotas dažas 
minūtes uzņēmuma prezentēšanai. Turpinājumā 
ēdinātāji tīklošanās nolūkos meklēs “savus” ražotā-
jus un otrādi, lai cits citu iepazītu.

Reģistrācija pasākumam līdz 1. novembrim, aizpil-
dot anketu.

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=2d269a44a8&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=439bd1584a&e=c29645e246
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2040/Apply at bit.ly/BSYD2018 by 31 October 2018
https://www.celotajs.lv/lv/e/kalnmuizas_pils?utm_source=phplist542&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Aicin%C4%81m+uz+LLTA+%22Lauku+Ce%C4%BCot%C4%81js%22+rudens+pas%C4%81kumiem
https://www.celotajs.lv/lv/e/kalnmuizas_pils?utm_source=phplist542&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Aicin%C4%81m+uz+LLTA+%22Lauku+Ce%C4%BCot%C4%81js%22+rudens+pas%C4%81kumiem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4vhtT01AYB_dkAnF_G7HOKiE712gbFojGzFXDW1gPgXKlPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4vhtT01AYB_dkAnF_G7HOKiE712gbFojGzFXDW1gPgXKlPw/viewform
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Iepirkumu Gada balva 2018

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uz-
raudzības biroju jau otro reizi Baltijā rīko Iepirku-
mu Gada balvas pasniegšanu un gada nozīmīgā-
ko konferenci iepirkumu jomā, kas norisināsies 
2019. gada 17. janvārī. Pieteikšanās – līdz 2. no-
vembrim.

Tiks pasniegtas godalgas desmit nominācijās: “Ie-
guldījums publisko iepirkumu attīstībā”; “Gada ie-
pirkumu 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. Papildu informā-
cija šeit.

Rātsnamā Rīgā apskatāma ceļojošā 
fotoizstāde “Radošā inženierija II”

15. oktobrī Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1), pie-
daloties prominencēm, valsts institūciju pārstāv-
jiem, būvuzņēmumu vadītājiem un arhitektiem, 
tika atvērta unikāla ceļojošā izstāde “Radošā inže-
nierija II”. Izstādes mērķis ir paaugstināt būvnoza-
res prestižu sabiedrībā, kā arī pievērst uzmanību 
Latvijas būvuzņēmēju spējām pēdējo gadu laikā 
realizēt unikālus, daudzveidīgus industriālos objek-
tus – loģistikas parku, molu, tiltu, baseinus, ceļus, 
viesnīcu un citus objektus.

Izstādes saturs – saistoša satura lielformāta plan-
šetes ar fotostāstiem, kur atainoti iedvesmojoši 

http://zurnalsiepirkumi.lv/wp-content/uploads/2018/09/IepirkumuGadaBalva-nolikums2018.pdf
http://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva-pieteikt/
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un pārsteidzoši būvobjektu tapšanas mirkļi un ga-
tavi objekti. Kopumā izstādi veido 18 planšetes ar 
mākslinieciski augstvērtīgām fotogrāfijām, aprak-
sta daļā piedāvājot iepazīties ar lakoniskiem, sais-
tošiem stāstiem latviešu un angļu valodā.

Izstādē eksponēti šādi objekti: Rīgas Cirka fasādes 
rekonstrukcija, peldbaseinu būvniecība visā Lat-
vijā, Ventspils Dienvidu mola atjaunošana, tram-
vaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksā 
rekon strukcija Liepājā, ceļu posma rekonstrukcija 
marš rutā Ventspils–Liepāja, tilta pār Gauju Sigul-
dā pārbūve, biogāzu ražotņu būvniecība Latvijā un 
Igaunijā, unikāli un augstas meistarības koka darbi 
objektos visā Latvijā, “VGP Park Ķekava” būvniecī-
ba, komplicētā Mežaparka estrādes pārbūve, sa-

režģītas arhitektoniskās formas “Wellton Riverside 
SPA Hotel” būvniecība, dizaina vidusskolas “Saules 
skolas” jauno korpusu būvniecība Daugavpilī, at-
raktīvas arhitektūras apakšstacijas būvniecība La-
peņu ielā Rīgā, digitālās strūklakas izveide Ogrē, 
Valmieras stadiona un manēžas būvniecība, Vents-
pils mūzikas vidusskolas ar koncertzāli būvniecība 
un Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra-biblio-
tēkas “Sala” būvniecība.

Izstāde gada garumā tiks eksponēta astoņās da-
žādās sabiedrībai pieejamās vietās – pašvaldībās, 
teātru foajē, muzejos, tirdzniecības centros –, tā-
dējādi ar būvnieku veikumu iepazīstinot plašu au-
ditoriju. Rātsnamā tā apskatāma līdz 15. novem-
brim.

LMA studentu un pasniedzēju ilustrāciju 
izstāde “Jaunvārdi”

25. oktobrī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā 
(Jāņa Pliekšāna ielā 5/7) atklās Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) Grafikas katedras studentu izstā-
di par Raiņa jaunvārdiem.

Rainis savā radošajā daiļradē ir veidojis jaunus vār-
dus, pārveidojis jau esošos un arī “atdzīvinājis” se-
nus un aizmirstus. Ar Raini latviešu dzejas valodā 
un arī plašākā valodas lietojumā ir ienākuši tādi 
vārdi kā mīla, vizma, dima, veldze, tāle, brīve, brīns 
u.c. Raugoties no mūsdienu skatpunkta, kad jauni 
vārdi biežāk top, lai apzīmētu vai latviskotu dažā-
dus tehniskus jaunieviesumus, nevis emocijas vai 
filozofiskus traktējumus, Raiņa radītajiem vārdiem 
ir cita emocionālā un idejiskā ietilpība.

Arī LMA ir vieta, kur rodas “jauni vārdi”, tikai ne 
sarunvalodā vai dzejas valodā, bet Latvijas vizuālās 
mākslas un ilustrācijas vidē. Tādi paši “jaunvārdi”, 
tikai citā nozīmē un kontekstā nekā Raiņa radītie – 
jaunie Latvijas mākslinieki, kuri jau šobrīd ir ierak-
stījuši savu vārdu Latvijas vizuālās mākslas pasaulē.

Izstādē “Jaunvārdi” savienojušās šīs abas simbo-
liskās jaunvārdu nozīmes. 34 ilustrāciju sērijā ap-
lūkojamas LMA Grafikas katedras studentu un 
pasniedzēju ilustrācijas, kurās attēlots viens paša 
mākslinieka izvēlēts Raiņa radīts jaunvārds. Izstāde 
Jūrmalā būs skatāma līdz 15. decembrim.
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Ventspils Jaunrades namā notiks 
Mazpulku rudens forums

26. oktobrī Ventspils Jaunrades namā un Ventspils 
Tirgus laukumā norisināsies Mazpulku rudens fo-
rums ar mazpulcēnu lauku labumu tirdziņu un viņu 
paveikto projektu prezentācijām. Pasākuma mērķis 
ir apzināt aktīvākos biedrības “Latvijas Mazpulki” 

biedrus, novērtēt un sniegt atzinību mazpulcēnu 
veiktajam darbam projektos. Forumā piedalīsies 
visi mazpulcēni, kas veiksmīgi izstrādājuši un aiz-
stāvējuši savus projektus vietējā mazpulka ražas 
skatē. Mazpulcēni prezentēs savus darbus dažādos 
projektos, piemēram, “Sīpoli Latvijas karoga krā-
sās”, kā arī citās dārzkopības, rokdarbu, vides un 
novadpētniecības jomās.

Lekcijās Mazsalacā aicina apgūt 
stāstītprasmi un izzināt dažādu 
tautu ieražas

27. oktobrī un 2. novembrī Mazsalacas 
novada Kultūras centrā visi interesenti 
aicināti apmeklēt bezmaksas lekcijas.

“Stāsti un stāstītprasme kā integrācijas 
līdzekļi” norisināsies 27. oktobrī. Tās 
dalībnieki varēs pilnveidot savu stāstīt-
prasmi, saskarsmes un stāstu izmanto-
šanas iemaņas dažādās dzīves situācijās. 
Lekcijā iepazīstinās ar stāstīšanas stratē-
ģijām, ko var izmantot ikdienas komu-
nikācijā, pasākumos un nodarbībās, – 
pasakām, teikām, mītiem, leģendām, 
anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmi-
ņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. 
Lekciju vadīs Latvijas kultūras vēstniece, 
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etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra 
Mellēna.

Lekcija “Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu iera-
žās” notiks 2. novembrī, un tajā klātesošie iepa-
zīs dažādu tautu kultūras mantojumu – nacionālo 
svētku un tradīciju īpatnības –, lielu uzmanību pie-

vēršot svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar 
tām saistītajai folklorai un ēdieniem. Lekciju vadīs 
filoloģe, eksperte kultūrvides jautājumos un etno-
grāfe Indra Čekstere.

Pieteikties var, rakstot uz e-pasta adresi dace.jur-
ka@mazsalacasnovads.lv.

Jūrkalnē notiks festivāls makšķerēšanā no 
jūras krasta

27. oktobrī Jūrkalnē, “Muižupītē”, notiks festivāls 
jūras makšķerēšanā no krasta un astotais Latvijas 
čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē. Pasā-
kuma galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš. Sacensī-
bās piedalīsies komandas ar diviem dalībniekiem. 
Katrai komandai krasta joslā ierādīs darbības zonu 
40 metru platumā. Dalībnieki drīkstēs ūdenī iebrist 
ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki, tātad līdz celim. 

Augstāko vietu Latvijas čempionātā iegūs koman-
da ar lielāko loma svaru. Vienāda svara gadījumā 
priekšrocība būs komandai, kuras lomā ir mazāks 
zivju skaits. Komandas, kas izcīnīs pirmo, otro un 
trešo vietu, apbalvos ar piemiņas kausiem, čem-
pionu medaļām un balvām. Tiks pasniegtas pārstei-
guma balvas.

Plašāka informācija un sacensību nolikums pie-
ejams www.jurkalnesstavkrasts.lv un www.
ventspils novads.lv.

mailto:dace.jurka@mazsalacasnovads.lv
mailto:dace.jurka@mazsalacasnovads.lv
http://www.jurkalnesstavkrasts.lv
http://www.ventspilsnovads.lv
http://www.ventspilsnovads.lv
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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

Skaisti un silti aizvadīts jūlijs, augusts un septem-
bris – ar vasaru kalendārā un dabā, ar XXVI Vis-
pārējiem latviešu dziesmu un XVI deju svētkiem, 
ar pilsētu, novadu, pagastu un citiem svētkiem un 
dažnedažādiem pasākumiem un notikumiem, ar 
jaunā mācību gada sākumu un gatavošanos Latvi-
jas valsts simtgadei.

Jūlija, augusta un septembra ziņu apkopojumā 
stāstīts gan par jaunumiem pašvaldībās, gan in-

frastruktūras projektiem – ielām, ceļiem un lauku-
miem, ūdenssaimniecības un siltumtīklu sakārto-
šanu un teritoriju labiekārtošanu –, gan izglītības, 
kultūras, sporta un sociālajām būvēm, gan vides un 
mākslas objektiem un piemiņas vietām, gan izdota-
jām grāmatām un izveidotajām videofilmām, gan 
tūrisma piedāvājumiem un citiem paveiktajiem 
darbiem un darbiņiem.

Par to visu lasiet InfoLOGA speciālpielikumā!

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.

PILSĒTU UN NOVADU VĒSTIS

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_40_p3.pdf
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