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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

25. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā 
tika skatīti Ministru kabineta (MK) noteikumi “No-
teikumi par valsts pamatizglītības standartu un 
pamatizglītības programmu paraugiem” (pieejami 
šeit).

Komitejas sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) 
vadītājs Guntars Catlaks, IZM Izglītības departa-
menta direktore Līga Buceniece un VISC Vispārējās 
izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājas 
vietniece Liene Zeile. Tā kā Pašvaldību savienī-
bai atzinuma sniegšanas laiks par šo MK noteiku-
mu projektu pagarināts, pašvaldības aicinātas līdz 
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31. oktobrim sniegt savus komentārus, rakstot uz 
e-pasta adresi inara.dundure@lps.lv.

Komitejā sniegtā prezentācija šeit.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS interneta vietnē 

www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par aprites ekonomiku 
un iepirkumiem

26. oktobrī LPS rīkoja semināru-diskusiju tiešraidē 
“Aprites ekonomika. Aprites ekonomikas pieeja 
iepirkumos. Mēbeļu iepirkumi”, kurā uzstājās LPS 
padomniece iepirkumu jautājumos Daina Dzilna, 
VARAM Vides aizsardzības departamenta Vides 

kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas 
vadītāja Natālija Cudečka-Puriņa, Vides investīciju 
fonda projektu vadītāja Zane Bilzēna, Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras ES projektu daļas 
vadītāja Līga Sičeva, Vides investīciju fonda projek-
tu vadītāja Jana Simanovska, asociācijas “Latvijas 
mēbeles” izpilddirektore Ieva Erele, VARAM Koor-
dinācijas departamenta vecākais eksperts Uģis Zan-
ders un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elek-
tronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura 
nodaļas vecākā konsultante, mēbeļu, pārtikas un 
kancelejas preču katalogu vadītāja Astra Bērziņa.

Prezentācijas pieejamas šeit.

Semināra videoierakstu meklējiet LPS vietnes sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos

LPS priekšsēža tikšanās ar Norvēģijas 
vēstnieku Latvijā

22. oktobrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis tikās 
ar Norvēģijas vēstnieku Latvijā Kristianu Ēdegoru 
(Kristian Ødegaard), lai pārrunātu Latvijas un Nor-
vēģijas pašvaldību un to asociāciju līdzšinējo veik-
smīgo sadarbību un turpmākās sadarbības iespē-
jas.

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Norvēģijas 
pašvaldības un to asociācija KS ir sniegušas nozī-
mīgu atbalstu Latvijas pašvaldībām un LPS gan sa-
draudzības pilsētu līgumos, gan kopīgos projektos. 
Sarunā diskutēja par plašu jautājumu loku, kā arī 
tika atzīmēta pašvaldību loma starpvalstu sadarbī-
bas stiprināšanā.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

mailto:inara.dundure@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4322-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/299-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-25-oktobri-2018
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4312-0-diskusija-tiesraide-aprites-ekonomika-aprites-ekonomikas-pieeja-iepirkumos-mebelu-iepirkumi
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/301-diskusija-tiesraide-aprites-ekonomika-aprites-ekonomikas-pieeja-iepirkumos-mebelu-iepirkumi


3

Sēlijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu tikšanās Tadenavā

24. oktobrī Raiņa muzejā Jēkabpils novada Tadena-
vā notika LPS iniciētā Sēlijas pašvaldību (Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un 
Viesītes novada) sabiedrisko attiecību speciālistu 
diskusija par profesionālo darbību, ikdienas problē-
mām, veiksmes stāstiem, talantiem, idejām, redzē-
jumu par profesijas un pašvaldību attīstību kopumā.

Tā kā diskusija deva daudz jaunu ideju gan profe-

sionālās nozares attīstībā, gan Sēlijas tēla veidoša-
nā, nolemts šādas tikšanās organizēt reizi ceturk-
snī. Nākamā tikšanās notiks janvāra beigās Jaunjel-
gavas novadā.

Sirsnīgs paldies Raiņa muzeja darbiniekiem par 
omulīgajām tikšanās telpām un interesanto eks-
kursiju muzejā!

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus un Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļa

Pašvaldību izpilddirektoru pieredzes 
apmaiņas vizīte Lietuvā

No 23. līdz 26. oktobrim notika Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) organizētais pie-
redzes mācību brauciens uz Lietuvu ar mērķi iepa-
zīties ar Lietuvas pašvaldību sistēmu, uzdevumiem 
un labo praksi un attīstīt Latvijas un Lietuvas paš-
valdību izpilddirektoru sadarbību.

Mācību vizītē Latvijas pašvaldību izpilddirektori Lie-
tuvā apmeklēja Biržu, Anīkšķu, Druskininku, Alītas, 
Viļņas un Kauņas pašvaldību un ciemojās Lietuvas 
Pašvaldību asociācijā.

Vairāk lasiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Foto: Kaspars Sēlis, Jēkabpils novads

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/selijas-novadu-apvieniba/4332-selijas-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-tiksanas-pie-raina
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
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Nākamā daudzgadu finanšu shēma 
zem lupas: uzsver sadarbības nozīmi ar 
pašvaldībām

24. un 25. oktobrī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiro-
pas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politi-
kas komisijas (COTER) sanāksmē apstiprināti vairā-
ki Latvijas delegācijas iesniegtie grozījumi Kopīgo 
noteikumu regulā nākamajai daudzgadu finanšu 
shēmai 2021.–2027. gadam.

Priekšlikumā par Kopīgo noteikumu regulu ir iz-
klāstīti kopīgi noteikumi attiecībā uz septiņiem 

fondiem: Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fondu, Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Patvēruma un 
migrācijas fondu, Robežu pārvaldības un vīzu in-
strumentu un Iekšējās drošības fondu.

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā (RK) 
locekļa Rīgas domes Drošības, kārtības un korupci-
jas novēršanas komitejas priekšsēdētāja Daiņa Tur-
lā un vairāku citu valstu un politisko grupu politiķu 
no Apvienotās Karalistes, Igaunijas, Nīderlandes un 
Vācijas iesniegtajos grozījumos uzsvērta partnerī-
bas ar pašvaldībām nozīme partnerības nolīgumu 
sagatavošanā, kā arī visā programmu sagatavoša-
nas un īstenošanas laikā, arī uzraudzības komiteju 
darbā. Katras dalībvalsts gatavotajam partnerības 
nolīgumam jābūt kā stratēģiskam dokumentam, ko 
Eiropas Komisija un dalībvalsts izmanto kā vadlīni-
jas sarunās par programmu izstrādi.

Tā kā nākamajā daudzgadu finanšu shēmā plānots 
veidot ciešāku saikni ar Eiropas pusgada procesu, 
tad Latvijas delegācijas iesniegtie grozījumi pa-
redz arī, ka Eiropas Komisija ņem vērā attiecīgos 
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konkrētai valstij adresētos ieteikumus, ja tie ne-
pārprotami iekļauti valstu reformu programmās 
pēc sarunām ar vietējām un reģionālajām pašval-
dībām. Atgādinām, ka Eiropas pusgads ir daļa no 
ES ekonomikas pārvaldības sistēmas, kura laikā da-
lībvalstis savu budžeta un ekonomikas politiku pie-
skaņo tiem mērķiem, par ko panākta vienošanās 
ES līmenī. Pusgadam ir skaidrs grafiks, saskaņā ar 
kuru dalībvalstis saņem ES līmeņa norādes un pēc 
tam iesniedz savus politikas plānus (valsts reformu 
programmas un stabilitātes vai konverģences pro-
grammas), lai tās izvērtētu ES līmenī. Pēc šo plānu 
izvērtēšanas dalībvalstīm tiek doti individuāli ietei-
kumi (konkrētām valstīm adresēti ieteikumi), kas 
attiecas uz valsts budžeta un reformu politiku.

Latvijas delegācijai 23. oktobrī bija iespēja tikties 
arī ar Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas 
Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Sani-
tu Pavļutu-Deslandes, lai pārrunātu aktualitātes 
sarunās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam. Arī Pavļuta-Deslandes uzsvēra 
mijiedarbību starp nacionālo un Eiropas Savienības 
politiku. “Pašvaldībām svarīgi saprast: Briselē no-
tiekošajās sarunās par Eiropas Savienības daudz-
gadu budžetu 2021.‒2027. gadam runā par kritē-
rijiem un nosacījumiem. Taču, kā un kam mēs tērē-

sim – tas ir valsts un Latvijas Nacionālā attīstības 
plāna jautājums. No vienas puses, mēs nevaram 
Latvijas investīcijas atraut no tā, kas notiek Briselē, 
šiem procesiem jābūt sazobē. No otras puses, tas, 
kas notiek Briselē, pilnībā nenosaka mūsu nacionā-
lās intereses,” norādīja vēstniece.

Tikšanās laikā Latvijas delegācijas RK vadītāja viet-
nieks, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis aicināja vi-
sās diskusijās ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm 
aizstāvēt Latvijas pašvaldību intereses, neaizmir-
stot par to dažādību un teritoriālajām atšķirībām.

Diskusija ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem par nā-
kamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. ga-
dam plānota Rīgā 1. novembrī LPS Domes sēdē, kur 
ārlietu, finanšu un vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministri iepazīstinās ar Latvijas pozīci-
ju par ES daudzgadu budžeta 2021.–2027. gadam 
regulu priekšlikumiem un aktualitātēm sarunās. 
VARAM arī lūgts informēt par to, kā nākamajā plā-
nošanas periodā plānots sekmēt integrētu reģio-
nālo attīstību.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja, padomniece 

Eiropas Savienības jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
30. oktobrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par jauno de minimis atbalsta uzskaites sistēmu 
(informēs Finanšu ministrijas Komercdarbības at-
balsta kontroles departamenta direktore Dace Ber-
kolde un direktores vietniece Edīte Bērziņa).

2. Par papildu ierobežojumiem pašvaldību aiz-

ņēmumiem 2018. gada 4. ceturksnī, kā arī par 
jaunāko informāciju saistībā ar 2019. gada valsts 
budžetu (informēs Finanšu ministrijas Pašvaldību 
finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas 
departamenta direktore Inta Komisare un direkto-
res vietniece Baiba Tisenkopfa).
3. E-rēķinu saņemšana un apstrāde Rīgas pilsētas 
pašvaldībā (informēs Rīgas domes Finanšu de-
partamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes 
priekšnieka vietnieks, Grāmatvedības metodoloģi-
jas nodaļas vadītājs Jānis Bergmanis).
Sēdi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei. 
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4330-lps-domes-sede-1-novembri-2018
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv


6

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides 
aizsardzība” sanāksme Jūrmalā

LPS pašvaldību sadarbības tīkla “Vides aizsardzība” 
sanāksme notiks 31. oktobrī plkst. 10 Jūrmalas pil-
sētas Mūzikas skolā (Jūrmalā, Strēlnieku 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 atkritu-
mu svēršanu (“Clean R”).

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS Jaunatnes lietu atbalsta tīkla 
sanāksme Jūrmalā

LPS Jaunatnes lietu atbalsta tīkla sanāksme notiks 
31. oktobrī plkst. 10 Slokas pamatskolā (Jūrmalā, 
Skolas ielā 3).

Darba kārtība:

10:00‒10:30 – Reģistrācija.

10:30‒10:40 – Sanāksmes atklāšana, Jūrmalas pil-
sētas prezentācija par Jūrmalu.

10:40‒10:50 – Par LPS Jaunatnes lietu atbalsta tīkla 
darbību (LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vaz-
diķe).

10:50‒11:20 – Jūrmalas pilsētas pieredze jaunat-
nes jautājumu organizēšanā un īstenošanā (Jūrma-
las pilsētas jaunatnes lietu speciāliste Linda Kalni-
ņa-Roderte).

11:20‒12:00 – Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) aktualitātes, sadarbība ar LPS Jaunatnes lietu 
atbalsta tīklu (IZM Politikas iniciatīvu un attīstības 
departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā 
Aija Riba).

12:00‒12:40 – Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) atbalsts un sadarbība ar pašval-
dībām (JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta 
daļas projektu koordinatore Agnese Lorence).

Par Saulkrastu novada “Jauniešu mājas” attīstību, 
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projektu “Europe Goes Local” un iesaisti citās JSPA 
administrētajās programmās (Saulkrastu novada 
“Jauniešu mājas” jaunatnes darbinieks Renārs Pek-
sis).

12:40‒13:30 – Pusdienu pārtraukums.

13:30‒14:30 – Par programmu AWARD. Praktiskas 
aktivitātes (Valsts izglītības satura centra Interešu 
izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā 
referente, Award Latvia nacionālā koordinatore 

Katrīna Sprudzāne).

Pašvaldības labās prakses piemēri.

Ekskursija uz Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru 
(Raiņa ielā 50 ‒ 40).

Pašvaldības, kuras nav tīklā, bet labprāt gribētu 
šajā sanāksmē piedalīties, aicinātas sazināties ar 
LPS jaunatnes lietu speciālisti Leldi Vazdiķi, rakstot 
uz e-pasta adrresi lelde.vazdike@lps.lv.

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 1. novembrī plkst. 10 LPS 
ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:
1. Par LPS priekšlikumiem izmaiņām azartspēļu 
pieejamības un tās ierobežojumu regulējumā (in-
formēs LPS padomniece Lāsma Ūbele).
2. Par papildu ierobežojumiem pašvaldību aizņē-
mumiem 2018. gada 4. ceturksnī; par Finanšu mi-
nistrijas sniegto informāciju saistībā ar 2019. gada 
valsts budžetu (informēs Lāsma Ūbele).
3. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 1. novembrī plkst. 13 Rī-
gas domes ēkā (Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāvā, sēžu 
zālē).

Darba kārtība:

1. LPS apbalvojuma pasniegšana Guntai Liepai.

2. Valsts aizsardzības un patriotisma fonda 
“Namejs” un Latvijas Ģenerāļu kluba Atzinības 
rakstu pasniegšana pašvaldībām.

3. Tikšanās ar ārlietu ministru, finanšu ministri un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
tru par ES daudzgadu budžeta 2021.‒2027. gadam 
projektu un to pavadošajiem likumdošanas aktu 
projektiem (t.sk. Kohēzijas politikas likumdošanas 
aktu projektiem, Reģionālas attīstības fonda regulu 
u.c.), kā arī Latvijas pozīcijām, sarunu procedūru, 
lēmumu pieņemšanas norisi un progresu Latvijas 
nacionālo pozīciju pārstāvēšanā. VARAM esam lū-
guši arī sniegt informāciju par veidu, kā tiks nodro-
šināta integrēta reģionālā attīstība nākamajā plā-
nošanas periodā.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

mailto:lelde.vazdike@lps.lv
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LPS Uzņēmējdarbības tīkla diskusija par 
tūrisma attīstības iespējām reģionos

Foto: Sandra Bērziņa

2. novembrī plkst. 11 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) LPS organizē Uzņēmējdarbības 
tīkla diskusiju par tūrisma attīstības iespējām re-

ģionos ar mērķi meklēt risinājumus tūrisma attīs-
tībai reģionos un resursu racionālai izmantošanai, 
vienlaikus apzinot tūrisma nozares riskus reģionos.

Darba kārtība:

1. Par pētījumu “Tūrisma attīstības veicināšana Lat-
vijas reģionos” (informēs Saeimas Analītiskā die-
nesta pētniece Ilona Beizītere).

2. Par tūrisma galamērķu plānošanas teoriju 
un praksi, valsts un pašvaldību lomu (informēs 
prof. Maija Rozīte).

3. Diskusija: vai tūrismā jomā tiek realizēta godīga 
konkurence no pašvaldības puses? (LPS padomnie-
ce uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane, 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 
Valdes priekšsēdētāja Asnāte Ziemele un Dr. Aija 
van der Steina).

Diskusiju nebūs iespēja vērot tiešraidē!

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības 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 
(IUB) vadītāja Dace Gaile

ES fondu projekti: iepirkumi, labā prakse, tipis-
kās kļūdas – CFLA Satiksmes infrastruktūras pro-
jektu nodaļas vadītāja Liāna Teilāne.

Zaļais iepirkums: gaidāmās izmaiņas – VARAM 
Koordinācijas departamenta direktors Māris 
Klismets un Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības 
nodaļas vecākais eksperts Uģis Zanders.
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Elektronisko iepirkumu sistēma darbībā: kata-
logi un e-konkursu vide; izmaiņas 2019. gadā – 
VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta di-
rektors 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”; Kul-
tūras un radošo industriju centrā starptautiskās 
izstādes “Tik tālu, bet tomēr tuvu: Latvija un Po-
lija. Vairāk nekā 100 gadu kopīga vēsture” ap-
skate; robežkontrole Vientuļos; Viļakas Vissvē-
tās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca; tikšanās 
ar zemnieku saimniecības “Kotiņi” vadītāju Aldi 
Ločmeli; Rekovas dzirnavu apskate ar nelielu pa-
kavēšanos…

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 
mikroliegumu platības un to īpatsvars 
administratīvo teritoriju vienībās 
2018. gadā

LPS ir veikusi aprēķinus 
par īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un mik-
roliegumu platībām un 
to īpatsvaru administra-
tīvo teritoriju vienības 
2018. gadā.

Tabulā apkopotas valsts nozīmes īpaši aizsargāja-
mo dabas teritoriju (ĪADT) un mikroliegumu pla-
tības hektāros un procentos no kopējās adminis-
tratīvi teritoriālās vienības. Aprēķināta arī kopējā 
mikroliegumu un ĪADT platība katrā administratīvi 
teritoriālajā vienībā.

Jāņem vērā, ka šī kopējā platība ne vienmēr ir ĪADT 
un mikroliegumu aizņemto platību summa, jo dau-
dzos gadījumos mikroliegumi izveidoti īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās.

Teritorijas atrašanās ĪADT ne visos gadījumos no-
zīmē saimnieciskās darbības aprobežojumus. To 
būtiskuma pakāpe svārstās no aizliegumu neesa-
mības līdz pilnīgam saimnieciskās darbības aizlie-
gumam atkarībā no ĪADT kategorijas un zonējuma. 
Mikroliegumos saimnieciskā darbība ierobežota 
būtiski.

Dati pieejami šeit: blis.lps.lv.

Tāpat izveidoti pieci kartogrāfiskie materiāli/aplikā-
cijas, lai uzskatāmāk aplūkotu datus.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

“PuMPuRS” un ES līdzekļi – pašvaldībām

Pašvaldību izglītības tīklā LPS organizēs četrus se-
minārus par darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sa-

mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īsteno-
jot preventīvus un intervences pasākumus” projek-
tu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” – “PuMPuRS” – īstenošanas gaitu 
pašvaldībās un pašvaldību pieredzes apmaiņu.

https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=139&sheet_id=155&start=0
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Informācija par projektu pieejama Izglītības kvali-
tātes valsts dienesta interneta vietnē šeit.

Projekta mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu vispārīgās izglī-
tības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā 
arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārīgās 
izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, 
kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē 
turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās 
atstumtības un nabadzības risku. Projekta laikā ir 
iespēja sniegt individuālu materiālo un konsultatī-
vo atbalstu izglītojamajiem ar priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanas risku, sistēmisku atbalstu riska gru-
pas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācī-
bu vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai 
pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Par projekta sadarbības partneriem var kļūt ikviena 
Latvijas pašvaldība vai valsts profesionālās izglītī-
bas iestāde (VPII). Projekta īstenošanai sadarbības 
partneris var piesaistīt stratēģiskos partnerus: sko-
lu, izglītības pārvaldes, sociālo dienestu, bāriņtiesu 
un citas iestādes. Pašvaldības vai VPII var iesaistī-
ties gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas 
periodā. Arī pašvaldībā esošās izglītības iestādes 
var tikt iesaistītas pakāpeniski, ja nav iespējams 
vienlaicīgi iesaistīt visas.

No 119 pašvaldībām projektā šobrīd iesaistījušās 

58. Jāņem vērā, ka tām pašvaldībām, kuras ir ie-
saistījušās projektā “PuMPuRS”, tiek izsludināts 
projektu konkurss jauniešu mācību motivācijas 
veicināšanai ar mērķi veicināt jauniešu motivāciju 
turpināt izglītību, palielināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē, iesaistīt aktivitātēs un jaunatnes ini-
ciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Projek-
tu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projektā 
“PuMPuRS”, un idejas īstenošanai iespējams iegūt 
4600 eiro ar vienkāršotu atskaišu sistēmu. Tas ir 
vērienīgs atbalsts pašvaldību darbam ar jaunatni: 
tuvāko piecu gadu laikā paredzēts ieguldīt 2,6 mil-
jonus eiro, piešķirot finansējumu 560 jaunatnes 
iniciatīvu projektiem visā Latvijā.

Pašvaldībām ir ļoti svarīgi iesaistīties projektā 
“PuMPuRS”, jo projekta finansējumu var izmantot 
skolēnu atbalstam un ir iespēja par ieguldīto darbu 
samaksāt pedagogiem.

Lai pašvaldības kopā izvērtētu projekta “PuM-
PuRS” iespējas un iesaistītos projekta realizācijā, 
LPS 7. novembrī, 21. novembrī, 28. novembrī un 
5. decembrī Izglītības tīklā organizēs informatīvos 
un pieredzes apmaiņas seminārus.

Pirmais seminārs 7. novembrī notiks Cēsīs, kur tiks 
aicinātas Vidzemes pašvaldības, nosūtot uz pašvaldī-
bu uzaicinājumu ar saiti uz elektronisko reģistrāciju.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

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.

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
nozīmes interešu izglītības iestādes statusa piešķir-
šanas, anulēšanas un valsts nozīmes interešu izglī-
tības iestāžu finansēšanas kārtība”, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2012. gada 20. marta noteikumos Nr. 190 
“Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un 
policijas reaģēšanas laiku””, 2. pielikums.

25. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-1083 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagas-
tā zemes nodalījuma joslai”

VSS-1085 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku 
robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai”

VSS-1092 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jel-
gava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves 
projekta īstenošanai”

VSS-1093 – Noteikumu projekts “Valsts atbalsta 
jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai piešķiršanas 
kārtība”

VSS-1095 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā iz-
manto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts 
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveidei”

VSS-1100 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā 
nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā”

VSS-1101 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-1087 – Noteikumu projekts “Ceļu satiksmes 
drošības padomes nolikums”

VSS-1097 – Likumprojekts “Grozījumi Meža liku-
mā”

VSS-1098 – Rīkojuma projekts “Par Rēzeknes no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1099 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 
238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība vietējām rīcības grupām starpterito-
riālai un starpvalstu sadarbībai””

LPS NESASKAŅO

Latviju apceļo interaktīva izstāde par ES 
fondu atbalstu
Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāta interaktīva 
ceļojošā izstāde par Eiropas Savienības (ES) struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) atbalstu. 
29. oktobrī–5. novembrī izstāde viesojas Jelgavas 
“Pilsētas pasāžā”, Dobeles Centrālajā bibliotēkā un 
Saldus Centrālajā bibliotēkā.

Finanšu ministrija aicina izmantot iespēju ES fondu 
jeb kohēzijas politikas 30 gadu jubilejai veltītajā iz-
stādē uzzināt par ieguvumiem, ko ES fondi sniedz 
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 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464946
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464946
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464946
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464946
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464949
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464949
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464949
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464949
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464949
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464955
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464955
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464955
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464954
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_41_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_41_p2.pdf


12

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:

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 Kultūras 
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, Preiļos, 
Jēkabpilī, Ogrē un Bauskā.

Semināru cikla noslēgums Jelgavā

Šoruden Centrālā finanšu un līgumu aģentū-
ra (CFLA) rīkoja semināru ciklu reģionos par labo 
praksi ES fondu atbalsta izmantošanā, sniedzot in-
formāciju par aktualitātēm fondu ieviešanā, kā arī 
ES fondu atbalstu Latvijai pēc 2020. gada. Šāgada 
“lielais jautājums” – datu aizsardzība – tika vērtēts 
ES fondu projektu ieviešanas kontekstā, tāpat tika 
skaidrota sankciju piemērošana publiskajos iepir-
kumos. Ar pieredzi projektu īstenošanā dalījās ES 
fondu finansējuma saņēmēji katrā reģionā. Rudens 
semināru ciklu līdz šim apmeklējuši ap 400 intere-

sentu Rīgā, Rēzeknē, Kuldīgā un Priekuļos.

Labās prakses semināru cikls noslēgsies 31. oktob-
rī Jelgavā, konferenču telpā “Silva” (Driksas ielā 9).

Pieredzes stāstu sērijā Zemgales reģiona seminārā 
par Jelgavas domes īstenotajiem projektiem stāstīs 
pašvaldības pārstāves, savukārt ar veselības veici-
nāšanas projekta vadīšanā gūtajām atziņām iepa-
zīstinās Vecumnieku novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja.

Pieteikšanās apmeklējumam un darba kārtība pie-
ejama CFLA mājaslapā.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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Informatīvais seminārs par ES programmām

31. oktobrī mākslas 
galerijā “PUTTI” (Rīgā, 
Peitavas ielā 5) notiks 
bezmaksas informatī-
vais seminārs par ES 
programmām “Eiropa 
pilsoņiem” un “Radošā 
Eiropa” un par Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) ad-
ministrētajām ES programmām.

Lai veicinātu organizāciju iesaisti projektos, Kultū-
ras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 
informācijas punkts Latvijā aicina potenciālos pro-
jektu iesniedzējus piedalīties šajā informatīvajā 
seminārā. Tas īpašs ar to, ka līdztekus informācijai 
par programmu piedāvātajām finansējuma iespē-
jām projekta iesniedzēja pieredzē dalīsies Ķekavas 
novada jaunatnes iniciatīvu centra direktore Linda 
Arhinoviča.

Semināra darba programma ŠEIT. Pieteikšanās se-
mināram ŠEIT.

Studenti var pieteikties semināram Vācijā

Studenti var pieteikties semināram “Baltijas jūras 
jaunatnes dialogs 2018”, kas notiks 16.‒21. no-
vembrī Vācijā, Ēverzē (Oeversee). Seminārs pare-
dzēts politikas zinātņu studentiem vecumā no 18 
līdz 28 gadiem, kuri ir ieinteresēti Baltijas jūras val-
stu sadarbībā, kā arī tiem, kas šobrīd vēl studē vai 

nesen absolvējuši. To organizē Baltijas jūras valstu 
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.

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

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

Seminārs “E-adreses ieviešana iestādēs”

Oficiālās elektroniskās adreses likums nosaka, ka 
valsts iestādēm, tajā skaitā pašvaldībām un arī 
privātpersonām, kurām deleģēts valsts pārvaldes 
uzdevums, e-adresi bija obligāti jāuzsāk izmantot 
līdz 15. oktobrim. Secināts, ka vēl aizvien ir daudz 

iestāžu, kuras nav uzsākušas pieslēguma izveidi e-
adresei vai ir procesā.

Tāpēc VARAM 1. novembrī 409. telpā (Rīgā, Peldu 
ielā 25) plkst. 13 rīko semināru “E-adreses ievieša-
na iestādēs”.

Seminārā tiks sniegtas atbildes uz biežāk uzdota-
jiem jautājumiem par iestādes iekļaušanu Uzņē-
muma reģistra Publisko personu un iestāžu sarak-
stā, e-adreses izmantošanu un pieslēguma izveidi 
e-adresei.

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:///C:/Users/Marks/Desktop/Lidzi/InfoLogs%2041/Apply at bit.ly/BSYD2018 by 31 October 2018
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Pasākumam tiks nodrošināta tiešraide. Tā būs pie-
ejama VARAM vietnē.

Pirms tiešraides vai tiešraides laikā jautājumus va-
rat sūtīt: eadrese@varam.gov.lv.

“Lauku ceļotāja” gada noslēguma 
seminārs – kontaktbirža Kandavā

8. novembrī Kalnmuižas 
pilī Kandavas novadā notiks 
Latvijas Lauku tūrisma aso-
ciācijas (LLTA) “Lauku ceļo-
tājs” gada noslēguma semi-
nārs-kontaktbirža “Vietējais 

ēdiens no ražotāja līdz ēdinātājam”.

Pasākumā asociācijas “Lauku ceļotājs” preziden-
te Asnāte Ziemele stāstīs par asociācijas šāgada 
aktualitātēm, 2018. gada uzņēmēju aptaujas re-
zultātiem, likumdošanas jaunumiem, iniciatīvām 
par godīgu uzņēmējdarbības konkurenci reģionos 

u.c. Divi šefpavāri – Raimonds Zommers un Māris 
Astičs – dalīsies pieredzē un diskutēs par vietējās 
pārtikas nozīmi ēdienkartēs un līdzšinējo sadarbī-
bu 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, AIZ-
PILDOT ANKETU.

Iepirkumu Gada balva 2018

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzrau-
dzības biroju jau otro reizi Baltijā rīko Iepirkumu 
Gada balvas pasniegšanu un gada nozīmīgāko kon-
ferenci iepirkumu jomā, kas norisināsies 2019. gada 
17. janvārī. Pieteikšanās – līdz 2. novembrim.

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 

http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide
mailto:eadrese@varam.gov.lv
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://svaigi.lv/
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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iepirkums”; “Gada zaļākais iepirkums”; “Iepirkumu 
simpātija”.

Iepirkumu gada balvas ceremonijā uzvarētājiem 

tiks pasniegtas īpaša dizaina balvas.

Konkursa nolikums pieejams šeit. Papildu informā-
cija šeit.

Brīvības forums Jēkabpilī

3. novembrī Jēkabpilī, Krustpils Kultūras namā, 
norisināsies brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvī-
bai”, kurā izskanēs personību iedvesmas stāsti par 
to, kā viņi izmantojuši brīvību.

Brīvības foruma ideja – 2018. gadā deviņās repub-
likas pilsētās veidot forumu ideju apmaiņas, disku-
siju, lekciju, priekšlasījumu, sarunu formātā, kurā 
aicināti piedalīties katras pilsētas, reģiona, valsts iz-
cilākie prāti visdažādākajās jomās. Brīvības forums 
ietver sarunu un ideju apkopošanu nākamajam 
gadsimtam. Tā mērķis ir veidot atgriezenisko saiti, 

ideju un domu apmaiņu starp Latvijas, Jēkabpils iz-
cilniekiem un Jēkabpilī dzīvojošajiem.

Ar katru uzaicināto personību norisināsies fokus-
grupu diskusija, pēc tām sekos paneļdiskusija, kurā 
piedalīsies visi pārstāvēto nozaru cilvēki. Diskusiju 
vadīs Ansis Bogustovs.

Lūdzam pieteikt savu dalību forumā un aizpildīt 
pieteikuma anketu šeit.

Foruma noslēgumā apmeklētājiem dāvana – bez-
maksas apmeklējums uz Guntara Rača un grupas 
“Saldās sejas” grāmatas “365” svētku koncertu.

http://zurnalsiepirkumi.lv/wp-content/uploads/2018/09/IepirkumuGadaBalva-nolikums2018.pdf
http://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva-pieteikt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6eQulCNsMmZGfFWt51fxc4DhbAr9X75AofDGWmMQuiHLOQ/viewfor
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Likteņdārzs aicina skolēnus piedalīties 
konkursā par lielāko novada sveci

Gatavojoties Latvijas Re-
publikas simtgades svinī-
bām, Likteņdārzs aicina 
skolēnus piedalīties kon-
kursā par lielāko novada 
sveci. Skolēni tiek aicināti 
veidot klasi pārstāvošās 

komandas, kopīgi vākt parafīnu un vecās sveces, 
lai konkursa noslēgumā sadarbībā ar SIA “Baltic 
Candles” tiktu izlietas piecas lielsveces – pa vienai 
katram novadam (Latgalei, Kurzemei, Vidzemei un 
Zemgalei) un Rīgai.

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

apmeklēt hokeja spēli un tikties ar hokejistiem.

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

Konkursā izgatavotās novadu lielsveces tiks iedeg-
tas 18. novembra pasākumā Likteņdārzā, kur tradi-
cionāli tiek sagaidīts saulriets un no svecītēm izvei-
dota Latvijas valsts kontūra. Noslēguma pasākumā 
arī apbalvos konkursa uzvarētājus un godinās visus 
dalībniekus.

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

Aicina uz apmācībām par inovatīviem 
meliorācijas risinājumiem

Tuvojoties Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) īs-
tenotā projekta “Nutrinflow” noslēgumam, norisi-
nāsies trīs semināri par inovatīviem risinājumiem 
meliorācijā, infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovā-
cijā Zemgalē.

Lai rosinātu dialogu starp ieinteresētajām pusēm, 
zemju īpašniekiem, topošajiem meliorācijas sistē-
mu inženieriem un valsts institūciju darbiniekiem, 

tā paaugstinot izpratni par vajadzību strādāt pie 
vienota redzējuma sakārtotas vides uzturēšanā un 
attīstībā, norisināsies trīs semināri – Dobelē, Aiz-
krauklē un Jelgavā. Tajos interesenti varēs iepazī-
ties gan ar valsts un ES atbalsta politikas īstenošanu 
meliorācijā, gan arī ar projekta “Nutrinflow” akti-
vitātēm un Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes inovatīvajiem ūdenssaimniecības projektiem. 
Katru semināru papildinās mācību vizīte dažādās 
teritorijās, praksē demonstrējot veiksmīgus risinā-
jumus, kas ir abpusēji izdevīgi sabiedrībai un zemju 
īpašniekiem.

Semināri norisināsies no 6. līdz 8. novembrim, un 
to darba kārtība atrodama ZPR interneta vietnē 
www.zemgale.lv. Interesenti dalībai seminārā var 
pieteikties, rakstot projekta “Nutrinflow” pārstā-
vim Edgaram Paulovičam (Edgars.Paulovics@zpr.
gov.lv). Plašāka informācija pa tālruni 22338666.

http://www.liktendarzs.lv
mailto:Edgars.Paulovics@zpr.gov.lv
mailto:Edgars.Paulovics@zpr.gov.lv
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Kurzemē apmācību semināru cikls par 
kuršiem un tūrisma produkta veidošanu

Kurzemes plānošanas reģions ar apmācībām Gro-
biņā 25. oktobrī aizsāka semināru ciklu “Kurši. Tū-
risma produkta veidošana”, uz ko 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.

9. novembrī Kuldīgas novada Turlavā tiks meklē-
tas atbildes uz jautājumiem par kuršu ķoniņiem: 
kas viņi bija, vai unikālais ķoniņu statuss ir vērtība 
mūsdienās, vai nostāstiem bagātā Ķoniņciema Elku 
birzs ir interesants un pievilcīgs tūrisma objekts 
ceļotājiem. Šajā dienā priekšlasījumā prof. Janīna 
Kursīte-Pakule stāstīs par kuršu ķoniņiem mūsdie-
nās un vēsturnieks Agris Dzenis atskatīsies uz kuršu 
ķoniņiem vēsturē.

Informācija par semināriem un pieteikšanās Kurze-
mes plānošanas reģiona vietnē šeit.

Aicinājums piedalīties pašvaldību kausa 
izcīņā Brīvības rogainingā Kandavā

17. novembrī Kandavā norisināsies orientēšanās 
sacensības “Brīvības rogainings 2018”, kurās tiek 
aicinātas piedalīties pašvaldību komandas no visas 

Latvijas. Tā kā šīs nav sacīkstes uz ātrumu, bet gan 
izturības un prāta asuma (stratēģiskās domāšanas) 
pārbaude brīvā dabā, tad piedalīties var ikviens 
pašvaldības darbinieks.

Ja neesat to paspējuši izdarīt, tad vēl varat pagūt 
izveidot pašvaldības komandu un piedalīties rogai-
ningā!

Pieteikšanās līdz 11. novembrim plkst. 23:59, aiz-
pildot pieteikumu šeit vai šeit vai rakstot uz e-pasta 
adresi sveikuli@sveikuli.lv. Sākot ar 12. novembri, 
pieteikšanās tikai pa minēto e-pastu.

Plašāka informācija COK “Silva” vietnē www.coksil-
va.lv.

Starpkultūru dialoga 
projektu darbnīca

Latvijas Pilsoniskā alian-
se ar Kultūras ministrijas 
atbalstu 21. novembrī or-
ganizē starpkultūru dialo-
ga projektu darbnīcu, kur 

profesionāla lektora vadībā būs iespēja padziļinā-
tāk uzzināt par starpkultūru dialoga jomu, iedves-
moties, lai radītu jaunas projektu idejas, un dienas 
gaitā radīt jaunu projekta ideju, ko noslēgumā iz-
vērtēs žūrija.

Pasākumam aicināta pieteikties ikviena Rīgas reģio-
na nevalstiskā organizācija, kas vēlas uzzināt vairāk 

https://ej.uz/Baltu_cels_Kurzeme
http://www.rogaining.lv
http://www.rogaining.lv
mailto:sveikuli@sveikuli.lv
http://www.coksilva.lv
http://www.coksilva.lv
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par starpkultūru dialogu un kopīgi dienas garumā 
radīt projektu ideju – starpkultūru dialogu veicino-
šus projektus Rīgas reģionā, kas vērsti uz savstarpē-
jas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu. 

Kopējais projektu fonds ir 5000 eiro.

Reģistrēties dalībai var līdz 15. novembrim, aizpil-
dot pieteikuma anketu ŠEIT.

Skolu direktoru vietniekiem mācību darbā 
un metodiķiem

Pašvaldības bieži saņem dažādus pie-
dāvājumus, tajā skaitā izglītības iestāžu 
darbiniekiem. Tā, piemēram, nesen vi-
sām skolām tika izsūtīta e-pasta vēstule, 
kurā mazākumtautību skolu pedagogiem 

piedāvāja vairākus kursus par maksu.

Vēršam uzmanību, ka projektā LVA ir piešķirts ie-
vērojams finansējums, lai mācītu mazākumtautību 
skolu pedagogus, kā pakāpeniski pāriet uz mācī-
bām latviešu valodā, un, pirms piekrist dažādiem 
komerciestāžu piedāvājumiem pedagogu apmācī-
bai par maksu, ir jāpainteresējas Izglītības un zināt-
nes ministrijā vai Valsts izglītības satura centrā.

Tūrisma maršruts gardēžiem Zemgalē

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=f9c732a6b3&e=c29645e246
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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

Apvienojoties desmit mājražotājām, šovasar iz-
veidots tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces 
aicina ciemos”, kurā iespējams paviesoties piecos 
novados un izgaršot daudzveidīgus un neparastus 
ēdienus lauku vidē Zemgalē.

Tūrisma maršruts piedāvā ceļot pa Ozolnieku, Au-
ces, Tērvetes, Jelgavas un Bauskas novadu un bau-
dīt desmit Zemgales saimnieču gatavotus ēdienus 
un īpašos produktus – ķiploku biezzupu, krāsnī 
ceptu saldskābmaizi ar kaņepju sviestu, jēra gaļas 
sautējumu, mājas sierus, pilngraudu miltu virteņus 
un kailgraudu miežu saldo ēdienu, mājas kondito-
reju (smalkmaizītes, bulciņas, kliņģerus, lauku kū-
kas ar vārīto krēmu, biezās vafeles ar piparmētru 
sīrupu un aitas piena saldējumu).

Maršrutā apvienojušās Zemgales mājražotājas, ku-
ras ražo kvalitatīvu produkciju, ir atvērtas un vies-
mīlīgas, uzņemot tūristu grupas. Saimnieces aicina 
maršrutu izmēģināt arī individuālajiem tūristiem – 
svinēt ģimenes svētkus un gadskārtas, apvienojo-
ties nelielās grupās vismaz desmit dalībnieku sa-
stāvā. Apmeklējumu vēlams pieteikti vismaz trīs 
dienas iepriekš.

Akcija norit no 1. jūnija līdz 18. novembrim. Tās lai-
kā ir iespēja piedalīties loterijā, apmeklējot vismaz 
piecus maršruta punktus un krājot zīmodziņus. Ak-
cijas noslēgumā tiks izlozēti pieci ceļotāji, kuri sa-
ņems Zemgales saimnieču gardumu grozu.

Ar maršrutu var iepazīties šeit.

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.

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/
http://visit.jelgava.lv/media/k2/images/pdf_faili/Zemgales_saimnieces_aicina_ciemos_brosura.pdf
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