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Apsveicam!

LPS Domes sēde

“Latvijas Pašvaldību savienība kategoriski nepiekrīt 
Eiropas Komisijas piedāvātajam kohēzijas politikai 

atvēlētā finansējuma samazinājumam. Iestājo-
ties Eiropas Savienībā, Latvija pilnībā atvēra sa-
vas robežas brīvai preču, pakalpojumu un darba-
spēka kustībai, bet rezultāts ir Latvijas iedzīvotāju 
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izceļošana. Kohēzijas politikas finansējumam ir 
jābūt instrumentam, kas nodrošina Latvijā tādu 
dzīves līmeni, lai mūsu iedzīvotāji nebūtu spiesti iz-
ceļot,” 1. novembrī Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes sēdē uzsvēra LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis.

Par ES daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam 
un to pavadošajiem likumdošanas aktu projektiem 
(t.sk. kohēzijas politikas likumdošanas aktu projek-
tiem, Reģionālas attīstības fonda regulu u.c.), kā 
arī Latvijas pozīcijām, sarunu procedūru, lēmumu 
pieņemšanas norisi un progresu mūsu valsts nacio-
nālo pozīciju pārstāvēšanā izteicās finanšu ministre 
Dana Reizniece-Ozola, ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Re-
ģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits. Ar prezentācijām “Latvijas interešu 
aizstāvība: Eiropas Savienības daudzgadu finanšu 
shēma un kohēzijas politika pēc 2020. gada” un 
“VARAM. Reģionālā politika pēc 2020. gada. Integ-
rēta reģionālā attīstība” varat iepazīties šeit.

LPS Dome apstiprināja arī priekšlikumus nākamās 
valdības deklarācijai. Tie ir šādi:

•	 Viens no katras demokrātiskas iekārtas galvena-
jiem pamatiem ir vietējā vara, tāpēc, strādājot 
pie valdības deklarācijas, ievērot Eiropas vietējo 
pašvaldību hartu un subsidiaritātes principu.

•	 Konsultēties ar pašvaldībām pirms deklarācijas 
parakstīšanas, lai konstruktīvi apspriestu rīcības 
virzienus, kas ietekmēs pašvaldību darbību.

•	 Uzsvaru deklarācijā likt uz sasniedzamo labumu, 

nevis uz labuma sasniegšanas līdzekļiem:

– enerģētikā OIK atcelšanas mērķis ir samazi-
nāt elektrības un siltuma tarifus iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem, tādējādi paaugstinot 
konkurētspēju;

– izglītības reformas mērķis ir panākt augstāku 
izglītības kvalitāti un tās organizācijas efekti-
vitāti, tādējādi nodrošinot prasmīgākus uzņē-
mēju un darbaspēka resursus;

– administratīvā dalījuma pilnveidošanas un 
sadarbības veicināšanas mērķis ir veicināt 
ekonomisko un sociālo attīstību visā valsts 
teritorijā;

– veselības reformas mērķis ir uzlabot veselī-
bas pakalpojumu pieejamību visā valsts teri-
torijā;

– ceļu infrastruktūras uzlabošana ir priekšno-
sacījums visu pārējo reformu ieviešanai.

Vēl LPS Dome atbalstīja Kurzemes un Vidzemes 
plānošanas reģiona ierosinājumus plānošanas re-
ģionu stiprināšanai.

Domes sēdē tika arī pasniegts LPS apbalvojums 
ilggadējai Latvijas Pašvaldību mācību centra vadī-
tājai Guntai Liepai. Savukārt Valsts aizsardzības un 
patriotisma fonds “Namejs” un Latvijas Ģenerāļu 
klubs pašvaldībām pasniedza Atzinības rakstus par 
sadarbību jaunatnes patriotiskās audzināšanas pa-
sākumu organizēšanā un Jaunsardzes kustības po-
pularizēšanā.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Valdes sēde

1. novembrī pirms LPS Domes sēdes uz savu kārtē-
jo ikmēneša sanāksmi pulcējās LPS Valdes locekļi, 
lai apspriestu priekšlikumus nākamās valdības de
klarācijai, ko dažas stundas vēlāk atbalstīja Dome.

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautāju-
mos Lāsma Ūbele informēja par LPS priekšliku-
miem izmaiņām azartspēļu pieejamības un tās 

ierobežojumu regulējumā un par papildu ierobe-
žojumiem pašvaldību aizņēmumiem 2018. gada 
4. ceturksnī, kā arī iepazīstināja ar Finanšu ministri-
jas (FM) sniegto informāciju saistībā ar 2019. gada 
valsts budžetu.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/?__tn__=K-R&eid=ARCHb_VZMqlfckzczLdolQmbQbx1JB5HeM6-Gl5u8j5lEVsWm7GT801Q5O6YjJbKbCAEYFnyagiH2bkd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCJzWTKK-g3kHbEQadG_iyyJsS414Tq2teuVzIFSbtMHQYny_9DwlqOSZTxU6aE_g6DFsksr4kGda6dtTezty59DujL650DnOfqD2W7JY3BjT2u0n3ql1OovT3pcmUO5iId5Chw-Txb_YWJ7xkMogJCoGU678P9Zq2yIbplSicnGJfaBGGrp8Eq-AbDup5-72YsO94lzSSqhYOgU63wU03xUQU
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018-10-31_MFF_LPS_jauna.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018-10-31_MFF_LPS_jauna.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018-10-31_MFF_LPS_jauna.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018-10-31_MFF_LPS_jauna.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/VARAM_LPSdomessede_01_11_2018.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/VARAM_LPSdomessede_01_11_2018.pdf
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4330-lps-domes-sede-1-novembri-2018
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4330-lps-domes-sede-1-novembri-2018
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

30. oktobrī notika LPS Finanšu un ekonomikas ko-
mitejas sēde, kurā izskatīja trīs jautājumus.

Par jauno de minimis atbalsta uzskaites sistēmu 
informēja FM Komercdarbības atbalsta kontroles 
departamenta direktores vietniece Edīte Bērziņa. 
FM izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “De minimis atbalsta uzskaites un piešķirša-
nas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veid-
lapu paraugi”, kura mērķis ir noteikt de minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas, sistēmas satura, 
tās izveidošanas, uzturēšanas, datu izmantošanas, 
aktualizācijas un informācijas aprites kārtību, lieto-
tāju lomu un tiesības sistēmā, lietotāju piekļuves 

kārtību sistēmai u.c. De minimis atbalsta uzskaites 
sistēma būs valsts informācijas sistēma, kas nodro-
šinās centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uz-
skaiti elektroniskā veidā. Plānots, ka atbalsta snie-
dzējiem obligāts pienākums izmantot sistēmu de 
minimis atbalsta uzskaitē būs no 2019. gada 1. jū-
lija.

Otrais sēdē izskatāmais jautājums bija par papil-
du ierobežojumiem pašvaldību aizņēmumiem 
2018. gada 4. ceturksnī un par 2019. gada valsts 
budžetu. 16. oktobra valdības sēdē tika skatīts in-
formatīvais ziņojums “Par 2018. gada kopējo paš-
valdību aizņēmuma limitu” un pieņemts lēmums, 
kas paredz palielināt pašvaldību aizņēmumu kopē-
jo palielinājumu par 58,7 miljoniem eiro; šāgada 
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4. ceturksnī jaunas pašvaldību aizņēmumu atļaujas 
izsniegt ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu un projekta “Mežaparka Lielās 
estrādes rekonstrukcija” B daļas pirmā posma īste-
nošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018. gadā un 
vidējā termiņā pašvaldību aizņēmumu kopējā pa-
lielinājuma ietvaros, bet pārējo investīciju projektu 
īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018. gadā 
tikai tad, ja pašvaldības šā gada 4. ceturksnī ir 
veikušas aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas vai 
iesniegušas Finanšu ministrijā informāciju par at-
balstītā aizņēmuma apmēra samazināšanu. Plašāk 
par jaunajiem aizņemšanās nosacījumiem pārējo 
investīcijas projektu īstenošanai gada pēdējos mē-
nešos un par aktualitātēm saistībā ar 2019. gada 
budžetu komitejas locekļus informēja FM Pašval-
dību finansiālās darbības uzraudzības un finansē-

šanas departamenta direktore Inta Komisare un 
viņas vietniece Baiba Tisenkopfa.

Turpinot iepriekšējā LPS Finanšu un ekonomikas 
komitejas sēdē iesākto tēmu par elektronisko rē-
ķinu (erēķinu) izmantošanu, ar Rīgas pilsētas 
pašvaldības pieredzi strukturētu datu (e-rēķinu) 
saņemšanā un apstrādē iepazīstināja Rīgas domes 
Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites 
pārvaldes Grāmatvedības metodoloģijas nodaļas 
vadītājs pārvaldes priekšnieka vietnieks Jānis Berg-
manis.

Sēdē sniegtās prezentācijas meklējiet un vairāk la-
siet šeit. Komitejas videoieraksts pieejams šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides 
aizsardzība” sanāksme Jūrmalā

LPS Vides aizsardzības tīkla dalībnieku tikšanās 
31. oktobrī notika Jūrmalas pilsētas Mūzikas sko-
lā, un, sanāksmi atklājot, LPS padomniece Sandra 
Bērziņa teica paldies Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 
par lielisko uzņemšanu un skaistajām telpām un 
priecājās, ka todien arī laikapstākļi bija dabas un 
vides draugu sabiedrotie.

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita 
Pudža atgādināja Norvēģijas Finanšu instrumenta 
nozīmi LPS pašvaldību sadarbības tīklu izveidē un 
atbalstā šā darba turpināšanai Latvijas pašvaldībās.

Ievadot tikšanās pirmo daļu par pašvaldību lomu 
vides aizsardzības prasību ievērošanas kontro-
lē uzņēmējdarbības jomā, LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa raksturoja 
pašvaldību lomu, uzdeva klātesošajiem jautājumu, 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/303-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-30-oktobri-2018
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vai darbojamies gana konstruktīvi, un aicināja dalī-
ties pieredzē.

Pirmā to darīja Ozolnieku novada pašvaldības At-
tīstības un projektu daļas vadītāja Inese Baumane. 
Viņa pastāstīja par savas pašvaldības veikumu dro-
šas vides radīšanā iedzīvotājiem un pieskārās tok-
sisko atkritumu problēmai, ar ko Ozolnieku novads 
mēģina tikt galā jau piecus gadus. Ventspils pilsē-
tas domes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja Ilga 
Zīlniece uzsvēra savas pilsētas specifiku saistībā ar 
ostu un tās darbību un pašvaldības rūpi atrast līdz-
svaru starp uzņēmēju interesēm un sabiedrību, kā 
arī pastāstīja par smaku problēmu, ko rada naftas 
produktu pārkraušana, un “elektroniskajiem de-
guniem”, ko izmanto pastāvīgam smaku kontroles 
monitoringam uz robežas ar dzīvojamo zonu. Jūr-
malnieki izvirzīja jautājumu par Priedaines dūņu 
smakām, tāpat sanāksmē tika uzsvērta arī grunts 
piesārņojuma problēma, kam vajadzētu pievērst 
uzmanību. Diskusijās vides tīkliņa dalībnieki nonā-
ca pie secinājuma, ka par VVD piesārņojošo atļauju 
izsniegšanu uzņēmumam atbildība jānes dienes-
tam un atļaujas saņēmējam, bet pašvaldībai vaja-
dzētu uzzināt, ja tās teritorijā bijuši kādi pārkāpumi 

vides jomā, un būtisku un atkārtotu pārkāpumu 
gadījumā pašvaldībai jābūt tiesībām rosināt piesār-
ņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu. Tāpat būtu 
jāanalizē iespēja pašvaldībām izdot saistošos notei-
kumus, kuros būtu papildu prasības vides aizsardzī-
bas jomā, t.sk. arī tiem uzņēmumiem, kam ir spēkā 
esošas piesārņojošās darbības atļaujas.

Sanāksmes otrajā daļā LPS padomniece lauku at-
tīstības jautājumos Sniedze Sproģe iepazīstināja ar 
aktualitātēm dalītās vākšanas jomā un uzteica “pio-
nierus” atkritumu svēršanā – Jūrmalas pilsētu, kas 
ar to nodarbojas jau pusgadu. Ar šo pieredzi iepa-
zīstināja “Clean R” pārstāvis Guntars Levics. Jūrma-
las pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja 
Zanda Sapronova ar prieku atzīmēja, ka Jūrmalas 
pilsētā nešķirotos sadzīves atkritumus var nogādāt 
šķirošanas laukumos un situācija ir uzlabojusies.

Vairāk lasiet šeit.

Sandra Bērziņa un Sniedze Sproģe,
LPS padomnieces,

un Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Jaunatnes lietu atbalsta tīkla 
sanāksme Jūrmalā

31. oktobrī notika pirmā Jaunatnes lietu atbalsta 
tīkla izbraukuma sanāksme. Par tās mājvietu bija 
izraudzīta Slokas pamatskola Jūrmalā.

Sanāksmi atklāja Jūrmalas pilsētas domes depu-
tāte Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Irēna Kausiniece, kura iepazīstināja 

ar jaunatnes darba organizēšanas principiem Jūr-
malā. Savukārt Jūrmalas pilsētas jaunatnes lietu 
speciāliste Linda Kalniņa-Roderte sīkāk pastāstī-
ja par to, kā kūrortpilsētā tiek organizēts darbs ar 
jaunatni.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja LPS jaunatnes lietu 
speciāliste Lelde Vazdiķe, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) pārstāves Aija Riba un Alma Brink-
mane, Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras pārstāve Agnese Lorence un Valsts izglītības 
un satura centra pārstāve AWARD Latvia nacionālā 
koordinatore Katrīna Sprudzāne. Labās prakses 
piemēros dalījās Saulkrastu novada “Jauniešu mā-
jas” jaunatnes darbinieks Renārs Peksis un Linda 
Vežuka no Auces vidusskolas.

Sanāksmes dalībnieki paviesojās arī Jūrmalas Jau-
natnes iniciatīvu centrā Raiņa ielā 50.

Vairāk lasiet šeit.

Lelde Vazdiķe,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4320-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vides-aizsardziba-sanaksme-jurmala
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/4347-notikusi-pirma-latvijas-pasvaldibu-jaunatnes-lietu-atbalsta-tikla-izbraukuma-sanaksme-jurmala
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LPS Uzņēmējdarbības tīkla diskusija par 
tūrisma attīstības iespējām reģionos

2. novembrī Pašvaldību savienībā notika LPS or-
ganizētā Uzņēmējdarbības tīkla diskusija par tū-
risma attīstības iespējām, lai meklētu risinājumus 
tūrisma attīstībai reģionos un resursu racionālai 
izmantošanai, vienlaikus apzinot nozares riskus re-
ģionos.

Ar pētījumu “Tūrisma attīstības veicināšana Latvi-
jas reģionos” iepazīstināja Saeimas Analītiskā die-

nesta pētniece Ilona Beizītere. Pārdomās par tū-
risma galamērķu plānošanas teoriju un praksi un 
valsts un pašvaldību lomu dalījās prof. Maija Rozī-
te. Diskusijā par to, vai tūrismā jomā pašvaldība īs-
teno godīgu konkurenci, piedalījās LPS padomnie-
ce uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane, 
Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 
Valdes priekšsēdētāja Asnāte Ziemele un Dr. Aija 
van der Steina.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS viesos – Dānijas pašvaldības 
Holstebro delegācija

2. novembrī LPS padomnieces Andra Feldmane un 
Ligita Pudža tikās ar Dānijas pašvaldības Holstebro 

delegāciju un iepazīstināja ar pašvaldību sistēmu 
Latvijā un LPS mērķiem un uzdevumiem.

Viesi interesējās par plašu jautājumu loku, tajā 
skaitā par to, kāda ir pašvaldību loma darbaspēka 
piesaistes un nodarbinātības jautājumu risināšanā 
vietējā līmenī, kā tiek veidots pašvaldību budžets, 
kā norisinās starppašvaldību sadarbība un citiem 
jautājumiem. Holstebro pārstāvji bija gandarīti par 
iespēju iepazīt Latvijas pašvaldību pieredzi jautāju-
mos, kas ir aktuāli gan Latvijā, gan Dānijā, un atzina, 
ka šāda pieredzes un informācijas apmaiņa sniedz 
iedvesmu rast jaunus risinājumus savā pašvaldībā.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Viļakas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asocācijas (LPIA) 
Valdes (attēlā) sēde notika 1. novembrī, bet dienu 
vēlāk, 2. novembrī, Viļakas novada Rekovas Kultū-
ras centrs Šķilbēnu pagastā uzņēma izpilddirekto-
rus no visas Latvijas.

Sabraukušos ciemiņus mājinieku vārdā uzrunāja 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, izpilddirektore Zigrīda Vancāne un Attīs-
tības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vi-
neta Zeltkalne, kuri prezentācijā par savu novadu 
sniedza plašu ieskatu Viļakas pilsētas un pagastu 
dabas, kultūras un cilvēku resursos un novadā īste-
notajos projektos.

Meža īpašnieku biedrības pārstāve Aiga Grasma-
ne izpilddirektorus iepazīstināja ar projekta “Meža 
apsaimniekošana aizsargājamās dabas teritorijās” 
ideju un paveikto.

Sanāksmes pirmajā daļā, kurā tika izskatīti pub-
lisko iepirkumu jautājumi, uzstājās Iepirkumu 

uzraudzības biroja (IUB) vadītāja Dace Gaile, Cen-
trālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Satik-
smes infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja 
Liāna Teilāne, kura pastāstīja par iepirkumiem, 
labo praksi un tipiskākajām kļūdām ES fondu pro-
jektos, VARAM Koordinācijas departamenta direk-
tors Māris Klismets un Stratēģijas un ilgtspējīgas 
attīstības nodaļas vecākais eksperts Uģis Zande, 
kuri informēja par zaļo iepirkumu un gaidāmajām 
izmaiņām šajā jomā, un Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūras (VRAA) Elektronisko iepirkumu de-
partamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, kura pārzi-
ņā ir elektronisko iepirkumu sistēma, katalogi un 
ekonkursu vide.

Sanāksmes otrā daļa bija veltīta datu aizsardzībai. 
Noderīgu informāciju izpilddirektoriem sniedza 
Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore Daiga Avde-
janova un Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas 
vadītāja Olga Graudiņa. Viņas gan informēja par 
Datu aizsardzības regulas ieviešanas gaitu, gan at-
bildēja uz konkrētiem jautājumiem. Patīkamā ziņa: 
sodus inspekcija kādu laiku nepiemēros.

Dienas noslēgumā sekoja tradicionālā novada ap-
skate: šoreiz izpilddirektori iepazina Viļakas pilsētu 
un Viļakas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baz-
nīcu, Kultūras un radošo industriju centrā apskatī-
ja starptautisko izstādi “Tik tālu, bet tomēr tuvu: 
Latvija un Polija. Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēs-
ture”, apmeklēja mototrasi “Baltais briedis” un ro-
bežkontroles punktu Vientuļos, kā arī tikās ar zem-
nieku saimniecības “Kotiņi” vadītāju Aldi Ločmeli 
un pakavējās Rekovas dzirnavās.

LPIA gada noslēguma sanāksme notiks 7. decembrī 
Krimuldas novadā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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Nākamā daudzgadu finanšu shēma 
zem lupas: pašvaldības vairāk iesaistīs 
pētniecības programmā

29.–30. oktobrī Briselē (Beļģijā) Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību padomes (CEMR) Ģenerālsekre-
tāru un direktoru sanāksmē, kurā LPS pārstāvēja 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede, vienojās izveidot 
inovāciju ekspertu grupu, lai veicinātu pašvaldību 
iesaisti programmā “Apvārsnis Eiropa”. 

Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2021.–
2027. gadam programma “Apvārsnis Eiropa” plāno-
ta kā līdz šim vērienīgākā pētniecības un inovācijas 
programma, kurai Eiropas Komisija ierosina piešķirt 
100 miljardus eiro. Latvijai būtiska iecere palielināt 
inovāciju potenciālu visā ES, proti, dalībvalstīm, 
kas atpaliek centienos optimāli vairot savas valsts 
pētniecības un inovācijas potenciālu, atbalsts tiks 

dubultots. Turklāt plānota jauna sinerģija ar struk-
tūrfondiem un Kohēzijas fondu, kas atvieglos finan-
sējuma koordinēšanu un apvienošanu.

Tāpat iecerēts, veidojot kopfinansētus projektus, 
savienot inovāciju ekosistēmas Eiropā, kur apvie-
nots ES un valsts vai pašvaldības finansējums. LPS 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede atzina: “Latvijai 
tas ir liels izaicinājums – izveidot vienotu platfor-
mu, kurā darbotos zinātnieki, pašvaldības, valsts 
institūcijas un uzņēmēji, lai tālāk kopīgi darbotos 
starptautiskā vidē kā vienots partneris “Apvārsnis 
Eiropa” projektu pieteikumos.”

Tiesību aktus un faktu lapas par jauno programmu 
“Apvārsnis Eiropa” atradīsiet Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en
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Videokonference par pašvaldību rēķinu 
apmaksas iespējām

6. novembrī plkst. 12 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS sadarbībā ar uz-
ņēmumiem “SOLLO LV” un “ZZ Dats” organizētā 

videokonference par pašvaldību rēķinu apmaksas 
iespējām mazumtirdzniecības veikalu tīklā “Maxi-
ma”.

Tajā varēs uzzināt detalizētāku informāciju gan par 
risinājuma tehnisko un organizatorisko pusi, gan 
par pašvaldību ieguvumiem no sadarbības līguma 
par šādas iespējas nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Kā ierasts, videokonferenci varēs vērot tiešraidē 
LPS interneta vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Videokonferencē var piedalīties arī klātienē.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 7. novembrī plkst. 13 LPS mītnē (4. stā-
va zālē).

Darba kārtība:

1. Par LPS Reģionālās attīstības un sadarbības jau-
tājumu tīkla un Vides jautājumu tīkla tikšanos 
un to kopsavilkumu (informēs LPS padomniece 
reģionālās attīstības un sadarbības jautājumos 
Ivita Peipiņa un LPS padomniece vides aizsar-
dzības jautājumos Sandra Bērziņa).

2. Par VARAM sagatavotā informatīvā ziņojuma 
“Latvijas zemes apsaimniekošanas politika” pro-
jektu (informēs VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs 
Edvīns Kāpostiņš).

3. Par informācijas par degradētām teritorijām no-
drošināšanas iespējām (informēs VARAM Telpis-
kās plānošanas departamenta Zemes politikas 
nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Turks).

4. Dažādi.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai sai-
tei.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Pašvaldību sadarbības tīkla izglītības 
jautājumos informatīvais seminārs Cēsīs

        

                        

7. novembrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā (Cēsīs, 
Bērzaines ielā 4) notiks pašvaldību sadarbības tīk-
la izglītības jautājumos informatīvais seminārs, kas 
tiek rīkots ES fondu darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta 
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtrauk-
šanu, īstenojot preventīvus un intervences pasā-
kumus” projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:05 – LPS padomnieces izglītības un kultū-
ras jautājumos pašvaldību izglītības tīkla vadītājas 
Dr. sc. admin. Ināras Dundures uzruna.

10:05–10:10 – Cēsu novada domes Izglītības pār-

valdes vadītājas Lolitas Kokinas uzruna.

10:10–10:20 – Ievada informācija par projektu 
PuMPuRS – projekta vadītāja Inese Vilāne.

10:20–11:00 – Projekta satura īstenošana. Pašval-
dību un izglītības iestāžu loma priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas risku mazināšanā (PuMPuRS) – 
Dace Medne, Kristīne Jozauska un Lauris Liepiņš.

11:00–11:10 – Sadarbības līgums projektā – 
Andrejs Lukins (PuMPuRS).

11:10–11:20 – Jaunatnes iniciatīvu projekti – pre-
vencijas sistēmas izveide pašvaldībā – Kristīne Jo-
zauska un Lauris Liepiņš (PuMPuRS).

11:20–11:45 – Starpbrīdis.

11:45–13:00 – Dalāmies pieredzē:

•	 Cēsu novada pašvaldība: sadarbības pieredze 
projektā. Labās prakses piemērs Cēsu Pilsētas 
vidusskolā projektā PuMPuRS – Cēsu pilsētas 
vidusskolas sociālās pedagoģes Iveta Vāvere un 
Lienīte Rogoļeva

•	 Madonas novada pašvaldība: sadarbības piere-
dze projektā – Madonas novada projekta koor-
dinatore Gundega Puķīte

•	 Gulbenes novada pašvaldība: sadarbības piere-
dze projektā – Gulbenes novada projekta koor-
dinatore Vija Medne

•	 Domu apmaiņa, jautājumi un atbildes.

13.00–13.45 – Pusdienas.

14:00 – Cēsu Bērnu un jauniešu centra un Cēsu jau-
niešu mājas apskate.

LPS IT apakškomitejas sēde 8. novembrī plkst. 15 LPS ēkā (4. stāva zālē) no-
tiks LPS Tautsaimniecības komitejas Informātikas 
jautājumu apakškomitejas sēde par Rīgas un Valsts 
zemes dienesta (VZD) ERAF projektiem.

Darba kārtība:

1. Rīgas ERAF projekta prezentācija: projekta iz-
klāsts un plānotie sadarbības partneri un darbības, 
sasaiste ar citiem ERAF projektiem (informēs ERAF 
projekta pārstāvji).

2. VZD projekta prezentācija: veicamie darbi un 
projekta ietekme uz pašvaldībām (informēs VZD 
pārstāvji).

TIEŠRAIDE
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Sēdes norisei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai iz-
mantojot šo saiti.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT 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.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības pro
grammu paraugiem”, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas no-
teikumi”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par mērķ-
dotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglī-

tības iestādēm 2018. gadam”, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabi-
neta 2015. gada 10. novembra noteikumos nr. 645 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro
grammām” īstenošanas noteikumi””, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

1. novembra Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS1118 – Rīkojuma projekts “Par Kuldīgas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma Ventspils ielā 
98, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts 

īpašumā”

VSS1120 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 
442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465285
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465285
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465285
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465285
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_42_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_42_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_42_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_42_p4.pdf
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minimālajām drošības prasībām””

VSS1122 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
drošības incidenta būtiski traucējošās ietekmes 
uz pakalpojuma sniegšanu nosacījumiem un pa-
matpakalpojuma sniedzēja un pamatpakalpojuma 
statusa piešķiršanas, pārskatīšanas un izbeigšanas 
kārtību”

VSS1123 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informē-
šanas kārtību un ziņojuma saturu”

VSS1131 – Plāna projekts “Uzņēmējdarbības vides 
pilnveidošanas pasākumu plāns”

VSS1133 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpa-
šumā”

VSS1117 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS1107 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 
397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā no-

teikto institūciju reģistrācijas kārtība””

VSS1109 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rundāles no-
vada pašvaldības īpašumā”

VSS1128 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 27. aprīļa rīkojumā Nr. 266 
“Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlī-
dzības Ogres novada pašvaldības īpašumā””

VSS1113 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jel-
gava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves 
projekta īstenošanai”

VSS1129 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa 
atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
piešķiršanai”

VSS1130 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasīju-
ma veidlapas paraugu”

VSS1106 – Likumprojekts “Grozījums Ūdens ap-
saimniekošanas likumā”

Noslēdzies LPS vadītais projekts par 
piekrastes apsaimniekošanu

Noslēdzies nacionā-
las nozīmes projekts 
“Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko 

aktivitāšu īstenošana”, kas tika realizēts Latvijas 
Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta 
apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”. 
To vadīja LPS kā projekta vadošais partneris ciešā 
sadarbībā ar tā faktiskajiem īstenotājiem – visām 
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām 
vai to institūcijām.

Projekta gaitā sasniegts tā mērķis: apsaimniekojot 
Baltijas jūras piekrastes joslu, tajā nodrošināta laba 
vides kvalitāte un iedzīvotājiem, atpūtniekiem un 
tūristiem tīra, droša vide un pludmales pieejamība. 

2018. gada vasaras sezonā no maija līdz oktobrim 
tika uzlabota piekrastes vide un nodrošināti apstāk-
ļi kvalitatīvai atpūtai, ir pieaugusi cilvēku apmieri-
nātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu un 
sanitāro nodrošinājumu. Piekrastes kāpās samazi-
nāta antropogēnā slodze un veicināta bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanās.

Daudzu novadu pludmales šovasar pastiprināti 
koptas. Regulāri tika savākti pludmalēs atstātie sa-
dzīves un no jūras izskalotie atkritumi un mirušie 
dzīvnieki, galvenokārt roņi (piemēram, Engures, 
Jūrmalas, Rucavas, Pāvilostas, Ventspils un Salac-
grīvas novadā). Piekrastes sakopšana veikta gan 
mehanizēti, gan izmantojot pludmales labiekār-
tošanas strādnieku roku darbu. Pludmales tika arī 
irdinātas, un tajās pļāva niedres. Grobiņas novadā 
izveidoti jauni krasta kāpas aizsargstādījumi kras-
ta erozijas un antropogēnās slodzes mazināšanai. 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465285
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465288
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465288
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465288
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465299
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465299
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465297
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465297
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465297
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Lai nodrošinātu atpūtnieku ērtības un saudzētu 
vidi, piekrastes pašvaldības atjaunoja, iegādājās un 
peldvietās izvietoja jaunas pārvietojamās tualetes 
un veica to apkalpošanu. Jāatzīmē Liepājas plud-
malē izvietotās jaunās speciāla dizaina pārvietoja-
mās tualetes, ko atzinīgi novērtējuši arī pilsētnie-
ki. Liepājas pilsētas domes Vides nodaļas vadītāja 
Dace Liepniece norāda, ka “papildus izvietotās tu-
aletes bija ļoti noderīgas īpaši šajā, 2018. gada kar-
stajā un ilgajā vasaras sezonā, jo pludmalē regulāri 
bija ļoti daudz apmeklētāju”.

Lai atpūtnieki būtu labāk informēti un vieglāk 
orientētos vidē, projekta gaitā Carnikavas, Nīcas 
un Pāvilostas novada pludmalēs tika uzstādīti jau-
ni informatīvie stendi, informatīvās un norādes 
zīmes. Kā skaidro Carnikavas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības speciā-
lists Vilis Zinkevičs, projekta īstenošanas gaitā uz-

labojusies novada iedzīvotāju un viesu informētība 
par pludmales zonējumu, ļaujot labāk orientēties 
vidē un izvēlēties ātrākos un ērtākos ceļus nokļūša-
nai no pludmales līdz sabiedriskajam transportam, 
stāvvietām vai ciemu centriem.

Visā piekrastes garumā tika būtiski atjaunots, uz-
labots un papildināts pludmales labiekārtojums 
un nodrošināta labāka tās pieejamība: kāpu zonā 
atjaunotas un ierīkotas jaunas gājēju laipas antro-
pogēnās slodzes mazināšanai, atjaunoti un ierīkoti 
jauni soli, izvietoti atkritumu konteineri un urnas, 
ierīkotas jaunas pārģērbšanās kabīnes un āra du-
šas, sakārtotas pārvietojamo sanitāro mezglu no-
vietnes, uzstādīti velostatīvi un veikti citi mazāki un 
lielāki labiekārtošanas darbi.

Apkopojot piekrastes pašvaldību paveikto, Vents-
pils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris 
Dadzis uzsver, ka pēc ilggadējām sarunām par at-
balstu valsts īpašuma – piekrastes joslas – apsaim-
niekošanai 2018. gada vasaras sezonas darbiem 
jūras piekrastē iegūtais LVAF piekrastes projekta fi-
nansējums ir vērtējams ļoti pozitīvi un, pateicoties 
tam, izdarītas daudzas labas lietas. Viņš secina, ka 
ir jāizvērtē pirmajā gadā gūtā pieredze un visām ie-
interesētajām pusēm jāpārrunā, kā nākamajā gadā 
darbus veikt labāk – mērķorientētāk un ar mazāku 
administratīvo slogu.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece

VARAM aicina pieteikties mācību 
programmai par digitālo saziņu ar valsti 
un e-risinājumiem

Lai veicinātu sabiedrības interesi par daudzveidī-
gajiem valsts un pašvaldību erisinājumiem, kā arī 
attīstītu iedzīvotāju prasmes to lietošanā, VARAM 
no 2018. līdz 2020. gadam īsteno valsts vienoto ko-
munikācijas un mācību programmu “Mana Latvija.
lv. Dari digitāli!”, kurai pieteikties īpaši aicināti sko-
lotāji.

Programmā tiks nodrošinātas mācības 6000 “di-
gitālajiem aģentiem”, kas, veicot savus ikdienas 
darba pienākumus, saskaras ar lielu sabiedrības 
daļu un pēc apmācībām gūtās zināšanas spētu no-
dot tālāk iedzīvotājiem vieglā un saprotamā veidā, 
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konsultējot erisinājumu izmantošanā. Pieteikties 
mācībām aicināti publiskās pārvaldes darbinieki, 
bibliotekāri un citu organizāciju pārstāvji, bet jo 
īpaši – skolotāji.

Apmeklējot mācības, varēs iegūt zināšanas par e
pakalpojumu un erīku daudzveidību un to lieto-
šanas priekšrocībām, personas datu aizsardzības 
pamatprincipiem un drošības principiem, kādi jāie-
vēro interneta vidē, skolēnu un viņu vecāku konsul-
tēšanu epakalpojumu izmantošanā dažādu dzīves 
situāciju risināšanai.

Mācības ir bezmaksas un tiek organizētas klātienes 
formā astoņu akadēmisko stundu apjomā. Tās tiks 
nodrošinātas ārpus Rīgas, ja mācībām būs pieteiku-
šies vismaz desmit dalībnieki.

Pedagogi reģistrēties mācībām var elektroniski 
šeit. Pārējie interesenti par pieteikšanos mācībām 
un iespējām tās nodrošināt tuvākajā reģionā aici-
nāti sazināties ar projektu koordinatori Elīnu Plā-
ni (elina.plane@bda.lv; 29624944) vai Aiju Gēliņu 
(aija.gelina@bda.lv; 29570568).

Mācību noslēgumā “digitālie aģenti” saņems aplie-
cinājumu par iegūtajām zināšanām. Mācību dalīb-
niekiem vēlams līdzi ņemt Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldē (PMLP) izsniegto personas apliecību 
(eID) ar aploksni (PIN kodiem), lai mācību laikā ie-
gūtu praktiskas zināšanas droša elektroniskā pa-
raksta izmantošanā.

Vairāk par programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitā-
li!” var uzzināt tīmekļa vietnē www.mana.latvija.lv.

UNESCO svinamo gadadienu kalendārs 
2020.–2021. gadam

UNESCO Latvijas Na-
cionālā komisija (LNK) 
saņēmusi UNESCO ģe-
nerāldirektores Odrijas 
Azulē vēstuli ar aici-
nājumu virzīt UNESCO 
svinamo gadadienu 

kalendāra iniciatīvai īpašu notikumu un/vai per-
sonību apaļās jubilejas, kas atzīmējamas 2020. un 
2021. gadā.

Iniciatīvas mērķis ir izcelt UNESCO dalībvalstu no-
zīmīgos notikumus, kas bijuši izšķiroši jaunu ideju 
virzībai, kā arī izcelt personības, kuras ar savu dar-
bu devušas ieguldījumu izglītības, zinātnes, kultū-
ras un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā. Līdz 
šim Latvija iniciatīvai pieteikusi 13 savu īpašo noti-
kumu un personību gadadienas, tai skaitā Raiņa un 
Aspazijas 150. gadadienu, Jaņa Rozentāla 150. ga-
dadienu, Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un 
zinātnes institūciju 100. gadadienu, kā arī citas no-
zīmīgas jubilejas.

Nominētajām gadadienām jāatbilst vairākiem 
UNESCO noteiktiem kritērijiem:

– gadadienām neapstrīdami jābūt saistītām ar 
UNESCO ideāliem un misiju izglītībā, kultūrā, 
dabas zinātnēs, sociālajās un humanitārajās zi-

nātnēs, kā arī jāsimbolizē starpkultūru dialogs, 
tolerance un miera kultūra;

– nominēto personu darbībai jābūt patiesi uni-
versālai, un nominētajiem notikumiem jābūt 
globāliem vai vismaz reģionāliem, neapstrīdami 
izceļot to nozīmi ārpus vienas valsts robežām, lai 
spētu atspoguļot kultūru daudzveidību, vērtības 
un ideālus, par kuriem iestājas UNESCO;

– gadadienām jāsaistās ar apaļām jubilejām – 50, 
100, 150, 200 gadu utt.;

– gadadienas atzīmēšanai jābūt izstrādātai pro
grammai, paredzot tajā dažādu veidu pasāku-
mus (konferences, izstādes, lasījumus u.c.), no 
kuriem vismaz vienam pasākumam jābūt starp-
tautiska mēroga. Pieteikumā jānorāda aptuvens 
laika grafiks un paredzētie līdzekļi darbību īste-
nošanai;

– nacionāla mēroga personību un notikumu gada-
dienas, dažādu institucionālu režīmu vai valstu 
dibināšana, neatkarības atjaunošana, tāpat kā 
gadadienas, kas saistītas ar nemateriālā kultūras 
mantojuma tradīcijām, kuru izcelsmi ir sarežģīti 
definēt laikā, vai militāra rakstura notikumiem, 
netiks izskatītas;

– gadadienas nominācijai jābūt atbalstītai vismaz 
no divām citām valstīm, ar kurām tā saistīta.

Katra valsts iniciatīvai var iesniegt ne vairāk kā divus 
gadadienu pieteikumus, no tiem vismaz vienam 

https://goo.gl/forms/WB90lBn70rfjTCMq1
http://www.mana.latvija.lv
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būtu vēlams izcelt dzimumu līdztiesības idejas. Vi-
sus UNESCO LNK iesniegtos priekšlikumus izskatīs 
UNESCO LNK Asambleja, izvērtējot, kuri divi no 
tiem tiks nodoti tālākai vērtēšanai UNESCO.

Priekšlikumus gadadienu nominācijām var iesniegt, 
sūtot UNESCO LNK elektroniski aizpildītu pieteikuma 

formu līdz 1. decembrim uz epasta adresi office@
unesco.lv. Priekšlikumus, kas nebūs sagatavoti atbil-
stoši noteiktajai formai, neizskatīs tālākai virzīšanai.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar 
UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāju Ievu Švarcu 
(i.svarca@unesco.lv).

Informācija pašvaldībām par sadarbību 
nacionālas iniciatīvas nodrošināšanā

2018. gada 18. novembrī – Latvijas valsts prokla-
mēšanas simtajā gadadienā – būs Latvijas valsts 
simtgades svinību kulminācijas brīdis.

Viens no plašās svētku norišu programmas notiku-
miem plānots “Latvijas rīta ieskandināšana”. Šīs 
iniciatīvas nodrošināšanai izvēlētas astoņas nozī-
mīgas vietas, aicinot kopīgi uzsākt Latvijas valsts 
dzimšanas dienu un novēlēt Latvijai saules mūžu: 
Vidzemē – Turaidā Dainu kalnā un Gaiziņkalnā, 
Latgalē – pie Rāznas ezera, Zemgalē – Mežotnes 
pilskalnā, Kurzemē – Alsungā suitu kultūrtelpā un 
Kolkā līvu kultūrtelpā un Rīgā – Grīziņkalnā un Brī-
vības laukumā.

Programmas nodrošināšanai norises vietās pie-
šķirts valsts finansējums saskaņā ar iesniegto un 
apstiprināto tāmi. Līgumi tiek slēgti ar Alsungas, 
Rēzeknes, Bauskas un Madonas novada pašvaldī-
bām, Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldi, 
Turaidas muzejrezervātu (TMR) un iniciatīvas no-
drošinātāju Rīgā – pasākumu aģentūru “Pareizā ķī-
mija”. Latvijas Valsts simtgades birojs šis iniciatīvas 
nodrošināšanā sadarbojas ar Latvijas valsts simt-
gades pašvaldību koordinatoriem, Turaidā ar TMR 

speciālisti Andu Skuju un Kolkā ar Līvu savienības 
vadītāju Ievu Ernštreiti.

Ieteikumi norisei: kopīga saullēkta sagaidīšana 
plkst. 8:11, lai apliecinātu savu kopību un piederī-
bu Latvijas valstij. Pasākuma ilgums – maksimāli 45 
minūtes.

Ieteicamas kopīgas darbības (kādā no oficiāli orga-
nizētiem notikumiem vai privāti):

• Latvijas valsts karoga pacelšana;

• Latvijas valsts himnas dziedāšana;

• kopīga dziedāšana, muzicēšana vai ritualizēta 
darbība;

• rakstaino cimdu uzvilkšana kā vienojošs praktisks 
un vizuāls elements;

• pašvaldības vadības vai īpaši aicinātu viesu uzru-
nas.

Simtgades birojs aicina domāt par komunikāciju ar 
sabiedrību, informējot arī par praktiskiem jautā-
jumiem svētku laikā – sabiedriskā transporta pie-
ejamību, siltu apģērbu, rakstainajiem cimdiem kā 
vienojošu svinību elementu u.c.

Pēc svētkiem birojs būs pateicīgs par fotomateriā-
liem no jūsu organizētajiem notikumiem, lai veido-
tu apkopojumu – kā visā Latvijā tika atzīmēta valsts 
lielā jubileja. Šajā sakarā pievērsiet uzmanību datu 
aizsardzības noteikumiem, pirms tam informējot 
cilvēkus par foto un filmēšanas norisēm notikumu 
vietās.

mailto:office@unesco.lv
mailto:office@unesco.lv
mailto:i.svarca@unesco.lv
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Latviju apceļo interaktīva izstāde par ES 
fondu atbalstu

Latvijas iedzīvotājiem 
tiek piedāvāta interak-
tīva ceļojošā izstāde par 
ES struktūrfondu un Ko-
hēzijas fonda (ES fondi) 
atbalstu. 5.–12. no-
vembrī izstāde viesojas 
Liepājas “Lielajā dzin-

tarā”, Ventspils Centrālajā bibliotēkā un Kuldīgā, 
1905. gada ielā 6.

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

Izstāde apskatāma interaktīvajos monitoros, tā ik-
vienam sniedz 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:

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, Preiļos, 
Jēkabpilī, Ogrē, Bauskā, Jelgavā, Dobelē un Saldū.

Apmācības 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 interesentiem būs iespē-
ja iepazīties gan ar valsts un ES atbalsta politikas 
īstenošanu meliorācijā, gan arī ar projekta “Nutrin-
flow” darbībām un Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes inovatīvajiem ūdenssaimniecības projek-
tiem. Katru semināru papildinās mācību vizīte da-
žādās teritorijās, praksē demonstrējot veiksmīgus 
risinājumus, 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.

mailto:Edgars.Paulovics@zpr.gov.lv
mailto:Edgars.Paulovics@zpr.gov.lv
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LM semināri par ilgstošas sociālās aprūpes 
darbu

Labklājības ministrija (LM) 
7. un 14. novembrī organizē 
seminārus par aktualitātēm 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas insti-
tūciju darbā. Uz semināriem 
aicināti valsts un pašvaldību 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas iestāžu vadītāji un sociālie darbinieki.

Semināros tiks sniegta informācija par aktualitā-
tēm normatīvo aktu regulējumā, kā arī Tiesībsarga 

biroja speciālists pastāstīs par aprūpes institūciju 
vizītēs veiktajiem novērojumiem, savukārt Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālists – 
par ārpusģimenes aprūpes iestādēs pārbaudēs 
konstatēto. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas iestāžu vadītāji un speciālisti dalīsies pieredzē 
par institūcijas darba plānošanu un izpildes uzrau-
dzību un par klientu aprūpes nodrošināšanas doku-
mentēšanu. Semināros tiks pieaicināti lektori, kuri 
dalīsies pieredzē par pakalpojuma kvalitātes uzla-
bošanu, nodrošinot bērnu un pilngadīgu personu 
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijās.

Semināri notiks valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” 
filiālē “Ezerkrasti” (Rīgā, Berģu ielā 142, aktu zālē).

Valmierā norisināsies Brīvības forums

Koncertzālē “Valmiera” desmit dienas pirms Latvi-
jas 100. dzimšanas dienas – 8. novembrī – norisi-
nāsies “Brīvības forums. Valmiera. Latvija. Šodien 
un rīt”. Komponists Ēriks Ešenvalds, uzņēmēja Bai-
ba Rubesa, dzejniece un skolotāja Daina Sirmā un 
vēl citi iedvesmojoši cilvēki dalīsies pārdomās, kas 
viņiem ir brīvība un Latvija. Aicināts ikviens intere-
sents! Ieeja – bez maksas.

Forumu atklās Valmieras pilsētas domes priekšsē-
dētājs Jānis Baiks. Stāstos par brīvības dažādību 
dalīsies, rosinot padomāt, ko tā nozīmē katram 
klātesošajam, mākslinieks Valdis Celms, Vidzemes 

Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, SIA “Wunder 
Latvia” vadītājs Ernests Gabrāns, uzņēmēja Baiba 
Rubesa, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, 
komponists Ēriks Ešenvalds, dzejniece un skolotāja 
Daina Sirmā. Sarunas par brīvību kā pamatu, zinā-
šanu brīvību, brīvību uzdrīkstēties, brīvību sadar-
boties, brīvību kā iespēju, iekšējo brīvību un brīvī-
bu nākamajiem 100 vadīs Ojārs Rubenis.

Forumā pirmizrādi piedzīvos Valmierā tapusī ani-
mācijas filma “Karoga stāsts”. Radošajā animāci-
jas nometnē un nodarbībās Valmieras Dizaina un 
mākslas vidusskolas un tehniskās jaunrades nama 
“Annas 2” skolēni profesionālas animatores Ilzes 
Ruskas vadībā radīja zīmējumus materiālam par 
Latvijas valsts nacionālā karoga vēsturisko attīstību. 
Filmas scenāriju veidojusi dramaturģe Valmieras 
Drāmas teātra direktore Evita Ašeradena. Karoga 
stāstu ierunājis aktieris Gundars Āboliņš un animā-
cijas studijas audzēknis Gustavs Šķudītis.

Forums notiks Latvijas simtgades iniciatīvas “No 
Brīvības līdz brīvībai. Brīvības ielu stāsts” laikā, kas 
šogad norisinās deviņās republikas nozīmes pilsē-
tās.
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Kurzemē seminārs par kuršiem un tūrisma 
produkta veidošanu

Kurzemes plānošanas reģions ar apmācībām Gro-
biņā 25. oktobrī aizsāka semināru ciklu “Kurši. 
Tūrisma produkta veidošana”. Kopumā Kurzemes 

reģionā notiks 12 bezmaksas apmācību semināri 
ar mērķi izmantot vēstures faktus, lai radītu inte-
resantu vai unikālu tūrisma piedāvājumu, tāpēc uz 
sarunām tiks aicināti Latvijas izcilākie vēsturnieki, 
bet pieredzē dalīsies nozares eksperti un veiksmīgi 
tūrisma uzņēmēji.

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 ar priekšlasījumiem uzstā-
sies prof. Janīna KursītePakule, stāstot par kuršu 
ķoniņiem mūsdienās, un vēsturnieks Agris Dzenis 
atskatīsies uz kuršu ķoniņiem vēsturē.

Aktuālā informācija par semināriem un pieteikša-
nās Kurzemes 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 epasta 
adresi sveikuli@sveikuli.lv. Sākot ar 12. novembri, 
pieteikšanās tikai pa minēto epastu.

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

Konference “Sadarbība – bērna nākotnei”
Bērna intereses var aizstāvēt visefektīvāk, ja visi 
atbildīgie speciālisti un dienesti ir ieinteresēti sa-
darbībā un tā notiek profesionāli un intensīvi. Lai 
pārrunātu šīs sadarbības metodes, dalītos labajā 
pieredzē un praksē un diskutētu par nepiecieša-
majiem uzlabojumiem starpinstitūciju sadarbī-
bas uzlabošanā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

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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inspekcija 13. novembrī Nacionālajā bibliotēkā rīko 
konferenci “Sadarbība – bērna nākotnei”.

Konferences gaitā tās dalībnieki varēs uzzināt par 
aktualitātēm pašvaldību sociālo dienestu un bāriņ-
tiesu sadarbībā un par starpinstitucionālās sadar-
bības uzlabošanas aspektiem kopumā. Konferencē 
tiks skarta arī bāriņtiesu un Valsts robežsardzes 
sadarbība un runāts par bāriņtiesu un sociālo die-
nestu sadarbības izaicinājumiem un labo praksi. 

Daļa konferences tiks veltīta bērnu problēmraiso-
šai uzvedībai, seksuālajai vardarbībai pret bērnu un 
atbalsta sistēmas nozīmei bērna uzvedības grūtību 
mazināšanā. Konferences noslēgumā notiks paneļ-
diskusija par aktuālajiem jautājumiem.

Konferences būtiskākā auditorija ir bērnu tiesību 
aizsardzības jomā strādājošie speciālisti no bāriņ-
tiesām, sociālajiem dienestiem, izglītības iestādēm 
utt.

Ojāra Vācieša 85. gadadienas svinības LNB

13. novembra vakarā, sagaidot dzejnieka Ojāra Vā-
cieša 85. gadskārtu, Carnikavas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācie-
ša biedrību aicina iedzīvotājus uz dzejniekam veltī-
tu pasākumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā.

Jau sešpadsmito reizi tiks pasniegta Ojāra Vācieša 
literārā prēmija dzejā, atklāts dzejas ierakstu al-

bums “Runā Ojārs Vācietis” un izrādīts īpaši dzej-
nieka jubilejai veidots koncertuzvedums “Būs pali”, 
pirmatskaņojot jaundarbus korim ar O. Vācieša 
dzeju.

Pasākuma laikā iecerēts arī atklāt Ojāra Vācieša 
biedrības, Ojāra Vācieša muzeja un apgāda “Upe 
tuviem un tāliem” izdoto dzejas ierakstu albumu 
“Runā Ojārs Vācietis”, kurā 13 audiodiskos apkopo-
ti dzejnieka balss ieraksti.
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Starpkultūru dialoga projektu darbnīca

Latvijas Pilsoniskā alian-
se ar Kultūras ministrijas 
atbalstu 21. novembrī or-
ganizē starpkultūru dialo-
ga projektu darbnīcu, kur 
profesionāla lektora vadī-
bā būs iespēja padziļinātāk 
uzzināt par starpkultūru 
dialoga jomu, iedvesmo-

ties, lai radītu jaunas projektu idejas, un dienas 

gaitā veidot jaunu projekta ideju, ko noslēgumā 
izvērtēs žūrija.

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

Zaļo ideju konkurss jauniešiem

Konkursa uzdevums – ar teksta, grafisko attēlu, 
skaitļu un konkrētu vajadzību vai sasniedzamo 
mērķu uzskaitījumu ļoti kodolīgā formā pierādīt žū-
rijai, ka iesniegtā projekta ideja ir vērta, lai to pre-

zentētu plašākai publikai 2019. gada GREEN EXPO 
RIGA izstādē/festivālā.

Konkursa dalībnieki var būt skolēni no 8. līdz 
12. klasei, studenti, jaunieši līdz 25 gadu vecumam. 
Konkursa darbu var izstrādāt gan grupā, gan indivi-
duāli.

Piecas labākās idejas balvās saņems iespēju pre-
zentēt savu priekšlikumu 30 m² plašā bezmaksas 
stendā nākamgada festivālā #greenexporiga2019 
un 300 eiro idejas noformēšanai, ieskaitot tīmekļa 
vietnes izveidi jaunam projekta aprakstam.

Konkursa nolikums pieejams foruma jaunumu sa-
daļā šeit.

Informācija par iesniedzamo ideju ir jāapkopo tikai 
uz vienas lapas A4 izmērā, kas elektroniski saglabā-
ta failā JPG formātā, un jāiesūta uz epasta adresi 
greenexporiga@bt1.lv.

Darbu iesniegšanas termiņš – 15. novembris.

Sekojiet līdzi rezultātiem šeit!

Seminārs par datu aizsardzību Prāgā

7. decembrī Prāgā notiks seminārs par Vispārējās 
datu aizsardzības regulas īstenošanu. Tajā aicināti 
piedalīties pašvaldību pārstāvji, datu aizsardzības 
speciālisti, valsts institūciju un iestāžu pārstāvji.

Semināra mērķis ir dalīties pieredzē par Vispārējās 
datu aizsardzības regulas ieviešanu. Seminārā tiks 
nodrošināts tulkojums angļu un vācu valodā.

Reģistrācija ir atvērta līdz 19. novembrim, aizpildot 
tiešsaistes veidlapu šeit.

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=f9c732a6b3&e=c29645e246
http://www.bt1.lv/greenexporiga/read.php?subid=8437
mailto:greenexporiga@bt1.lv
http://www.instagram.com/p/Bpt53NCBOuY/
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/jine/seminar-on-the-implementation-of-general-data-protection-regulation-reflected-in-the-everyday-practice-of-towns-and-municipalities.aspx
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LIAA izsludinājusi pieteikšanos biznesa 
forumam Ventspilī

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) at-
vērusi pieteikšanos biznesa forumam “Uzņēmums 
2.0 I Dizaina domāšana”, kas 21. un 22. novembrī 
norisināsies Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti” 
(Karlīnes ielā 40).

Forums šogad būs veltīts pasaulē aktuālajam dizai-
na domāšanas tematam, kas var palīdzēt gandrīz 
ikvienas nozares uzņēmējam sasniegt labākos re-
zultātus savā nozarē. Dalība forumam visiem inte-
resentiem ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobe-
žots, tāpēc LIAA aicina pieteikties savlaicīgi.

Pasākumā gaidāmi gan Latvijas uzņēmumu pie-
redzes stāsti par dizaina domāšanas pielietojumu 
uzņēmuma vadībā un preces vai pakalpojuma iz-
strādē, gan pasaules līmeņa domātāju lekcijas, 
kurās varēs vairāk uzzināt par dizaina domāšanas 
stratēģijām. Foruma otrajā dienā norisināsies trīs 
interaktīvas meistardarbnīcas, lai forumā izskanē-
jušās atziņas varētu vēl labāk izprast, iesaistoties 
meistarklasēs un darbnīcās.

Forumam ikviens var pieteikties vietnē dizaina.do-
masana.liaa.gov.lv.

Valmieras Restorānu nedēļā – bagātīgas 
rudens garšas

Valmieras Restorānu nedēļā no 5. līdz 11. novem-
brim Valmieras pilsētas, Kocēnu un Burtnieku no-
vada restorānos ēdienkarti būs sastādījis pats ru-
dens. Brūklenes, dzērvenes, medījumi, cidonijas, 
ķirbji, zivis, sēnes un citas garšas būs atrodamas 
krāsainās un vitamīniem bagātās maltītēs.

Ēdienkartes pieejamas www.visit.valmiera.lv, kā arī 
restorānu mājaslapās.

Trīs kārtu ēdienu piedāvājumu 20 eiro vērtībā ai-
cina izbaudīt pieci Valmieras pilsētas, Kocēnu un 
Burtnieku novada restorāni: restorāni “Rātes vār-
ti”, Vecpuisis”, “Agnese”, Valmiermuižas alus virtu-
ve un Dikļu pils restorāns.

Lai nobaudītu īpašos piedāvājumus, jāveic iepriek-
šēja galdiņu rezervācija.

http://www.visit.valmiera.lv
https://www.ratesvarti.lv/lv/
https://www.ratesvarti.lv/lv/
https://vecpuisis.lv/
http://www.wolmar.lv/index.php/lv/restorans-bars/par-restoranu
https://www.facebook.com/ValmiermuizasAlusVirtuve/?fref=ts
https://www.facebook.com/ValmiermuizasAlusVirtuve/?fref=ts
http://diklupils.lv/restorans/
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Skolēnu lielkoncerts Ventspilī

9. novembra vakarā Olimpiskā centra “Ventspils” 
hallē pirmo reizi norisināsies 1500 Ventspils izglī-
tības un kultūras iestāžu audzēkņu kopīgi gatavots 
dižkoncerts “Ventspils bērnu soļi laikā”. Pasākuma 
mērķis ir parādīt, ka mūsu nākotne ir šeit – no se-
najām 100 gadu personībām līdz nākamās simtga-
des bērniem.

Priekšnesumi savienosies ar projekciju intermē-
dijām, kas atspoguļos seno Ventspili un nākotnes 
Ventspili. Senā pilsēta tiks parādīta ar Ingrīdas 
Štrumfas Ventspils grāmatas motīviem, savukārt 
jaunās pilsētas atspoguļojumam – talantīgo Vents-
pils jauniešu zīmējumi un muzikālie priekšnesumi. 
Programmā piedalās ap 900 dziedātāju, 600 dejo-
tāju, pirmsskolēni un 100 instrumentālisti.

Lāčplēša dienu Rīgā atzīmēs ar piemiņas 
un kultūras pasākumiem

Lāčplēša dienu Rīgā atzīmēs ar vairākiem piemiņas 
pasākumiem – Latvijas Republikas Nacionālo bru-
ņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militāro 
parādi pie Brīvības pieminekļa, lāpu gājienu, ziedu 
nolikšanas ceremoniju Rīgas Brāļu kapos un pie 
pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa, kā arī ar pie-
miņas brīdi pie pieminekļa Rīgas 6. kājnieku pulka 
kareivjiem Sudrabkalniņā.

Līdztekus tam notiks vairāki koncerti kultūras cen-
tros un koncertzālēs. Programma ar pasākumu no-
rises vietu un laiku pieejama tīmekļa vietnē www.
kultura.riga.lv.

http://www.kultura.riga.lv
http://www.kultura.riga.lv
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Lāčplēša dienā Ķekavā – lielkoncerts 
“Upe, kas saucas par tautu”

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina 
uz novada bērnu un jauniešu kolektīvu lielkoncertu 
“Upe, kas saucas par tautu”, kas notiks 11. novembra 
vakarā Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa zālē.

Pasākuma dalībnieki ar dziesmu un deju palīdzību 

vedīs apmeklētājus cauri Ķekavas novada stāstam 
no senas pagātnes, kad Daugavas krastā apmetās 
pirmie iedzīvotāji, līdz mūsdienām un mēģinās ie-
skicēt vīziju par to, kādi mēs iesoļosim nākamajā 
Latvijas simtgadē. Kopā vīsies tradicionālais ar mo-
derno, plūdums ar ritmu, skanīgi soļi un vēl skanī-
gākas balsis. Koncertā piedalīsies gan dziedātāji, 
gan dejotāji, gan spēlētāji – kopā vairāk nekā 15 
kolektīvu no visa novada.
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APSVEICAM!

Augstie valsts apbalvojumi

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Or-
deņu kapituls 2018. gada 19. oktobrī nolēma par 
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt 
Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru un iecelt par ordeņa 
komandieri Rīgas pilsētas izpilddirektoru Juri Ra-
dzeviču un par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts 
labā piešķirt Atzinības krusta III šķiru un iecelt par 
ordeņa komandieri ilggadējo Jaunpils novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri. Sir-
snīgi sveicam un lepojamies!

LPS padomniecei – LBAS Atzinības raksts 
un balva

2. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
(LBAS) arodorganizācijas un aktīvākie līderi tikās 
pasākumā “Arodbiedrības Latvijas valsts simtga-
dei”, kur LBAS Atzinības rakstus un balvas saņēma 
21 arodorganizācija un 15 arodbiedrību līderi. Viņu 
vidū arī LPS arodorganizācijas (Latvijas Pašvaldību 
darbinieku arodbiedrība) pārstāve LPS padomnie-

ce Sniedze Sproģe. LPS kolektīvs priecājas kopā ar 
kolēģi!

Ar visām apbalvotajām organizācijām un organizā-
ciju līderiem var iepazīties šeit.

Foto: Kaspars Rācenājs

(No kreisās) LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS pa-
domniece Sniedze Sproģe un LBAS priekšsēdētājs Egils 
Baldzēns.

http://www.lbas.lv/news/1712
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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

13. Saeimas deputāte – Daugavpils novada 
pašvaldības vadītāja

Šodien, 6. novembrī, uz pirmo sēdi sanāk 13. Sa-
eima. Jaunievēlētajā Saeimā 100 deputātu vidū 
turpmākos gadus darbosies arī līdzšinējā Daugav-
pils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska. 
Vēlam ražīgu darbu jaunajā amatā!

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.

LPIA – 21. dzimšanas 
diena

5. novembrī Latvi-
jas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijai 
(LPIA) – 21. dzimšanas 
diena. LPIA pamati tika 

likti 1996. gadā, bet oficiāli asociācija dibināta 
1997. gada 5. novembrī Liepājā, un tās dibinātāji 
bija 58 pašvaldību izpilddirektori. 21 gada laikā aiz-
vadītas vairāk nekā 213 sanāksmes, tajā skaitā ap-
mēram puse notikusi Rīgā, Austrumu izpilddirek-
cijā, un otra puse – visdažādākajās Latvijas vietās. 
Lai sekmīgs darbs asociācijai un izpilddirektoriem 
arī turpmāk!

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/
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