
2019. gada 15. oktobrī

Nr. 41

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS padomnieka komentārs
Eiropā un pasaulē
LPS medijos
LPS sniegtie atzinumi
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
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sēdes uz kārtējo ikmēneša sēdi pulcējās LPS Valde.
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LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, vecākais padom-
nieks Māris Pūķis un padomniece juridiskajos jau-
tājumos Kristīne Kinča atskaitījās par LPS Domes 
16. septembra lēmuma “Par uzdevumiem LPS Val-
dei saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas 
turpināšanu” izpildi. Pašvaldību savienība saskaņā 
ar šo LPS Domes lēmumu nosūtījusi Valsts kontrolei 
(VK) un Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) vēstuli 
“Par iepirkumu atbilstību likumam un rīcību ar bu-
džeta līdzekļiem”, kurā aicina izvērtēt Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
ar reformas veikšanu saistīto pētījumu (ekonom
ģeogrāfu un citu) un informatīvās kampaņas (au-

diovizuālo) iepirkumu lietderību un samērīgumu. 
Plašāk par šo vēstuli šeit. Valsts kontrole atbildē 
norāda, ka minētā informācija palīdzēs organizēt VK 
revīziju darbu un ka iestāde ir sazinājusies ar IUB.

LPS priekšsēdis klātesošos pašvaldību vadītājus in-
formēja par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldī-
bu savienības 2020. gada vienošanās un domstar-
pību protokola projektu. Par to plašāk šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Domes sēde

7. oktobrī notika LPS Domes sēde, kurā kopā ar Mi-
nistru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu 
ministru Jāni Reiru, vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministru Juri Pūci un satiksmes minis-
tru Tāli Linkaitu tika apspriests Ministru kabineta 
(MK) un LPS 2020. gada vienošanās un domstarpī-
bu protokols.

LPS Dome nobalsoja par protokola apstiprināšanu 
un deva LPS priekšsēdim Gintam Kaminskim man-
dātu LPS vārdā to parakstīt.

2020. gada MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokola sarunu gaitā LPS uzsvēra, ka valdībai ir 
jāievēro likums “Par vidējā termiņa budžeta ietva-
ru 2018., 2019. un 2020. gadam”, kas nosaka, ka 
pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem kopā ar 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5023-lps-dome-pieprasa-ministra-puces-atkapsanos-un-nolemj-versties-valsts-kontrole
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5082-nepanak-vienosanos-virkne-pasvaldibam-butisku-jautajumu


3

speciālo dotāciju jābūt 19,6% no kopbudžeta no-
dokļu ieņēmumiem. Proporcionalitātes principa 
ievērošana starp valsts un pašvaldību finanšu ie-
spējām nodrošina pašvaldību budžetu prognozē-
jamību un stabilitāti, kā arī nepieciešamos finanšu 
resursus pašvaldību funkciju veikšanai un saistību 
izpildei gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Valdī-
bas piedāvājums paredz, ka pašvaldību budžetu 
nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veido 
18,8% no konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņē-
mumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselī-
bas aprūpes finansēšanai, kas ir zemākais īpatsvars 
kopš 2007. gada.

Domstarpību sadaļā palicis jautājums par azart-
spēļu un dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali 
no pašvaldību budžeta uz valsts budžetu. Pašvaldī-
bu sašutumu izraisīja fakts, ka, pirmkārt, atņemot 
pašvaldībām dabas resursu nodokļa ieņēmumus, 
tām nebūs iespēju veikt savas autonomās funkcijas 
un ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus 
vides jomā; otrkārt, no pašvaldību budžetiem iz-
ņemtie nodokļa ieņēmumi tiks novirzīti nevis vides 
aizsardzībai, bet lielākoties citiem VARAM un Kul-
tūras ministrijas mērķiem, kas ir pretrunā ar Dabas 
resursu nodokļa likuma mērķi.

Nesaskaņots palicis arī jautājums par 1.–4. klašu 
bērnu ēdināšanu. LPS atkārtoti uzsvēra, ka valdī-
bai ir jāievēro valstī spēkā esošie likumi, tajā skai-
tā likums “Par pašvaldībām”, kas paredz: nosakot 
pašvaldībām jaunu autonomu funkciju – obligāti 
nodrošināt brīvpusdienas minēto klašu grupas sko-
lēniem –, šīs funkcijas realizācijai arī jānosaka pa-
pildu finansēšanas avots vai arī no valsts budžeta 
šim mērķim jānovirza atbilstoši līdzekļi.

Tāpat nav rasts kompromiss jautājumā par paš-
valdību iespējām aizņemties. LPS prasība bija 
2020. gadā paredzēt pašvaldību aizņēmumu ko-
pējo palielinājumu tādā apmērā, lai nodrošinātu 
aizņēmumus ES un pārējās ārvalstu finanšu palī-

dzības un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 
līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma 
apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo iz-
maksu kopējo apmēru; papildus palielināt pašval-
dību aizņēmumu kopējo palielinājumu saistībā ar 
demogrāfijas veicināšanu, nodrošinot aizņēmumus 
jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai 
esošo paplašināšanai, lai mazinātu pašvaldībā re-
ģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs, ar pašvaldības budžeta līdzfinansēju-
mu ne mazāk kā 10% un VARAM pozitīvu atzinumu 
atbilstoši MK apstiprinātiem projekta atlases un 
vērtēšanas kritērijiem.

Nepatīkams pārsteigums Domes sēdē bija satik-
smes ministra paziņojums, ka, izvērtējot nepiecie-
šamos uzturēšanas un atjaunošanas darbus valsts 
autoceļu tīklā 2020. gadā, valsts vietējo autoceļu 
atjaunošanai nākamā gada valsts budžetā ieplānots 
finansējums tikai 10,1 miljona eiro apmērā, nevis, 
kā tika minēts LPS un Satiksmes ministrijas sarunās 
un ierakstīts MK un LPS vienošanās un domstarpī-
bu protokola projektā, 16,9 miljoni eiro.

Savukārt vienošanās sadaļā iekļauti tādi jautā-
jumi kā nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 
2020. gadā (iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
sadalījums starp pašvaldību un valsts budžetu at-
tiecīgi būs 80%:20%; pašvaldībām tiks garantēts IIN 
100% apmērā no plānotās prognozes, sadalot to pa 
ceturkšņiem); iespēja mērķdotāciju pedagogu dar-
ba samaksai izmantot pedagogu atlaišanas pabal-
stu izmaksai; tiks pilnveidots modelis “nauda seko 
skolēnam”, izvirzot nosacījumus četriem reģionālā 
sadalījuma skolu modeļiem, tajā skaitā mazajām 
sākumskolām; u.c.

Vairāk skatiet šeit.

 
Jana Bunkus,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS priekšsēža dalība MK sēdē par MK un 
LPS protokolu

8. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Fi-
nanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību un nozaru ministrijām sagatavotais ikga-
dējais MK un LPS vienošanās un domstarpību pro-
tokols. Tas ietver ar valsts budžeta likumu saistītus 
jautājumus, kas skar pašvaldību intereses gan vidē-
jā termiņā, gan 2020. gadā.

Uzsākot diskusijas par protokolu, Ministru prezi-
dents Arturs Krišjānis Kariņš izteica gandarījumu 
par to, ka tajā panāktas daudzas vienošanās. “Val-
dības dialogs ar pašvaldībām ir ļoti svarīgs. Proto-
kolā, protams, ir jautājumi, par kuriem nav panāk-
ta vienošanās, tomēr jebkurā gadījumā tie raisījuši 

racionālas diskusijas, arī Pašvaldību savienības Do-
mes sēdē,” pauda Ministru prezidents un pateicās 
LPS priekšsēdim par ieguldījumu šajā procesā.

Dienu iepriekš LPS Domes sēdē pašvaldību vadītā-
ji nobalsoja par mandātu LPS priekšsēdim Gintam 
Kaminskim šo protokolu parakstīt no LPS puses. 
MK sēdē LPS priekšsēdis vēlreiz uzsvēra jautāju-
mus, par kuriem nav sasniegta vienošanās, to aktu-
alitāti un būtisko lomu novadu attīstībā (1.–4. klašu 
bērnu brīvpusdienas; azartspēļu un dabas resursu 
nodokļa ieņēmumu pārdale; pašvaldību iespējas 
aizņemties; finansējums pašvaldību ceļiem un ie-
lām; valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas 
programma; pirmsskolas pedagogu atalgojuma 
jautājums) un vēlreiz aicināja ministrus šos jautāju-
mus nevis atlikt, bet plānot vismaz vidējā termiņa 
budžetā.

Valdībai un pašvaldībām 2020. gada budžeta kon-
tekstā ir domstarpības par azartspēļu nodokļa un 
dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali no paš-
valdību budžeta uz valsts budžetu, par pašvaldību 
aizņemšanās nosacījumiem, par brīvpusdienām 
1.–4. klašu skolēniem, kā arī par visu pirmsskolas 
pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts 
budžeta.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Parakstīts LPS un MK 2020. gada 
vienošanās un domstarpību protokols

Foto: Valsts kanceleja

10. oktobrī Ministru prezidents Arturs Krišjānis Ka-
riņš un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Gints Kaminskis parakstīja LPS un MK 2020. gada 
vienošanās un domstarpību protokolu.

“2020. gada valsts budžeta projektā pašvaldību 
finansējums pieaug. Mūsu – valsts un pašvaldī-
bu – mērķis ir vienots: nodrošināt iedzīvotājiem 
pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus visā Latvi-
jā. Strādājot pie 2020. gada budžeta, esam daudz 
diskutējuši un panākuši, ka starp pašvaldībām un 
valsti ir vairāk sadarbības, bet mazāk domstarpību. 
Kopīgi strādājot, mēs varam panākt vairāk; ceru, 
ka tā arī turpināsim,” pēc protokola parakstīšanas 
atzina A. K. Kariņš.

Savukārt G. Kaminskis uzsver: “2020. gada pro-
tokolā nav panākta vienošanās daudzos pašvaldī-
bām ilgtermiņa attīstībai būtiskos jautājumos. Uz 
to pašvaldību vadītāji norāda jau ilgstoši, minot 
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konkrētus piemērus; daudzi attīstības jautājumi 
šobrīd būs jānoliek malā, jo naudas budžetā trūks. 
Tagad lēmums jāpieņem Saeimai, tāpēc aicinām 
ievērot vidēja termiņa budžeta ietvara likumā no-
teikto un nodrošināt pašvaldībām valsts kopbudže-
ta pieaugumam proporcionālu ieņēmumu palieli-
nājumu.”

2020. gada protokolā vienošanās sadaļā iekļauti 
šādi jautājumi:

– par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 
prognozi 2020. gadam un 100% valsts garantijām 
prognozes izpildei;

– par iespēju mērķdotāciju pedagogu darba sa-
maksai izmantot pedagogu atlaišanas pabalstu 
izmaksai;

– par modeļa “nauda seko skolēnam” pilnveidoša-
nu;

– par izglītības iestāžu telpu platības prasības pār-
ejas perioda pagarināšanu līdz 2023. gadam;

– par minimālo ienākumu atbalsta sistēmas piln-
veidošanas plāna īstenošanas secību;

– par garantētā minimālā ienākuma līmeni 
2020. gadā;

– par nosacījumiem jauno kadastrālo vērtību izman-
tošanai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam;

– par zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem;

– par nosacījumiem pašvaldību valdījumā esošās 
jūras piekrastes joslas uzskaitei grāmatvedībā.

Savukārt domstarpību sadaļā:

– par pašvaldībām piekrītošo nodokļu ieņēmumu 
proporciju 19,6% apmērā valsts konsolidētajā kop-
budžetā;

– par azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa 
ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta uz valsts 
budžetu;

– par pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem;

– par finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām;

– par valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas 
programmu;

– par brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem;

– par visu pirmsskolas pedagogu darba samaksas 
finansēšanu no valsts budžeta.

Ar pilnu MK un LPS 2020. gada vienošanās un dom-
starpību protokola tekstu var iepazīties šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Izpilddirektori pieredzes apmaiņas 
braucienā Slovākijā

Pagājušonedēļ Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) delegācija piedalījās pieredzes 
apmaiņas braucienā Slovākijā.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5116-parakstits-lps-un-mk-2020-gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokols
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Latvijas izpilddirektori tikās ar Slovākijas Izpilddi-
rektoru asociācijas (APUMS) un Popradas, Štrba 
un Kežmerovas pašvaldību kolēģiem, iepazinās un 
pārrunāja kopīgo un atšķirīgo abu valstu pašvaldību 
pieredzē. Diskusijās tika apspriesta pašvaldību sis-
tēma, pienākumi un finansējuma principi, pašval-
dību sadarbība ar uzņēmējiem un nodarbinātība, 
atkritumu saimniecība un depozītsistēmas ievieša-
na, kā apturēt cilvēku aizplūšanu no reģioniem u.c.

Pieredzes apmaiņas vizītē Latvijas pārstāvji ap-

meklēja vairākas Slovākijas pilsētas un iepazinās 
ar dažādiem interesantiem piemēriem – Popradas 
multifunkcionālo kultūras iestādi, kas ierīkota senā 
ēkā, infocentru un vienas pieturas aģentūru, ko slo-
vāki sauc par pirmā kontakta vietu, Štrba atkritumu 
laukumu un mums neierastu ziņu sniegšanas veidu 
iedzīvotājiem, Kežmerovas atkritumu šķirošanas 
laukumu un Spiškas pils restaurāciju.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS vizualizējusi statistiku par pastāvīgo 
iedzīvotāju skaitu Latvijā

LPS vizualizējusi Centrālās statistikas pārvaldes 
eks perimentālo statistiku par pastāvīgo iedzīvotāju 
skaitu (RIG010).

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir apkopots pa Latvijas 
ciemiem, pagastiem, novadu pilsētām, administra-
tīvajām teritorijām, kā arī Rīgas rajoniem. Dati ir par 
2000., 2011., 2016., 2017., 2018. un 2019. gadu.

Vīriešu un sieviešu skaits dalīts pa šādām vecuma 
grupām:
1) pavisam kopā;
2) 0–6;
3) 7–14;
4) 15–24;

5) 25–34;
6) 35–44;
7) 45–54;
8) 55–64;
9) vismaz 65.

Iekļautas 27 diagrammas par katru teritoriālo vie-
nību. Tās raksturo:

1) iedzīvotāju īpatsvars dažādos gados (sešas dia-
grammas);

2) iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) dažādos laika pe-
riodos (deviņas diagrammas);

3) iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) pa dažādām ve-
cuma grupām dažādos laika periodos (sešas dia-
grammas);

4) vīriešu un sieviešu īpatsvars dažādos gados (se-
šas diagrammas).

Attēlošanā nav iekļauti dati par Latvijas Republiku 
un statistiskajiem reģioniem.

Katru teritoriālo vienību raksturo 280 rādītāji.

Aicinām iepazīties ar kartes lietošanas instrukciju 
un sīkāku aprakstu, kā arī pašu karti šeit.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG010.px
https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/cita-veida-publikacijas/254-pastavigo-iedzivotaju-skaits-pec-dzimuma-un-vecuma-statistiskajos-regionos-republikas-pilsetas-novados-novadu-pilsetas-pagastos-ciemos-un-rigas-apkaimes-atbilstosi-robezam-2019-gada-sakuma
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Var iesniegt priekšlikumus Nacionālajam 
attīstības plānam

7. oktobrī ir publiskota Nacionālā attīstības plāna 
2021–2027 (NAP2027) sākotnējā redakcija, un tās 
sabiedriskā apspriešana noritēs līdz 8. novembrim.

Par Nacionālā attīstības plāna projekta pirmo re-
dakciju, rīcības virzienu “Līdzsvarota reģionālā at-
tīstība” un tālāko apspriešanas gaitu bija saruna 
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas 2. oktobra sēdē, kurā Pārresoru koordinācijas 
centra (PKC) vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis 
prezentēja šo dokumentu, kā arī tālāko NAP2027 
apspriešanas un pieņemšanas gaitu (sēdes video-

ieraksts šeit).

Komiteja nolēma, ka LPS jāuztur priekšlikums par 
NAP papildināšanu ar 4. stratēģisko mērķi – reģio-
nu attīstība – un, sākoties NAP sabiedriskajai ap-
spriešanai, jāinformē pašvaldības par iespēju katrai 
komentēt, uzlabot un papildināt plāna redakciju, 
iesniedzot to PKC.

PKC lūdz viedokli un priekšlikumus sniegt līdz 
28. oktobrim, nosūtot uz epasta adresi nap2027@
pkc.mk.gov.lv vai Pārresoru koordinācijas centram 
uz epasta adresi pkc@pkc.mk.gov.lv.

Arī LPS iesniegs savus komentārus PKC un sekos 
diskusijām Saeimā.

NAP2027 pirmās redakcijas dokumentu atradīsit 
1. pielikumā.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Diskusija par atbalstu vardarbībā 
cietušajiem un cilvēku tirdzniecības 
upuriem

15. oktobrī plkst. 14 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 

ielā 1, 4. stāva zālē) notiks diskusija, ko centrs “Marta” 
rīko sadarbībā ar LPS un ASV vēstniecību Latvijā, aici-
not uz sarunu ar Čeriju Himenesu par to, kā ASV no-
drošina vardarbībā cietušajiem un cilvēku tirdzniecī-
bas upuriem drošu patvērumu un mājokli ilgtermiņā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

mailto:nap2027@pkc.mk.gov.lv
mailto:nap2027@pkc.mk.gov.lv
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_41_p1.pdf
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Čerija Himenesa kopš 2006. gada vada centru 
“EVA” Bostonā. Centra darbība balstīta informā-
cijā, kas iegūta darbā ar vardarbībā cietušām sie-
vietēm un cilvēku tirdzniecības upuriem, veidojot 
drošu mājokļu programmu, izprotot cēloņus un 
šķēršļus, kas stājas ceļā brīvas un drošas dzīves uz-
sākšanai.

Diskusijas gaitā būs iespēja uzzināt, ko Latvijā va-

ram darīt vardarbībā cietušo sieviešu labā, uzklau-
sīt efektīvus risinājumus, dalīties pieredzē un laba-
jā praksē.

Diskusijā tiks nodrošināts tulkojums no/uz angļu va-
lodu.

Iluta Lāce,
biedrības “Centrs “Marta”” vadītāja

Seminārs Priekuļos par parku 
apsaimniekošanu

LPS vadītajā Meža attīstības fonda projektā, kurā 
plānoti pieci semināri un praktiskie darbi dabā 
kopā ar AS “Latvijas valsts meži”, pietuvojies pēdē-
jais seminārs. Tas notiks 16. oktobrī Priekuļu no-
vada Saules parkā (Priekuļos, Cēsu prospektā 1) 
un būs veltīts jaunu parku veidošanai, kopšanai un 
uzturēšanai.

Dienas gaita:

11:00 – Reģistrēšanās.

11:30–12:30 – Iepazīšanās ar Priekuļu Saules par-
ku un praktiskie darbi (stādījumu atjaunošana).

Pusdienas vidzemnieku gaumē

12:30–15:00 – Priekšlasījumi un diskusijas. Jaunu 

parku veidošana Latvijā:

1. Priekuļu novada vēstījums par parka idejas ra-
šanos, pakāpenisku tā veidošanu – dārznieks Jānis 
Sirlaks (30 min.).

2. Publiskās zaļās zonas, ainavas plānošana, veido-
šana, uzturēšana – ainavu dizainere Vineta Radzi-
ņa (90 min.).

3. Jautājumi un komentāri. Pieredze citās pašval-
dībās.

Seminārs tiek organizēts LPS vadītajā Meža attīs-
tības fonda projektā “Parku, dendroloģisko stādī-
jumu un aleju gudra apsaimniekošana”. Pirmais 
projekta seminārs notika Saulkrastu stacijas mežā 
(Saulkrastu Meža parkā), otrais – Daugavpils no-
vada Sventē (Jaunsventes parkā), trešais – Strenču 
novada Sedā, un ceturtais – Aizputes novada Lažas 
pagasta Apriķu muižā. Semināra organizētāju nova-
dā tiek iestādīti jauni krūmi vai koki.

Semināriem atbalsts piešķirts, pamatojoties uz 
Zemkopības ministrijas 2011. gada 29. decembra 
rīkojumu nr. 197 “Par dāvinājumu (ziedojumu) 
Meža attīstības fondam izlietojumu, sadali un ad-
ministrēšanu” LPS projektā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
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Videokonference par konkursu 
pašvaldībām “Drošākais autoparks 2019”

16. oktobrī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videokonference par 
pašvaldību iespējām pieteikties balvai “Drošākais 
autoparks 2019”.

LPS aicina pašvaldības pieteikt savu dalību apdro-
šināšanas sabiedrības “BALTA” un Satiksmes minis-
trijas organizētajā konkursā “Drošākais autoparks 

2019”! Videokonferencē par šo iespēju informēs 
apdrošināšanas sabiedrības “BALTA” (PZU grupa) 
Transporta produktu un risku parakstīšanas pārval-
des vadītājs Kristaps Liecinieks.

Pieteikšanās konkursam ir pavisam vienkārša un 
bez maksas (papildinformācija šeit).

Videokonferences laikā būs iespēja uzdot jautāju-
mus, sūtot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Plašāka informācija arī “BALTA” mājaslapā.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Rododendru stādīšanas pasākums 
Mežaparka Lielās estrādes teritorijā

18. oktobrī plkst. 10 Rīgā, Mežaparka Lielās es-
trādes teritorijā, notiks pasākums “Rododendru 
krāšņums dziesmu priekam!”, kurā kopā ar pašval-

dību vadītājiem rododendrus stādīs Rīgas domes 
priekšsēdētājs Oļegs Burovs, LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, SIA “Rīgas meži” Valdes priekšsēdētājs 
Aivars Tauriņš un vispārējo dziesmu un deju svētku 
un skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organi-
zatori – Latvijas Nacionālā kultūras centra un Valsts 

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/5049-aicina-pasvaldibas-pieteikties-gada-balvai-drosakais-autoparks-2019
https://www.balta.lv/lv/par-mums/balta-gada-balva-drosakais-uznemuma-autoparks
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izglītības satura centra pārstāvji. Koristu saimi pa-
sākumā pārstāvēs jauniešu koris “Balsis” diriģenta 
Inta Teterovska vadībā: viņi pasākuma dalībniekus 
priecēs ar priekšnesumu un iestādīs arī savu rodo-
dendru.

Dienas gaita:

10:00–11:00 – Pasākuma dalībnieku pulcēšanās, 
rīta kafija.

11:00 – Ekskursija pa Lielās estrādes teritoriju arhi-
tektu Austra Mailīša vai Jura Pogas vadībā.

11:30 – Pasākuma atklāšana un uzrunas, kora 

priekšnesums un kopdziesma.

12:00 – Rododendru stādīšana (pašvaldības sadalī-
sies pa laukumiem atbilstoši reģioniem, stādīt sāks 
vienlaicīgi).

13:00 – Rododendri iestādīti, un katra pašvaldība 
saņems sertifikātu par iestādīto rododendru.

13:30 – Pasākuma noslēgums ar kopdziesmu.

13:50 – Pusdienas pie zupas katla.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Grozījumi likumā neparedzēs pašvaldību 
informatīvo izdevumu slēgšanu

9. oktobrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lie-
tu komisija skatīja grozījumus likumā “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” pirms otrā 
lasījuma, kas paredz grozīt likuma 8. pantu, nosa-
kot, ka pašvaldības nedrīkst izdot un reģistrēt masu 
informācijas līdzekļus. Norma attieksies uz tiem iz-
devumiem, kuri reģistrēti masu informācijas līdzek-
ļu reģistrā, kuru īpašnieks ir pašvaldība kā publisko 
tiesību juridiskā persona. Grozījumos paredzēti arī 
pārejas noteikumi, ka pašvaldībām līdz 2019. gada 
31. decembrim jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu 
reģistram par pašvaldību īpašumā esošo masu in-
formācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Valsts 
nodeva šādos gadījumos nebūs jāmaksā. Ja minē-
tajā termiņā netiks saņemts pašvaldības lēmums 
par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģis-

tra, Uzņēmumu reģistra valsts notārs veiks grozīju-
mus reģistrā un šādus masu informācijas līdzekļus 
no reģistra izslēgs līdz 2020. gada 31. decembrim.

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem”” anotācijā 
teikts, ka grozījumu mērķis nav vērsts pret pašval-
dību pienākumu informēt sabiedrību, proti, pret 
pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanu. No tā 
izriet, ka tām pašvaldībām, kuru izdevumi ir reģis-
trēti kā masu informācijas līdzekļi, līdz 2019. gada 
31. decembrim būs jāiesniedz pieteikums Uzņēmu-
mu reģistram par to īpašumā esošo masu informā-
cijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra.

Komisijas sēdē LPS padomniece juridiskajos jautā-
jumos Kristīne Kinča gan izteica priekšlikumu ter-
miņu pagarināt vismaz līdz nākamā gada februārim, 
dodot pašvaldībām iespēju darba kārtībā kādā no 
turpmākajām domes sēdēm pieņemt šādu lēmu-
mu, nevis speciāli tikai šim jautājumam sasaukt ār-
kārtas sēdi. Klātesošie, izņemot komisijas vadītāju 
Artusu Kaimiņu, šim priekšlikumam piekrita, taču 
par precīziem termiņiem varēs runāt, kad grozījumi 
tiks skatīti pirms galīgā lasījuma.

Rezumējot: šie grozījumi neaizliegs pašvaldībām 
izdot savus informatīvos izdevumus, bet uzliks 
par pienākumu izslēgt informatīvos izdevumus no 
masu informācijas līdzekļu reģistra.

Jana Bunkus un Kristīne Kinča,
LPS padomnieces

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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Mēru pakts: resursu ietaupījums 
pašvaldībām

8. oktobrī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācija Eiro-
pas Reģionu komitejā (RK) pārrunāja iespējas Latvi-
jas pašvaldībām aktīvāk iesaistīties Mēru pakta un 
aktivitāšu īstenošanā klimata jomā.

Tiekoties ar Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu padomes (CEMR) padomnieci vides, enerģijas 
un klimata lietās Evu Banjosu de Gisasolu un atbil-
dīgo par Mēru paktu Loti Nīneisu, Latvijas delegā-
cijas RK pārstāvji uzsvēra, ka Latvijas pašvaldības 
daudz dara klimata jomā, sākot ar videi draudzīgā-
ka kurināmā izmantošanu un beidzot ar pāreju uz 
videi draudzīgu sabiedrisko transportu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gu-
nārs Ansiņš, kurš ir arī RK Mēru pakta vēstnieks, 
uzsvēra, ka Liepājā daudz investēts, lai infrastruk-
tūru padarītu videi draudzīgāku. “Patlaban mēs 
mēģinām sabiedriskā transporta sistēmu padarīt 
videi draudzīgāku. Esam veikuši investīcijas ielu ap-
gaismojumā, ietaupot aptuveni 30% izmaksu. Mē-
ģinām arī ieviest saules paneļus, ko varētu izman-
tot siltā ūdens nodrošināšanai slimnīcās un skolās,” 
norādīja Ansiņš. 

Patlaban Mēru paktam pievienojušās 23 pašval-

dības. Daudzām, kas aktīvas vides jomā, trūkst 
motivācijas tam pievienoties. Sarunā ar Latvijas 
delegāciju RK Eva Banjosa de Gisasola norādīja, ka 
galvenais ieguvums no pievienošanās Mēru pak-
tam ir pašvaldību iespēja ietaupīt resursus: “No šīs 
iniciatīvas nevar saņemt finansējumu aktivitātēm, 
taču ir daudz informācijas pašvaldībām, kā risināt 
kādu konkrētu problēmu. Šī informācija jums ļauj 
ietaupīt naudu, kas nebūs jāinvestē pirmajā solī, 
meklējot informāciju.” Tāpat, piemēram, Mēru 
pakta vietnē ir sadaļa, kurā var meklēt informāciju 
par finansējuma iespējām ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāniem. Mēru pakts arī piedāvā 
atbalstu pašvaldībām, kuras nezina, kā sākt gatavot 
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus.

Pašvaldības kā Mēru pakta dalībnieces darbojas kli-
mata un enerģijas jomā, lai iedzīvotājiem veidotu 
labāku nākotni. Tā mērķis ir līdz 2030. gadam sa-
mazināt oglekļa dioksīda emisijas par vismaz 40%, 
stiprināt pretestību, pielāgojoties klimata pārmai-
ņu ietekmei, pārveidot politiskās apņemšanās vie-
tējos rezultātos, gatavojot vietējos rīcības plānus 
un ziņojot par to īstenošanu.

Latvijas Pašvaldību savienība ir Mēru pakta atbal
stītāja kopš 2017. gada un plāno 2020. gadā sadar-
bībā ar CEMR un Latvijas delegāciju RK turpināt 
rīkot pasākumus Latvijas pašvaldību informēšanai 
par iespējām aktīvāk darboties enerģētikas un kli-
mata jomā.

Sarunās piedalījās Latvijas delegācijas Reģionu ko-
mitejā vadītājs Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības 
un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds 
Salcevičs un Rīgas domes deputāts Dainis Turlais.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,

padomniece Eiropas Savienības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

mailto:https://eumayors.eu/support/funding.html
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* 7. oktobrī LETA: “LPS un FM diskutēs par 2020. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektu”.

* 7. oktobrī LETA: “Rāviņš: Jelgavas pašvaldībai nā-
kamgad vislielākās raizes ir par ierobežotajām aiz-
ņemšanās iespējām Valsts kasē”.

* 7. oktobrī LETA: “Pašvaldības neatbalsta piedāvā-
jumu to budžetiem novirzīt 18,8% no kopbudžeta 
ieņēmumiem”.

* 7. oktobrī LETA: “FOTO. LPS neatbalsta piedāvā-
jumu to budžetiem novirzīt 18,8% no kopbudžeta 
ieņēmumiem”.

* 7. oktobrī NRA: “Pašvaldības neatbalsta to bu-
džetiem novirzīt mazāku daļu no kopbudžeta nekā 
līdz šim” (šeit).

* 7. oktobrī LA.lv: “FOTO. LPS neatbalsta piedāvā-
jumu to budžetiem novirzīt 18,8% no kopbudžeta 
ieņēmumiem (šeit).

* 7. oktobrī LSM.lv, Replay.lv, Panorāma: “Pašval-
dību savienībai vairāki iebildumi pret 2020. gada 
budžetu” (šeit).

* 7. oktobrī LSM.lv, Panorāma: “Pašvaldības iebilst 
pret nākamā gada valsts budžetu” (šeit).

* 7. oktobrī TV3: “LPS: ja valsts dzīvo labāk, arī paš-
valdībām jādzīvo labāk (šeit).

* 7. oktobrī LNT: “Nākamā gada pašvaldību progno-
zētie ieņēmumi – zemākie kopš 2007. gada” (šeit).

* 7. oktobrī Первый Балтийский: “Правитель-
ство сокращает налоговые поступления само
управлений” (šeit).

* 8. oktobrī LETA: “Valdība lems par Ministru kabi-
neta un Latvijas Pašvaldību savienības 2020. gada 

vienošanās un domstarpību protokola projektu”.

* 8. oktobrī LETA: “Pašvaldībām 2020. gada budže-
tā vairs neatvēlēs konkrētu daļu no nodokļu ieņē-
mumiem”.

* 8. oktobrī Diena: “Pašvaldības nemierā ar finan-
sējumu, dabas resursu nodokļa pārdali un ceļu stā-
vokli” (šeit).

* 8. oktobrī Diena: “Jaunāko klašu skolēnu ēdinā-
šanu no 2020. gada finansēs arī pašvaldības” (šeit).

* 8. oktobrī LA: “Nevienojas, bet protokolu parak
stīs” (šeit).

* 8. oktobrī Aprinkis.lv: “Pašvaldībām 2020. gada 
budžetā vairs neatvēlēs konkrētu daļu no nodokļu 
ieņēmumiem” (šeit).

Foto: tvnet.lv

* 8. oktobrī TVNET: “Īres dzīvokļu krīze: investori ir 
jāprovocē!” – LPS padomnieka Aino Salmiņa dalī-
ba diskusijā par īres dzīvokļiem (šeit).

* 8. oktobrī LV portāls: “Izskatīts MK un LPS vieno-
šanās un domstarpību protokols” (šeit).

* 8. oktobrī LSM.lv, Latvijas Radio: “Ludzas pašval-
dība pārdod 100 hektārus meža dažādu projektu 
līdzfinansēšanai – LPS padomnieces Sniedzes Spro-
ģes komentārs (šeit).

* 9. oktobrī LETA: “VM neatbalsta viedokli telpu 
prasības attiecināt tikai uz jaunbūvētām izglītības 
iestādēm”.

* 9. oktobrī TV3 Ziņas – LPS padomnieces Kristīnes 
Kinčas komentārs par Saeimā apspriestajiem paš-
valdību informatīvajiem izdevumiem (šeit).

* 10. oktobrī LETA: “Parakstīs Ministru kabineta 
un Latvijas Pašvaldību savienības nākamā gada 
vienošanās un domstarpību protokolu”.

LPS MEDIJOS

https://nra.lv/latvija/regionos/293729-pasvaldibas-neatbalsta-to-budzetiem-novirzit-mazaku-dalu-no-kopbudzeta-neka-lidz-sim.htm
http://www.la.lv/foto-lps-neatbalsta-piedavajumu-to-budzetiem-novirzit-188-no-kopbudzeta-ienemumiem
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibu-savienibai-vairaki-iebildumi-par-2020gada-budzetu.a334381/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.10.2019-pasvaldibas-iebilst-pret-nakama-gada-valsts-budzetu.id169598/
https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10346647
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas-10346727
http://www.1tv.lv/news/17023-pravitelstvo-sokraschaet-nalogovye-postupleniya-samoupravleniy.html
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pasvaldibas-nemiera-ar-finansejumu-dabas-resursu-nodokla-pardali-un-celu-stavokli-14227860
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/jaunako-klasu-skolenu-edinasanu-no-2020.gada-finanses-ari-pasvaldibas-14227896
http://www.la.lv/nevienojas-bet-protokolu-parakstis
https://www.tvnet.lv/6793172/ires-dzivoklu-krize-investori-ir-japrovoce
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309151-izskatits-mk-un-lps-vienosanas-un-domstarpibu-protokols-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ludzas-pasvaldiba-pardod-100-hektarus-meza-dazadu-projektu-lidzfinansesanai.a334379/
https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10346946


13

* 10. oktobrī LETA: “Paraksta vienošanās un dom-
starpību protokolu starp valdību un Pašvaldību sa-
vienību”.

* 10. oktobrī LETA: “FOTO: premjers un Kaminskis 
paraksta domstarpību protokolu”.

* 10. oktobrī LA: “FOTO: premjers un Kaminskis pa-
raksta domstarpību protokolu” (šeit).

* 10. oktobrī LV portāls: LPS relīze “Parakstīts MK 
un LPS 2020. gada vienošanās un domstarpību pro-
tokols” (šeit).

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-967 – Par rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma pirk-
šanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām”

11.10.2019. 26.09.2019.
Jā

2. VSS-961 – Par noteikumu projektu “Norvēģijas finanšu instru-
menta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmai-
ņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteiku-
mi”

11.10.2019. 26.09.2019.

Jā

3. VSS-947 – Par rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

14.10.2019. 26.09.2019.

Jā

4. VSS-968 – Par likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvi-
jas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

14.10.2019. 26.09.2019.
Jā

5. VSS-946 – Par rīkojuma projektu “Par valstij piederošā nekusta-
mā īpašuma “V880” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodo-
šanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”

14.10.2019. 26.09.2019.
Jā

6. VSS-942 – Par noteikumu projektu “Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”

14.10.2019. 26.09.2019.
Jā

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.

http://www.la.lv/foto-premjers-un-kaminskis-paraksta-domstarpibu-protokolu
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309265-parakstits-mk-un-lps-2020-gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokols-2019
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10. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS1023 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos nr. 
109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta””

VSS996 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS998 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Zasulauka ielā 3a, Rīgā, pārdošanu”

VSS999 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabine-
ta 2018. gada 21. novembra rīkojuma nr. 618 “Par 
Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
pārņemšanu valsts īpašumā” atzīšanu par spēku 
zaudējušu”

VSS1010 – Plāna projekts “Latvijas Republi-
kas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 
2019. –2020. gadam”

VSS1012 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašu-

ma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes no-
dalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa”

VSS1017 – Informatīvais ziņojums “Par Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģi-
ju”

VSS1018 – Likumprojekts “Grozījums Civilās aiz-
sardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”

VSS1019 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos nr. 
150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodro-
šināt vides monitoringa un kontroles sistēmas at-
tīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. 
pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāša-
nas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” 
īstenošanas noteikumi””

VSS1020 – Informatīvais ziņojums “Par publisko 
pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrādi un 
aprobāciju”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Valsts prezidenta kanceleja aicina 
pašvaldības sadarboties Latvijas 
iedzīvotāju sveikšanā

Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valsts pil-
soņu sveikšana 100 gadu jubilejā ar īpašu Valsts 
prezidenta apsveikumu ir ilggadēja tradīcija. Ga-

viļniekam pa pastu tiek nosūtīts Valsts prezidenta 
apsveikums, godinot un izrādot cieņu par garo un 
bagāto mūža gājumu.

Lai Latvijas iedzīvotāju apsveikšanu šajā nozīmīgajā 
dzīves jubilejā padarītu svinīgāku, Valsts prezidenta 
kanceleja aicina Latvijas pašvaldības līdzdarboties 
Valsts prezidenta apsveikuma nogādāšanā jubilā-
riem.

Iecerēts, ka turpmāk Valsts prezidenta kanceleja 
apsveikumu varētu nosūtīt uz pašvaldību, kuras 
administratīvajā teritorijā gaviļnieks dzīvo, un paš-
valdības vadītājs to pasniegtu jubilāram klātienē, 
nododot sveicienus gan no pašvaldības, gan Valsts 
prezidenta.

Pašvaldībām, kuras ir ieinteresētas un gatavas ie-
saistīties Valsts prezidenta apsveikuma saņemšanā 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478642
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478642
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478644
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478644
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478736
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478736
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478736
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478754
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478755
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478755
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478755
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un pasniegšanā, lūgums nosūtīt kancelejai epas-
ta ziņu uz adresi info@president.lv, norādot kon-
taktpersonu pašvaldībā, ar kuru Valsts prezidenta 
kanceleja sazinātos par iedzīvotāju sveikšanu 100 

gadu jubilejā. Papildu jautājumu gadījumā var sa-
zināties ar kancelejas Mediju centra vadītāju Jus-
tīni Deičmani (justine.deicmane@president.lv; 
67092123).

Pabeigta “Rokasgrāmatas bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos” pirmā daļa

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
publiskojusi “Rokasgrāmatas bērnu tiesību aizsar-
dzības jautājumos” 1. moduli “Vadlīnijas pašvaldī-
bām bērnu tiesību aizsardzībā”.

Rokasgrāmata tiek izstrādāta tāpēc, ka VBTAI ik-
dienas darbā konstatējusi, ka izglītības iestāžu 
darbiniekiem, ģimenēm un bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem vajag metodoloģisko atbalstu par da-
žādu problēmsituāciju risināšanu un labās prakses 
piemēriem. Rokasgrāmata tiek veidota, nodalot tē-
mas un auditorijas, lai turpmāk papildinātu un piln-
veidotu rokasgrāmatā atrodamo informāciju.

Rokasgrāmata pilnībā tiks pabeigta līdz gada noga-
lei, un tajā būs trīs moduļi – “Vadlīnijas pašvaldī-
bām”, “Vadlīnijas izglītības iestādēm” un “Vadlīni-
jas ģimenēm”.

Lai iepazītos ar metodisko materiālu, sekojiet sai-
tei.

Pieejams ES fondu finansējums 
nodarbināto apmācībām

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izslu-
dinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrī-
bām un nodibinājumiem par apmācību organizēša-
nu nodarbinātajiem.

Līdz 9. decembrim biedrības un nodibinājumi, kas 
pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju nozari vai ir starptautisko 

biznesa pakalpojumu centri, var pieteikties Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēju-
mam dažādu apmācību organizēšanai komersan-
tiem. Ieceres mērķis ir nodrošināt komersantus ar 
atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu 
darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu 
produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ra-
žošanā.

Biedrības un nodibinājumi, kas īstenos atbalstītos 
projektus, organizēs apmācības dažādās jomās, 
piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās, te-
lemātikā un loģistikā, matemātikā, datorzinātnē, 
programmēšanā, mežsaimniecībā, vides aizsardzī-
bā, projektu vadībā, valodu apmācību u.c.

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un maza-
jiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 
70% apmērā, vidējiem komersantiem – 60%, liela-
jiem komersantiem – no 30 līdz 50% atkarībā no 
uzņēmuma ieguldījumiem tā pētniecībā un attīstī-
bā. Šajā atlases kārtā pieejami deviņi miljoni eiro 
ERAF līdzekļu, un maksimālais fonda finansējums 

mailto:justine.deicmane@president.lv
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/rokasgramata_bernu_tiesibu_aizsardzibas_jautajumos/
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/rokasgramata_bernu_tiesibu_aizsardzibas_jautajumos/
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vienam projektam ir 900 000–3 100 000 eiro atkarī-
bā no nozares, kuru pārstāv finansējuma saņēmējs.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi 
pieejami MK 27.10.2015. noteikumos nr. 617.

Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma 

veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA vietnes 
sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu 
atlasi lūgums sazināties ar CFLA Infrastruktū-
ras projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 
26802187).

Bezdarbnieki var saņemt finansiālu 
atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās kompetences 
novērtēšanai

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā 
noteiktā profesijā un praktiskajā darbā iegūstot 
profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par 
sava aroda meistariem, bet viņiem nav atbilsto-
šas profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas, 
darbu zaudējot, kļūst par nopietnu šķērsli jauna 
darba meklējumos. Lai darba vidē apmācīti speciā-
listi būtu konkurētspējīgāki darba tirgū un, darbu 
zaudējuši, pēc iespējas drīzāk varētu atrast jaunu 
darbu savā profesijā, Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA) piedāvā reģistrētajiem bezdarbniekiem 
iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās 
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompe-
tences novērtēšanai, proti, NVA atlīdzina reģistrē-
tajiem bezdarbniekiem ar profesionālās kvalifikāci-

jas eksāmenu saistītos izdevumus, ja pēc profesio-
nālās kompetences novērtēšanas ir saņemts profe-
sionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Bezdarbnieka zināšanu pārbaudi un atbilstību at-
tiecīgās profesijas standartiem veic akreditētas iz-
glītības iestādes vai akreditēti eksaminācijas centri, 
to saraksts ir pieejams Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta vietnē www.ikvd.gov.lv.

Lai saņemtu ar profesionālās kvalifikācijas eksāme-
nu saistīto izdevumu kompensāciju, NVA reģistrē-
tajam bezdarbniekam pēc kvalifikāciju apliecino-
ša dokumenta iegūšanas desmit darbdienu laikā 
jāpiesakās savā NVA filiālē. Izdevumus par profe-
sionālās kompetences novērtēšanu NVA atlīdzinās 
mēneša laikā.

Plašāku informāciju par Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 
pasākumu “Atbalsts profesionālās kompetences 
novērtēšanai” var iegūt tuvākajā NVA filiālē vai 
NVA vietnes sadaļā “Klientiem” → “Bezdarbnie-
kiem un darba meklētājiem”→ “Apmācību iespē-
jas” → “Atbalsts profesionālās kompetences no-
vērtēšanai”.

NVA aicina darba devējus pieteikties 
akcijai “Atvērto durvju diena personām ar 
invaliditāti uzņēmumos”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba 
devējus līdz 18. oktobrim pieteikties dalībai akcijā 
“Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uz-
ņēmumos”, kas šogad norisināsies no 4. līdz 8. no-
vembrim. Uzņēmējiem tā ir iespēja ne vien iepazīt 
cilvēku ar invaliditāti profesionālās spējas, bet arī 
atrast vajadzīgos darbiniekus.

http://likumi.lv/ta/id/277601-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-2-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-inovaciju-ieviesanu-komersantos
http://www.ikvd.gov.lv
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=623
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=623
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Akcijas dienās ar darba devējiem iepriekš saska-
ņotā laikā darba meklētāji ar invaliditāti viesosies 
uzņēmumos un iestādēs, lai gūtu priekšstatu par 
to darbību, darba vidi, darba procesu, kolektīvu un 
darba pienākumiem. Darba devējus apmeklēs gan 
NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti, gan ne-
reģistrētie darba meklētāji ar invaliditāti, kuri vēlē-
sies iesaistīties akcijā.

Darba devēji dalībai akcijā “Atvērto durvju diena 

personām ar invaliditāti uzņēmumos” var pieteik-
ties līdz 18. oktobrim, iesniedzot pieteikumu tajā 
NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas 
uzņēmums vai iestāde, savukārt darba meklētāji – 
līdz 30. oktobrim, aizpildot darba meklētāju pietei-
kumu NVA tīmekļvietnē.

Detalizētāka informācija par akciju un pieteikumu 
veidlapas atrodamas NVA tīmekļvietnē vai jebkurā 
no 25 NVA filiālēm visā Latvijā.

Konkurss sabiedrības saliedētības 
pasākumiem

Valsts budžeta apakšprogrammā 22.10.00 “Sabied-
rības saliedētības pasākumi” izsludinātais Eiropas 
Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu 
fondu atbalstītajiem projektiem 2019. gadā pare-
dzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss pare-
dzēts projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu ES 
programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 

(2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptau-
tisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības 
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā. Pie-
ejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā kon-
kursā ir 100 774 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Do-
kumentu pārvaldības nodaļā līdz 20. oktobra 
plkst. 17, nogādājot tos personīgi, nosūtot pa pas-
tu (K. Valdemāra ielā 11a Rīgā, LV1364) vai elektro-
niska dokumenta formā uz epasta adresi pasts@
km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parak
stu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu at-
bilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko do-
kumentu noformēšanu.

Visa konkursa dokumentācija pieejama Kultūras 
ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās 
no plkst. 9 līdz 17, zvanot pa tālruni 67330310 vai 
rakstot uz epasta adresi Sanita.RancaneDeleko-
le@km.gov.lv.

Diskusijas par saliedētu sabiedrību Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas 
veidošanā, kopā ar Kultūras ministriju izstrādājot 
Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Piedalo-
ties diskusijās, ikviens var paust viedokli un rosināt 
priekšlikumus problēmu risināšanai. Pamatnostād-
nes noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti 
Latvijā pēc 2021. gada.

2019. un 2020. gadā tiks izstrādāts Latvijas sabied-
rībai nozīmīgs dokuments – Saliedētas sabiedrī-
bas pamatnostādnes (iepriekš saukts – Nacionālās 

http://www.nva.gov.lv/docs/31_5d934f80c97110.93721017.docx
http://www.nva.gov.lv/docs/31_5b7ac38b626465.97040926.docx?new_lang=lv
http://www.nva.gov.lv/docs/31_5b7ac38b626465.97040926.docx?new_lang=lv
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=668
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/finansejuma-iespejas
mailto:Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv
mailto:Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv
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identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnes jeb NIPSIP).

Katrā diskusijā tapušie problēmu risinājumi un 
priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti Kultūras mi-
nistrijai pamatnostādņu pilnveidošanai.

Aizputē un Olainē diskusijas jau notikušas.

Pārējo dokumenta “Saliedēta un pilsoniski aktīva 
sabiedrība” apspriežu grafiks:

Kurzemē (rīko biedrība “Kurzemes NVO atbalsta 
centrs”):

17. oktobrī plkst. 17 – Saldū (Kapelleru namā Stri-
ķu ielā 7);

21. oktobrī plkst. 17 – Dundagā (Brīvā laika pavadī-
šanas centrā Pils ielā 9);

22. oktobrī plkst. 17:30 – Kuldīgā (koprades telpā 
METRO Liepājas ielā 8);

23. oktobrī plkst. 17:30 – Liepājā (Liepājas Univer-
sitātē Lielajā ielā 14);

24. oktobrī plkst. 17:30 – Ventspilī (Ventspils Gal-
venajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2);

24. oktobrī plkst. 18 – Talsos (Tautas namā Lielajā 
ielā 19/21).

Latgalē (rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbal-
sta centrs”):

16. oktobrī plkst. 11 – Rēzeknē (Rēzeknes pilsētas 

Nacionālo biedrību kultūras namā);

17. oktobrī plkst. 12 – Daugavpilī (Latviešu kultū-
ras centrā).

Rīgā un Pierīgas reģionā (rīko biedrība “Latvijas Pil-
soniskā alianse”):

17. oktobrī plkst. 18 – Kandavā (Kandavas novada 
Sociālajā dienestā Jelgavas ielā 4a);

24. oktobrī plkst. 18 – Rīgā (Latvijas Pilsoniskās ali-
anses birojā Alberta ielā 13).

Vidzemē (rīko nodibinājums “Valmieras novada 
fonds”):

16. oktobrī plkst. 15 – Madonā (Madonas novada 
bibliotēkā Skolas ielā 12);

22. oktobrī plkst. 15 – Valmierā (Valmieras Integ-
rētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4);

24. oktobrī plkst. 15 – Alūksnē (Alūksnes NVO at-
balsta centrā Dārza ielā 8a).

Zemgalē (rīko biedrība “Zemgales NVO atbalsta 
centrs”):

21. oktobrī plkst. 11 – Jēkabpilī (Jēkabpils NVO re-
sursu centrā Jaunajā ielā 39i);

21. oktobrī plkst. 15:30 – Jaunjelgavā (Jaunjelga-
vas novada Kultūras namā Jelgavas ielā 31);

22. oktobrī plkst. 15 – Jelgavā (Jelgavas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrāci-
jas pārvaldē Skolotāju ielā 8).

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programma

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro
grammā “Kultūra”, kas atbalsta mākslinieku reziden-
ces, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, 
profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku 
mobilitāti visās mākslas nozarēs, izsludināts pēdē-
jais šāgada pieteikšanās termiņš finansiālam atbal
stam radošiem braucieniem (mobility funding).

Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki 
un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un 
kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu 
no Baltijas valstīm vai ziemeļvalstīm (brauciena il-
gums 1–10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts 
ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucie-
niem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz sešām 
personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu 
un to pašu vietu vienā un tajā pašā laikā.

Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu 
Kultūras punkta vietnē https://www.norden.lv.

Projektu iesniegšanas termiņš: 21. oktobris (līdz 
plkst. 15:59). Plašāka informācija un pieteikšanās 
pieejama Ziemeļvalstu kultūras punkta mājasla-
pā.

https://www.norden.lv
https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/mobility-funding
https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/mobility-funding
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Projektu konkurss imigrantu līdzdalībai

Kultūras ministrija (KM) kā Patvēruma, migrācijas 
un integrācijas fonda (PMIF) 2014.–2020. gada plā-
nošanas perioda deleģētā iestāde Latvijā integrāci-
jas jomā izsludinājusi atklātu konkursu “Program-
mas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību (integrācijas 
kursi) (3. posms)”. Tā mērķis – ar integrācijas pro
grammu palīdzību veicināt personu, kuras ir trešo 
valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas te-
ritorijā, kā arī personu, kurām nepieciešama starp-
tautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kam piešķirts 
alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un 
kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (mērķa 
grupa), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Atklātā konkursā pieejamais finansējums viena 
projekta īstenošanai ir 30 000–503 697,38 eiro 
(PMIF finansējums 75% un valsts budžeta finansē-

jums 25%).

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības 
partneri var būt valsts pārvaldes iestādes, atvasinā-
tas publiskas personas, citas valsts iestādes vai pri-
vāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas 
organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, 
kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projektu iesniegšanas termiņš – 8. novembris.

Plašāku informāciju par atklāto konkursu atradīsit 
KM vietnē šeit, kur publicēta visa nepieciešamā do-
kumentācija un informācija par konkursu.

Informatīvais seminārs par ieceres īstenošanu no-
tiks 23. oktobrī plkst. 10 Kultūras ministrijā (Rīgā, 
Z. A. Meierovica bulvārī 14, 4. stāva Semināru zālē). 
Pieteikšanās dalībai seminārā – līdz 22. oktobrim, 
nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinfor-
māciju uz epasta adresi PMIF@km.gov.lv.

Savukārt 24. oktobrī plkst. 14 informatīvais semi-
nārs notiks Latvijas Pašvaldību Savienībā.

VKKF pieņem pieteikumus 
mērķprogrammas “Latvijai – 100” 
2020. gada projektu konkursā

VKKF līdz 25. oktobra plkst. 12 (sūtot pa pastu – 
līdz 21.10.2019. (pasta zīmogs)) pieņem pieteiku-
mus mērķprogrammas “Latvijai – 100” 2020. gada 
projektu konkursā.

Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt Latvijas 
valsts simtgades programmas pēctecību, daudz-
veidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un nori-
šu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas 

valsts simtgades vēstījumam “ES ESMU LATVIJA”, 
kā arī Latvijas valsts simtgades svinību sagatavo-
šanas programmai, kas publicēta https://lv100.lv/
programma/.

Prioritāri tiek atbalstītas norises, kas vērstas uz 
sadarbību, bērnu un jauniešu iesaisti un izmanto 
mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komu-
nikācijas līdzekļus, kā arī vērstas uz pieejamības 
nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām (t. sk. 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar ma-
ziem bērniem, senioriem, attālos reģionos dzīvojo-
šiem, Latvijas mazākumtautībām; ieteikumi pieeja-
mības veicināšanai publicēti šeit).

Vairāk informācijas. Kontaktinformācija: projektu 
kuratore Inga Baltā (67503178; inga.balta@kkf.lv).

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-2014-2020/konkursi
mailto:PMIF@km.gov.lv
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2020/duplicate-of-latvijai-100.html
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2020/duplicate-of-latvijai-100.html
https://lv100.lv/programma/
https://lv100.lv/programma/
https://lv100.lv/iesaisties/ieteikumi-pasakumu-rikotajiem/
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2020/duplicate-of-latvijai-100.html
mailto:inga.balta@kkf.lv
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IKT nozares gada balva “Platīna pele 2019”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija (LIKTA) aicina uzņēmumus un iestādes 
pieteikties IKT nozares lielākajam apbalvojumam – 
balvai “Platīna pele 2019”. Tā kā tehnoloģiju vide arī 
Latvijā kļūst arvien inovatīvāka, balvas pasniegšanas 
ceremonija ir iespēja cildināt un apzināt tos uzņēmu-
mus un organizācijas, kas radījuši veiksmīgus un sa-
biedrībai patiešām noderīgus digitālos risinājumus.

Balva “Platīna pele” dibināta 2007. gadā, un tās 
mērķis ir apzināt veiksmīgākos Latvijā radītos digi-
tālos risinājumus, novērtēt izcilākos projektu au-
torus un izstrādātājus, kā arī veicināt izpratni par 
jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, 
biznesā, pārvaldē un izglītībā. Šogad konkursa inte-
resentiem ir iespēja pieteikt darbus sešās dažādās 
kategorijās: mākslīgā intelekta risinājums sabiedrī-
bai un biznesam; uzņēmuma digitālā transformāci-
ja; valsts digitālā transformācija; labākais eskolo-
tājs; labākā kiberdrošības iniciatīva; veiksmīgākais 
eparaksta integrācijas risinājums.

Pieteikumus organizatori aicina iesniegt līdz 25. ok-
tobrim elektroniski šeit.

Balvas “Platīna pele 2019” ieguvējus katrā kate-
gorijā paziņos LIKTA gadskārtējā konferencē 5. de-
cembrī.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var rakstīt uz 
epasta adresi office@likta.lv.

Piesakiet brīvprātīgā darba veicējus 
un organizētājus godināšanai “Gada 
brīvprātīgais 2019”!

5. decembrī visā pasaulē atzī-
mēs Starptautisko brīvprātīgo 
dienu. Latvijas iedzīvotāji un 
organizācijas aicināti pieteikt 
pretendentus godināšanai 
“Gada brīvprātīgais 2019”, 
kas norisināsies 30. novem-

brī Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un 
organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu 
sabiedrības labā laikposmā no 2018. gada 1. no-
vembra līdz 2019. gada 31. oktobrim, kā arī brīv-
prātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo 
godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju 
interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan da-

žāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos 
brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau 
sesto gadu.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” labā-
kos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizāci-
ja, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesa-
ka līdz 28. oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteiku-
ma anketu, kas pieejama tīmekļa lapā http://www.
brivpratigie.lv/lv/godinasana. Portālā brivpratigie.
lv pieejams arī godināšanas nolikums. Katram ie-
sniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pietei-
kuma saņemšanu.

Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas 
noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji 
šogad saņems Goda zīmes. Nominanti tiks personīgi 
ielūgti uz svinīgo godināšanu 30. novembrī Rīgā.

http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
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VBTAI konkurss pedagogiem par labāko 
klases audzināšanas stundu

Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto ini-
ciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
kustībā “Draudzīga skola” arī šogad izsludinājusi 
konkursu pedagogiem par labāko klases audzināša-

nas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicinā-
šanai klasē. Šogad konkursā īpaši akcentēs skolēnu 
kritiskās domāšanas attīstīšanu, lai veicinātu jēgpil-
nu lēmumu pieņemšanu reālajā un interneta vidē.

Ar konkursa palīdzību inspekcija vēlas dot iespēju 
pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par 
jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē, kā 
arī radīt mācību materiālu, kas būtu noderīgs arī ci-
tiem kustības “Draudzīga skola” dalībniekiem. Ped
agogu darbus gaidīs līdz 15. novembrim, labākos 
darbus apbalvos decembrī.

Konkursam iesūtītos darbus vērtēs trīs kategorijās: 
1.–4. klašu grupā, 5.–9. klašu grupā un vidusskolu 
un profesionālās izglītības iestāžu grupā. Labāko 
darbu autoriem balva katrā vērtēšanas kategorijā 
būs iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasāku-
mus.

Sīkāka informācija šeit.

Šonedēļ aicina meklēt stāstus par Latvijas 
zinātniecēm un zinātnieku dinastijām

UNESCO Latvijas 
nacionālā komi-
sija šonedēļ – no 
14. līdz 20. ok-
tobrim – aicina 
ikvienu līdzdar-
boties UNESCO 
nedēļā 2019 

“Spožie prāti: sievietes zinātnē”.

“Teju pirms trīsdesmit gadiem, lai stiprinātu savu 
atgūto neatkarību, Latvija pievienojās Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai. 
Latvijas pievienošanās UNESCO 1991. gada 14. ok-
tobrī visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos 
turpmāk darboties miera kultūras un starpkultū-
ru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā 
un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, 
zinātnes, kultūras un komunikācijas un informāci-
jas palīdzību. Šis datums bija kā ierosme iedibināt 
ikgadēju tradīciju – UNESCO nedēļu, kuras laikā 
aicinām sabiedrību līdzdarboties un kopīgi izcelt 
UNESCO idejas un vērtības,” uzsver UNESCO Lat-
vijas nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba 
Moļņika.

Šonedēļ ikviens aicināts vēstīt par zinātniecēm 
un zinātnieku dinastijām, apkopojot cilvēkstāstus, 
rīkojot tikšanās ar zinātniecēm, kā arī veidojot te-
matiskās aktivitātes un izstādes, ielūkojoties sava 
novada, reģiona, skolas, iestādes, muzeja vēsturē 
simts gadu griezumā. Lai izceltu šos dzīvesstāstus, 
iedvesmojot citus sekot viņu pēdās, ikviens aicināts 
dalīties ar šiem stāstiem sociālajos tīklos, izmanto-
jot tēmturi #unesconedēļa2019 un #spožieprāti.

Tā, piemēram, Jēkabpils Galvenā bibliotēka 
14. oktobrī plkst. 10:30 aicina uz tikšanos ar Lat-
vijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošo 
pētnieci Dr. biol. Natāliju Burņeviču, kura darbo-
jas meža fitopatoloģijas un mikoloģijas jomā. Tal-
su novada muzejs no 15. līdz 20. oktobrim aicina 
uz izstādi par novadnieci Doru Švīkuli, kura Latvijā 
pazīstama kā pirmā zaļā dzīvesveida cildinātāja. 
17. oktobrī plkst. 17:30 interesenti aicināti uz tik-
šanos ar Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fa-
kultātes Zāļu formu tehnoloģijas katedras pētnieci 
Ingu Sīli, kura stāstīs par tautas ticējumos minēto 
ārstniecības augu reālo iedarbību.

Savukārt 16. oktobrī plkst. 11 Latvijas Universi-
tātes bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4) notiks 
domapmaiņa “Ar iedvesmu par zinātni”, kurā vie-
dokļos dalīsies dažādu zinātnes nozaru pārstāves. 

http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5522&page=
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Domapmaiņu būs iespējams dzirdēt tiešraidē LU 
portālā http://www.lu.lv/tiesraide.

UNESCO nedēļa Latvijā ik gadu norisinās kopš 
2011. gada. Tā ir platforma dažādu institūciju un 

nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas 
pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu 
iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO 
izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautis-
kā mērogā.

Atvērto durvju dienas sociālajos 
uzņēmumos

No 14. līdz 18. oktobrim Labklājības ministrija (LM) 
visā Latvijā izsludinājusi Sociālās uzņēmējdarbības 
nedēļu, ko atzīmē ar dažādām aktivitātēm. Lai ik-
viens varētu iepazīties un izzināt klātienē, ko pie-

dāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi, no 15. līdz 
17. oktobrim pirmo reizi šajos uzņēmumos norisi-
nāsies atvērto durvju dienas ar moto “Iepazīsti so-
ciālos uzņēmējus, kuri dara pasauli labāku!”.

Atvērto durvju dienās pie sevis ciemos aicina des-
mit sociālie uzņēmumi Rīgā, Ikšķilē, Siguldā un Val-
mierā – autoskola nedzirdīgiem cilvēkiem “Mobi-
lizing”, bezatkritumu kafejnīca “Cafe M”, apģērbu 
dizaina un ražošanas uzņēmums “OWA”, atvērtā 
stikla dizaina studija darbnīca “Glass Point”, “Mam-
mām un tētiem”, Veizāna Deju skola, privātā sā-
kumskola “Ķiparu nams”, sociālais uzņēmums “Visi 
var”, “RB Cafe” un zvanu centrs “Sonido”.

Plašāka informācija par atvērto durvju dienu nori-
ses laikiem, vietām un pieteikšanos – LM lapā šeit 
un sociālā tīkla Facebook lapā šeit, sadaļā “Pasā-
kumi”.

LM rīkos seminārus par profesionāla 
sociālā darba attīstību pašvaldībās

Labklājības ministrija no 10. oktobra līdz 5. decem-
brim rīko ikgadējās metodiski informatīvās sanāk
smes piecos Latvijas reģionos. Tās notiks projektā 
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, 
lai uzlabotu sadarbību un informācijas apriti starp 
pašvaldību sociālajiem dienestiem un to tuvāka-
jiem sadarbības partneriem.

Šāgada metodiskajās sanāksmēs tiek uzsākts dia-
logs ar ārstniecības iestādēm un personām var-

darbības pret bērniem kontekstā, īpaši akcentē-
jot prevences nozīmi. Sanāksmēs tiks apskatīti vai 
identificēti tie gadījumi un pazīmes, kuras pamanot 
un par kurām informējot kolēģus var novērst daudz 
nopietnāku problēmsituāciju izveidošanos attiecī-
bā uz vardarbību pret bērnu, t. sk. bērna novārtā 
pamešanu. Informāciju, kas iegūta no profesionāļu 
dialoga, izmantos resursu apzināšanai un atbalsta 
sistēmas stiprināšanai, lai atvieglotu gan sociālo 
dienestu darbinieku, gan ārstniecības personu ik-
dienas darbu, kā arī dotu ieguldījumu uz personas 
vajadzībām vērstas sistēmas attīstībā.

Dialogu starp sociālā dienesta un ārstniecības ie
stāžu darbiniekiem vadīs sociālantropoloģe Aivita 
Putniņa, kuras pētniecisko interešu lokā jau ilgus 
gadus ir arī vardarbības tematika.

Pasākumu informatīvajā daļā dalībniekus iepazīsti-
nās ar LM pārraudzībā esošo politiku aktualitātēm 

http://www.lu.lv/tiesraide
http://www.lm.gov.lv/upload/aktuali/Afisa.pdf
http://www.facebook.com/labklajibasministrija/
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un jaunumiem projekta “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” aktivitātēs. Baltijas HIV asoci-
ācija sniegs informāciju par HIV izplatību Latvijā un 
pieejamiem resursiem efektīva atbalsta sniegšanai 
personām ar HIV.

Pirmās sanāksmes jau notikušas (10. oktobrī Vidze-
mes plānošanas reģionā un 11. oktobrī Zemgales 
plānošanas reģionā).

Nākamās sanāksmes notiks:

23. oktobrī – Rīgas plānošanas reģionā (LU Huma-
nitāro un sociālo zinātņu centrā Rīgā, Kalpaka bul-
vārī 4);

20. novembrī – Kurzemes plānošanas reģionā 
(viesnīcā “Līva” Liepājā, Lielajā ielā 11);

5. decembrī – Latgales plānošanas reģionā (Latga-
les mācību centrā Daugavpilī, Saules ielā 38).

CFLA aicina uz rudens semināru ciklu “Labā 
prakse ES fondu projektu īstenošanā”

30. oktobrī ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra sāks rudens semināru ciklu par 
labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta 
izmantošanā. Novembrī bezmaksas semināri no-
tiks arī visos reģionos.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, Labklā-
jības ministriju, Finanšu nozares asociāciju un ES 
fondu projektu īstenotājiem stāstīs par aktuali-
tātēm un nākotnes perspektīvām ES fondu jomā. 
Rīgas seminārā Finanšu nozares asociācija dalīsies 
ar noderīgu informāciju potenciālā ES fondu darī-
jumu partnera izvērtēšanā. Tāpat lektori dalīsies ar 

zināšanām un uzkrāto pieredzi vienmēr aktuālajā 
tēmā – iepirkumu veikšanā. Semināros tiks runāts 
arī par valsts atbalsta jautājumiem un pašvaldību 
aizņēmumu tēmu. Ar pieredzi – kā veiksmēm, tā 
izaicinājumiem – projektu īstenošanā dalīsies ES 
fondu finansējuma saņēmēji. Semināru laikā būs 
iespējams saņemt arī individuālas klātienes kon-
sultācijas par ES fondu projektu evidi.

Semināri notiks:

Rīgā – 30. oktobrī plkst. 10 (“AC Hotel by Marriott 
Riga” Dzirnavu ielā 33);

Latgalē – 6. novembrī plkst. 11 Rēzeknē (konferen-
ču centrā “Lazy Bear Club” Rīgas ielā 1b);

Kurzemē – 13. novembrī plkst. 11 Kolkā (Dundagas 
novada Kolkas Tautas namā);

Vidzemē – 20. novembrī plkst. 11 Cesvainē (Ces-
vaines Kultūras namā Pils ielā 8);

Zemgalē – 27. novembrī plkst. 11 Rundālē (Rundā-
les Multifunkcionālajā centrā Pilsrundālē 1).

Pieteikšanās semināriem un darba kārtība pieeja-
ma CFLA vietnē.

Semināra apmeklējumam jāpiesakās savlaicīgi, jo 
vietu skaits ir ierobežots.

Semināru, kas norisināsies 30. oktobrī Rīgā, varēs 
skatīt arī interneta tiešraidē.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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DVI aicina uz semināriem un konferenci 
par datu apstrādi uzņēmējiem

Datu valsts inspekcija aicina piedalīties semināros 
un konferencē “Ceļvedis datu apstrādē maziem un 
vidējiem uzņēmējiem”.

No septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, Cē-
sīs un Rīgā norisinās bezmaksas informatīvie semi-
nāri un konference mazajiem un vidējiem uzņēmē-
jiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas prasībām attiecībā uz perso-
nas datu apstrādi uzņēmumā. Semināros tiek ap-
skatīti praktiski piemēri, lai veiksmīgi ieviestu regu-
las prasības praksē. 26. novembrī Rīgā notiks datu 
apstrādei veltīta konference.

Lūgums pieteikties dalībai, aizpildot pieteikšanās 
formu šeit.

Seminārs Līgatnē par jauniem mobilitātes 
risinājumiem

Vidzemes plānošanas reģions pēdējos gados mērķ-
tiecīgi nodarbojas ar transporta nozares attīstības 
jautājumiem, t. sk. aktualizējot diskusiju par alter-

natīviem risinājumiem mobilitātes nodrošināšanai 
iedzīvotājiem reģionos.

16. oktobrī Zeit telpās Līgatnē (Gaujas ielā 4) notiks 
seminārsdarbnīca “Jauni mobilitātes risinājumi: 
idejas, iespējas, izaicinājumi”, kurā tiks aplūkotas 
dažādas tēmas, tajā skaitā jauni individuālās elek-
tromobilitātes veidi (elektriskie velosipēdi, elektris-
kie skrejriteņi) un tiem nepieciešamā infrastruktū-
ra, jauno mobilitātes veidu piemērotība ikdienas 
vajadzībām un tūrismam, pakalpojuma “transports 
pēc pieprasījuma” pilotprojekts Vidzemē, mobilitā-
tes veidu attīstība pašvaldībās 2021.–2027. gadā.

Pasākums tiek organizēts projektos “MARA” 
(INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālā sa-
darbības programma 2014.–2020. gadam) un “Bal-
tijas transporta loks jeb starptautiskajā vidē pazīs-
tams kā BALTIC LOOP” (INTERREG Centrālā Baltijas 
programma 2014.–2020. gadam).

https://www.mara-mobility.eu/
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Seminārs par līdzfinansējumu Rīgas 
kultūrvēsturiskā būvmantojuma 
saglabāšanai

17. oktobrī plkst. 12 VEF kultūras pilī (Rīgā, Ropažu 
ielā 2) notiks informatīvs seminārs, kurā atbildīgie 
pašvaldības speciālisti sniegs informāciju un atbil-
dēs uz jautājumiem par Rīgas pašvaldības līdzfinan-
sējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāša-
nai 2020. gadā.

Seminārs notiks divās daļās. Pirmā no plkst. 12 līdz 
13 būs atklātā daļa ar 2020. gada konkursa noliku-
ma prezentāciju un atbildēm uz jautājumiem. Sa-
vukārt otrā daļa sāksies plkst. 13:30 un plānota kā 
pieredzes apmaiņa, kontaktu veidošana un papil-
du informācijas saņemšana apspriežu grupās par 

dažādām tēmām: dzīvokļu īpašnieku sadarbība un 
dalības pieredze programmā (kā organizēt dzīvokļu 
īpašnieku lēmumu pieņemšanu, kā sagatavot savu 
projektu, kādas iespējamās grūtības jāņem vērā); 
būvniecības organizācija (par tehniskās dokumen-
tācijas sagatavošanu, tehnisko apsekošanu, kā tas 
notiek, kam jāpievērš uzmanība); de minimis at-
balsta noformēšana, piemēram, kā pareizi aizpildīt 
pieteikuma veidlapu u. c. dokumentus.

Katru apspriežu grupu vadīs jomas eksperti, un tās 
darbības laikā varēs pierakstīties uz konsultācijām 
pie Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālis-
tiem saistībā ar projekta sagatavošanu.

Dalība seminārā ir jāpiesaka pa tālruni: 67012061. 
Plašāka informācija par konkursu publicēta vietnē 
www.atjauno.riga.lv.

http://www.atjauno.riga.lv
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Valmieras restorānu nedēļā – 
neaizmirstamas rudens garšas

Rudens ir īpašs laiks, kas iebiezina vasaras košu-
mu silti dzeltenos ķirbjos, bekās, kuru cepures kā 
saldskābmaizes doniņas, un kadiķogu padebešos. 
Tas aicina gan sasmelties saulainu gaismu, gan ie-
ziemoties, kājas atpūtinot siltās zeķēs un burkās ie-
kūpinot vasaras vitamīnus. Rudens košumu un gar-
šas ikviens aicināts izbaudīt arī Valmieras restorānu 
nedēļā no 12. līdz 19. oktobrim.

Valmieras pilsētas, Burtnieku un Kocēnu novada 
restorāni aicina izbaudīt rudenim raksturīgas gar-
šas neparastā izpildījumā. Plūškoka brilē krēms, 
ābolu un biešu kārtojums, egļu sveķu saldējums, 
zīļu kafijas želeja, brūkleņu majonēze, seleriju un 
cidoniju biezenis, cigoriņu piena putas, iesala šo-
kolādes kūka, dūmota pīles krūtiņa, griķu popkorns 
un vēl dažādi gardumi. Trīs ēdienu piedāvājumu 20 
eiro vērtībā aicina izbaudīt pieci Valmieras, Burt-
nieku un Kocēnu novada restorāni: “Rātes vārti”, 
“Vecpuisis”, “Agnese”, Valmiermuižas alus virtuve 
un Dikļu pils restorāns.

Lai nobaudītu īpašos piedāvājumus restorānos, 
galdiņš jārezervē iepriekš.

Ēdienkartes gardēžiem pieejamas www.visit.val-
miera.lv, kā arī restorānu mājaslapās.

Ventspils novadā notiks mazo stāstnieku 
saiets

16. oktobrī Ventspils novada Vārves pagastā, sporta 
un kultūras centrā “Zūras”, notiks mazo stāstnieku sa-

iets ar mērķi atjaunot, uzturēt un attīstīt stāstīšanas 
tradīcijas, kā arī veicināt bērnu emocionālo un rado-
šo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.

Pasākuma dalībnieki būs 1.–6. klašu skolēni, kuri 
interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši 
ir vai vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un 
svētku situācijās.

Saieta sākumā uzstāsies Imanta Ziedoņa fonda 
“Viegli” balvas “Laiks Ziedonim 2018” saņēmējas – 
stāstnieces Aija Kaminska un Ārija Klēvere. Ņemot 
vērā skolēnu prasmes, 1. grupas dalībnieki stāstīs 
pasaku, 2. grupas pārstāvji – pasaku un notikumu, 
3. grupas dalībnieki stāstīs pasaku, notikumu un 
anekdoti vai izrunās ātrrunas tekstu.

Pasākumu organizē Kurzemes plānošanas re-
ģiona finansētā projekta “Kurzemes stāstnieks” 

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://www.visit.valmiera.lv
http://www.visit.valmiera.lv
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īstenotāja – Zūru novadpētniecības ekspozīcijas 
un izstāžu kuratore Viktorija Rebuka – sadarbībā 

ar Vārves pagasta kultūras darba organizatori Ingu 
Bergu un Ventspils novada Izglītības pārvaldi.

Balvos jau devīto reizi svinēs Grāmatu 
svētkus

18. oktobrī Balvos svinēs Grāmatu svētkus, un ap-
gāds “Zvaigzne ABC” jau devīto reizi parūpēsies, lai 
šīs puses ļaudis varētu satikt grāmatu autorus.

Šogad svētkos piedalīsies Inga Jēruma, kura pa-
stāstīs par “teātra bērniem” – tiem, kas no bērna 

kājas vecāku darbavietu ir sajutuši no aizkulisēm. 
Laura Vinogradova mazākos lasītājus iepazīstinās 
ar pavisam īstu, dzīvu, svaigu un zaļu mežu, kurā 
dzīvo visvisādas radības. Inese Dreimane vidussko-
lēnus “aizvedīs” uz Rīgu 20. gs. 30. gadu beigās un 
laiku, kad sāka griezties necilvēcības, melu un var-
mācības dzirnas. Dzintars Tilaks dalīsies stāstos par 
pakaļdzīšanos un zagļu ķeršanu, nakšņošanu ne-
parastās vietās, par piedzīvojumiem un satiktiem 
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cilvēkiem. Zane Raičenoka-Raišonoka bērniem 
pastāstīs par savu pasaku un ilustrēto grāmatu par 
sivēnmeiteni Bertu, kura vēlējās kļūt par princesi. 
Ieva Melgalve sniegs informāciju par tehnoloģiju 
attīstību, kas maina mūsu priekšstatus par dzīvību 
un nāvi. Maruta Kusiņa stāstīs par savvaļas ziedu 
daudzveidību un augu izmantošanu ārstniecībā. 
Gundega Sēja interesentiem pastāstīs, kā top no-
plēšamais kalendārs. Maija Pohodņeva un Modris 
Pelsis iepazīstinās ar medicīnisko trilleri “Aliansē 
pret vēzi”, kas būs stāsts par paša autora pārdzī-
vojumiem, piedzīvoto ārstējoties un netradicionālo 
izveseļošanās ceļu. Evija Gulbe kopā ar skolēniem 
dalīsies pieredzē par dzejoļu radīšanu un pārdoša-

nu, spēlēšanos un blēņošanos.

Grāmatu svētku atklāšana paredzēta plkst. 11 Bal-
vu pamatskolā. Turpat plkst. 14 būs iespēja paru-
nāt par disleksiju ar RSU Rehabilitācijas katedras 
docētāju, audiologopēdi Andru Vabali, Dr. philol., 
Latvijas Dislekcijas biedrības Valdes priekšsēdētāju 
Evu Birznieci un rakstnieci, skolotāju, mammu Evi-
ju Gulbi.

Rosīgākajiem Grāmatu svētku dalībniekiem pare-
dzētas orientēšanās sacensības pie Balvu pamat-
skolas, bet pedagogi Balvu muižā varēs savas zi-
nāšanas papildināt “Zvaigznes ABC” piedāvātajos 
kursos.

RTU un Cēsis hakatonā aicina radīt 
lietotnes pilsētu ietekmes uz ekosistēmu 
novērtēšanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē 
25. oktobrī notiks starptautisks klimata pārmaiņu 
mazināšanai veltīts hakatons, kura dalībniekiem 
diennakts laikā būs jārada inovatīvas tīmekļa, mo-

bilās vai virtuālās realitātes lietotnes, kas palīdz no-
vērtēt pilsētas attīstības ietekmi uz ekosistēmu un 
tās pakalpojumiem.

Hakatonā aicināts piedalīties jebkurš, kurš vēlas un 
var palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus, tajā skai-
tā programmētājus, programmatūras izstrādātājus, 
grafikas un saskarnes dizainerus, statistiķus, mate-
mātiķus, datu zinātniekus un datu analītiķus, datu 
žurnālistus, datu kopienas aktīvistus, IT projektu va-
dītājus, GIS ekspertus, UX/UI ekspertus, vizualizācijas 
ekspertus, zinātniekus, nevalstisko organizāciju pār-
stāvjus, valsts ierēdņus, pašvaldību darbiniekus, bib-
liotekārus u. c. Dalībniekiem jābūt 18 gadus veciem, 
jaunāki interesenti aicināti sazināties ar hakatona or-
ganizatoriem, lai uzzinātu dalības noteikumus.

Dalība hakatonā ir bez maksas, dalībnieki var pie-
teikties gan individuāli, gan komandās. Reģistrēties 
hakatonam iespējams vietnē https://climathon.cli-
matekic.org/en/cesis līdz 18. oktobrim.

Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību ir definēti 
divi tematiskie virzieni – “Ekosistēmu pakalpojumi 
un tūrisms” un “Klimats” –, kuros hakatona dalīb-
nieki varēs īstenot savus projektus. Hakatona orga-
nizatori norāda, ka Cēsīs, kas ir populārs tūrisma un 
kultūras pasākumu galamērķis un perspektīvā vē-
las attīstīt pilsētā kūrorta konceptu, dabas vērtības 
nav pilnvērtīgi izmantotas. Dalībnieki tiek aicināti 
radīt rīkus, kas palīdzētu pašvaldībai izvērtēt un 
attīstīt tūrisma pakalpojumu klāstu vai attīstīt biz-
nesa idejas ekosistēmu pakalpojumu izmantošanai 
un tūrisma slodzes mazināšanai.

https://climathon.climate-kic.org/en/c%C4%93sis
https://climathon.climate-kic.org/en/c%C4%93sis
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Daudz jautājumu ir arī par to, kā klimata mainība 
nākotnē var ietekmēt Cēsis, ar kādiem rīkiem va-
rētu palīdzēt atpazīt un novērtēt klimata riskus, re-
aģēt uz tiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un kāda 
ir pilsētas pielāgošanās spēja un prasības, kādas 
būtu jāizvirza pašvaldībai ekonomiskās darbības 
attīstīšanai. Hakatona organizatori aicina dalībnie-
kus izstrādāt risinājumus, kas palīdzēs pašvaldībai 
un/vai iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem in-
dividuāli reaģēt, pielāgoties un mazināt ietekmi uz 
klimatu.

Hakatona dalībnieki drīkstēs darboties arī plašāk, 
ārpus piedāvātajiem tematiskajiem virzieniem, ne-
ierobežojot savu projektu viena temata robežās. 
Risinājumi būs jāizstrādā funkcionējoša prototipa 
līmenī.

Veiksmīgāko risinājumu autori saņems balvas no 
“Tech Chill”, koprades mājas “Skola6” un Vides risi-
nājumu institūta, kā arī iespēju attīstīt ideju projek-
ta “Augmented Urbans” gaitā.

24 stundu hakatons “Climathon 2019” ir starptau-
tiska iniciatīva, kas vienlaikus notiek vairāk nekā 
100 pasaules pilsētās, radot tūkstošiem praktisku 
risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām problē-
mām. Tā ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģi-
ju institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju ko-
pienas “ClimateKIC” programmām, ko Latvijā jau 
vairākus gadus organizē RTU Dizaina fabrika.

Šogad hakatons tiek rīkots sadarbībā ar Cēsu no-
vada pašvaldību projektā “Augmented Urbans”. 
Projekta mērķis ir stiprināt telpiskās plānošanas 
nozari, risinot pilsētvides ilgtspējas jautājumus, kā 
arī pilsētas noturību pret pēkšņām fiziskās, sociālās 
un ekonomiskās vides pārmaiņām un to radītajām 
sekām. Cēsu pašvaldība “Augmented Urbans” gaitā 
izmanto papildinātās un virtuālās realitātes tehno-
loģijas ar mērķi pētīt, kā tās var palīdzēt plānošanā. 
Projekts īpaši vērsts uz Gaujas teritorijas potenciā-
la izmantošanu.

Informācija sociālajos tīklos šeit.

Pieteikumus gaida koncerts “Ar ģitāru par 
dzīvi” Jēkabpils novada Leimaņos

19. oktobrī plkst. 19 Jēkabpils novada Leimaņu 
Tautas namā jau astoto reizi notiks koncerts ģitār-
spēles entuziastiem “Ar ģitāru par dzīvi”.

Uz Tautas nama skatuves ir aicināts jebkurš mu-
zikants, grupa, solists, duets, trio utt. Līdzi jāņem 
muzicētprieks, vēlēšanās gūt jaunu pieredzi un, 
protams, sava ģitāra vai vēl labāk – vairākas ģitā-
ras. Dalību jau pieteikušas grupas “Ilūzija”, “Nere-
ta”, “Pipari” (Cēsis), dziesminieks Vinsents Kūkojs, 
Rolands Rubiķis un viņa ģitārspēles audzēkņi.

Grupām, solistiem, duetiem savi priekšnesumi jā-
piesaka līdz 17. oktobrim (iekaitot). Obligāts notei-
kums – vismaz viena ģitāra dzīvajā izpildījumā.

Tālrunis informācijai: 28315265.

Plkst. 22 balle kopā ar grupu “Pipari”.

https://www.facebook.com/events/2412851978962302/?active_tab=about
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Ventspils Kamermūzikas dienās vietējo 
pedagogu koncerts

22. oktobrī plkst. 19 Ventspils koncertzāles “Lat-
vija” Lielajā zālē notiks Ventspils kamermūzikas 
dienu koncerts “Dzejnieka mīla”, kurā uzstāsies 
Rinalds Kandalincevs (baritons), Endijs Renemanis 
(klavieres), Daiga Solovjova (saksofons).

Dziedātājs Rinalds Kandalincevs un pianists Endijs 

Renemanis ir Ventspils Mūzikas vidusskolas jaunās 
paaudzes pedagogi – praktizējoši mūziķi, apdāvinā-
ti un plaši atzīti mākslinieki. Viņu talanti jau vairāk-
kārt ir priecējuši Ventspils publiku dueta sastāvā, 
šoreiz mūziķiem piebiedrosies saksofoniste Daiga 
Solovjova.

Popularizējot akadēmisko mūziku, kā arī izceļot 
ped agogu talantus, Ventspils Mūzikas vidusskola 
rīko koncertu “Dzejnieka mīla”, kurā Roberta Šūma-
ņa dziesmu ciklu papildinās vairāki citi skaņdarbi.

Ventspils kamermūzikas dienu koncerti tiek rīko-
ti, pateicoties Ventspils pilsētas domes atbalstam, 
un ir bez maksas. Koncerts apmeklējams ar ieejas 
kartēm, kas bez maksas ir pieejamas koncertzāles 
“Latvija” kasē. Viena persona var izņemt divas bez-
maksas ieejas kartes.
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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

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

Koncerts-konkurss “Atnāc ar savu 
dziesmu” Jēkabpils novada Zasā

26. oktobrī plkst. 19 Zasas Kultūras namā norisi-
nāsies koncertskonkurss “Atnāc ar savu dziesmu”. 
Pieteikšanās dalībai konkursā ir noslēgusies, un sa-
ņemti 16 pieteikumi, kuru vidū atrodami ne tikai 
Jēkabpils novada talantīgie cilvēki, bet arī talanti 

no Jēkabpils pilsētas, Daugavpils novada un citām 
vietām. Ja kāds nav paguvis pieteikties dalībai kon-
kursā, bet ļoti, ļoti vēlas piedalīties, jādod ziņa, un 
noteikti tiks piešķirsta iespēja. Konkursa nolikums 
skatāms šeit.

Arī šogad pasākumā jautrības netrūks, jo vakaru 
vadīs TV personība – atraktīvais Valters Krauze. Sa-
vukārt plkst. 23 balle kopā ar Jāni un Lauru.

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://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/Nolikums_Atnac_ar_savu_dziesmu_2019.pdf
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