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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS medijos
LPS sniegtie atzinumi
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
(Imants Ziedonis)

Lai balti Ziemassvētki 
un laimīgs jaunais, 
2020. gads!

Latvijas Pašvaldību savienības 
kolektīvs
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Iepazīstina ar “Būvniecības informācijas 
modelēšanas” ieviešanas ceļa karti 
nozares konkurētspējai

12. decembrī Ekonomikas ministrija un VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” (VNĪ) iepazīstināja ar “Būv-
niecības informācijas modelēšanas” (BIM) ievieša-
nas ceļa karti, kā arī izstrādātajām vadlīnijām BIM 
piemērošanai publiskajos iepirkumos.

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis

Foto: Ekonomikas ministrija

Arī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pievienojas 
un ir parakstījusi ieviešanai Latvijā ceļa karti BIM, 
kas izstrādāta sadarbībā ar valsts iestādēm, kapi-
tālsabiedrībām, būvniecības nozares, izglītības 
iestāžu un būvniecības pasūtītāju pārstāvjiem. Iz-
mantojot digitalizācijas sniegtās iespējas, BIM būs 
nozīmīgs stūrakmens Latvijas būvniecības nozares 
konkurētspējai un produktivitātei.

Ceļa kartē noteikti galvenie rīcības virzieni sekmī-
gai BIM ieviešanai būvniecības nozarē – standartu, 
vadlīniju un normatīvo prasību izstrāde, gan topo-
šo, gan esošo būvspeciālistu prasmju paaugstināša-
na darbā ar digitāliem rīkiem un piemēru un labās 
prakses apzināšana un demonstrēšana. BIM ceļa 
karte paredz, ka līdz 2025. gadam BIM būs jāievieš 
noteiktos publiskajos būvniecības iepirkumos.

Vairāk informācijas par BIM un tās ieviešanai iz-
strādāto ceļa karti var uzzināt šeit. Savukārt ar VNĪ 
izstrādātajām vadlīnijām BIM piemērošanai publis-
kajos iepirkumos var iepazīties šeit.

Liene Užule
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/buvniecibas_informacijas_modelesana/
https://www.vni.lv/lat/projekti/bim_kompetences_centrs/
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LPS un VID vadība pārrunā aktualitātes

12. decembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS 
padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 
Sanita Šķiltere un LPS sistēmu analītiķis Jānis Upe-
nieks tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāl-
direktori Ievu Jaunzemi, lai sekmētu turpmāko sa-
darbību, informācijas apmaiņu u.c.

Speciālisti diskutē par sociālā darba praksi 
bērnu tiesību aizsardzības jomā

13. decembrī Salaspilī notika LPS Sociālo un vese-
lības jautājumu sadarbības tīkla sanāksme, kuras 
tēma bija “Sociālā darba prakse bērnu tiesību aiz-
sardzības jomā”. Sanāksmē piedalījās ap 30 pašval-
dību sociālo dienestu pārstāvji. 

Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” direktore Ina Behmane prezentēja labo 
praksi sadarbības veidošanā, risku identificēšanā un 
profesionālo robežu noteikšanā bērnu tiesību aiz-
sardzības jomā, kā arī Dānijas pašvaldību pieredzi 

pierādījumos balstītu efektīvu bērnu un ģimeņu at-
balsta un intervences metožu izmantošanā. Saldus 
novadā starpinstitucionālā sadarbība šajā sfērā pa-
stāv jau vairāk nekā septiņus gadus. Grupā ietilpst 
visu novada iestāžu vadītāji, piemēram, bāriņtie-
sas, pašvaldības policijas un citi pārstāvji. Lai bērnu 
tiesību aizsardzību padarītu efektīvāku, šogad tika 
nolemts sadarbību primāri veidot ar skolām. Tika 
apmeklētas visas novada skolas un uzklausīts, ar kā-
dām problēmām ikdienā skolā pedagogi sastopas, – 
piemēram, konfliktiem, mobingu, izaicinošu bērnu 
uzvedību un citām problēmsituācijām. Sākot strā-
dāt ar saņemto informāciju skolā, problēmu risina 
ar konkrētu skolēnu, vispirms pieaicinot vecākus. 
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Saistībā ar Dānijas pašvaldību pieredzi pierādīju-
mos balstītu efektīvu bērnu un ģimeņu atbalsta 
un intervences metožu izmantošanā tika uzsvērts, 
ka viens no piemēriem, kas arī Latvijā nodrošinātu 
efektīvu darbu un atbalstu bērniem un ģimenēm, 
ir atbalsta centru izveidošana, līdzīgi kā Dānijā, kur 
tie ir ļoti rūpīgi izveidoti, lai būtu piemēroti bēr-
niem ar īpašām vajadzībām (ar īpašām vajadzībām 
saprotot ne tikai invaliditātes sekas).

Sanāksmē darba grupās tika meklēti risinājumi, kā 
efektīvāk izzināt ģimenes un bērna vajadzības pa-
kalpojumu attīstībai. Pirmā grupa prezentēja, kāda 
rīcība labāk palīdzētu laikus atpazīt riskus. Lai vi-
sas iesaistītās puses, tai skaitā arī sabiedrība, spētu 
atpazīt riskus, būtu nepieciešams informēt un izglī-
tot. Jāsaprot, kura institūcija ir primārā problēmas 
risināšanā, to atbildība un kompetences robežas. 
Primāri ir jāstiprina vecāku loma, ģimenes ārsta 
kompetence, kā arī izglītības iestādes atbildība.

Otra grupa strādāja pie jautājuma, kāds atbalsts 
būtu nepieciešams, lai ģimene varētu veiksmīgi 
funkcionēt un nodrošināt savas vajadzības. Šobrīd 
nepieciešami proaktīvi pakalpojumi. Svarīga ir sa-
biedrības attieksmes veidošana – redzēt, dzirdēt, 
pamanīt. Pārresoru koordinācijas plāna “Starpnoza-
ru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu 
attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veido-
šanās risku mazināšanai” realizācijai vajadzīgs finan-
sējums un pakalpojumu grozs – veselības aprūpē, 
izglītībā un sociālajā aizsardzībā. Jādefinē sociālo 
dienestu un citu institūciju profesionālās robežas.

Savukārt trešā darba grupa diskutēja, kāda rīcība, 
atbalsts un pakalpojumi vajadzīgi, kad ģimene 
“izkrīt” cauri visām sistēmām. Tika iezīmēts plašs 
dažādu sfēru pakalpojumu un nepieciešamo risi-
nājumu loks: nodrošināt atbalsta dzīvokli; pirms-
skolas izglītības iestādes atbalsta personāla aktīva 
iesaiste; sociālais darbinieks; Montesori speciālis-
ti; atkarību speciālisti; likumā konkrēti definēti pa-
kalpojumi, kā arī valsts līmenī preventīvais darbs 
no visiem aspektiem ar jaunajām ģimenēm un 
skaidrs kompetenču sadalījums. Darba grupu gal-
venās atziņas: vajadzīga spēcīgāka ministriju sav-
starpējā sadarbība, pakalpojumu grozs ar izstrā-
dātu mehānismu valsts līdzdalībai, sociālā darba 
specializācija un specifisku pakalpojumu attīstība, 
noteikts pašvaldības budžeta procentuālais ap-
joms sociālajai sfērai.

Noslēgumā LPS padomniece veselības un sociāla-
jos jautājumos Ilze Rudzīte ziņoja par Labklājības 
ministrijas (LM) piedāvāto bērnu tiesību aizsardzī-
bas sistēmas nākotnes modeli. Līdz šim LM ir bi-
jušas četras darba diskusijas par topošo modeli. 
Sanāksmē izskanēja, ka darba grupas sastāvs jāpa-
plašina, iekļaujot plašāku sociālo dienestu pārstāv-
niecību.

Pateicamies Salaspils novada pašvaldībai par atbal-
stu LPS Sociālo un veselības jautājumu sadarbības 
tīkla sanāksmes organizēšanā!

Ilze Rukute
LPS Komunikācijas speciāliste

LPS sagatavojusi jautājumus politiķiem 
mediķu rīkotajā viktorīnā “Valsts budžets 
2020”

Foto: Saeima

11. decembrī norisinājās Latvijas Ārstu biedrības, 
Latvijas Jauno ārstu asociācijas un Latvijas Māsu 
asociācijas sadarbībā ar “Prāta spēlēm” rīkotā vik-
torīna “Valsts budžets 2020”, lai pārbaudītu Saei-
mas deputātu, premjera un ministru zināšanas par 
2020. gada valsts budžetu. Atbalstot medicīnas 
darbiniekus, arī LPS bija sagatavojusi politiķiem vai-
rākus jautājumus, akcentējot pašvaldībām nozīmī-
gas tēmas valsts budžeta kontekstā, tai skaitā par 
nodokļiem, finansējumu autoceļiem u.c.

Liene Užule
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Attīstības sadarbības konferencē izskan 
pašvaldību pieredze un ieteikumi

12. decembrī notika konference “Latvijas devuma 
globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības 
modeļus meklējot”, kurā arī tika prezentēta paš-
valdību kopumā un Gulbenes novada pašvaldības 
pieredze attīstības sadarbības aktivitātēs – pašval-
dību un vietējo kopienu lomu attīstības sadarbībā. 
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko 
attiecību speciāliste Gunta Kalmane paneļdiskusi-
jā norādīja, ka decentralizētai sadarbībai un aktīvai 
vietējo kopienu dalībai dažādos mazāka apmēra 
projektos patiesi ir liela nozīme kopējā attīstības 
sadarbības sekmēšanā, taču ir virkne izaicinājumu, 
ar ko saskaras mazo projektu īstenotāji.

Gulbenes novadam ir noslēgti sadarbības līgumi 
ar Moldovu, Azerbaidžānu, Gruziju un Baltkrie-
viju, kopumā Latvijas pašvaldībām ir noslēgti 500 
sadarbības līgumi ar 126 pašvaldībām no Austru-
mu partnerības valstīm, tai skaitā arī no Ukrainas 
un Armēnijas. Pašvaldību ieteikumi jaunā attīstības 
sadarbības politikas cikla veidošanai ir šādi:

•	 Arī Latvijā jāizveido attīstības sadarbības fonds 
pašvaldību projektu īstenošanai, kā tas ir Nīder-
landē, Flandrijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā.

•	 Svarīgi pašvaldības projektos iesaistīt vietējās 

NVO, iniciatīvu grupas un jauniešus.
•	 Pašvaldību attīstības sadarbības aktivitātes jā-

veido pēc inovāciju ekosistēmas principa – ie-
saistot arī uzņēmējus un akadēmisko vidi.

Konferenci organizēja Latvijas platforma attīstības 
sadarbībai “LAPAS” sadarbībā ar Ārlietu ministriju. 
Konferences diskusiju rezultāti tiks izmantoti jaunā 
attīstības sadarbības politikas cikla un dokumentu 
veidošanā.

Ilze Rukute
LPS komunikācijas speciāliste

Tūkstošiem jauniešu iesaistījušies Eiropas 
jauniešu apmaiņas, iniciatīvu, solidaritātes 
vai brīvprātīgā darba projektos

Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijas jaunieši var pie-
dalīties vai paši īstenot starptautiskus Eiropas jau-
niešu apmaiņas, iniciatīvu, solidaritātes un brīvprā-
tīgā darba projektus. Kopumā šīs iespējas Latvijā 
izmantojuši ap 100 000 jauniešu. Tam par godu 
2019. gada 6. decembrī Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā norisinājās svinīgs pasākums “Jaunatnes jo-
mas un JSPA 20 gadi Latvijā”.

Pasākuma laikā atklāja fotogrāfiju izstādi “Mir klis”, 
kas līdz 20. decembrim ir apskatāma Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā (M stāvā). Izstādi ir iecerēts 
īstenot kā ceļojošo izstādi, ja būs tāda interese, tā-
pēc tās atklāšanas uzrunas noslēgumā JSPA direk-
tore Daina Sproģe aicināja pašvaldības, organizā-
cijas, jauniešu centrus un visus citus interesentus 

JSPA 
direktore 
Daina 
Sproģe 
un LPS 
jaunatnes 
speciāliste 
Zane 
Zvaigzne
Foto: 
Oskars 
Briedis
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pieteikties “pārņemt stafeti” un izrādīt izstrādi arī 
savā iestādē. Nākamie, kas pieteikušies uzņemt iz-
stādi, ir Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs. 
Vairāk par izstādi var uzzināt šeit. 

Pasākuma otrajā daļā D. Sproģes pateicās visiem, 
kas līdz šim jebkādā veidā iesaistījušies JSPA akti-
vitātēs – gan piedaloties, gan realizējot, gan atbal
stot. Viņa aicināja to darīt arī turpmāk.

Zane Zvaigzne
LPS Jaunatnes lietu speciāliste

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 
18. decembrī

Trešdien, 18. decembrī, plkst. 13 Rīgā, LPS namā 

(Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Taut-
saimniecības komitejas sēde. Darba kārtība un pla-
šāka informācija pieejama šeit.

Sēdes atklātās daļas norisi varēs skatīt videotieš-
raidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, 
videoarhīvs” vai šeit. Tiešraides laikā būs iespēja 
uzdot jautājumus, sūtot tos uz epasta adresi ties-
raide@lps.lv.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videotiešraide par pašvaldību e-indeksa 
rezultātiem

18. decembrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videotiešraide par 
VARAM sadarbībā ar LPS organizētā 2019. gada 

pašvaldību eindeksa rezultātiem. Eindekss ir di-
gitālās vides brieduma novērtējums valsts pārval-
des iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu 
nodrošināšanā. Vairāk informācijas par eindeksu 
šeit.

Tiešraide notiks LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”.

Aino Salmiņš
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/5248-latvijas-nacionalaja-biblioteka-apskatama-izstade-mirklis-par-jauniesu-iespejam-latvija-un-eiropa
https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/5283-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-18-decembri-2019
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
https://mana.latvija.lv/e-indekss/
http://www.lps.lv
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
jautājumu tīkla sanāksme Ķekavā

18. decembrī Ķekavā notiks pašvaldību sadarbības 
tīkla “Reģionālā attīstība un sadarbība” seminārs 
“Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana: labā prakse 
un nākotnes ieceres”. Plašāka informācija pieeja-
ma šeit.

Ivita Peipiņa
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Norisināsies uzņēmējdarbības atbalsta 
tīkla diskusija par biznesa inkubācijas 
iespējām un perspektīvu pašvaldībās

Ceturtdien, 19. decembrī, no plkst. 13 līdz 15 LPS 
ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāvā) norisināsies 
LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusi-

ja “Biznesa inkubācijas iespējas un perspektīvas 
pašvaldībās”.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadībā 
darbojas reģionālie biznesa inkubatori un radošo 
industriju inkubators. Diskusijā plānots izvērtēt šī 
valsts atbalsta instrumenta nozīmi reģionālās at-
tīstības kontekstā, ņemot vērā jauno uzņēmēju un 
biznesa ideju autoru lielo interesi par atbalstu uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai.

Andra Feldmane
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS MEDIJOS

9. decembrī LNT rīta raidījumā “900 sekundes” 
intervija ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski par si-
tuāciju Rīgā, administratīvi teritoriālo reformu u.c. 
aktualitātēm (šeit).

9. decembrī laikrakstā “Diena” un portālā diena.
lv rakstā “Stagnēt līdz reformas beigām” analizēti 
viedokļi par administratīvi teritoriālās reformas no-
rises sekām. Savu viedokli pauž arī LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis (šeit).

9. decembrī portālā diena.lv rakstā “LZA konsilijs 
iesaka atlikt novadu reformu un sagatavot vispu-
sīgu analīzi” informācija par LZA sagatavoto ziņo-
jumu pēc diskusijas, kurā piedalījās arī LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis un LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis (šeit).

9. decembrī portālā nra.lv rakstā “LZA konsilijs ie-
saka atlikt novadu reformu un sagatavot vispusīgu 
analīzi” informācija par LZA sagatavoto ziņojumu 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5277-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-jautajumu-tikla-sanaksme-18-decembri-2019-kekava
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/pasvaldibu-savieniba-nobazijusies-par-planoto-deputatu-skaita-samazinajumu/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/stagnet-lidz-reformas-beigam-14231711
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lza-konsilijs-iesaka-atlikt-novadu-reformu-un-sagatavot-vispusigu-analizi-14231743
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pēc diskusijas, kurā piedalījās arī LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis un LPS vecākais padomnieks Mā-
ris Pūķis (šeit).

9. decembrī portālā nra.lv rakstā “11 lauku tūrisma 
uzņēmēji saņēmuši “Latviskā mantojuma” zīmi” 
pieejami foto no pasākuma, kurā piedalījās arī LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

9. decembrī LETA rakstā “Pašvaldību savienība no-
bažījusies par plānoto deputātu skaita samazināju-
mu” LPS priekšsēdis Gints Kaminskis skaidroja, ka, 
samazinot pašvaldību deputātu skaitu no 1614 līdz 
750, kā to plāno Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, finanšu ekonomija būs aptuve-
ni 1,2%, kas, viņaprāt, nav daudz.

9. decembrī portālā jauns.lv rakstā “Pašvaldību 

savienība raizējas par deputātu skaita samazināju-
mu – būšot divreiz mazāk nekā citur Baltijā” vie-
dokli pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

9. decembrī LETA un portālā delfi.lv rakstā “Eksper-
ti rosina atteikties no atsevišķiem nodokļu sistē-
mas elementiem un pakāpeniski celt iekasēto no-
dokļu apmēru” LPS vecākais padomnieks Māris Pū-
ķis aicināja nodokļu izmaiņas skatīt kopsakarībās, 
vispirms izvērtējot patlaban spēkā esošā nodokļu 
režīma efektivitāti.

12. decembrī LV portālā rakstā “Eiropas vietējo paš-
valdību harta. Kas tā ir un ko nosaka” skaidrojums 
par Eiropas vietējo pašvaldību hartas principiem 
un iespējamiem tās pārkāpumiem administratīvi 
teritoriālās reformas norisē. Savu pozīciju skaidro 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

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.

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 11 no tiem ir saskaņoti, bet 
2 nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1 VSS-1211 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 13. decembra noteikumos nr. 790 “Noteikumi par 
zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos””

09.12.2019. 05.12.2019. Jā

2 VSS-1210 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 5. janvāra noteikumos nr. 19 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Sa-
mazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi””

09.12.2019. 05.12.2019. Jā

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://nra.lv/foto/latvija/12418-11-lauku-turisma-uznemeji-sanemusi-latviska-mantojuma-zimi.htm
https://jauns.lv/raksts/zinas/361968-pasvaldibu-savieniba-raizejas-par-deputatu-skaita-samazinajumu-busot-divreiz-mazak-neka-citur-baltija
https://lvportals.lv/skaidrojumi/311427-eiropas-vietejo-pasvaldibu-harta-kas-ta-ir-un-ko-nosaka-2019


9

3 VSS-1212 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2007. gada 2. maija noteikumos nr. 295 “Noteikumi par rūpnie-
cisko zveju iekšējos ūdeņos””

09.12.2019. 05.12.2019. Jā

4 VSS-1164 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumos nr. 800 “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi””

09.12.2019. 28.11.2019. Jā

5 VSS-1213 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2007. gada 2. maija noteikumos nr. 296 “Noteikumi par rūp-
niecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūde-
ņos””

09.12.2019. 05.12.2019. Jā

6 VSS-1156 – likumprojekts “Grozījumi Muzeju likumā” 09.12.2019. 28.11.2019. Jā
7 VSS-1140 – konceptuālais ziņojums “Par asistenta pakalpojuma 

pašvaldībā pilnveidošanu”
10.12.2019. 21.11.2019. Nē

8 VSS-1170 – likumprojekts “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas 
likumā”

12.12.2019. 28.11.2019. Nē

9 VSS-1202 – likumprojekts “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 
37B, Ogrē, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”

12.12.2019. 05.12.2019. Jā

10 VSS-1167 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ogres no-
vada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

12.12.2019. 28.11.2019. Jā

11 VSS-1176 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts ne-
kustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, nodoša-
nu Cēsu novada pašvaldības īpašumā”

12.12.2019. 28.11.2019. Jā

12 VSS-1171 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldī-
bu vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēša-
nai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”

13.12.2019. 28.11.2019. Jā

13 VSS-1174 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts īpa-
šuma objekta Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu pri-
vatizācijai”

13.12.2019. 28.11.2019. Jā

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

12. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS1225 – rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objektu nodošanu privatizācijai”

VSS1220 – likumprojekts “Grāmatvedības likums”

VSS1229 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos nr. 504 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt ga-
dos vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 
nodarbinātību” īstenošanas noteikumi””

VSS1230 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos nr. 467 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts so-
ciālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi””

VSS1231 – noteikumu projekts “Noteikumi par kār-
tību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

VSS1232 – rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Cēsu novada Cēsu pilsētā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481666
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481666
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481586
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481671
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481672
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481672
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481672
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481673
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481673
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Aicina pieteikties dalībai atklātajā 
konkursā “Pretendentu atlase dalībai 
Jaunatnes konsultatīvajā padomē”

Lai veicinātu saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi 
un īstenošanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, saska-
ņā ar Ministru kabineta 2014. gada 26. maija no-
teikumu nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes 
nolikums” 7. punktu Izglītības un zinātnes ministri-
ja izsludina atklāto konkursu “Pretendentu atlase 
dalībai Jaunatnes konsultatīvajā padomē”. Konkur-
sā tiek aicinātas piedalīties visas Jaunatnes organi-
zāciju sarakstā ierakstītās biedrības.

Konkursa mērķis ir izvēlēties 12 jaunatnes organi-

zāciju pārstāvjus, ko iekļaus Jaunatnes konsultatī-
vās padomes sastāvā:

1) četrus pārstāvjus no jaunatnes organizācijām, 
kuras ierakstītas Jaunatnes organizāciju sarakstā 
un kuru kopējais biedru skaits nav mazāks par 
200;

2) astoņus pārstāvjus no jaunatnes organizācijām, 
kuras ierakstītas Jaunatnes organizāciju sarak
stā un kuru kopējais biedru skaits ir mazāks par 
200.

Dalībai konkursā jāiesniedz pieteikuma veidlapa 
saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu un apliecinājums 
par organizācijas biedru skaitu. Minētos dokumen-
tus iesniedz papīra formā vai elektroniska doku-
menta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīva-
jiem aktiem par dokumentu noformēšanu.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 20. decem-
brim Izglītības un zinātnes ministrijā Vaļņu ielā 2 
Rīgā, LV1050, – personīgi, pasta sūtījumā vai no-
sūtot kā elektronisku dokumentu. Ja pieteikums 
sagatavots kā elektronisks dokuments, tas jānosū-
ta uz epasta adresi jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Konkursa nolikums pieejams šeit!

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit!

ESF atbalsta sabiedriskā apspriešana 
izvērtēšanai

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apsprie-
šanu par trīs Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsta 
jomās sniegtā atbalsta izvērtēšanu, lai apkopotu 
no 2014. līdz 2018. gadam sasniegtos pasākumu 
rezultātus, ļaujot secināt, kā, kam un kad ESF at-
balsts izrādījies visefektīvākais, kā arī, ņemot vērā 
sasniegto, gatavotos ESF+ programmu sagatavo-
šanai laikposmam no 2021. gada. Sabiedriskajā 
apspriešanā tiek aicināts iesaistīties ikviens – gan 
iedzīvotāji, kas saņēmuši ESF atbalstu, gan institū-
cijas, kas bijušas iesaistītas atbalsta sniegšanā.

Sabiedriskās apspriešanas anketas pieejamas tieš-
saistē:

•	 par ESF atbalstu nodarbinātībai un darbaspē-
ka mobilitātei – https://ec.europa.eu/info/
law/betterregulation/initiatives/ares2018
3876443/publicconsultation_lv, tiešsaistes ap-
tauja pieejama līdz 2020. gada 6. janvārim;

•	 par ESF atbalstu sociālajai iekļaušanai – htt-
ps://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/
initiatives/ares20186547571/publiccon-
sultation_lv, tiešsaistes aptauja pieejama līdz 
2019. gada 19. decembrim;

•	 par ESF atbalstu izglītībai un apmācībām – htt-
ps://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/
initiatives/ares20186620755/publiccon-
sultation_lv, tiešsaistes aptauja pieejama līdz 
2020. gada 24. februārim.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/Public.pdf
http://jaunatneslietas.lv/current-events/aicinajums-pieteikties-dalibai-atklataja-konkursa-pretendentu-atlase-dalibai
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
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Lai aizpildītu sabiedriskās apspriešanas anketu, 
nepieciešama sākotnēja reģistrēšanās (aptaujas 
dalībnieki pirms anketas aizpildīšanas tiks automā-
tiski novirzīti uz reģistrēšanās vietni) tā nodrošinot 
aizpildīto anketu drošību. Anketu iespējams aizpil-

dīt gan atklāti, gan anonīmi.

Plašāka formācija par ESF atbalstu pieeja-
ma vietnē https://ec.europa.eu/esf/main.
jsp?catId=45&langId=lv un www.esfondi.lv.

Latvijā 2020. gadā programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu 
īstenošanai pieejami vairāk nekā 2,8 
miljoni eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) informē, ka dažādām institūcijām, kuras vē-
las īstenot starptautiskus jaunatnes jomas projek-
tus, 2020. gadā pieejami 2 848 831 eiro. 14. janvārī 
no plkst. 10:30 līdz 16:00 viesnīcā “Bellevue Park 
Hotel Riga” (Slokas ielā 1 Rīgā) notiks JSPA orga-
nizēts informatīvs seminārs projektu iesniedzēju 
atbalstam, kurā informēs, kā sagatavot kvalitatīvu 
projektu pieteikumu un saņemt Eiropas finansēju-
mu projektu īstenošanai.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2020. gada 
5. janvārim (ieskaitot): http://ejuz.lv/infosemi-
nars2020.

Kā katru gadu, arī 2020. gadā programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi nori-
sināsies trīs reizes: līdz 5. februāra plkst. 13, līdz 
30. aprīļa plkst. 13, kā arī līdz 1. oktobra plkst. 13.

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas 
“Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 
2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, 
jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas ie-
saistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārval-
stu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, 
prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot 
projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespē-
jams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – 
“Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes 
veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinie-
ku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jau-
natnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Pirmie projektu pieteikumi iesniedzami līdz 5. feb-
ruārim

Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas ide-
jas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus 
līdz 2020. gada 5. februāra plkst. 13 pēc vietējā 
laika tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.
ec.europa.eu/webeforms/screen/home.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” 2020. gada pirmajā projektu konkursā – 
612 632,10 eiro:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību no-
lūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektiem kopā – 584 444,02 eiro, no 
kuriem 146 110,99 eiro projektiem ar ES kaimiņ-
valstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītī-
bas, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem la-
bās prakses apmaiņai, t.sk. starptautisko jauniešu 
iniciatīvu projektiem – 128 287,98 eiro.

Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerī-
bas jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu 
pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkur-
sā (konkursa termiņš – 30. aprīlis plkst. 13 pēc vie-
tējā laika).

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jau-
natnes dialoga projektiem – 44687,60 eiro.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada priori-
tātes

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas 
“Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jo-
mas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1. pamatdarbības projektos

* pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veici-
not dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, 
vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu 
pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo 
jauniešu prasmi lietot plašsaziņas līdzekļus, kritis-
kās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;

* jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iema-
ņām un metodēm profesionālai attīstībai, ieskaitot 

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lv
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lv
http://www.esfondi.lv
http://ejuz.lv/infoseminars2020
http://ejuz.lv/infoseminars2020
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home


Ventspils Digitālais centrs aicina skolēnus 
pieteikties Ziemas skolai “IT žurkas skola”

Mācību gada pirmais posms straujiem soļiem tuvo-
jas izskaņai, un tas nozīmē, ka tepat aiz stūra jau ir 
skolēnu ziemas brīvlaiks! Arī šajā skolēnu brīvlaikā 
Ventspils Digitālais centrs aicina skolēnus pieteik-
ties aizraujošām tehnoloģiju nodarbībām Ziemas 
skolā “IT žurkas skola”.

Pieteikties nodarbībām iespējams līdz 17. decem-
brim šeit: ej.uz/zurkasskolu vai ierodoties Ventspils 
Digitālajā centrā klātienē. Digitālais centrs aicina 
pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Nodarbības notiks 27. decembrī, 2. un 3. janvārī 
Ventspils Digitālajā centrā Akmeņu ielā 3, un tās 
tiks organizētas četrās vecuma grupās, nodarbību 
saturu pielāgojot atbilstoši dalībnieku vecumam:

1. grupa: sešgadnieki un 1. klašu skolēni;
2. grupa: 2.–4. klašu skolēni;
3. grupa: 5. un 6. klašu skolēni;
4. grupa: 7.–12. klašu skolēni.

Nodarbību norises laiki:
1. grupai plkst. 9–10:30 (par pusstundu vairāk nekā 
parasti);
2. grupai plkst. 11–13 un 13:30–15:30;
3. un 4. grupai plkst. 16–18.

Šoreiz IT skolas nodarbības būs savā starpā saistī-
tas un pēc 3 dienu darba skolēniem būs izveidots 
produkts vai iegūtas saistītas prasmes. Piemēram, 
3. grupas dalībnieki veidos lukturīti, kas ietver 3D 
prototipa izstrādi, drukāšanu ar 3D printeri, LED 
spuldzītes iestrādi korpusā un dizaina elementu iz-
veidi.
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digitālo darbu ar jaunatni, kas nepieciešamas sa-
biedrības pamatvērtību nodošanai grūti sasniedza-
mām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizāci-
jas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka 
jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un 
brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēg-
ļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām 
un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā 
sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu 
mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai at-
balstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos

* kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni 
veicināšana;

* starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot 
lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbī-
bas jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļau-
jot alternatīvus un inovatīvus līdzdalības veidus;

* uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana 
un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu 
vidū (starptautisko jauniešu iniciatīvu projektos).

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties 
neformāli, veidot un īstenot projektus starptautis-
kā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, ie-
gūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunat-

nes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir 
veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt 
jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā minis-
trija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Lat-
vijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no-
drošina programmas ieviešanu. Par projektu kon-
kursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.
jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par 
izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.
gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un 
zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 
iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitā-
ti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā 
darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informā-
cijas programmās un projektos, kā arī veicināt jau-
niešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacio-
nālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas 
informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu 
“PROTI un DARI!”.

file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2050/ej.uz/zurkasskolu
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
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Tāpat nodarbībās veidos 3D žurciņu modeļus, ap-
skatīs žurkas dzīves telpu ar Minecraft palīdzību, 
radīs žurku fotoalbumu, robotu bitītes Bee-Bot 
pārtaps par robotiem žurciņām, iepazīs žurku alu 
labirintus un apgūs, kā tos pārvarēt ar robotu palī-
dzību, veidos animācijas, radīs elektroniskus skaņ-
darbus, kā arī kopā ar žurciņām apceļos pasauli un 
darīs daudz ko citu.

Pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldības atbal
stam, Ventspils skolēniem nodarbības ir bez mak-
sas. Citu pilsētu vai novadu 2.–12. klašu skolēniem 

maksa par nodarbību ir 4 eiro jeb 12 eiro par visām 
Ziemas IT skolas nodarbībām, bet sešgadniekiem 
un 1. klasei – 3 eiro par nodarbību jeb jeb 9 eiro 
par visām Ziemas IT skoliņas nodarbībām.

Vairāk informācijas pa tālr. 63607607, epastā pul-
cini@ventspils.lv vai Ventspils Digitālajā centrā Ak-
meņu ielā 3 Ventspilī.

Ventspils Digitālā centra pārstāvis sazināsies ar kat-
ru dalībnieku vai viņu vecākiem individuāli, lai pre-
cizētu informāciju un vienotos par Ziemas IT skolas 
apmeklēšanas nosacījumiem.

Iemirdzēsies Sveču mežs Skaņajā kalnā

Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, no plkst. 15 
līdz 21 Skaņākalna dabas parkā Mazsalacā jau ce-
turto gadu iedegsies tūkstošiem gaismiņu pasāku-
mā “Sveču mežs Skaņajā kalnā”. Parkā pie Sapņu 
trepēm pārsteigs gaismu šovs “Noskaņu mežs”, un, 
dodoties tālāk pa sveču izgaismotajām taciņām, ik-
viens spēs ieraudzīt kādu svētku brīnumu.

Savukārt pie Skaņākalna klints no plkst. 17 apmek-
lētājus priecēs Ziemassvētku noskaņas koncerts 
“Leduspuķes tavā logā” – Dita Lūriņa, Zane Dom-
brovska, Mārtiņš Egliens un Aigars Voitišķis.

Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties dažādus Zie-
massvētku našķus, amatnieku darinājumus un pie-
dalīties laimes akā.

Ieejas maksa pieaugušajiem 5 EUR, pensionāriem 
3 EUR, skolēniem 2 EUR, ģimenes biļete (divi pie-
augušie, divi bērni) 12 EUR, bērniem līdz septiņu 
gadu vecumam ieeja bez maksas. Biļetes iepriekš-
pārdošanā iespējams iegādāties Mazsalacas nova-
da Tūrisma informācijas centrā Rūjienas ielā 1, bi-
ļešu tirdzniecības vietnē www.bilesuparadize.lv un 
pirms pasākuma pie ieejas dabas parkā (klātienē 
pie ieejas pasākumā biļetes būs iespējams iegādā-
ties tikai par skaidru naudu).
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Pirms “Sveču meža Skaņajā kalnā” no plkst. 13 līdz 
15 būs atvērts Mazsalacas novada muzejs Valten-
berģu muižā Parka ielā 31 Mazsalacā.

Skaņākalna dabas parks atrodas Salacas ielejā ar 
smilšakmens atsegumiem un daudzām alām tās kras-
tos. Parks stiepjas aptuveni 3 km garumā. Izstaigājot 
parku līdz Skaņākalna klintij, kur dzirdama unikālā at-
balss, un dodoties atpakaļ, ir jānoiet vairāk nekā seši 
kilometri. Tāpēc aicinām ģērbties silti un ērti!

Lai nodrošinātu Skaņākalna dabas parka teritorijas 

lielumam atbilstošu apmeklētāju skaitu, šogad bi-
ļetes uz pasākumu būs ierobežotā daudzumā. Tā-
pēc aicinām tās iegādāties laikus!

Lai rūpētos par apmeklētāju drošību, lūdzam uz pa-
sākumu neņemt līdzi suņus!

Mirdzošas svecītes, lampiņas, dažnedažādi lāktu-
rīši un gaismiņas, ugunskuri, pie kuriem sildīties, 
piparkūku smarža un nesteidzīga pastaiga – tik 
ļoti sen gaidīta atpūta svaigā gaisā! Tiekamies 
25. decembrī Mazsalacā!
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@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.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
mailto:Liene.Uzule%40lps.lv?subject=
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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