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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde
29. janvārī uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
Finanšu un ekonomikas komitejas sēdi bija uzaicinātas Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās

darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare un direktores vietniece Baiba Tisenkopfa, lai vēlreiz informētu par
pašvaldību finanšu jautājumiem pagaidu valsts
budžeta darbības laikā – pašvaldību 2019. gada

budžetiem, aizņēmumiem, galvojumiem, izmaiņām savstarpējos norēķinos, pašvaldību internātskolu finansēšanu un citām aktualitātēm (prezentāciju skatiet šeit).

bu pārstāvjus un uzsvēra, ka Latvijas pašvaldībām
ir nepieciešams tāds finansējums infrastruktūras
attīstīšanai un teritoriju uzturēšanai, kas sekmētu
apdzīvotību, kā arī nedrīkstētu pieļaut finansējuma
samazināšanu kohēzijas un lauksaimniecības politikas sfērā.

Komitejas sēdē viesojās arī Eiropas Parlamenta
deputāte Inese Vaidere, kura informēja par aktualitātēm EP darbā, Eiropas Savienības daudzgadu
budžetu, Breksita gaitu, divējādo pārtikas kvalitāti Eiropā, kā arī par finansējumu (17,7 milj. eiro)
Latvijai 2017. gada plūdu seku novēršanai. Viņa
pauda gandarījumu par iespēju uzrunāt pašvaldī-

Sēdes videoieraksts pieejams LPS interneta vietnes
www.lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai šeit.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

tības reformas, liels darbs pie reģionālo autoceļu,
atkritumu nozares, pašvaldību policijas jautājuma,
kā arī valsts un pašvaldību funkciju sinerģijas sakārtošanas, ko ministrs nosauca par mudžekli, kas jāšķetina pa vienam pavedienam.

30. janvārī Pašvaldību savienībā notika Novadu apvienības Valdes tikšanās ar jauno vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Viens no
sarunas tematiem bija pašvaldību reforma, kas ir
jaunās valdības prioritāte. Pašvaldību vadītāji vairākkārt uzsvēra, ka reģionālo reformu var veikt tikai
tad, ja pamatīgi izpētīta reālā situācija pašvaldībās,
un saskaņā ar reģionālās attīstības politiku, kuras
šobrīd nav. Ministrs solīja reformu organizēt savstarpējā sadarbībā, cieņā, kopīga rezultāta meklēšanā
un ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartu, kā arī
pieļāva, ka apsveicama būs pašvaldību brīvprātīga
apvienošanās, tomēr par detaļām vēl pāragri runāt.

Tikšanās noslēgumā LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis atzinīgi novērtēja abpusējo gatavību sadarboties visos minētajos jautājumos. Maksimālu sadarbību no savas puses solīja arī ministrs.
Novadu apvienības Valde tikās arī ar Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā vadītāju Martu Rībeli,
kura atgādināja, ka 25. maijā notiks EP vēlēšanas,
un aicināja pašvaldības uz sadarbību, lai informētu
iedzīvotājus par EP vēlēšanām.
Sēdes noslēgumā LPS padomniece Ivita Peipiņa informēja par Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2027

Gan ministrs, gan pašvaldību vadītāji bija vienisprātis, ka valstī kopsolī veicamas arī veselības un izglī-
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mērķiem un prioritātēm. Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis norādīja, ka ir
būtiski NAP izstrādē iesaistīt pašvaldības, jo uz NAP
pamata tiks veidotas reģionālās attīstības pamatnostādnes un ES fondu darbības programmas, un
aicināja šo jautājumu skatīt Novadu dienā.

Gulbenē un galvenā izskatāmā tēma tajā būs NAP
2027 pirmā redakcija. Vairāk lasiet šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

Valde nolēma, ka Novadu diena notiks 12. aprīlī

Videokonference par administratīvo
atbildību publisko iepirkumu jomā

31. janvārī LPS rīkotajā tiešraides seminārā par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu
departamenta direktore Arita Ūdre gan skaidroja
administratīvās atbildības regulējumu normatīvajos
aktos un piemērošanas praksi, gan analizēja pārkāpumus un topošos grozījumus administratīvās atbildības regulējumā un saturā (prezentācija šeit).
Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai sekojot šai saitei.
Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme

konstrukcijas stāstu, apskatīt rekonstrukcijas laikā
paveikto un iegriezties muzejā, kas darbojas jau
pusgadsimtu un kur apskatāms vairāk nekā 6000
priekšmetu, dokumentu, fotogrāfiju un citu kultūrvēsturisku liecību, kā arī vairāki interaktīvi priekšmeti.
LPIA sanāksmes sākumā asociācijas priekšsēdētājs
Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par vairākām aktualitātēm: mobilitātes
projektu, Meža dienām, kuru moto šogad ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”, aicinot pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu,
dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt to labiekārtošanu, lauku ceļu projektiem, kam
iesniegšanas termiņš ir 1. decembris, koplietošanas ceļiem un autoceļu reģistram.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) sanāksme 1. februārī notika Rīgā, VEF Kultūras pils Kamerzālē.

Kolēģus uzrunāja Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris
Radzevičs, kurš tālāk deva vārdu Rīgas domes Īpašumu departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes

Pirms sanāksmes tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar VEF Kultūras pili un noklausīties pils re3

ras norisēm pilsētas rajonos un projektu “Strops”
pieredzē dalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Kultūras pārvaldes Iestāžu un
amatiermākslas nodaļas kultūras iestāžu programmas vadītājs Arnis Miltiņš un biedrības “I did it”
pārstāvis Kaspars Bērziņš, bet VEF apkaimes plānotājs Viesturs Celmiņš pastāstīja par Jauno Teiku –
modernu pilsētu pilsētā un vienu no iedvesmas
bagātākajām vietām Rīgā.

priekšniekam Borisam Maizenbergam. Viņa un arī
nākamo runātāju – Liepājas Būvvaldes vadītājas
vietnieka un galvenā teritorijas plānotāja Arvīda
Vitāla un Kurzemes plānošanas reģiona projekta
vadītājas Sarmītes Ozoliņas – stāstījums bija veltīts
cīņai ar vidi degradējošām būvēm un degradēto teritoriju atdzīvināšanai Rīgā, Liepājā un Kurzemē.
Šo tēmu turpināja Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes vadītājs Juris Dambis, kurš informēja par
kultūras mantojuma uzskaiti un jaunumiem šajā
jomā – iedalījumu valsts, reģiona un vietējas nozīmes objektos.

Dienas izskaņā izpilddirektori pārcēlās uz LMT ēku,
kur noklausījās stāstījumu par aktuālāko tehnoloģiju pasaulē un kā to izmantot pašvaldībās. 5G tehnoloģiju un tās iespējas prezentēja LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, bet pārējie LMT pārstāvji –
Didzis Purmalis, Armands Meinarts, Normunds
Stepans un Māris Balčuns – pastāstīja par to, kā
optimizēt izdevumus par skolēnu brīvpusdienām
un parūpēties par drošību skolās, par tālruņzvanu
pārvaldību un komunikāciju ar iedzīvotājiem, par
nelegālo atkritumu, zādzību un vandalisma samazināšanu un pārvietojamiem videonovērošanas
risinājumiem, kam sekoja jaunāko tehnoloģiju demonstrācijas.

Interesantu un noderīgu pieredzi klātesošajiem
sniedza vairāki galvaspilsētas pārstāvji: Rīgas Tūrisma attīstības biroja Valdes priekšsēdētāja Vita
Jermoloviča pastāstīja, kā Rīga tiek veidota par
tūristiem draudzīgu pilsētu un vērtīgu ceļojuma
galamērķi, AS “Rīgas Centrāltirgus” Valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks prezentēja Centrāltirgu
kā krāsaināko vietu Rīgā un aicināja uz Gastronomijas paviljona atklāšanu 9. februārī, bet Āgenskalna tirgus attīstības idejas autors Kārlis Dambergs
mudināja apmeklēt vecāko Centrāltirgus brāli –
Āgenskalna tirgu – un pašvaldībām kļūt par sadarbības partneriem. Par pilsētvides atvērtību kultū-

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS sarunas ar Finanšu ministriju

tiks apspriesti 2019. gada budžeta jautājumi un Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību
protokols.
Pirms sarunām ar Finanšu ministriju LPS Valde
plkst. 9 pulcēsies Pašvaldību savienībā.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece
finanšu un ekonomikas jautājumos

6. februārī plkst. 11 Finanšu ministrijā (FM) notiks
LPS un FM gadskārtējo sarunu pirmā kārta. Sarunās
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LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

2. Par Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienības (LPSDVA) darbu (informēs LPSDVA
Valdes priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone).
3. Par Bāriņtiesu darbinieku asociācijas darbu (informēs asociācijas Valdes priekšsēdētāja Aurika
Zīvere).
4. Par Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) darbu (informēs LPSAIA
Valdes pārstāvji).
5. Dažādi.

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
notiks 6. februārī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Sēdes norisei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai sekojot šai saitei.

Darba kārtība:
1. Par aktualitātēm deinstitucionalizācijas procesā: Labklājības ministrijas apzinātās reālās
pašvaldību izmaksas plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei, identificētās
problēmas un risinājumi (informēs Labklājības
ministrijas speciālisti).

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs Intars Cakars).
2. Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” (Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste).
3. Par ES projektu “Inovatīvie pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju samazinājumam pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā” (NonHazCity) Rīgas pašvaldībā (Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta koordinatore Larisa
Ābelīte).
4. Par aktualitātēm Saeimā un valdībā.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde notiks 6. februārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv
sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai sekojot šai saitei.

Darba kārtība:

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

1. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrācija; INSURE projektā izstrādātās Piesārņoto
vietu datubāzes prezentācija (Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC)

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
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Diskusija par drošu vidi slēgtās un atklātās
ūdenstilpēs

federāciju (LPF) un Elektrum olimpisko centru.
Diskusijas dalībnieki būs LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa, Slimību
profilakses centra Veselības statistikas nodaļas veselības aprūpes statistiķe Ilze Maļkeviča, LPF prezidents Aivars Platonovs, Latvijas Ārstu biedrības
valdes loceklis, NMPD ārsta speciālista brigādes
ārsts, anesteziologs, reanimatologs Roberts Fūr
manis, LPF peldbaseinu sertificēšanas komisijas
vadītājs Ģirts Treiguts, Elektrum olimpiskā centra
peldbaseinu un peldētapmācības programmu vadītājs Gustavs Zālītis un Rīgas pašvaldības policijas
Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes
galvenais speciālists Jānis Skrims.

8. februārī plkst. 9 Mārupes Kultūras namā (Mār
upē, Daugavas ielā 29) norisināsies diskusija “Ko
nezinām par drošību pie ūdens”, ko rīko LPS sadarbībā ar Mārupes novada domi, Latvijas Peldēšanas

Reģistrācijas saite dalībai diskusijā šeit.

Videokonference par iespēju pašvaldībām
pieteikties bezmaksas kiberdrošības
auditam

jautājumos Guntars Krasovskis.

Ilze Rukute,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

• Drošības risinājumi valsts IKT arhitektūrā –
VARAM pārstāvis.
• Kiberdrošības audits: pašvaldību iespējas kiberdrošības risku minimizēšanai – finanšu audita
un biznesa konsultāciju uzņēmuma “KPMG” IT
konsultāciju vadītājs Kaspars Iesalnieks.
Konferenci varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai sekojot šai
saitei.

Lai aktualizētu kiberdrošības jautājumus Latvijas
pašvaldībās un iepazīstinātu pašvaldību vadītājus,
IT speciālistus un citus, kuru tiešā darbība skar kiberdrošību, ar iespēju pieteikties vietnes kiberdrošības bezmaksas auditam, 14. februārī plkst. 10
Latvijas Pašvaldību savienībā norisināsies videokonference “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldī
bas?”.

Interesenti aicināti konferencē piedalīties arī klātienē LPS telpās (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva
zālē).
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Konferences programma:

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

• Kiberdrošība Latvijas pašvaldībās; realitāte, nevis zinātniskā fantastika – LPS padomnieks IT
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Videokonference par e-paraksta
izmantošanu

pareizi parakstīt dokumentu, lai neveidotos konteiners konteinerā, utt.
Šie un vēl citi piemēri tiks apskatīti videokonferencē, ko organizē LPS sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC). Videokonference
par elektroniskā paraksta praktiskās izmantošanas
pieredzi notiks 15. februārī plkst. 10 LPS 4. stāva
zālē, un to varēs skatīties LPS vietnes sadaļā Tiešraide, videoarhīvs – Tiešraide vai atverot šo saiti.
Tiem, kas vēlas videokonferencē piedalīties klātienē, lūgums iepriekš to paziņot, sūtot pieteikumu uz
e-pasta adresi guntars.krasovskis@lps.lv.
Lai videotiešraide būtu saistošāka un noderīgāka, lūdzu, iesūtiet savus jautājumus vai situāciju
piemērus, par kuriem LVRTC speciālisti sagatavos
profesionālu viedokli. Lūgums jautājumus iesūtīt
elektroniski līdz 11. februārim uz e-pasta adresi
guntars.krasovskis@lps.lv.

Šogad e-paraksta izmantošana kļuvusi vēl plašāka,
jo atcelta maksa par elektroniskā paraksta laika zīmogiem. Līdz ar to gan iestādes, gan iedzīvotāji ir
ieguvuši iespēju ikdienā plašāk izmantot e-parak
stu. Tas Latvijā darbojas jau diezgan ilgi, tomēr vēl
aizvien daudzi nezina, ko iesākt ar saņemto edoc
konteineru, kur un kā pārbaudīt paraksta derīgumu, kā no konteinera eksportēt dokumentu, kā

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ
Makroreģionālās stratēģijas: ceļā uz
reģionālo atšķirību mazināšanu

teikto kohēziju,” 29. janvārī Briselē organizētajā
sanāksmē par makroreģionālajām stratēģijām uzsvēra Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā
loceklis, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais.
D. Turlais, kurš gatavo Eiropas Reģionu komitejas
atzinumu “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram,
stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku
klasteru veicināšanai”, tāpat uzsvēra, ka tikai vienmērīgāks dzīves līmenis ļaus ES būt patiesi stiprai.
Vienlaikus viņš izteica aicinājumu Eiropas Komisijai
nākamajā plānošanas periodā paredzēt īpašu atbalstu tiem reģioniem, kas iekļaujas makroreģionos, ja to prioritātes sakrīt ar ES plāniem un finanšu
līdzekļu ieguldījumu prioritātēm. Tas stimulētu valstis mērķtiecīgāk apgūt ES finanšu līdzekļus. “Tas
nav vienkārši izdarāms, bet jābūt skaidrai izpratnei un sadarbības virzieniem. Ja aicinām valstis uz
sadarbību, tad jāpasaka, kādēļ to darām,” uzsvēra

“Viena no nākamā ES ilgtermiņa budžeta 2021.–
2027. gadam prioritātēm būs reģionālo atšķirību
mazināšana. Makroreģionālajām stratēģijām jāpalīdz saprātīgā laikposmā izlīdzināt blakus esošajās teritorijās dzīvojošo dzīves līmeni, tādējādi
sekmējot arī Eiropas Savienības pamatlīgumā no7

Eiropas Reģionu komitejas loceklis.

jas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un
MVU ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, Eiropas Vietējo pašvaldību un
reģionu padomi (CEMR), Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejas ziņotāju Dimitri Dimitriadi,
Reģionu komitejas juridisko lietu direktoru Tomasu
Vobenu un Donavas stratēģijas punkta koordinatoru Rudolfu Šikeru.

Runājot par makroreģionālo stratēģiju sinerģiju ar finansēšanas instrumentiem, Dainis Turlais
norādīja, ka būtu jāturpina veidot sinerģiju starp
makroreģionālām stratēģijām un ES nozaru politiku, piemēram, programmām “Apvārsnis 2020”,
“Erasmus+”, “Radošā Eiropa”, COSME, LIFE, Eiropas
Infrastruktūras savienošanas mehānisms (CEF) un
Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). Tādējādi integrētā veidā uzlabotos nozaru politikas īstenošana makroreģionu teritorijās.

Paredzēts, ka atzinumu izskatīs Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas (COTER) 26. marta sēdē un pieņems jūnija plenārsesijā.

28. un 29. janvārī Eiropas Reģionu komitejas atzinuma gatavotājs Dainis Turlais un atzinuma eksperte
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere Briselē tikās ar Eiropas Komisi-

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,
padomniece Eiropas Savienības jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

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

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, 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 kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un divi no tiem ir nesaskaņoti, pārējie septiņi – saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīšanas Izsludināšanas Saska
datums
datums
ņojums

1.

VSS-5 – Pamatnostādņu projekts “Azartspēļu un izložu politi28.01.2019.
kas pamatnostādnes 2019.–2026. gadam”

2.

VSS-63 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 27. oktobra noteikumos nr. 1227 “Noteikumi par 28.01.2019.
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem””
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10.01.2019.

Nē
Jā

24.01.2019.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

VSS-33 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta
2016. gada 29. marta noteikumos nr. 188 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas
noteikumi””
VSS-54 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”
VSS-70 – Noteikumu projekts “Vispārējās un profesionālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība”
VSS-45 – Likumprojekts “Grozījumi Energoefektivitātes likumā”
VSS-29 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma daļu
pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”
VSS-30 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava–Preiļi–Madona
pārbūves projekta īstenošanai”
VSS-31 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu daļu
pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

Pagājušonedēļ nosūtīti divi atzinumi par normatīvo
aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:

Jā
29.01.2019.

17.01.2019.

29.01.2019.

24.01.2019.

29.01.2019.

24.01.2019.

31.01.2019.

17.01.2019.

01.02.2019.

17.01.2019.

01.02.2019.

17.01.2019.

01.02.2019.

17.01.2019.

Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā

VSS-70 – Noteikumu projekts “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (skatiet šeit).

VSS-5 – Pamatnostādņu projekts “Azartspēļu un
izložu politikas pamatnostādnes 2019.–2026. gadam” (skatiet šeit);

Šie un iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
31. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

VSS-77 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos nr.
106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un
brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu
veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību””

VSS-85 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma “Poligons” Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā”

VSS-84 – Rīkojuma projekts “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija–Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))”

VSS-86 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamo
īpašumu atsavināšanu Iecavas novadā”
VSS-89 – Likumprojekts “Grozījumi Starptautisko
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā”
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VSS-80 – Informatīvais ziņojums “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam īstenošanas 2014.–2017. gadā starpposma novērtējumu”

mi bezpilota gaisa kuģu un lidaparātu lidojumi”
VSS-83 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–
Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-78 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā
nekustamā īpašuma valsts vietējā autoceļa V576
“Pievedceļš Sakstagala stacijai”, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada
pašvaldības īpašumā”

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie
projekti atrodami Ministru kabineta interneta vietnē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

VSS-82 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veica-

APSVEICAM!
LATA Gada balvas

vācijām”, kuras noslēgumā tika piešķirta arī LATA
Gada balva tiem, kas ir celmlauži atvērto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā.
LATA apbalvojumi tika pasniegti trīs kategorijās.
Pirmo vietu kategorijā “Atvērtākā iestāde publiskajā sektorā” ieguva Centrālā vēlēšanu komisija par
visu deputātu kandidātu un vēlēšanu rezultātu datu
pieejamības nodrošināšanu atvērto datu formātā.
Par izcilāko tehnoloģiju risinājumu privātā sektora
biznesā atzīts Latvijas Universitātes Matemātikas
un informātikas institūts un SIA “Axia Broadcast
Technologies” par “Livewire” atvērto tehnoloģiju
profesionālas kvalitātes skaņas pārraides un komutācijas sistēmu izveidei uz standarta IP/Ethernet tīklu bāzes. Savukārt kategorijā par būtiskāko
ieguldījumu atvērto tehnoloģiju popularizēšanā kā
fiziska persona šogad pārākais ir Viktors Zagorskis
par aktīvu pozīciju, pārliecību un līdzdalību atvērto
tehnoloģiju un atvērtā pirmkoda risinājumu apgūšanā, ieviešanā, izglītojošo materiālu sagatavošanā
un sabiedrības izglītošanā.

Foto: lata.lv
31. janvārī notika Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference “Atvērta sadarbība ino-
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21 lauku tūrisma uzņēmumam – zaļais
sertifikāts

• ciema māja “Ceļmalas” Aglonas novadā;
• kempings “Saules mājas” Dundagas novadā;
• brīvdienu māja “Baldones meža māja” Baldones novadā;
• brīvdienu māja “Piza” Ventspils novadā;
• SIA “Birzī” Smiltenes novadā;
• Berķenes muiža Jelgavas novadā;
• brīvdienu māja “Ezera sonāte” Rēzeknes novadā;
• brīvdienu māja “Piekūni” Madonas novadā;
• lauku māja “Indāni” Kandavas novadā;
• brīvdienu māja “Šķiperi-2” Nīcas novadā;
• brīvdienu māja “Garīkas” Skrundas novadā;
• viesnīca “Skrundas muiža” Skrundas novadā;
• brīvdienu māja “Zirgu sēta Klajumi” Krāslavas
novadā;
• brīvdienu māja “Sīpoli” Nīcas novadā;
• piemājas bioloģiskā saimniecība “Vīksnas”
Alojas novadā;
• brīvdabas picērija “Vīnkalni” Beverīnas novadā.

31. janvārī Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents un
“Zaļā sertifikāta” patrons Raimonds Vējonis pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 21
lauku tūrisma saimniecībai.
Šogad “Zaļā sertifikāta” 20 gadu pastāvēšanas jubilejā šī kvalitātes zīme piešķirta šādām lauku saimniecībām:
• viesu māja “Gungas” Ādažu novadā;
• brīvdienu māja “Jaunbrenguļi-Dzeltenā māja”
Pārgaujas novadā;
• z/s “Sidrabi” Kokneses novadā;
• viesu māja “Springšļu dzirnavas” Līgatnes novadā;
• brīvdienu māja “Meža skuķi” Daugavpils novadā;
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Uzticības tālruņa 116111 akcija “Drošāka
interneta diena”

pasaules drošāka interneta diena.
Akcijas laikā uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni
116111 ir iespēja zvanīt ikvienam, kurš vēlas uzdot
jautājumus par interneta drošību, uzzināt, kur vērsties, ja konstatēti pārkāpumi internetā, kā arī saņemt psiholoģisko palīdzību un atbalstu. Konsultanti atbildēs uz jautājumiem, kas saistīti ar emocionālu
pazemošanu internetā, saskarsmi ar pornogrāfiska
satura materiāliem, seksuāla rakstura ziņu vai video
saņemšanu, droša kontakta veidošanu sociālajos
tīklos un citām būtiskām un aktuālām tēmām.
Akcijas laikā aicināti zvanīt ne tikai bērni, bet arī vecāki, pedagogi un citi izglītības iestāžu speciālisti.

5. februārī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
rīko īpašu akciju “Drošāka interneta diena”. Kā zināms, 5. februāris jau 16. gadu tiek atzīmēts kā Vis-

Uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir bezmaksas un pieejams augu diennakti.

Informatīvais seminārs par ES programmu
“Eiropa pilsoņiem”

Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, ka līdztekus
informācijai par programmas piedāvātajām finansējuma iespējām un veidlapas aizpildīšanas specifiku projekta partnerorganizācijas pieredzē dalīsies
biedrības “Sociālās inovācijas centrs” Valdes locekle Anita Stirāne.

Kultūras ministrijas ES
programmas “Eiropa pilsoņiem”
informācijas
punkts Latvijā aicina piedalīties bezmaksas informatīvajā seminārā, kas notiks 7. februārī viesnīcā
“Astor Riga Hotel” (Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 10).

Detalizētāka informācija un pieteikšanās semināram ŠEIT.
2.2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama šeit; instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu
valodā pieejama EACEA vietnē šeit; prezentācija
PIC koda iegūšanai šeit.

Šajā seminārā tiks izklāstīta vispārīga informācija
par programmu, īpaši akcentējot programmas 2.
atbalsta darbības 2.2. apakšpasākumu “Pašvaldību
tīklojumi” (Networks of Towns) saistībā ar 1. marta
projektu uzsaukumu.

Plašāka informācija šeit.

Diskusija par digitalizācijas un moderno
tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu

binātību, moderno tehnoloģiju straujās ieviešanas
ieguvumiem un zaudējumiem darba tirgū. Pasākums norisināsies 7. februārī plkst. 14 Lattelecom
viedajā birojā (Rīgā, Dzirnavu ielā 105).

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā
ar Valsts kanceleju, Latvijas Personāla vadīšanas
asociāciju un tehnoloģiju uzņēmumu “Lattelecom”
rīko diskusiju par digitalizācijas ietekmi uz nodar-

Diskusijā “Cik darba vietas Latvijā aizstās tehnoloģijas?” būs pārstāvēta Valsts kanceleja, Labklājības
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ministrija, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, Uzņēmumu reģistrs, “Lattelecom” un citi NVA
partneri. Par Luksemburgas pieredzi darbaspēka
pārkvalifikācijā atbilstoši mūsdienu darba tirgus

prasībām stāstīs Luksemburgas nodarbinātības
dienesta pārstāvis iniciatīvas “Prasmju tilts” (Skills
Bridge) koordinators Niko Binsfelds. Pieteikties dalībai diskusijā var, rakstot uz e-pasta adresi Zane.
Rulle@nva.gov.lv.

NVA aicina darba devējus pieteikties
vajadzīgo darbinieku apmācībai

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā
profesionālās kvalifikācijas līmeņa kompetencei.
Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un
mazkvalificētos darbos.
Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka
praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA
filiālē jāiesniedz līdz 12. februārim.

Nodarbinātības valsts aģentūra turpina pieņemt
darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku
apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā
apmācība, kas ilgst sešus mēnešus: darba devējs
pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, no NVA saņemot dotāciju.

Detalizētāka informācija izlasāma NVA interneta
vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Informatīvs seminārs par starptautiskā
finansējuma iespējām kultūras un radošo
nozaru projektu īstenošanai

par dažāda starptautiskā finansējuma iespējām
kultūras un radošo jomu projektu īstenošanai.
Seminārā varēs uzzināt, kādas iespējas sniedz ES
programmas dažādu kultūras nozaru, radošo industriju, audiovizuālās jomas un kultūrizglītības
projektiem, kā arī par mobilitātes un sadarbības

Kultūras un radošo nozaru organizāciju un institūciju pārstāvji aicināti piedalīties ikgadējā seminārā
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iespējām Baltijas–ziemeļvalstu reģionā un par konkursiem, kuros var veidot kopīgus projektus ar ES
un citu valstu kultūras organizācijām.
Seminārs notiks 14. februārī (ierašanās un reģistrācija no plkst. 9:45, semināra sākums plkst. 10) viesnīcā “Astor Riga” (Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 10).
Detalizētāka informācija un pieteikšanās semināram ŠEIT.

CFLA aicina uz semināru par ERAF
atbalsta iespējām ražošanas telpu un
infrastruktūras attīstīšanai

tu darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu
veidošanos, sekmējot industriālo telpu izveidi
reģionos. Paredzēts, ka finansējumu piešķir ražošanas ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai
visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu. Vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF finansējums
ir 5 088 784 eiro; vienam projektam maksimālais
ERAF finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro, Rīgas
plānošanas reģionā – 5 088 784 eiro.
Seminārs notiks 19. februārī Ekonomikas ministrijas telpās (Rīgā, Brīvības ielā 55).
Pieteikšanās semināram CFLA tīmekļa vietnē līdz
17. februārim. Semināra darba kārtība – šeit. Semināra norisi varēs skatīt interneta tiešraidē.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina
interesentus uz semināru 19. februārī par projektu iesniegumu sagatavošanu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalsta iegūšanai ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē
vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā
atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no ERAF.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 15. aprī
lim. Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai nodibinājumi, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma
attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas vajadzībām,
apstrādes rūpniecības un IKT nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām
vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes.

Ar ERAF atbalstu plānots veicināt apstrādes rūpniecības un viedo specializācijas jomu komersan-

Konkurss par Likteņdārza sabiedriskās
ēkas nosaukumu
Kopš 2016. gada rudens lēnām, bet apņēmīgi Likteņdārzā top viens no centrālajiem objektiem –
sabiedriskā ēka. Ņemot vērā objekta nozīmību,
Kokneses fonds izsludinājis konkursu ar mērķi noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko
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nosaukumu Likteņdārza sabiedriskajai ēkai. Konkurss par ēkas nosaukumu ilgs līdz 24. februārim,
un tajā var piedalīties ikviena privātpersona, sagatavojot un nosūtot savu nosaukuma priekšlikumu un pamatojumu elektroniski uz adresi janis.
karalis@koknesesfonds.lv vai pa pastu uz Kokneses

fonda biroju Lāčplēša ielā 75b Rīgā, LV-1011.

RTU meklē nākamās paaudzes klimata
novatorus

problēmām, kā arī saņemt 2000 eiro stipendiju
četru–sešu nedēļu praksei septembrī–oktobrī kādā
no dalībvalstu vadošajām organizācijām un nonākt
saskarē ar līdzīgi domājošajiem no visas Eiropas.

Konkursa uzvarētājs iegūs iespēju divām personām
aprīlī doties apmaksātā izzināšanas braucienā uz
Briseli un Eiropas institūcijām. Plašāka informācija
Likteņdārza interneta vietnē www.liktendarzs.lv.

Trešo gadu pēc kārtas Rīgas Tehniskā universitātes
(RTU) Dizaina fabrika aicina dažādu nozaru profesionāļus, uzņēmumus un organizācijas pieteikties
dalībai pasaules vadošajā mobilitātes programmā
“Pioneers into Practice 2019”, kas vērsta uz klimata
pārmaiņu samazināšanu, lai apgūtu jaunas zināšanas un tuvinātu pasauli klimatneitrālai ekonomikai.

Latvijas uzņēmumi un organizācijas tiek aicināti
uzņemt praksē vadošos citu Eiropas valstu profesionāļus un, noslēdzoties programmai, saņemt risinājumus un pieejas, kas var palīdzēt turpmākajā
darbībā. Latvijas pārstāvji pirmoreiz praksē ārvalstu pionierus uzņēma pērn.

Pieteikties dalībai iespējams līdz 11. aprīlim, aizpildot elektronisku anketu šeit.

Šis ir jau trešais gads, kad RTU Dizaina fabrika īsteno “Pioneers into Practice” programmu Latvijā.
2018. gadā klimata pionieri rosināja izmantot lielos
datus, lai Jelgava laikus spētu pielāgoties klimata
pārmaiņu ietekmei, un radīt īpašu apbalvojumu,
kas ļautu popularizēt videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmējdarbību Valmierā. Abus risinājumus
pašvaldības novērtēja pozitīvi un plāno ieviest.
Savukārt 2017. gadā programmas dalībnieki risināja biedrību “Ekodizaina kompetences centrs” un
“homo ecos:” uzdevumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmas bremzēšanai un
oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai pašvaldībās.

“Pioneers into Practice 2019” ir Eiropas Inovāciju
un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un
inovāciju kopienas “Climate-KIC” atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem,
kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas. RTU
kopš 2016. gada ir EIT “Climate-KIC” partneris.
Programma ilgs no maija līdz novembrim un piedāvās profesionāļiem praktiskās nodarbībās un
tiešsaistes apmācībās paplašināt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi un inovācijas sistemātisko
pieeju, darboties starpdisciplinārās komandās, lai
izstrādātu risinājumus Latvijas pašvaldību vides

Plašāk par programmu “Pioneers into Practice” iespējams uzzināt šeit.
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LTRK Latgales biznesa klubs aicina
uzņēmējus uz Preiļiem

Pasākums notiks sešās daļās. Visas pasākuma daļas
var brīvi apmeklēt pēc saviem ieskatiem. Sākums –
plkst. 11:45 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikumā (Preiļos, Sporta ielā 1).

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar AS “Citadele banka” un Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centru 12. februārī Preiļos organizē uzņēmēju LTRK
Latgales biznesa kluba pasākumu. Uz to aicināti gan
vietējie uzņēmēji, gan no tālākas apkaimes.

Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācija šeit. Lūgums reģistrēties arī
tad, ja apmeklēsiet tikai vienu no daļām.

Pirmo reizi Vidzemē norisināsies Vidzemes
inovāciju nedēļa

mināri un darbnīcas, skolēniem durvis vērs vairāki
inovatīvi uzņēmumi Vidzemē, savukārt uzņēmējiem tiks piedāvāta iespēja viesoties zinātnisko in
stitūtu pētniecības laboratorijās Rīgā, kā arī iepazīties ar reģionālo izglītības iestāžu un citu pētniecības institūciju piedāvājumu inovāciju radīšanai un
izpētei.
Nedēļas gaitā tiks izsludināti arī grantu konkursi
vairākās Vidzemes pašvaldībās uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai.
27. un 28. februārī Valmierā notiks divu dienu kon
ference, kurā piedalīsies gan pašmāju eksperti, gan
arī inovāciju attīstītāji no vairākām Eiropas valstīm.
Savās zināšanās un novērojumos dalīsies akadēmiķi, pētnieki un arī praktiķi, kuru ikdienas darbs
cieši saistīts ar inovācijām, kuri paši tās ikdienā attīsta vai arī palīdz to darīt citiem, tajā skaitā strādā
pie valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas izveides.
Konferenci īpaši aicināti apmeklēt uzņēmēji un šajā
jomā strādājošie publiskās pārvaldes speciālisti.

Šogad pirmo reizi no 25. februāra līdz 1. martam
Vidzemē norisināsies Vidzemes inovāciju nedēļa,
kurā notiks virkne pasākumu, kas rosinās esošos un
topošos uzņēmējus, darbiniekus, vadītājus saskatīt
inovāciju potenciālu savā ikdienā.
Piecu dienu laikā visā Vidzemē tiks organizēti se16

Paralēli konferencei 28. februārī Valmierā notiks arī
20 minūšu intensīvās biznesa konsultācijas jeb t.s.
speed-consulting, kurās, iepriekš rezervējot laiku,
uzņēmēji varēs satikt ekspertus, uzdot viņiem jautājumus un saņemtos padomus izmantot uzņēmējdarbības attīstībā.

mē tapušajām inovācijām, kuru radīšana uzņēmumiem nesusi izaugsmi un spēju konkurēt gan tepat
Latvijā, gan pasaulē.
Iepazīties ar visiem pasākumiem var Vidzemes inovāciju nedēļas vietnē http://innovation.vidzeme.
lv, kurā pieejami detalizēti pasākumu apraksti un
iespējams reģistrēties to apmeklējumam. Dalība
visos pasākumos ir bez maksas.

Tāpat konferences dalībnieki varēs apmeklēt Vidzemes inovāciju izstādi un iepazīties ar daļu no Vidze-

Aizkrauklē gatavojas Uzņēmēju dienām
2019
Šogad Aizkraukles “Uzņēmēju dienas 2019” ilgs
no 13. līdz 17. martam un piedāvās plaša spektra
pasākumus topošajiem un esošajiem uzņēmējiem,
skolēniem un interesentiem.
Gandrīz nedēļas garumā “Uzņēmēju dienu” apmeklētāji varēs smelties zināšanas, apmeklējot dažādas bezmaksas apmācības, efektīvas pārmaiņu
vadības un karjeras un izaugsmes dienas pasākumus, iepazīt un iegādāties mājražotāju, amatnieku
un citu uzņēmēju produkciju, piedalīties loterijās,
konkursos, degustācijās. Noslēdzot nedēļu, varēs
piedalīties tūrisma dienā un izzināt Aizkraukles no-

vada tūristiem un apmeklētājiem pievilcīgākās vietas. Dalība visos pasākumos ir bez maksas.
Programma pieejama šeit.

Liepājā šonedēļ Ziemas festivāls

tematiski jauns pasākums. Festivāla moto ir “Māk
sla šķeļ ledu!”, un tas notiks no pulksten 11 līdz 18.
Svētku noskaņu veidos dažādas ielu mākslas performances, jautrību piešķirs loterijas un konkursi.
Mazos pasākuma apmeklētājus izklaidēs radošās
darbnīcas bērniem. Pasākumā būs arī publiskā slidotava, orientēšanās, svētku zupas gatavošana un
degustācija, kā arī daudzas citas nodarbes. Krāšņus
priekšnesumus sniegs mūziķi Iveta Baumane un
Roberts Pētersons, kā arī grupas “Flame”, “The Roll
tones” un “Neon Saturdays”, apmeklētājus priecēs
mājražotāju tirgus un amatnieku nometne, kur iedzīvotāji varēs iegādāties daudzveidīgu produkciju.

9. februārī Liepājā līdzšinējo Stinšu svētku vietā
norisināsies jauni svētki – Ziemas festivāls, kas būs
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Aicina uz radošu un veselīgu pēcpusdienu
“Ar sirdi Kuldīgā!”

Aicinātas ģimenes ar bērniem, lai aktīvi meklētu
vecpilsētas līkločos noslēptās sirds pieturas, ieklausītos sirdspukstu zinībās un, sekojot savas sirds aicinājumam, uzzinātu ko jaunu un svarīgu par savu
veselību. Kopskaitā 12 radošajās sirds pieturās Kuldīgas vecpilsētā varēs nodegustēt un atpazīt zāļu
tējas sirds siltumam un uzzināt, kā darbojas sirds.
Tādas nodarbes kā Amora vēstuļu pasts, spoguļsiržu krāsošana ar mākslinieci Ivetu Brenci, sirsniņcepumu dekorēšana, sirdspuķītes un lupatu sirdis,
ziepju gatavošana sirds formā sola jauku izklaidi ar
uzziņas elementiem dažādu vecumu dalībniekiem.
Kuldīgas novada muzejs sola iepazīstināt ar sirds
lietām Bangertu villā, savukārt Escape Room iecerētas noklīdušo sirsniņu medības. LIAA Kuldīgas
biznesa inkubators piedāvās katram pašam uztaisīt un saņemt īpašo Kuldīgas kartīti, kuras dizainu
Nelda Blūma ir gatavojusi tieši šim pasākumam, kā
arī pagatavot sirsnīgus gardumus kopā ar Sniedzi
Zaļkalni. Un kur tad vēl sirsnīgs selfijs pie sirsniņu
sienas piemiņai par interesanti pavadīto dienu!

9. februārī no plkst. 12 līdz 16 ikviens kuldīdznieks
un pilsētas viesis aicināts uz tikšanos pašā Kuldīgas sirdī, lai pasākumā “Ar sirdi Kuldīgā!” gaidāmās
Valentīndienas noskaņās uzzinātu par sirds veselības stiprināšanu un veselīga dzīvesveida un uztura
lomu veselas sirds darbībai. Dalība visās aktivitātēs
ir bez maksas.

Tā ir tikai daļa no iecerētajiem pasākumiem. Informācija par pārējiem pieejama šeit.

Starptautiskajā deju festivālā “Alūksnes
ziema” – no tautas dejas līdz baletam
9. un 10. februārī ar vairākiem koncertiem Alūksnē
un novadā notiks 3. starptautiskais deju festivāls
“Alūksnes ziema”, kas pulcēs deviņus dažādus dejas žanrus pārstāvošus kolektīvus no Latvijas, Lietuvas un Krievijas. Festivālā varēs redzēt gan tautas
dejas un sporta dejas, gan breiku, klasisko baletu
un mūsdienu dejas.
9. februārī visi festivāla dalībnieki un arī ikviens
novada iedzīvotājs un viesis aicināts piedalīties
Meteņdienas pasākumā Alūksnes muižas parkā
no plkst. 13 līdz 15 kopā ar Latvijas Radio 1 žurnālistiem folkloristiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem.
Visi Meteņdienas pasākuma dalībnieki aicināti tērpties ķekatnieku maskās. Šeit varēs piedalīties dažādās ziemīgās aktivitātes, vizināties no kalna un
piedzīvot Alūksnes ziemu.
Plašāka informācija šeit.

18

Ventspils novadā notiks XX starptautiskais
masku tradīciju festivāls

lauku sētās, maskas nesīs savu svētību un aizsardzību novada ļaudīm. Pa dienu Popes pamatskolā
notiks masku tradīciju konference, kurā piedalīsies
lektori no Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas, bet vakarā masku grupas pulcēsies Popes kultūras namā
uz lielo saietu, kura noslēgumā notiks individuālo
masku skate un labāko masku apbalvošana.
17. februāra rītā masku tradīciju konference sāksies Tārgales pamatskolā, bet pēc tam maskas dosies gājienā no mācību iestādes uz Lībiešu zvejnieku sētu, kur notiks festivāla noslēguma ceremonija
un aizrautīga Meteņu svinēšana.
Festivālā iesaistīsies 22 masku grupas no Remtes,
Saldus, Smiltenes, Tārgales, Dagdas, Salacgrīvas,
Mālpils, Suntažiem, Saulkrastiem, Limbažiem, Zirņiem, Rīgas, Katlakalna un Ventspils, demonstrējot
daudzveidīgas masku grupas – mārtiņbērnus, Katrīnas, čigānus, miežvilkus, budēļus, ķekatas, pelnu
āžus, vastlāvjus. Festivāla viesi – masku grupas no
Baltkrievijas un Krievijas.

16. un 17. februārī Ventspils novadā notiks XX
starptautiskais masku tradīciju festivāls. Galvenās
norišu vietas – Pope, Tārgale un Ventspils. Pasākumu rīko Ventspils novada pašvaldība un Latvijas
Folkloras biedrība.
Festivāls sāksies 16. februārī ar masku grupu viesošanos Ventspils novada pagastos Popē, Tārgalē,
Vārvē, Zirās, kā arī Ventspils tirgus laukumā. Ieejot

Plašāka informācija: www.folklorasbiedriba.lv.

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.

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
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