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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Valdes sēde

Šāgada pirmā LPS Valdes sēde notika 7. janvārī, 
un tajā savu redzējumu par plānoto bērnu tiesī-
bu aizsardzības sistēmas pilnveidi, kas paredz arī 
bāriņtiesu reformu un to funkciju pārdali, sniedza 
labklājības ministre Ramona Petraviča. Valde aici-
nāja ministri detalizēti izvērtēt funkcijas un nepie-
ciešamo papildu finansējumu pilnvērtīgai sistēmas 
uzlabošanai, lai turpmākajās diskusijās nonāktu 
pie efektīvākā risinājuma bērnu vajadzību nodro-
šināšanai. R. Petraviča atzina, ka līdz ar plānoto 

administratīvi teritoriālo reformu (ATR) šobrīd Lab-
klājības ministrija sākotnēji virzīs tā saucamo daļēji 
centralizēto modeli, tomēr ministres mērķis ir nā-
kotnē ieviest centralizēto modeli. Tāpat plānots, ka 
izmaiņu rezultātā notariālās funkcijas turpmāk pār-
ņemtu notāri, bet arī par šo jautājumu vēl nepie-
ciešamas diskusijas ar Tieslietu ministriju, piemē-
ram, par pilnvaru izsniegšanu, notāru pakalpojumu 
pieejamību un sasniedzamību. Puses bija vienis-
prātis, ka jāstiprina Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas kapacitāte un metodiskais atbalsts 
speciālistiem. Vairāk lasiet šeit.

Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla iz-
vērtējumu, balstoties uz Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) piedāvātajiem kvantitatīvajiem 
kritērijiem un to vizualizāciju interaktīvajā kar-
tē, informēja LPS padomniece izglītības un kul-
tūras jautājumos Ināra Dundure un LPS sistēmu 
analītiķis Jānis Upenieks. LPS sagatavotajā kartē 
uzskatāmi parādīta pašvaldību vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpē (10.–
12. klasē) atbilstība minimālā skolēnu skaita pra-
sībām. Kartē var redzēt skolu tipu, IZM teritoriju 
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iedalījumu un izglītības iestādes vērtējumu. Karte 
pieejama šeit.

Par LPS sadarbības tīklu darbu 2019. gadā un plā-
noto šogad informēja LPS padomnieki Aino Sal-
miņš, Ināra Dundure, Ilze Rudzīte, Sandra Bērziņa 
un Gunta Lukstiņa. Pašvaldību savienībā jau vairā-
kus gadus darbojas pieci sadarbības tīkli: izglītības 
jautājumu, vides jautājumu, reģionālās attīstības 
un sadarbības jautājumu, veselības un sociālo jau-
tājumu un mājokļu politikas jautājumu tīkls, un tie 
turpinās darbu arī šogad. Plašāk šeit.

Vēl Valde iepazinās ar aktualitātēm Saeimā pašval-
dību likumdošanas jomā un likumprojektu “Fiziskas 
personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums”, 

par ko pastāstīja LPS padomniece juridiskajos jau-
tājumos Kristīne Kinča.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis informēja par LPS 
sapulces un kārtējā kongresa sasaukšanas laiku 
un vietu. Valde nolēma LPS 31. kongresu sasaukt 
22. maijā. LPS aicina pašvaldības līdz 31. janvārim 
pieteikt LPS 31. kongresa norises vietas kandida-
tūras. Pieteikumu sūtiet uz e-pasta adresi zane.
kaufelde@lps.lv.

 
Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

MK sēdē LPS aicina papildināt ziņojumu 
par vidējās izglītības iestādēm

7. janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē tika izska-
tīts IZM sagatavotais informatīvais ziņojums “Par 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtēju-
mu”, ko, neraugoties uz LPS un Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības iebildumiem un 
priekšlikumiem, valdība apstiprināja.

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 
Ināra Dundure MK sēdē uzsvēra, ka šajā ziņoju-
mā būtu jāiekļauj pašreizējais regulējums gan par 
kvantitatīvajiem, gan kvalitatīvajiem kritērijiem, kā 
arī finansēšanas kārtība vidējās izglītības pakāpē. 

Turklāt informatīvais ziņojums nav salāgots ar jau 
pieņemtajiem MK noteikumiem nr. 583 “Kritēriji 
un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vi-
dējās izglītības pakāpē”, kuri stāsies spēkā šā gada 
augustā un pēc kuriem šobrīd vadās pašvaldības un 
izglītības iestādes.

Nozīmīgs faktors izglītības tīkla veidošanā ir uz 
prasmēm virzīta izglītības satura ieviešana vidē-
jās izglītības posmā, kas jāuzsāk 1. septembrī. LPS 
nepiekrīt ziņojumā paustajam apgalvojumam, ka 
šādu mācību saturu var ieviest tikai tajās vidējās iz-
glītības iestādēs, kurās vidējās izglītības posmā mā-
cās 90 un vairāk skolēnu un kurās katrā klašu grupā 
ir vismaz divas paralēlklases. Projekta “Skola 2030” 
eksperti un citi izglītības jomas lietpratēji ir secinā-
juši, ka uz prasmēm vērstu mācību saturu var ie-
viest arī vienā klasē, nodrošinot četrus padziļināto 
kursu piedāvājumus, kur vidējās izglītības posmā ir 
45 bērni vai mazliet mazāk. Svarīga ir skolu un paš-
valdību sadarbība, skolēniem piedāvājot dažādus 
izvēļu grozus.

Vairāk lasiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://arcg.is/1njWHO
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5306-lps-pasvaldibu-sadarbibas-tikli-turpinas-darbu-ari-sogad
mailto:zane.kaufelde@lps.lv
mailto:zane.kaufelde@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5301-lps-aicina-papildinat-zinojumu-par-videjas-izglitibas-iestadem
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notika 8. janvārī un tika translēta tiešraidē (video-
ieraksts atrodams šeit).

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča informēja par fiziskas personas atbrīvoša-
nas no parādsaistībām likumprojektu. Viņa deta-
lizēti skaidroja starpinstitūciju saskaņošanā esošā 
likumprojekta ietekmi uz sociālo dienestu darbu. 
Fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām 
likuma mērķis ir atbrīvot fizisko personu, kurai ir 
vai noteiktā laika periodā ir bijis trūcīgās vai maz-
nodrošinātās personas statuss, no likumā noteik-
tajām parādsaistībām, veicināt maksātspējas at-
jaunošanu un finanšpratības stiprināšanu, kā arī 
sekmēt personas līdzdalību ekonomiskajā vidē. 
Detalizētāku informāciju par to, kas un kādā gadīju-
mā varēs izmantot atbrīvošanu no parādsaistībām, 
varat skatīt viņas prezentācijā. Viens no būtiskāka-
jiem LPS iebildumiem saistībā ar šo likumprojektu 
ir tāds, ka nav aprēķināts, kā palielināsies sociālā 
dienesta darba apjoms un kādu ietekmi tas atstās 
uz pašvaldību budžetiem, rodoties šiem papildu 
pienākumiem. LPS padomniece veselības un sociā-
lajos jautājumos Ilze Rudzīte papildināja, ka saska-
ņošanas procesā ir izdevies daudzus sociālā dienes-
ta papildu pienākumus izņemt no likuma, tomēr 
arī šobrīd nav skaidri zināms sociālā dienesta darba 
apjoms. LPS Veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Guntis Libeks izteica bažas, ka 
Tieslietu ministrijai likuma izstrādes procesā varētu 
trūkt izpratnes par sociālā dienesta darba specifi-

ku, tālab jāseko līdzi likumprojektā iestrādātajām 
prasībām.

Latvijas Tiesnešu mācību centra eksperte Ilona 
Kronberga iepazīstināja ar pētījumu “Starpinsti-
tūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā”, kura 
rezultātā tapuši 12 secinājumi un atbilstoši seci-
nātajam – rekomendācijas turpmākajam darbam. 
Vairāki pašvaldību pārstāvji uzsvēra vajadzību pēc 
lielāka valsts atbalsta, nepieciešama metodika, 
vadlīnijas un cita veida palīdzība, jo šobrīd nepār-
traukti palielinās darba apjoms, taču atbalsts ir nie-
cīgs. Sēdes dalībnieki uzskata, ka šajās sadarbības 
grupās noteikti jāiekļauj pedagogi, būtiska ir vecā-
ku un ģimenes ārstu iesaiste. Pašvaldību pārstāvji 
pauda vajadzību pēc pētījuma konkrēta rezultā-
ta – nepieciešamo uzlabojumu un rīcības plāna –, 
turklāt jāuzlabo sadarbība ne tikai vietējā, bet arī 
valsts līmenī.

Nodibinājuma “Vītolu fonds” Valdes priekšsēdē-
tāja Vita Diķe pastāstīja par fondu, sasniegtajiem 
rezultātiem un mērķiem un pateicās sociālajiem 
darbiniekiem par sadarbību. Šā fonda mērķis ir sti-
pendiju veidā palīdzēt centīgajiem, talantīgajiem, 
maznodrošinātajiem jauniešiem studēt Latvijas 
augstskolās. Viņa arī mudināja sociālos darbiniekus 
rakstīt rekomendāciju, ko var sagatavot arī bāriņ-
tiesa vai kāds pedagogs.

Vairāk skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste,

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/453-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-8-janvari-2020
https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/5296-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-8-janvari-2020


4

LPS padomnieku dalība Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas 
komisijas sēdē

10. janvārī notika Saeimas jaunizveidotās Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā 
piedalījās vairāki LPS padomnieki.

Komisija sākusi izskatīt otrajam lasījumam iesnieg-
tos kopumā 335 priekšlikumus ATR likumprojek-
tiem. Šajā sēdē deputāti skatīja saistībā ar Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ie-
sniegtos priekšlikumus. Komisija saņēmusi vēstules 
no vairāk nekā 100 pašvaldībām ar atzinumiem par 
sagatavoto likumprojektu.

“Ļoti īsā laika periodā vairāk nekā simts pašvaldī-
bas ir iesniegušas savus priekšlikumus un ārkārtas 

sēdēs pieņemtos domes lēmumus administratīvi te-
ritoriālās reformas likumprojektiem, tāpēc Saeimas 
deputātiem ir jāuzklausa un jāņem vērā pašvaldību 
un iedzīvotāju viedoklis,” uzsver Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Komisijā iesniegto priekšlikumu lielais apjoms lie-
cina, ka līdzšinējais darbs bijis nekvalitatīvs, bet 
turpmāk vairs nevar atļauties radīt nekvalitatīvus 
normatīvos aktus. “Uzskatu, ka izmaiņas admi-
nistratīvi teritoriālās reformas likumprojektos vēl 
būs,” uzskata G. Kaminskis.

Plašāk šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) gada pirmā sanāksme 10. janvārī, kā ierasts, 
notika Rīgā, Austrumu izpilddirekcijā, taču pārējos 
mēnešos izpilddirektori tiksies izbraukumos, nā-
kamreiz – 7. februārī Rundālē.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5307-kaminskis-deputatiem-jauzklausa-un-jaizverte-pasvaldibu-priekslikumi-teritorialas-reformas-likumprojektiem
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Šo sanāksmi ievadīja Valsts administrācijas skolas 
direktores Agitas Kalviņas stāstījums par efektīvas 
pārvaldības priekšnoteikumiem. Viņa uzsvēra vai-
rākus aspektus, kas ir nozīmīgi ikvienas organizāci-
jas darbā: taisnīgs atalgojums un atbilstoši labumi, 
pozitīva pieredze darbā, atzinība un motivēti darbi-
nieki. Savukārt svarīgākie aspekti, lai darbinieks 
justos motivēts strādāt ar pilnu atdevi, – redzē-
jums, skaidri un reāli mērķi, pozitīvs darba rezul-
tāts, autonomija, vadības uzticēšanās, izaicinoši un 
radoši uzdevumi, iesaiste būtisku lēmumu pieņem-
šanā, iespējas attīstīties profesionāli un izaugsme, 
godīga atgriezeniskā saite un novērtējums, sadar-
bība komandā un atbalsts no kolēģiem un vadības. 
Viņas un pārējās sanāksmē sniegtās prezentācijas 
pieejamas šeit.

Nākamais sanāksmes darba kārtības jautājums bija 
par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tero-
risma un proliferācijas finansēšanas novēršanas li-
kuma (NILLTPFNL) prasību izpildi pašvaldību finan-
šu revīzijās, ar ko iepazīstināja Latvijas Zvērināto re-
videntu asociācijas (LZRA) juriste un AML (naudas 
“atmazgāšanas” novēršanas) jautājumu speciāliste 
Inga Krūmiņa. Viņas stāstījumā izpilddirektorus vis-
vairāk interesēja jautājums, vai, slēdzot līgumu ar 
zvērinātu revidentu par pašvaldības revīziju, obli-
gāti ir jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta 
kopija. Finanšu izlūkošanas dienests sagatavojis 
skaidrojumu, kas paredz pienākumu pašvaldību 
pārstāvjiem sniegt personu apliecinošu dokumentu 
kopijas revīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Skaidro-
jums pieejams LZRA vietnē www.lzra.lv, sadaļā “Par 

NILLTPFN likuma prasību izpildi attiecībā uz pases 
un identifikācijas karšu kopijām” jeb šeit.

Skaidrojumu par mantas pārdošanas līguma virs 
50 000 eiro saskaņošanas procedūru sniedza 
VARAM Pašvaldību departamenta direktors Aivars 
Mičuls. Likums “Par valsts budžetu 2020. gadam” 
nosaka, ka līdz likuma par jauno administratīvi teri-
toriālo iedalījumu spēkā stāšanās brīdim atsavināt 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras 
pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro un 0,1 
procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, 
pašvaldība var tikai tad, ja ir saņemts pozitīvs Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) atzinums par šajā pantā minēto darījumu 
atbilstību ATR un ilgtspējīgai novada attīstībai. Lai 
saņemtu atzinumu, ministrijā jāiesniedz domes lē-
mums ar skaidrojumu par atsavināšanas mērķi un 
tā ietekmes novērtējumu novada attīstībā.

LPS padomniece finanšu jautājumos Lāsma Ūbele 
izpilddirektorus informēja par pašvaldību budžetu 
2020. gadā – ieņēmumiem, iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, dabas resursu nodokli, azartspēļu nodok-
li, nodokļu ieņēmumu izmaiņām salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, speciālā valsts budžeta dotāciju, 
aizņemšanās iespējām un citiem ar finansēm sais-
tītiem jautājumiem.

Izvērstāku skaidrojumu par sanāksmē izskatītajām 
tēmām meklējiet šeit!

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Virs jaunās Mežaparka Lielās estrādes 
pacelts spāru vainags

“Dziesma iedvesmo, spārno un saliedē visus vieno-
tā vēstījumā, ticībā sev un savas tautas tradīcijām, 

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/5297-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-10-janvari-2020-riga
http://www.lzra.lv/
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/5297-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-10-janvari-2020-riga
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senču mantojumam. Jau šovasar mūs priecēs 
skolēnu dziesmu un deju svētki, kur no visas Lat-
vijas dziedātāju skaistās un skanīgās balsis saplū-
dīs Mežaparka Lielajā estrādē,” saviļņojumu pēc 
Meža parka Lielās estrādes spāru svētkiem pauda 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

8. janvāris bija ļoti īpaša diena, kas gadsimta jau-
no desmitgadi atklāja ar Mežaparka estrādes spā-
ru svētkiem. Visiem pasākuma dalībniekiem bija 
patiess gandarījums klātienē novērtēt, cik daudz 
atbildīga darba ieguldījusi Rīgas pašvaldība, iesais-
tītās institūcijas un būvnieki. Tāpat prieks par kat-
ru, kurš varēs ar savu balsi ieskandināt Mežapar-
ka Lielo estrādi un priecēt klausītājus, jo dziedot 

aizmirstam rūpes un ļaujam sirdij gavilēt.

Līdz janvārim pabeigta lielākā un apjomīgākā būv-
darbu daļa. Patlaban notiek estrādes kupola metāla 
konstrukciju montāža, jau piegādātas un uzmontē-
tas visas 36 kopnes, turpinās saišu un akustisko pa-
neļu montāža starp tām. Saražoti un piegādāti arī 
visi akustiskie paneļi. Jaunās estrādes būvniecība 
tiks pabeigta līdz 2020. gada 18. jūnijam pirms XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
Pēdējo posmu ir plānots pabeigt 2023. gadā, kad 
dziesmu un deju svētki atzīmēs 150. gadadienu.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videotiešraide par “ManaBalss” sadarbību 
ar bibliotēkām

LPS aicina 14. janvārī plkst. 10 pieslēgties tiešrai-
dei LPS interneta vietnē www.lps.lv, kur organizā-

cija “ManaBalss” un Sabiedrības līdzdalības fonds 
informēs par sadarbību ar bibliotēkām sabiedrības 
informēšanas jomā.

Tiešraidei pieslēgties iespējams vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
atverot šo saiti.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/452-14-janvaris-plkst-1000-organizacijas-manabalss-sadarbiba-ar-bibliotekam
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Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

Foto: Sandra Bērziņa

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes sēde no-

tiks 17. janvārī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 3. stāva zālē).

Valdes dienas kārtībā ir jautājumi par projekta 
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” rezultātiem 2019. gadā un tā īsteno-
šanu 2020. gadā, kā arī par citām esošām un topo-
šām piekrastes aktualitātēm – SAM 5.5.1. ietvarā 
paveikto, par piekrastes plānojuma īstenošanu, par 
piekrastē 2019. gadā veiktajiem pētījumiem un to 
rezultātiem, par klimata politiku un piekrasti un 
jautājums par turpmākajiem darbiem piekrastē.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos

Reģionālie biznesa inkubatori – viens no 
veiksmīgākajiem remigrācijas rīkiem

Pašvaldību savienība nosūtījusi Ekonomikas minis-
trijai atzinumu par MK noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija notei-
kumos nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes 
rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. 
pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un rado-
šo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”, 
ko LPS nesaskaņo.

LPS iebilduma pamatojums izriet no vairākiem 
svarīgiem reģionālās ekonomikas attīstības pamat-
nosacījumiem. Turklāt LPS izpētījusi, ka viens no 
veidiem, kā var mazināt depopulāciju un atgriezt 
mājās ģimenes un augstas klases speciālistus, ir re-
ģionālā biznesa inkubatora (BI) atbalsta program-
mas izveide. To apliecina arī piemēri no Kuldīgas, 
Rēzeknes, Cēsu, Saldus, Gulbenes un citiem nova-
diem, kur, pateicoties biznesa inkubatoriem, jaunie 
uzņēmēji varējuši atsperties un radīt interesantus 
produktus un pakalpojumus. Tāpēc BI būtu jāstip-

rina, nevis jāsamazina tiem finansējums, kā iecerē-
jusi Ekonomikas ministrija.

Lai lemtu par atbalsta veidiem un pārdali, būtu 
svarīgi apkopot pieejamos novērtējumus un pierā-
dījumus nodokļu veidā. Par reģionālajiem biznesa 
inkubatoriem skaitļi parāda, ka nodokļos ir saņemts 
vairāk, nekā samaksāts no valsts puses. BI uzrādītais 
kopējais apgrozījums ir 62 mlj. eiro un kopā samak-
sātie nodokļi – 8 mlj. eiro. Šie dati acīmredzami at-
spoguļo programmas efektivitāti un vēlreiz apstip-
rina, ka inkubatoru programmu vajadzētu turpināt 
un plašāk attīstīt uzņēmumiem sniegto atbalstu, tā-
dējādi turpinot sniegt reālu pienesumu Latvijas IKP.

Saskaņā ar LPS izvērtējumu esam secinājuši, ka biz-
nesa inkubatoru programma ir līdzeklis remigrāci-
jas atbalsta plāniem, kuru uzdevums ir atbalstīt ār-
zemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģime-
nes locekļus, kas apsver iespēju vai ir jau izlēmuši 
atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu 
uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Tāpēc LPS lūdz Ekonomikas ministriju pārvērtēt vir-
zītos MK noteikumu grozījumus un aicina uz sadar-
bību reģionālo biznesa inkubatora attīstības stratē-
ģijas izstrādē.

Vairāk lasiet šeit.
Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5335-regionalie-biznesa-inkubatori-viens-no-veiksmigakajiem-reemigracijas-rikiem
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* 1. janvārī LETA: “Mazāko klašu skolēnu brīvpus-
dienas no šī gada liek finansēt arī pašvaldībām”.

* 1. janvārī NRA: “Turpmāk mazāko klašu skolēnu 
brīvpusdienas būs jāfinansē arī pašvaldībām” (šeit).

* 2. janvārī Diena: “Skolu jautājumā nevar spekulēt 
ar izdzīvošanu” – LPS padomnieces Ināras Dundu-
res komentārs par vecāku iesaisti bērna nākotnes 
profesijas izvēlē.

* 7. janvārī LETA: “Ministri atzinīgi novērtē IZM zi-
ņojumu par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu” – 
LPS padomnieces Ināras Dundures vērtējums par 
IZM informatīvo ziņojumu “Par vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”.

* 7. janvārī “Latvijas Avīze”: “Prasības skolām: ie-
priekš pieņemtās nav stājušās spēkā, kad top jau-
nas” – LPS padomnieces Ināras Dundures vērtē-
jums par informatīvo ziņojumu “Par vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu” (šeit).

* 7. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio Ziņu dienests: 
“IZM piedāvātajam minimālajam vidusskolēnu 
skaitam neatbilst gandrīz puse vidusskolu” – LPS 
padomnieces Ināras Dundures komentārs (šeit).

* 8. janvārī LETA: “LPS aicina papildināt IZM ziņoju-
mu par vidējās izglītības iestāžu tīklu ar kvalitatīva-
jiem kritērijiem un finansēšanas kārtību”.

* 8. janvārī NRA: “Minimālā skolēnu skaita gala va-
riants gaidāms martā” – LPS padomnieces Ināras 
Dundures komentārs par informatīvo ziņojumu par 
skolu tīkla sakārtošanu (šeit).

* 9. janvārī LETA: “LPS: Bērnu tiesību aizsardzības 
sistēmas pilnveidei varētu būt nepieciešams papil-
du finansējums”.

* 10. janvārī LETA: “Saeimas komisija no teritoriā-
lās reformas likuma lemj izslēgt novadu kritērijus, 
pret ko iebilst vietvaru pārstāvji”.

* 10. janvārī NRA: “Vairāk nekā 100 vidusskolu zem 
Izglītības un zinātnes ministrijas cirvja” – LPS pa-
domnieces Ināras Dundures komentārs par infor-
matīvo ziņojumu par skolu tīkla sakārtošanu (šeit).

* 10. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio: “Kaminskis: 
deputātiem būtu jāuzklausa priekšlikumi terito-
riālās reformas likumprojektiem” – intervija ar LPS 
priekšsēdi Gintu Kaminski (šeit).

* 10. janvārī LTV; Replay.lv: “Pēc reformas novadus 
plāno pārdēvēt par apriņķiem” – LPS vecākā pa-
domnieka Māra Pūķa komentārs (šeit).

LPS MEDIJOS

https://nra.lv/latvija/300850-turpmak-mazako-klasu-skolenu-brivpusdienas-bus-jafinanse-ari-pasvaldibam.htm
https://www.la.lv/prasibas-skolam-ieprieks-pienemtas-nav-stajusas-speka-kad-top-jaunas
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/izm-piedavatajam-minimalajam-vidusskolenu-skaitam-neatbilst-gandriz-puse-vidusskolu.a344022/
https://nra.lv/latvija/301409-minimala-skolenu-skaita-gala-variants-gaidams-marta.htm
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/301622-vairak-neka-100-vidusskolu-zem-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-cirvja.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-reformas-novadus-plano-pardevet-par-aprinkiem.a344385/
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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 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Deviņi no tiem ir saskaņoti, 
bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1274 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts ne-
kustamā īpašuma “Mežupes”, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu 
Iecavas novada pašvaldības īpašumā”

06.01.2020. 02.01.2020. Jā

2. VSS-1247 – Likumprojekts “Grozījumi Ēku energoefektivitātes 
likumā”

07.01.2020. 19.12.2019. Jā

3. VSS-1220 – Par likumprojektu “Grāmatvedības likums” 07.01.2020. 12.12.2019. Nē
4. VSS-1257 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekusta-

mā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma 
joslai pie Jansu novērošanas torņa”

09.01.2020. 19.12.2019. Jā

5. VSS-1262 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Skrundas 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Oskara Kalpaka Rud-
bāržu pamatskola” Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 
Skrundas novadā, nodošanu valsts īpašumā”

09.01.2020. 19.12.2019. Jā

6. VSS-1239 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Amatas 
novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Autoceļš 
P32” Zaubes pagastā, Amatas novadā, pārņemšanu valsts īpa-
šumā”

09.01.2020. 19.12.2019. Jā

7. VSS-1244 – Konceptuāls ziņojums “Par līdzdalības budžeta ie-
viešanu Latvijā”

09.01.2020. 19.12.2019. Jā

8. VSS-1245 – Likumprojekts “Grozījumi Vides aizsardzības likumā” 09.01.2020. 19.12.2019. Jā
9. VSS-1231 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-

kumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

09.01.2020. 02.01.2020. Nē

10. VSS-1251 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts ne-
kustamo īpašumu nodošanu privatizācijai”

10.01.2020. 19.12.2019. Jā

11. VSS-1248 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldī-
šanas likumā”

10.01.2020. 19.12.2019.
Jā, ar 
iebildi

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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9. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-11 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos 
nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās 
mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodoša-

na bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņē-
mumu ieskaitīšana valsts budžetā””

VSS-2 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā”

Vēl var pagūt pieteikties programmai 
“Muzeju darbības pamati”

Līdz 15. janvārim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) 
aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības 
programmai “Muzeju darbības pamati”. Program-
mā tiks organizēti četri tematiski lekciju cikli: “Mu-
zejs kā institūcija un tā darbības aspekti”, “Pētnie-
ciskais darbs muzejā”, “Darbs ar muzeja krājumu” 
un “Muzeju komunikācija ar sabiedrību”. Mācības 
norisināsies pirmdienās no 27. janvāra līdz 8. jūni-
jam LKA telpās Rīgā, Ludzas ielā 24, kā arī dažādos 
muzejos.

Profesionālās izglītības programmā sniegs teorētis-
kas zināšanas par muzeja kā institūcijas praktisko 
darbību un priekšstatiem, ietverot zināšanas par 
muzeju attīstības vēsturi un nozares normatīvo 
bāzi, lomu sabiedrībā un galvenajām muzeja funk-
cijām – vērtību uzkrāšanu un saglabāšanu, pētnie-

cību un komunikāciju. Programmas dalībnieki iegūs 
zināšanas par darbu ar muzeja krājumu – krājuma 
veidošanas politiku, priekšmetu glabāšanu un sa-
glabāšanu, priekšmetu signēšanu, uzskaiti, izman-
tošanu muzeja darbā u.tml. Tiks sniegtas teorētis-
kas zināšanas par muzeja kā organizācijas darbību, 
gūstot ieskatu muzeju menedžmenta, mārketinga, 
iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos. Lī-
dzās teorētiskajām zināšanām programmas dalīb-
niekiem piedāvās arī zināšanas praktiskajā darbā 
ar ekspozīciju un izstāžu veidošanu un darbu ar 
apmeklētājiem, t.sk. pamatiemaņas muzejpedago-
ģijā.

Programmā lekcijas vadīs tādi nozares profesionāļi 
kā Jānis Garjāns, Anita Jirgensone, Gundega Drei-
blate, Agrita Ozola, Vija Stikāne, Anita Meinarte, 
Annija Vucāne, Ārija Ubarste, Astrīda Rogule, Laila 
Majore, Ģirts Boronovskis, Anna Balandina un An-
nija Sauka.

Absolvējot programmu, dalībnieki saņems apliecī-
bu par profesionālās pilnveides izglītību.

Maksa par kursu apguvi – 340 eiro. Vietu skaits 
grupā ierobežots.

Pieteikšanās elektroniski līdz 15. janvārim šeit.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar kursu koor-
dinatorēm Dārtu Annu Rubenu (kursi@lka.edu.lv) 
vai Kristīni Freibergu (kristine.freiberga@lka.edu.
lv).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482522
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482522
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482522
https://forms.gle/wMnRLw5jTwpXdDFG8
mailto:kristine.freiberga@lka.edu.lv
mailto:kristine.freiberga@lka.edu.lv
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Seminārs “Mana zaļā pašvaldība 2020” 
Annas koku skolā

Anna koku skola aicina pieteikties semināram 
“Mana zaļā pašvaldība 2020”, lai uzzinātu un pa-

diskutētu par koku dzīvi pilsētā, parku atkritumu 
apsaimniekošanu, jaunumiem augu apritē, kā arī 
satiktos ar kolēģiem un dalītos pieredzē par paš-
valdību zaļās rotas uzturēšanu un kopšanu. Vairāk 
informācijas: www.kokuskola.lv.

http://www.kokuskola.lv


“Latvijas koncerti” lūdz iesūtīt koncertu 
plānu 2020. gadam

Jau tuvākajā laikā darbu uz-
sāks jaunais Kultūras ministri-
jas apstiprinātais Lielās mūzi-
kas balvas (LMB) žūrijas sa-
stāvs. Kā ierasts, septiņu LMB 
žūrijas locekļu uzdevums būs 

vērtēt Latvijā notiekošos koncertus un muzikālās 
izrādes 2020. gadā.

VSIA “Latvijas koncerti” kā LMB žūrijas darba ko-
ordinators lūdz iesūtīt pašvaldību rīkoto koncertu 
plānu 2020. gadam.

Koncertu plānā lūgums iekļaut tos koncertus un iz-

rādes, kuras, jūsuprāt, noteikti būtu apmeklēšanas 
vērtas un kuru saturs, iespējams, nedublējas ar kon-
certa vai izrādes atkārtojumu citviet Latvijā. Primāri 
ir runa tikai un vienīgi par jūsu pašu producēto uni-
kālo, vienreizīgo koncertprogrammu saturu. Jums kā 
pasākuma rīkotājam būtu jānodrošina LMB žūrijas 
locekļiem septiņas ieejas kartes uz attiecīgo pasāku-
mu, ja LMB žūrijai būs iespēja pasākumu apmeklēt.

Jūsu iesūtītais koncertu plāns ļaus labāk koordinēt 
LMB žūrijas darbu, kā arī sniegs iespēju paplašināt 
to kultūras notikumu un mākslinieku loku, kurus tā-
lāk virzīs LMB nominācijām. 

Koncertu plāns līdz 20. janvārim jāiesūta LMB žūri-
jas sekretāram Mārim Binderam uz e-pasta adresi 
maris.binders@latvijaskoncerti.lv.

12

Šonedēļ vēl var pieteikties NVA atbalstam 
personu ar invaliditāti nodarbināšanai

Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invalidi-
tāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu 
laiku, darba attiecību sākumposmā Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) piedāvā atbalstu – dotāciju 
personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. 
To piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba 
vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita 
atzinumu, finansējuma apmērs – līdz 711 eiro vie-
nas darba vietas aprīkošanai.

Tāpat var pretendēt uz ikmēneša dotāciju perso-

nas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas ap-
mērs ir 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti 
nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina 
pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mē-
nešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam 
līdz 17. janvārim jāiesniedz pieteikums tajā NVA 
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota 
darba vieta personai ar invaliditāti. Detalizētāka 
informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteik-
ties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja dar-
ba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams 
surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes in-
validitāti) vai atbalsta personas pakalpojums (per-
sonām ar garīga rakstura traucējumiem), vai ergo-
terapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. 
Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļviet-
nes sadaļā “Klientiem”.

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=674
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=675
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Award jauno vadītāju kursi jauniešiem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina uz kur-
siem “The Duke of Edinburgh’s International 
Award – iespēja jauniešu izaugsmei”.

Kursos saskaņā ar 1. pielikumā pievienoto pro-
grammu apmācīs jaunos Award vadītājus – pilnga-
dīgas personas, kas pēc sekmīgas kursu apguves sa-
ņems iespēju programmu Award izmantot kā rīku 
darbā ar jauniešiem.

Kursu mērķauditorija ir jauniešu centru darbinieki, 

jaunatnes lietu speciālisti, nevalstisko organizāciju 
pilngadīgie pārstāvji, izglītības iestāžu darbinieki 
(vispārīgās, profesionālās vai speciālās izglītības 
iestādes pedagogi, atbalsta personāls – sociālie 
ped agogi, psihologi, karjeras konsultanti u.c.).

Kursi notiks 30. un 31. janvārī Rīgā, Strūgu ielā 4.

Dalības maksa: 26,88 eiro (neiekļauj ēdināšanas, 
nakšņošanas un transporta izdevumu segšanu).

Grupas komplektēšana notiek līdz 20. janvārim.

Lai pieteiktos dalībai kursos, jāaizpilda 2. pielikumā 
esošā anketa un jāiesūta VISC Interešu izglītības un 
audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei, 
Award Latvia nacionālajai koordinatorei Katrīnai 
Sprudzānei uz e-pasta adresi katrina.sprudzane@
visc.gov.lv vai award@visc.gov.lv.

Pieteikšanās skatei “Gada labākā būve 
Latvijā 2019”

Aicinām pašvaldības līdz 27. janvārim pieteikt 
valsts mēroga skatei “Gada labākā būve Latvijā 
2019” būves, kuras tapušas to teritorijā 2019. gadā. 
Skati organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas 
Būvinženieru savienība un 15 būvnieku profesio-
nālās organizācijas sadarbībā ar nozares publiskās 
pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontro-
les biroju, LPS, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un no-
zares žurnālu “Būvinženieris”.

Būves iespējams pieteikt astoņās nominācijās: 
Dzīvojamā jaunbūve; Publiskā jaunbūve; Pārbūve; 
Restaurācija; Inženierbūve; Ainava; Koka būve; BIM 
objekts.

Skate notiek trīs kārtās. Pirmajā kārtā žūrija izvēr-
tēs skatei iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā žū-
rija dosies izvērtēt būves dabā. Trešā kārta ir pub-
liska: finālisti uzstāsies ar objekta prezentāciju.

Pašvaldībām būvju pieteikšana ir bez maksas: 
http://gadabuve.lv/.

Papildu informācija un pieteikšanās: Latvijas Būv-
nieku asociācijā pa tālruni 26484891 vai e-pastu 
gadabuve@gmail.com.

Zīmējumu konkurss skolēniem par gada 
jaunbūvi

Zīmējumu konkursa “Mana novada dārgakmens – jau-
nā būve” pagājušā gada uzvarētājas 1.–3. klašu grupā 

Aļonas Novikas zīmējums “Mūzikas skola Jūrmalā”.

Skolēni aicināti piedalīties zīmējumu konkursā 
“Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, kas ir 
viens no nozīmīgiem skates “Gada labākā būve Lat-
vijā 2019” notikumiem.

mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
mailto:award@visc.gov.lv
http://gadabuve.lv/
mailto:gadabuve@gmail.com
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_2_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_2_p2.doc
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Zīmējumā ir jāattēlo Latvijas būvnieku celtā būve, 
kuru izvēlas pats zīmējuma autors. Bērnu zīmēju-
mu konkurss skatē “Gada labākā būve Latvijā” no-

tiek jau piekto reizi.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Semināri jauniešiem “Maini dzīvi, domā 
plašāk!” Aizkrauklē, Pļaviņās un Milzkalnē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos pie-
dalīties bezmaksas informatīvajā seminārā “Maini 
dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies 27. janvārī 
Aizkrauklē (Aizkraukles Interešu izglītības centrā 
Spīdolas ielā 11), 6. februārī Pļaviņās (Pļaviņu no-
vada ģimnāzijā Daugavas ielā 101) un 20. februārī 
Engures novada Milzkalnē (Šlokenbekas muižā).

Seminārā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās 
atbalsta personas ne tikai uzzinās par programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solida-
ritātes korpuss” projektu iespējām, bet arī tiks ai-
cinātas uz atklātu sarunu ar Sintiju Bērziņu, kura, 

neraugoties uz ikdienas izaicinājumiem, ir kļuvusi 
par aktīvu sabiedrības locekli un dalās uzkrātajā 
pieredzē gan ar jauniešiem, gan jaunatnes darbā 
iesaistītajiem.

Seminārā aicināti piedalīties:

* potenciālie projektu īstenotāji – jaunatnes darbi-
nieki, skolotāji, vadītāji, sociālie darbinieki, lēmu-
mu pieņēmēji: paredzētas aktivitātes par projektu 
veidiem, atbalsta mehānismiem jaunatnes projek-
tu īstenošanai, ietekmi, prakses piemēriem u.c.;

* jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem: paredzētas 
atraktīvas aktivitātes, izmantojot neformālās izglītī-
bas metodes, reālos pieredzes stāstus un darboša-
nos ar savām idejām.

Semināriem jāpiesakās tiešsaistē: http://ejuz.lv/
iedvesmaaizkraukle; http://ejuz.lv/iedvesmaplavi-
nas; http://ejuz.lv/engureiedvesma.

Jauno tūrisma piedāvājumu “Rudzu ceļš” 
un “Sidra ceļš” semināri

Interesenti var pieteikties 
dalībai abos jaunajos ceļos.

“Sidra ceļa” izstrādē tiek ai-
cināti sidra ražotāji, kā arī 
veikali, lauku labumu veika-

li, restorāni, kafejnīcas, krogi, degustācijas istabas 
un vietas, kur pārdod un piedāvā no Latvijas ābo-
liem darītu sidru. Kopā veidos materiālus un viet-
nes ceļotājiem un sidra cienītājiem, kas palīdzēs 
veicināt atpazīstamību un daudzināt sidru kā mūsu 
vērtību un interesantu tūrisma produktu. Pieteikt 
dalību Sidra ceļā šeit.

“Rudzu ceļa” veidošanai aicināti pieteikties ne tikai 
rudzu maizes cepēji, bet arī ēdinātāji – viesu nami, 

krogi, kafejnīcas, restorāni, kas pasniedz rudzu 
maizes vai graudu ēdienus, – kā arī tie, kuri ražo 
vai pasniedz no rudzu produkcijas gatavotus dzē-
rienus (kvass, iesala dzēriens u.c.). Ēdinātājiem šī ir 
iespēja popularizēt ēdienkartēs jau iekļautos rudzu 
izstrādājumus, kā arī apgūt jaunus rudzu maizes 
pasniegšanas veidus un receptes, ar ko papildināt 
savu piedāvājumu. Pieteikt dalību Rudzu ceļā šeit.

Dalībnieki varēs piedalīties semināros, meistarkla-
sēs, pašmāju un starptautiskās izstādēs un citos pa-
sākumos.

Vairāk informācijas par projektiem tuvākajos semi-
nāros – 22. janvārī “Sidra ceļš” pulcēsies Tukuma 
novadā, 30. janvārī “Rudzu ceļš” – Ozolnieku no-
vadā. Programmas skatiet 3. pielikumā un 4. pieli-
kumā un piesakieties pie Ineses Orupas (ineseo@
celotajs.lv)!

http://gadabuve.lv/index.php/bernu-zimejumu-konkurss-2019/
http://ejuz.lv/iedvesmaaizkraukle
http://ejuz.lv/iedvesmaaizkraukle
http://ejuz.lv/iedvesmaplavinas
http://ejuz.lv/iedvesmaplavinas
http://ejuz.lv/engureiedvesma
https://www.celotajs.lv/lv/project/20/project?67
https://forms.gle/JLnYCdDa5ekM2cqH6
https://www.celotajs.lv/lv/project/22?68
https://forms.gle/XoJVEdJnuWcFK97S7
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_2_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_2_p4.pdf
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LM aicina pieteikties intensīvām 
apmācībām sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no 
visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbī-
bas ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmā-
cību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla 
iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt 
gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, 
lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju pār-
vērstu realitātē.

Apmācību sākumā dalībniekiem skaidros sociālās 
uzņēmējdarbības būtību un tiesisko regulējumu 
Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu 
savas biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmēj-
darbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas 
par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu 
un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga ap-
mācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem: 
šos jautājumus aplūkos, ņemot vērā sociālā uzņē-
muma specifiku. Apmācību kursa noslēgumā dalīb-
nieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā 

sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institū-
cija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas 
Rīgā, Alberta ielā 13, no plkst. 10 līdz 17:30.

Kopumā notiks trīs apmācību kursi:

1. kurss – 18., 25. janvārī, 1. un 8. februārī (pieteik-
šanās līdz 13. janvārim);

2. kurss – 8., 15., 22. un 29. februārī (pieteikšanās 
līdz 3. februārim);

3. kurss – 29. februārī, 7., 14. un 21. martā (pie-
teikšanās līdz 24. februārim).

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits 
ierobežots.

Lai kļūtu par apmācību dalībnieku kādā no trim 
kursiem, līdz norādītajam pieteikšanās datumam 
jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa http://
ejuz.lv/suapmacibas, kas pieejama Labklājības mi-
nistrijas sociālā tīkla Facebook lapā https://www.
facebook.com/labklajibasministrija/, sadaļā “Pa-
sākumi”, kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijas vietnē www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi”. 
Visi apmācību kursu dalībnieki saņems elektronis-
ku apstiprinājuma ziņu e-pastā nākamajā dienā pēc 
attiecīgā pieteikšanās termiņa.

Papildu informācija: Līga Ivanova (liga@sua.lv).

Labklājības ministrija informē, ka pavasarī fiziskas 
personas bez iepriekšējas pieredzes uzņēmējdar-
bībā aicinās piedalīties sociālās uzņēmējdarbības 
ideju konkursā.

Ventspilī atzīmēs slāvu gadskārtas svētkus 
“Svjatki”

No 8. līdz 18. janvārim ar svētku koncertiem Vents-
pilī atzīmēs slāvu gadskārtas svētkus “Svjatki”.

Svjatku svētkus atzīmē 12 dienas, no pareizticīgo 
Ziemassvētkiem, kas ir 7. janvārī, līdz 19. janvārim. 
Šie svētki ietver gan kristīgās, gan arī senās slāvu 
tradīcijas.

http://ejuz.lv/suapmacibas
http://ejuz.lv/suapmacibas
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
http://www.sua.lv
mailto:liga@sua.lv


16

Šogad ventspilnieki un pilsētas viesi varēs apmeklēt 
četrus muzikālus pasākumus. Jauktā kora “Cantabi-
le” koncerts “Mūzika dvēselei” un svētku koncerts 
“Ziemassvētku svētība” jau notikuši, bet vēl var pa-

gūt uz slāvu garīgās mūzikas svētkiem “Ziemassvēt-
ku zvani” 17. janvārī plkst. 18 Ventspils Kultūras 
centrā un noslēguma koncertu “Svjatočnije večor-
ki” 18. janvārī plkst. 16 Ventspils Kultūras centrā.

Ziemas mūzikas festivālā Valmierā – izcili 
koncerti un neparasts skanējums

Šonedēļ Valmierā norisināsies Starptautiskais zie-
mas mūzikas festivāls, kurā viesosies izcilas māk-
slinieku apvienības, apliecinot, cik dažāds un nepa-
rasts var būt klasiskās mūzikas skanējums. Šoreiz 
festivālam izvēlēts vadmotīvs “Gadsimti spēlējas”.

17. janvārī plkst. 18 Valmieras 5. vidusskolā skanēs 
koncerts “Pjacollas un Baha kontrapunkts”. An-

sambļa “Tangoriginales” – Marks Viļenskis (čells), 
Sava Zihs (akordeons) un Andris Veinbergs (kon-
trabass) – sagatavotajā programmā skanēs divu 
dažādu laikmetu un stilistikas mūzika, atšķirīga un 
vienlaikus līdzīga.

18. janvārī plkst. 19 Valmieras Kultūras centrā uz-
stāsies kvartets “Perpetuum Ritmico” – sitamin-
strumentu meistari Guntars Freibergs, Elvijs Ende-
lis, Ernests Mediņš un Mikus Bāliņš. 2014. gadā di-
binātais “Perpetuum Ritmico” ir vienīgais pastāvīgi 
koncertējošais sitaminstrumentu ansamblis Latvijā.

Festivāla noslēgumā, 19. janvārī plkst. 14, Valmie-
ras Sv. Sīmaņa baznīcā skanēs ērģeļmūzikas kon-
certs “Svētku fanfaras”. Uzstāsies Ilze Reine (ērģe-
les), Jānis Porietis (trompete), Jenss Emīls Holms 
(trompete), Kārlis Rērihs (mežrags), Artūrs Bērziņš 
(trombons) un Roberts Brants (tuba).

Festivāla programma skatāma Valmieras Mūzikas 
skolas lapā un Valmieras vietnē www.valmiera.lv, 
sadaļā “Kultūra”.

http://vms.valmiera.lv/index.php/ziemas-muzikas-festivala-programma
http://www.valmiera.lv
https://www.valmiera.lv/lv/kultura/ziemas_muzikas_festivals/
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Latgales atbrīvošanas simtgades svinības 
Preiļos

Atzīmējot simtgadi kopš Latgales atbrīvošanas, ar 
ko noslēdzās Latvijas Neatkarības kara pēdējā ak-
tīvās karadarbības fāze, 18. janvārī Preiļu novada 
dome un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas mu-
zejs sadarbībā ar Kultūras centru, biedrību “Latvie-
šu karavīrs” un zemessardzes 35. kājnieku bataljo-
nu aicina uz svinīgu un izzinīgu pasākumu Preiļos, 
kurā būs iespēja doties ekskursijā “Preilieši lielinie-
ku varā”, apskatīt gan Neatkarības kara laika, gan 
arī mūsdienu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
tehniku un aprīkojumu.

Lai uzzinātu, kā preiliešiem klājās lielinieku valdīša-

nas laikā, pasākuma ievaddaļā Preiļu Vēstures un 
lietišķās mākslas muzejs aicina doties 1919. gada 
norisēm Preiļos veltītā ekskursijā pa Raiņa bulvāri 
maršrutā no Tirgus laukuma līdz Preiļu parka vār-
tiem. Pulcēšanās plkst. 13 pie Preiļu Romas katoļu 
baznīcas vārtiem. Pie Tirgus laukuma un Raiņa bul-
vāra septiņām vecākajām ēkām izstāstot deviņus 
stāstus par dzīvi Preiļos lielinieku režīma laikā, mu-
zejs vēlas dot iespēju gan preiliešiem, gan pilsētas 
viesiem uzzināt vēl nezināmo par pilsētas skaistāko 
ielu – Raiņa bulvāri – un Latgales iedzīvotāju ikdie-
nu lielinieku laikā.

Svinību programmas kulminācijā no plkst. 14 līdz 16 
Svētku laukumā Raiņa bulvārī 19 būs iespēja vērot 
Neatkarības kara laika bruņojuma ekspozīciju, kuru 
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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.

piedāvās biedrība “Latviešu karavīrs” un kurā būs 
apskatāms autentisks Neatkarības kara laika bru-
ņojums, arī bruņumašīna un lielgabals, ekipējums, 
formas tērpi un sadzīves priekšmeti. Ikvienam būs 
iespēja nofotografēties pie lielgabala, tādējādi “at-
kārtojot” slaveno 1920. gada februāra fotoattēlu 
ar Latvijas Ministru prezidentu Kārli Ulmani Preiļos 
pie lieliniekiem atņemtās haubices, kas pēc tam 

tika plaši publicēts Latvijas Brīvības cīņām veltītos 
rakstos presē. Savukārt zemessardzes 35. kājnieku 
bataljons ļaus iepazīties ar mūsdienu Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku tehniku un bruņojumu.

Pasākuma laikā ikviens varēs sasildīties ar zemes-
sardzes 35. kājnieku bataljona piedāvāto lauka vir-
tuvi.

1991. gada barikāžu atcerei veltīts koncerts 
Rīgas Domā un piemiņas pasākumi pilsētā

Janvāris ir barikāžu atceres mēnesis, tāpēc Rīgā no-
tiks vairāki šiem spriedzes pilnajiem notikumiem 
veltīti pasākumi, un viens no lielākajiem ir barikāžu 
aizstāvju atcerei veltītais koncerts “Piesaukšana” 
Rīgas Domā, kas notiks 20. janvārī plkst. 19. Kon-
certā piedalīsies komponisti Mārtiņš Brauns un 
Uģis Prauliņš, dziedās postfolkloras grupa “Iļģi”, 

Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris “Gaude-
amus”, jauktais koris “Cantus fortis” diriģenta Ivara 
Cinkusa vadībā. Koncerta programmā skanēs frag-
menti no Mārtiņa Brauna poēmas “Daugava” ar 
Raiņa vārdiem, kā arī Uģa Prauliņa radītā kantāte 
ar Jāņa Jaunsudrabiņa tekstu “Piesaukšana. Piemi-
ni Latviju”.

Pieminot 1991. gada barikāžu laiku, Rīgā notiks 
arī citi pasākumi. 13. janvārī atceres ugunskuru ie-
degs Zaķusalā, bet 16. janvārī būs ziedu nolikšana 
un piemiņas brīdis pie Vecmīlgrāvja tilta. Savukārt 
20. janvārī jau no rīta iedegs piemiņas ugunskurus 
Doma laukumā, un ikvienam interesentam būs ie-
spēja apmeklēt 1991. gada barikāžu muzeja eks-
pozīciju un piedalīties ziedu nolikšanas ceremonijā 
pie Brīvības pieminekļa un kritušo piemiņas vie-
tās Bastejkalnā. Šajā dienā barikāžu laika atceres 
ugunskuri degs arī pie Latvijas Republikas Saeimas 
ēkas.

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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