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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Valsts prezidents un pašvaldības –
par sakoptu vidi!

Lielās talkas organizatorus, atbalstītājus un pašvaldību koordinatorus no visas Latvijas.

2. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
kurš ir arī Lielās talkas patrons, uz Rīgas pili aicināja

Šādas tikšanās rudenī kļuvušas par tradīciju, lai atskatītos uz paveikto un iezīmētu nākamās talkas
Foto: Kristaps Zaļkalns

vīziju un mērķus. Viens no Lielās talkas organizatoriem jau kopš pirmās talkas ir Latvijas Pašvaldību
savienība. Šajā tikšanās reizē LPS pārstāvēja ģenerālsekretāre Mudīte Priede un Lielās talkas darba

grupas locekle Andra Rakšte. Vairāk lasiet šeit.

LPS vadības tikšanās ar Latvijas vēstnieku
Moldovā

dovas Republikā Ati Lotu.

Andra Rakšte,
LPS padomniece novadu darbības jautājumos

Ar vēstnieka kungu tika pārrunātas abu valstu pašvaldību turpmākās sadarbības iespējas un viena
no tuvākajām projekta aktivitātēm – Eiropas Vietējās solidaritātes dienas, ko LPS organizē sadarbībā ar Jaunpils novada pašvaldību 13.–18. novembrī.

No 29. līdz 31. oktobrim LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis, priekšsēža vietnieki Andris Rāviņš un
Gints Kukainis un ģenerālsekretāre Mudīte Priede
Eiropas Komisijas līdzfinansētajā projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” Kišiņevā tikās gan ar Moldovas Pašvaldību
asociācijas (CALM) vadību un pašvaldību vadītājiem, gan arī ar Latvijas Republikas vēstnieku Mol-

Vairāk šeit.
Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

uz pašvaldību teritoriju plānošanas dokumentu
īstenošanu.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
1. novembra sēdes dienaskārtībā bija ietverti vairāki jautājumi, tomēr tie visi dažādos aspektos analizēja pašvaldībām jaunu un, kā pierādīja sanāksmē
dzirdētais, ļoti svarīgu un pretrunu pilnu tematu –
šajā gadā uzsākto ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu un mikroliegumu noteikšanu, kā arī
biotopu kartēšanas rezultātu iespējamo ietekmi

Atšķirībā no sēžu ierastās kārtības prezentāciju šoreiz bija maz un tās bija īsas, jo norisi virzīja domu
apmaiņa, tāpēc klāt nebijušajiem ieteikums – izmantot LPS videoarhīva doto iespēju izvērtēt, vai
līdzīgas raizes neurda arī jūsu pašvaldību, un, kas
ne mazāk svarīgi, ziņot par to Pašvaldību savienībai, palīdzot veidot maksimāli daudzpusīgu situācijas vērtējumu vēstulē VARAM.
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Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot šai

saitei. Prezentācijas atradīsit šeit.

LPS mājokļu politikas tīkla sanāksme
Valmierā

kas tīkla sanāksme-diskusija “Vai Latvijā ir jāattīsta
dzīvokļu īres tirgus?”. To atklāja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Saeimas
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļu

Daina Oliņa

1. novembrī Valmierā notika LPS mājokļu politiFoto: Nauris Ogorodovs
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jautājumu apakškomisijas vadītājs Jānis Tutins.

tājs Jānis Baiks.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis norādīja,
ka mājokļu politikas tīkla uzdevums galvenokārt ir
apkopot pašvaldību politiķu viedokli un informāciju, lai varētu meklēt piemērotākos risinājumus
problēmām, un veicināt pašvaldību sadarbību, kā
arī atsevišķas problēmas risināt mazākos forumos,
lai iegūtu vislabāko rezultātu. Diskusiju turpināja
Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis, kurš iepazīstināja ar mājokļu politikas aktualitātēm un sniedza informāciju
par jauno Dzīvojamo telpu īres likumu. Pašvaldību
pieredzē dalījās Jelgavas novada pašvaldības SIA
“Jelgavas novada KU” priekšsēdētāja Antra Alksne,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs un Valmieras domes priekšsēdē-

Pasākuma otrajā daļā EM valsts sekretāra vietnieks
Edmunds Valantis pastāstīja par mezanīna aizdevumiem kā instrumentu īres namu izveidei. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis pievērsās īres tirgus nepilnībām un valdības nepilnībām īres tirgū,
bet LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
Andra Feldmane iepazīstināja ar uzņēmējdarbības
attīstības un dzīvojamā fonda pieejamības savstarpējām sakarībām. Savukārt Ādažu novada domes
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks pastāstīja par mājokļu politikas risinājumiem Pierīgas pašvaldībās.

Pašvaldību dabas aizsardzības un
atkritumu apsaimniekošanas sadarbības
tīkla sanāksme Ozolniekos

VARAM pārstāve Rudīte Vesere savā otrajā prezentācijā pievērsās aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā un pašvaldību atbildībai par atkritumu reģenerāciju un pārstrādi. Viņas stāstījumu
papildināja LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe, kuras pārraudzības jomā
ietilpst arī atkritumu saimniecība.

Vairāk lasiet šeit. Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit.
Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas aizsardzība un
atkritumu apsaimniekošana” tikšanās Ozolnieku
novadā 2. novembrī patīkami pārsteidza ar kuplo
interesentu pulku: tas liecina, ka rūpes par kvalitatīvu dzīvestelpu iedzīvotājiem tiek vērtētas kā svarīgs vietējās varas uzdevums.

Lai “pelēko” teoriju bagātinātu ar “mūžam zaļā
dzīveskoka” piemēriem, sadarbības tīkla dalībnieki iepazina arī divas ražotnes – “Eco Baltia” grupas
uzņēmumu AS “PET Baltija” Jelgavā un riepu pārstrādes uzņēmumu “E Daugava” Ozolnieku novada
Salgales pagasta Emburgā.

Pašvaldību funkcijas un uzdevumus dabas aizsardzības jomā raksturoja VARAM Dabas aizsardzības
departamenta direktore Daiga Vilkaste un Vides
aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.

Plašāks apraksts šeit.
Daina Oliņa

Tīkla sanāksmē pašvaldību pārstāvji pirmoreiz nopietnā diskusijā tikās ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektori Ingu Koļegovu, lai analizētu, kas jāveic
katrai iesaistītajai pusei.
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
Sandra Bērziņa piedāvāja ielūkoties biotopu kartēšanas pirmā gada secinājumos. Situācijas noskaidrošanai LPS sistēmanalītiķis Jānis Upenieks
apkopojis dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols”
informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem un iekodējis to daudziem
jau pazīstamajā LPS informācijas sistēmā BLIS:
https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati.
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Videodiskusija par uzņēmējdarbību un
mazo biznesu

mehānismu, kā palielināt pašvaldību lomu investīciju piesaistes procesā un uzņēmējdarbības attīstībā, un VARAM izstrādāto konceptuālo ziņojumu
“Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu
pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi” iepazīstināja VARAM
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, kuru papildināja LPS padomnieces
Andra Feldmane un Kristīne Kinča. Savukārt par
iniciatīvu “Atbalsti mazo biznesu” un Mazā biznesa
dienu informēja Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle.
Diskusijas videoieraksts pieejams šeit. Prezentācijas meklējiet šeit.

3. novembrī Pašvaldību savienībā notika LPS uzņēmējdarbības tīkla diskusija par divām tēmām. Ar

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPIA sanāksme Rucavā

radījušas vasaras un rudens lietavas, kas pirmoreiz
jaunlaiku vēsturē lika valdībai izsludināt ārkārtas
stāvokli 29 pašvaldībās.

3. oktobrī Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) izbraukuma sēde notika pašā attālākajā Latvijas dienvidrietumu galā – Rucavas novadā.
Sanāksmei iecerētais temats – meliorācija – izrādījās precīzs trāpījums, jo visi Latvijas šķērsotāji pat
oktobrī varēja bez pūlēm skatīt, kādas nedienas

Sanāksmē izskatītie jautājumi un referenti: par
meliorāciju pilsētās un lauku teritorijā un valsts,
valsts nozīmes, pašvaldību un pašvaldību nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmām informēja LPS
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padomniece Sniedze Sproģe un “Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu” (ZMNĪ) Meliorācijas
departamenta vadītājs Aldis Zīriņš; par meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datu pieejamību un izmantošanu pašvaldībās – ZMNĪ Meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs Valdis Groza; par
meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai
pieejamajiem līdzekļiem un LAD iesniegtajiem un
atbalstītajiem projektiem – LAD direktora vietnieks Andris Grundulis; par meliorācijas nozīmīgumu – Latvijas Meliorācijas biedrības Valdes loceklis Jānis Biezais; par meliorācijas pārvaldību un
kūdras nozari – SIA “Laflora” Valdes priekšsēdētājs
Uldis Ameriks; par risinājumiem notekūdeņu attīrīšanai mazajās apdzīvotajās vietās un videi draudzīgu meliorāciju – vides eksperte Loreta Urtāne;
par plānoto 20 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju

dabas aizsardzības plānu izstrādi un pašvaldību
loma tajā, pirmajiem secinājumiem par biotopu
kartēšanu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
apsaimniekošanu – LPS padomniece Sandra Bērziņa.

LPS padomniece gandarīta par Saeimas
deputātu iedziļināšanos internātskolu
jautājumā

apmeklētu internātskolas.

Prezentācijas, kā arī tematiskās daļas sīkāku atstāstu skatiet šeit.
Sanāksmes turpinājumā izpilddirektori iepazina
novada lielāko uzņēmumu SIA “Compaqpeat”, kas
nodarbojas ar kūdras ieguvi, pārstrādi un substrātu
ražošanu, un rucavnieku tradīcijas – un par to saka
lielu paldies gan to kopējiem, gan Rucavas novada
domes priekšsēdētājam Jānim Veitam un izpild
direktoram Edgaram Bertramam.
Daina Oliņa

“Ir gandarījums, jo izbraukuma sēdē redzētais deputātus pārliecināja, ka internātskolas kompensē
dažādu negāciju radītās sekas ģimenē un sabiedrībā, tāpēc ir jāmeklē risinājumi nākotnē internātskolu finansēšanas modelim,” pēc izbraukuma sēdes komentēja I. Dundure, uzsverot, ka neatkarīgi
no skolas nosaukuma, kāds tiks izveidots, aizstājot

31. oktobrī LPS padomniece izglītības, jaunatnes
un kultūras jautājumos Ināra Dundure kopā ar Saeimas Izglītības un kultūras komisijas vadītāju Aldi
Adamoviču un pārējiem komisijas deputātiem piedalījās izbraukuma sēdē Vaiņodē un Kandavā, lai
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vārdu “internātskola”, jāņem vērā, ka mācību procesa nodrošināšanai ir vajadzīgs atbalsta personāls:
psihologs, logopēds, speciālais pedagogs.

Plašāk šeit.

LPS jaunatnes lietu speciāliste piedalās
IZM izbraukuma semināros pašvaldībās

Latvijas Jaunatnes padomes un LPS.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, jaunatnes
un kultūras jautājumos

LPS jaunatnes lietu speciāliste Zane Začeva uzsver,
ka ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu
atbalsta tīkls, lai sekmētu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, izpratni un
atbalstītu darbu ar jaunatni. Tīkls aptver visas 119
Latvijas pašvaldības, tajā notiek videokonferences
un tiek izplatīta informācija par dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm.
Šoruden izbraukuma semināri notiek šādās vietās:
Preiļos, Ludzā, Baltinavā, Rēzeknē, Aizputē, Dundagā, Alūksnē, Iecavā, Ķegumā, Mālpilī, Aizkrauklē,
Kocēnos, Smiltenē, Alojā, Priekuļos, Sējā, Siguldā,
Limbažos, Krimuldā un Ādažos.

Lai veicinātu pašvaldībās sistēmas izveidi darbā
ar jaunatni, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
Jaunatnes politikas valsts programmā 2017. gadam
rīko informatīvus izbraukuma seminārus uz pašvaldībām jaunatnes politikas attīstības veicināšanai
vietējā līmenī. Semināros piedalās arī pārstāvji no

Vairāk šeit.
Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

10:00–11:30 (Jelgavas pilsētas operatīvās informācijas centrā Sarmas ielā 4) Jelgava – no drošas līdz
viedai pilsētai. Civilās aizsardzības nodrošināšana
un pilsētvides gudro risinājumu ieviešana praksē
(ziņos Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons).

sadarbības projekti (ziņos Jelgavas pilsētas domes
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas
vietniece Ineta Vintere).
Par LPS komunikācijas turpmākajiem virzieniem
(ziņos LPS padomniece Jana Bunkus).
Par LPS štatu sarakstu (ziņos LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis).
Dažāda informācija: LPS padomniece Ilze Rudzīte –
par GMI; Jana Bunkus – par laikraksta “Bauskas
Dzīve” sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

11:45–12:45 (Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11)
Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijas, pārrobežu

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

Kārtējā LPS Valdes sēde notiks 7. novembrī Jelgavā.
Darba kārtība:
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TIEŠRAIDE

Latvijā (informēs Labklājības ministrijas (LM)
Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Baiba Stankeviča).
2. LM īstenotais projekts “Soli tuvāk: kopienas vienotā atbilde uz vardarbības gadījumiem pret
sievietēm” (informēs LM Bērnu un ģimenes
politikas departamenta projekta vadītāja Laura
Kornete, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants Janeks Bahs un Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” sociālā darbiniece Daiga Rībena).
3. Pilotprojekts “Bērna māja” – starpdisciplināras
sadarbības modelis darbam ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem (informēs “Centra Dardedze” speciālisti).

LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

4. Dažādi.
Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot
šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 8. novembrī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1).
Darba kārtība:

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

1. Aktualitātes audžuģimeņu sistēmas attīstībā

Starptautiska konference par karjeras
izglītību Latvijā un Eiropā

Konferences mērķis ir veidot uz teorētiskajām atziņām un praktisko pieredzi balstītu dialogu par karjeras izglītības aktuālajiem jautājumiem.
Konferences pirmajā dienā plānota informācija par
karjeras izglītības aktivitātēm Latvijas darba tirgus
kontekstā, par karjeras izglītības attīstības scenārijiem un iespējām Eiropā un Latvijā. Labās prakses
pieredzē dalīsies Jūrmalas un citu Latvijas pilsētu
un novadu pārstāvji, kā arī Lietuvas kolēģi. Otrā
diena būs veltīta darbam grupās pieredzējušu speciālistu vadībā.

Kādā vecumā jāuzsāk karjeras izglītība, kur to visefektīvāk veikt – klasē vai uzņēmumā –, kā to darīt,
kādas metodes un paņēmienus izmantot? Par šiem
un citiem jautājumiem debatēs starptautiskajā konferencē par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā “Karjeras izglītība: kad? Kur? Kā?”, kas notiks 8. un 9. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā (Jomas ielā 35).

Konferences darba kārtība pieejama LPS interneta
vietnē šeit.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, jaunatnes
un kultūras jautājumos

Konferenci organizē Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas interešu izglītības iestāde sadarbībā ar LPS
un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju.
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Konference par finansējuma iespējām
sadarbībai ar Austrumu partnerības valstu
pašvaldībām

Starptautiskajā konferencē aicināti piedalīties visi
interesenti, kuri Latvijā nodarbojas ar attīstības
sadarbības un attīstības izglītības jautājumiem, –
pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās
organizācijas. Pieteikties dalībai var līdz 13. novembrim LPS vietnē šeit.
Konferences dalībnieki diskutēs par četrām Austrumu partnerības prioritārajām jomām: ekonomikas
attīstību un labākām tirgus iespējām, iestāžu stiprināšanu un labu pārvaldību, energoefektivitāti un
klimata pārmaiņām, mobilitāti un cilvēku savstarpējiem kontaktiem. Īpaša vērība konferencē tiks
pievērsta ES un AP valstu pašvaldību sadarbības
veicināšanai, aplūkojot dažādas finansējuma iespējas un daloties pieredzē par īstenotajiem pašvaldību labās prakses piemēriem Baltijas valstīs, Itālijā,
Moldovā un Nīderlandē, kas varētu kalpot ierosmei
Latvijas pašvaldībām.

LPS aicina uz konferenci “Pašvaldību sadarbības
tilti: no rietumiem līdz austrumiem” par aktivitāšu veicināšanu un finansējuma iespējām attīstības sadarbībai ar Austrumu partnerības (AP) valstu pašvaldībām. Konference notiks 16. novembrī
Rīgā, viesnīcā “Radisson Blu Daugava Hotel” (Kuģu
ielā 24).

Konferences darba kārtību skatiet šeit.

LPS NESASKAŅO
Par likumprojektu “Personas datu apstrādes likums”, 1. pielikums.

2. pielikums.
Par rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Lazdu ielā 4 Salaspilī Salaspils novadā pārdošanu”, 3. pielikums.

Atzinums par likumprojektu “Tiesībaizsardzības
nolūkos apstrādājamo personas datu likums”,

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
Valsts sekretāru sanāksmē 2. novembrī izsludinātie projekti:

skaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””

VSS-1156 – Rīkojuma projekts “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J. Tiņanova
ielā 86, Rēzeknē pārņemšanu valsts īpašumā un
nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā”

VSS-1153 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”

VSS-1157 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.
225 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuz-

VSS-1154 – Noteikumu projekts “Kārtība kādā veicami pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un
prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”
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VSS-1165 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr.
412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju””

VSS-1171 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos
Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība””

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Informatīvais seminārs par projektu
gatavošanu mērķprogrammai “Latvijai –
100”

jai – 100” konkursam, tā pretendējot uz līdzfinansējumu Latvijas valsts simtgadei veltītiem notikumiem.
Lai sagatavotos un uzzinātu plašāk par mērķpro
grammu, interesentiem ir iespēja apmeklēt semināru 7. novembrī plkst. 10 Latvijas valsts simtgades
informācijas centrā (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Rīgā, Mūkusalas ielā 3).
Seminārā Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja un VKKF pārstāvji pastāstīs vairāk arī
par mērķprogrammas mērķi un uzdevumiem. Lai
pieteiktos semināram, aicinām aizpildīt reģistrācijas anketu: http://mlgn.to/4n7a. Semināram varēs
sekot līdzi Latvijas valsts simtgades Facebook kontā
facebook.com/Latvija100, pēc semināra digitālajā
platformā www.lv100.lv būs pieejamas semināra
prezentācijas un videoieraksts. Mērķprogrammas
“Latvijai – 100” konkursa nolikums pieejams šeit.

Līdz 24. novembrim organizācijas, biedrības un
nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Latvi-

Semināri pašvaldību nominētajiem
mācību jomu koordinatoriem

fiziskās aktivitātes mācību joma; 22. novembrī –
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību
joma; 23. novembrī – matemātikas mācību joma
un 30. novembrī – dabaszinātņu mācību joma.

Pašvaldību nominētie mācību jomu koordinatori
tiek aicināti uz semināriem, kas notiks Rīgā, Imantas 7. līnijā 1 (bijušās RPIVA telpās): 7. novembrī –
sociālā un pilsoniskā mācību joma; 8. novembrī –
pirmsskolas un sākumskolas koordinatori; 9. novembrī – valodu mācību joma; 16. novembrī – tehnoloģiju mācību joma; 21. novembrī – veselības un

Pirms semināra ieteicams iepazīties ar mūsdienīgas lietpratības izglītības mācību satura un pieejas
apraksta dokumentu un attiecīgās mācību jomas/
izglītības posma sasniedzamajiem rezultātiem skolēnam šeit.
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EURECA projekta seminārs-darbnīca par
zaļajiem datu centriem
8. novembrī Rīgas domē norisināsies seminārsdarbnīca, kurā IT nozares eksperti, Latvijas lielo
pilsētu pašvaldību un valsts sektora pārstāvji dalīsies pieredzē un apspriedīs dažādus aspektus datu
centru produktu un pakalpojumu energoefektivitātē un ilgtspējībā. Pasākums ir piemērots IT un IKT
vadītājiem, politikas veidotājiem, enerģijas pārvaldītājiem, datu centru vadītājiem un iepirkumu speciālistiem.
Pasākuma programma pieejama šeit.

Semināri par pieejamo atbalstu
daudzdzīvokļu ēku renovācijai

plkst. 17:30 Salacgrīvā, 9. novembrī plkst. 11 Valmierā un plkst. 17:30 Madonā.

8. un 9. novembrī četrās Vidzemes pilsētās – Siguldā, Salacgrīvā, Valmierā un Madonā – notiks
semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un
“Attīstības finanšu institūcija Altum” informatīvajā kampaņā “Dzīvo siltāk”. Uz semināriem aicināti
namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji,
kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienaskārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Semināram Siguldā var pieteikties
šeit, semināram Salacgrīvā – šeit, semināram Valmierā – šeit, semināram Madonā – šeit.
9. novembrī plkst. 11 Valmieras Biznesa inkubatorā (Valmierā, Purva ielā 12) Ekonomikas ministrija
un Labklājības ministrija organizē semināru “Būvniecības process un vides pieejamība”. Dalībai seminārā tiek aicināti Latgales reģiona būvvalžu eks
perti. Pasākuma dienaskārtība publicēta šeit.

Semināri notiks: 8. novembrī plkst. 11 Siguldā un

Semināri par labo praksi ES fondu
projektu īstenošanā

tas laukumā 4), 22. novembrī Rēzeknē (Rēzeknes
novada pašvaldības Lielajā zālē Atbrīvošanas alejā 95a), 29. novembrī Cēsīs (CATA Kultūras namā
Jāņa Poruka ielā 8) un 6. decembrī Jelgavā (vieta
tiks precizēta).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina
ES fondu finansējuma saņēmējus un citus interesentus uz semināru par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.

Semināru 8. novembrī būs iespējams vērot arī tiešsaistē CFLA vietnes www.cfla.gov.lv jaunumu sadaļā.

Semināri notiks: 8. novembrī Rīgā (kopstrādes telpā “TEIKUMS” Gustava Zemgala gatvē 78, Jaunajā Teikā), 15. novembrī Kuldīgā (Mārtiņzālē Pilsē-

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba
kārtība pieejama CFLA mājaslapā.
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Pagarināta pretendentu pieteikšanās
“Iepirkumu Gada balvai 2017”
Konkursa “Iepirkumu Gada balva 2017” organizatori informē, ka pretendentu pieteikšanās pagarināta līdz 10. novembrim. Pretendentus var pieteikt deviņās nominācijās: “Ieguldījums publisko
iepirkumu attīstībā”, “Gada iepirkumu speciālists
pasūtītājiem”, “Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem”, “Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu
jomā”, “Gada pasūtītājs būvdarbu jomā”, “Gada
piegādātājs preču un pakalpojumu jomā”, “Gada
piegādātājs būvdarbu jomā”, “Gada iepirkums” un
“Gada zaļākais iepirkums”.
Pretendentu pieteikšana šeit.

Izsludināts programmas “NVO fonds”
konkurss

Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā
“NVO fonds”. Paredzēts atbalstīt projektus divos
darbības virzienos: “NVO darbības stiprināšana” un
“NVO interešu aizstāvības stiprināšana”. Projekta
iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums līdz 21. novembrim.

Sabiedrības integrācijas
fonds izsludinājis atklātu projektu iesniegumu
konkursu 2018. gadā īstenojamiem projektiem

Plašāka informācija šeit.

Konkurss pedagogiem par labāko klases
audzināšanas stundu

kursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas
stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai
klasē. Pedagogu darbi tiek gaidīti līdz 1. decembrim.

Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
kustībā “Draudzīga skola” arī šogad izsludina kon-

Plašāka informācija šeit.
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NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS
Mežaparka Lielajai estrādei – spāru svētki

Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

31. oktobrī virs Mežaparka Lielās estrādes jaunā
skatītāju lauka būves tika pacelts spāru vainags.
Tradicionāli spāru svētkus svin laikā, kad ēkas celšana ir augstākajā punktā – pabeigta jumta nesošā
konstrukcija un visi smagākie darbi.
Šogad 20. aprīlī uz Mežaparka Lielās estrādes skatuves tika parakstīts līgums par estrādes pārbūvi,
kas paredz skatītāju lauka un estrādes pielāgošanu
2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un
XVI deju svētkiem. Estrādes pārbūves pirmās kārtas būvniecību veic PS “LNK, RERE”, un tos plānots
pabeigt līdz 2018. gada 18. jūnijam.

Pārdaugavā atjaunota skulptūra
“Tautasdziesma”
Pārdaugavā starp Lielo un Mazo Arkādijas parku,
Ojāra Vācieša un Mazās Nometņu ielas krustojumā, 31. oktobrī tika atklāta atjaunotā skulptūra
“Tautasdziesma”.
Tēlnieka Ojāra Feldberga veidoto skulptūru uzstādīja 1990. gadā par godu XX Vispārējiem latviešu
dziesmu un X deju svētkiem. Diemžēl tā cieta no
krāsainā metāla zagļu vandalisma: tika nozagta
bronzas daļa. Šoreiz autors zudušo daļu veidojis
granītā, saglabājot ideju par cilvēka dzīves četriem
posmiem no bērnības līdz dzīves norietam, kas
izkalti četru stilizētu latviešu tautumeitu stāvos.
Vienlaikus tā ir arī alegorija par Latvijas četru novadu ļaudīm – dziesmu svētku dalībniekiem.

Ventspils novada deputāti pieņems
iedzīvotājus pagastos

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks atklāj, ka ierosmi organizēt šādas tikšanās
izteikuši divi deputāti – Aigars Azis un Andris Vārpiņš. Kolēģi atbalstījuši viņu ieteikumu, jo šādā veidā domē ievēlētās personas būs pieejamākas vēlētajiem un iedzīvotāji varēs deputātiem izteikt savus
ierosinājumus, kritiku un saņemt atbildes uz jautājumiem, kas līdz šim bijuši neskaidri. Pašvaldības

Sākot ar novembri, Ventspils novada domes deputāti kļuvuši vēl sasniedzamāki saviem vēlētājiem,
jo reizi mēnesī katrs no viņiem tiksies ar iedzīvotājiem – gan pagastu pārvaldēs, gan Ventspils novada
domē, gan citviet.
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vadītājs uzskata, ka tādējādi lēmējvaras pārstāvji
nepastarpināti uzzinās, kas notiek novadā, un varēs

pieņemt pārdomātākus lēmumus.

Tārgalē labiekārtota paaudžu tikšanās vieta

Projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” gaitā Tārgales ciema Tārgales parka teritorijā
un tā apkārtnē veikti labiekārtošanas darbi – izbūvēti gājēju celiņi teju 200 m garumā un tiltiņš jeb
laipa, parkā izvietoti četri soliņi, pie kuriem atrodas
atkritumu urnas, uzstādītas 12 laternas un viens
informatīvais stends. Būtiski uzlabots arī bērnu rotaļu laukums: tam izveidots jauns segums un novietotas trīs jaunas rotaļu iekārtas, smilšu kaste un
rotaļu māja. Viena rotaļu iekārta ir atjaunota, tās
tuvumā uzstādīts soliņš.
Parks Tārgalē vienmēr bijis tārgalnieku iecienīta
atpūtas un pastaigu vieta, tādēļ, uzklausot iedzīvotāju ieteikumus, pašvaldība nolēma to labiekārtot,
ņemot vērā gan vidējās un vecākās paaudzes, gan
bērnu un viņu vecāku intereses. Parks nosaukts par
paaudžu tikšanās vietu, jo tagad tajā ir pieejams
bruģēts gājēju celiņš pastaigām, soliņi atpūtai un
jaunajai paaudzei domātas rotaļu iekārtas.

Ventspils Augstskola modernizēs STEM
mācību programmas

STEM mācību programmu modernizācija” īstenošanu. Projekta mērķis ir modernizēt piecas VeA studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un
datorzinātne” programmas.

1. novembrī Ventspils Augstskola (VeA) parakstīja
līgumu ar CFLA par projekta “Ventspils Augstskolas
14

Projektā, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim,
paredzēts attīstīt laboratoriju un auditoriju infrastruktūru, tajā skaitā uzlabojot piekļūstamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī nodrošināt
studiju programmās nepieciešamo tehnoloģiju
pieejamību un ieviest augstskolai nepieciešamos
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Projekta ieviešana notiks sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, nozares uzņēmumiem un tos
apvienojošām nozaru asociācijām, kā arī ar citām
organizācijām.

Kuldīgas novada muzejam uzdāvināts
unikāls arābu dirhēmu depozīts

Skrundas novadā apstrādātā laukā Ventas krasta
tuvumā. Visticamāk, monētas, šoruden kultivējot
lauku, ar lauksaimniecības tehniku tika pārvietotas
no to sākotnējās noguldījuma vietas un izkaisītas
plašā teritorijā.
Jaunatklātais monētu depozīts sastāv no 25 veselām arābu dirhēmu monētām un 20 monētu fragmentiem. Monētas izgatavotas no sudraba un ir
labi saglabājušās.
Līdz šim Latvijas teritorijā atrasti tikai 24 arābu dirhēmu depozīti, un šis ir pirmais, kas atrasts Ventas
tuvumā. Pateicoties pēdējos gados veiktajiem pētījumiem un jaunatklātajam depozītam, zinātniekiem būs iespēja pārvērtēt Ventas nozīmi tirdzniecības un kultūras sakaru uzturēšanā vēlajā dzelzs
laikmetā. Jaunatklātais depozīts ir nozīmīga ekonomiskās, sociāli politiskās un kultūras vēstures liecība ar augstu zinātnisko vērtību Latvijas un Eiropas
vēstures kontekstā.

Oktobra beigās kāds Skrundas novada iedzīvotājs izteica vēlmi dāvināt Kuldīgas novada muzejam 9.–10. gadsimta monētu depozītu, kas atrasts

Uzsāks pārbūvi Liepājas stadionā
“Daugava”
Novembra vidū tiks uzsākti būvdarbi Liepājas Olimpiskā centra stadiona “Daugava” administrācijas
un sportistu ģērbtuvju ēkā, lai paaugstinātu ēkas
energoefektivitāti. Projekts ietver fasādes sienu,
cokola, jumta un bēniņu siltināšanu, logu un dur
vju nomaiņu, pirmā stāva grīdu siltināšanu, iekšējo
inženiertīklu (ūdensapgādes, apkures sistēmas un
elektroinstalācijas) pārbūvi, automātiskās ugunsgrēka signalizācijas un zibens aizsardzības sistēmu
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uzstādīšanu un jaunas kanalizācijas sistēmas un
ventilācijas sistēmu izbūvi.

Plānots, ka SIA “Liepājas celtnieks” būvdarbus paveiks septiņu mēnešu laikā.

Liepājā piedāvā regulāras pastaigas
vecpilsētā gida pavadībā

Kopš 5. novembra turpmāk ik svētdienu plkst. 14
gids ar zaļi sarkano Liepājas karodziņu rokās gaidīs
pie koncertzāles “Lielais dzintars” infocentra visus,
kas vēlas doties mierpilnā pusotru stundu ilgā pastaigā, lai iepazītu Liepājas vecpilsētas burvību.

Foto: Edgars Pohevičs

Ekskursija sāksies ar koncertzāles apskati, kurā ar
Hosuē Moreno skaņas instalācijas palīdzību būs
iespēja izbaudīt, kā “Lielajā dzintarā” dzīvo skaņa.
Pastaigas laikā varēs aplūkot jūgendstila arhitektūru, izdziedāt Liepājas himnu, novērtēt rudens krāšņumu Jūrmalas parkā un izbaudīt vēja spēku jūras
krastā. Piedāvātos maršrutus plānots mainīt atkarībā no sezonas un norisēm pilsētā.

Pļaviņu novadā ierīkots jauns rolleraplis

aplis – 800 m gara un 3,5 m plata sporta trase ar
asfalta segumu, apgaismota, ar kāpumu un starta
un finiša zonām, četrām virāžām un divvirzienu
kustību, kas organizēta ar krāsainu marķējumu palīdzību. Jaunais rolleraplis izmantojams visu gadu,
jo skujkoku šķeldas nomales ļauj trasē sportot arī
ziemā un slēpot. Šobrīd Latvijā šī ir vienīgā trase ar
šķeldu nomaļu risinājumu. Būvdarbus veikusi SIA
“Ošukalns”.
Rolleraplis un “Janku-Jauju” teritorija paredzēta
dažādiem fizisko aktivitāšu veidiem: skriešanai,
slēpošanai, skrituļslēpošanai, biatlonam, šaušanai,
orientēšanās sportam, riteņbraukšanai, nūjošanai.
To var izmantot gan profesionāli sportisti, gan iesācēji un tautas sporta cienītāji treniņiem, sacensību organizēšanai, jaunsardzes mācībām, bērnu
un pieaugušo atpūtai un veselības nostiprināšanai,
aktīvai brīvā laika pavadīšanai.

4. novembrī Pļaviņu novada slēpošanas un biatlona sporta bāzē “Jankas-Jaujas” tika atklāts roller

16

Balvu deju kopai “Nebēda” – uzvara
starptautiskā deju festivālā
Pirms mēneša Balvu Kultūras un atpūtas centra deju
kopa “Nebēda” ar tās vadītāju Agri Veismani Dienvidkorejas pilsētā Andonā piedalījās 46. Andonas Masku
deju festivālā, kur ieguva Grand Prize un 7 miljonus
vonu (apmēram 5000 eiro) lielu naudas balvu.

Andonas masku festivāls Dienvidkorejā ir ļoti slavens un vienīgais šāda veida pasākums, kas iekļauts
arī UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – līdzīgi
kā Latvijā dziesmu un deju svētki. Šogad šajā festivālā piedalījās kolektīvi no Bolīvijas, Bulgārijas, Indonēzijas, Japānas, Ķīnas, Malaizijas, Taivānas, Taizemes, Turcijas, Vjetnamas un citām valstīm. Finālā
tika trīs valstis – Bolīvija, Malaizija un Latvija.

Starptautiskā konferencē Daugavpils
novadā analizēs Latgales pirmās atmodas
darbinieku devumu Latvijas valstiskuma
izveidē

nās ceļus no lokālās vides skatpunkta, kur atmiņa
cauri kopienas cilvēku stāstiem, ģimenes albumiem
glabājas noturīgāk, kur vēstures un kultūras mantojumam mūsdienās ir ciešāka sasaiste ar norisēm
vietējās sabiedrības dzīvē.

9. un 10. novembrī Skrindu dzimtas muzejā Daugavpils novada Vabolē notiks starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Latgales pirmās atmodas darbinieku devums Latgales virzībā uz Latvijas
valstiskumu”. Konferences zinātnisko tēmu loks
sniegs iespēju izzināt Latvijas valstiskuma veidoša-

Konferences laikā notiks Latgales Kultūrvēstures
muzeja Latgales kongresa simtgades izstādes “Pāri
slieksnim” un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
ceļojošās izstādes “Latgales kongresam – 100” atklāšana.
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Atbalsta akcija Likteņdārza draugu alejai
“Sasildi Latviju!”

draugu ceļa īstenošanā un pievienosies pārējiem
vairāk nekā 23 000 ziedotāju, kuru vārdi iemūžināti dārza centrālajā daļā. Akcijā “Sasildi Latviju!”
reģistrētie bruģakmeņi tiks pievienoti draugu alejai
2018. gada pavasarī. Šobrīd alejā iebruģēta piektā
daļa no plānotajiem 113 000 bruģakmeņiem.
Kampaņas “Sasildi Latviju!” laikā atbalstīt Likteņdārzu iespējams arī elektroniski – reģistrējot bruģ
akmeni portāla www.draugiem.lv vietnē http://
www.draugiem.lv/liktendarzs. Šo iespēju daudzi
Likteņdārza atbalstītāji izmanto, dāvinot bruģakmeni nozīmīgos svētkos, kāzās, jubilejās vai kā uzņēmumu un organizāciju dāvanu darbiniekiem. Par
pārējām bruģakmeņu reģistrēšanas un Likteņdārza
atbalsta iespējām plašāk var uzzināt www.liktendarzs.lv.

Līdz 12. novembrim tirdzniecības centra “Galerija
Centrs” pirmajā stāvā var apskatīt fotoizstādi par
Likteņdārzu. Akcijā “Sasildi Latviju!” Vecrīgas sirdī
iespējams arī reģistrēt sev, draugiem un ģimenei
bruģakmeņus kā atbalstu Likteņdārza draugu alejas turpināšanai.

Jau vairākus gadus Likteņdārzā darbi nenorimst arī
ziemā. Šogad notiek īpaši vērienīgi darbi: ar Saeimas atbalstu turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība, un ar Latvijas pašvaldību
atbalstu top Lielais kalns, savukārt ar Latvijas Rotary kustības iniciatīvu tiek īstenots amfiteātra labās
puses gājēju tilts. Novembrī godināsim cīnītājus
par Latvijas neatkarību: 11. novembrī pulksten 13
būs Lāčplēša dienai veltīts pasākums, un 18. novembrī pulksten 15 Likteņdārzs tradicionāli aicina
uz saulrieta sagaidīšanu Likteņdārza amfiteātrī.

Līdz 10. novembrim darba dienās plkst. 12–14 un
16–19 “Galerijā Centrs”, ziedojot Likteņdārza atbalstam 15 eiro, iespējams reģistrēt bruģakmeni
ar savu vai savu draugu, radu vārdu un uzvārdu
vai arī ziedot bruģakmeni bez uzraksta. Katrs atbalstītājs saņems akcijas organizatoru simbolisku pateicību kā apliecinājumu dalībai Likteņdārza

Garšu mednieki aicināti apmeklēt
Valmieras restorānus
Jau otro reizi Valmiera aicina uz Restorānu nedēļu, kuras apmeklētājus iepriecina ar seno garšu
piedāvājumu mūsdienīgā izpildījumā. Restorānu
nedēļa šoruden notiek no 6. līdz 12. novembrim.
Valmieras Restorānu nedēļas apmeklētājiem būs
iespēja iepazīt bagātīgās gastronomiskās tradīcijas
un plašo Latvijas virtuves garšu paleti šādos restorānos: “Rātes vārti”, “Vecpuisis”, “Agnese”, Dikļu
pils restorāns un Valmiermuižas alus virtuve. Īpašie piedāvājumi būs pieejami par 20 eiro kā vairāku
kārtu maltīte, ko katrs restorāns piedāvās pēc savas
izvēles.
Plašāka informācija par Valmieras Restorānu nedēļas rudens ēdienkartēm: www.visit.valmiera.lv, kā
arī restorānu mājaslapās.
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Restorānu nedēļas “Kuldīgas garša”
rudens sesija
Kuldīgas kafejnīcas un restorāni – restorāns “Jēkaba sēta”, restorāns “Metropole”, “Cafe tilts”, konditoreja “Šarlote”, kafejnīca “Pagrabiņš”, bārs-klubs
“Stender’s”, restorāns “Bangert’s” un restorāns
“Goldingen room” – aicina uz Restorānu nedēļas
“Kuldīgas garša” rudens sesiju, kas notiks no 9. līdz
12. novembrim un paies zem koda “oranžs”, jo šādi
pati daba iekrāsojusi savas veltes – apelsīnus, ķir
bjus, smiltsērkšķus, burkānus, mango, lašus un citus produktus.

Foto: Ulla Perkune

Vairāk informācijas: www.tastekuldiga.lv.

Bauskas pusē norisināsies “Bauskas
patriotiskā kafejnīcu nedēļa”

Jau piekto reizi Bauskas apkārtnē no 11. līdz 18. novembrim norisināsies “Bauskas patriotiskā kafejnīcu nedēļa”. Šajā reizē tajā piedalīsies astoņi ēdināšanas uzņēmumi no Bauskas, Iecavas un Rundāles
novada. Kafejnīcās un restorānos tiks piedāvāti divi
ēdienu komplekti, kuru cena – 10 eiro katram. Ja
būs vēlme nogaršot kādu ēdienu atsevišķi, to varēs
nopirkt par īpašu cenu.
Lai iegūtu dāvanu karti, nav jāapmeklē noteikts
minimālais kafejnīcu daudzums, tā var būt arī viena vieta ar nobaudītu vienu ēdienu komplektu 10
eiro vērtībā. Katrā vietā, kura piedalās šajā pasākumā, būs akcijas trauks, kurā pēc ēdiena komplekta
nobaudīšanas varēs atstāt akcijas “vizītkarti” (norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, uzrakstot vēlējumu Latvijai vai uzņēmumam),
tādējādi nodrošinot lielāku iespēju tikt pie dāvanu
kartes tiem, kuri būs paviesojušies vairākās vietās
un nobaudījuši īpašos šīs nedēļas ēdienu komplektus.

Leitnantam Robertam Rubenim – 100

diskusija, muzeja jaunās ekspozīcijas atklāšana,
lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie leitnanta Rubeņa bataljona 2. rotas atjaunotā bunkura Ilziķu ezera
apkārtnē.

14. novembrī plkst. 12 leitnanta Roberta Rubeņa
bataljona muzejā Ventspils novada Ugālē sāksies
Latvijas pretošanās kustības – ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās grupas – leitnanta Roberta Rubeņa
100. dzimšanas dienas atcere. Notiks apaļā galda

Leitnanta Roberta Rubeņa atceres pasākumus rīko
pirms desmit gadiem Ugālē izveidotais Rubeņa
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fonds, kura mērķis ir pētīt un sabiedrībai atklāt ģenerāļa Kureļa grupas leitnanta Rubeņa bataljona
cīņas Kurzemē. Ikgadējie kureliešu piemiņas pasākumi 14. novembrī pie leitnanta Rubeņa bataljona
2. rotas atjaunotā bunkura netālu no Ilziķu ezera

ir kļuvuši par nozīmīgu atmiņu tradīciju. Leitnanta
Rubeņa bataljona cīņas 1944. gada novembrī un
decembrī Kurzemē ir spilgts apliecinājums un simbols Latvijas tautas neatkarības centieniem un pretestībai okupācijas varām.

Konkurss “Gaismas dziesmas Kandavā”

līdz 5. decembrim.

17. un 26. decembrī Kandavas kultūras namā notiks Latvijas bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss “Gaismas dziesmas Kandavā”. Pieteikšanās –

Konkursa mājaslapa: www.kandavadzied.lv. Konkursa nolikums šeit.

Ziņas sagatavojuši: Baiba Gailīte, Mārtiņš Vilemsons, Marlena Zvaigzne, Agnese Jēkabsone, Zenta
Mertena, Dace Freidenfelde, Sintija Pusaudze, Sanita Kitajeva, Iluta Mežule, Ināra Mukāne, Valda
Auziņa, Anita Tīlena, Anita Zvingule, Inese Turkupole-Zilpure un Līga Šupstika

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS 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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