2017. gada 11.–17. decembris
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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Novadu un pilsētu vēstis

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Valdes sēde
5. decembrī Pašvaldību savienības Valde izskatīja
Labklājības ministrijas (LM) piedāvātās izmaiņas
asistenta pakalpojuma nodrošināšanā pašvaldībā, ko raksturoja LPS padomniece veselības un
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Viņa uzsvēra
iespējamos risinājumus: kritēriju vienkāršošana,
birokrātijas mazināšana, pavadoņa un asistenta
pakalpojumu nodalīšana vai arī pāreja uz pabalstu

sistēmu. Valde aicina meklēt risinājumu, kas tiešām mazinātu birokrātisko slogu un būtu vērsts uz
šā pakalpojuma mērķu sasniegšanu, nemazinot atbalstu mobilitātei.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un padomniece
juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča informēja
par izstrādātajiem grozījumiem LPS statūtos, ko
paredzēts apspriest LPS biedru sapulcē 2018. gada
24. janvārī.

dara bažīgu Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 28. novembra sēdē
paustais, ka reģionu DI plāni var tikt saskaņoti ar
pašvaldībām divējādi – ar plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu vai katras pašvaldības
domes lēmumu –, kaut gan iepriekš ar LM bija
panākta vienošanās, ka visi lēmumi, kas saistīti ar
katrā konkrētajā pašvaldībā īstenojamiem pasākumiem un pašvaldības finanšu saistībām, ir iekļaujami DI plānos tikai pēc saskaņojuma ar pašvaldību.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Valdes locekļi
pauda vienotu viedokli, ka katrai pašvaldībai ir jāpieņem atsevišķs lēmums un plānošanas reģiona
Attīstības padome var lemt par deinstitucionalizācijas plāna tālāku virzību tikai pēc tam, kad ir saņemts katras pašvaldības lēmums.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis iepazīstināja
ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) delegācijas ziņojuma projektu “Vietējo pašvaldību demokrātija Latvijā” un
norādīja uz nepilnībām un priekšlikumiem, kas tajā
būtu jāiekļauj. Eiropas Padomes ekspertu sagatavotais viedokļa projekts par vietējo demokrātiju
Latvijā tiks izmantots, nākamgad pieņemot rekomendācijas mūsu valstij. LPS Valde nolēma nosūtīt
CLRAE ekspertiem LPS komentārus, kuros precizēts
Latvijas situācijas atspoguļojums un papildinātas
vairākas ekspertu atziņas. Māra Pūķa prezentācija
pieejama šeit.

LPS padomniece Kristīne Kinča informēja Valdi
par aktuāliem personas datu aizsardzības jautājumiem un par tiesu reformu un izstrādātajiem
grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos nr. 412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības
teritoriju”.

Valdes sēdes dienaskārtībā bija iekļauts arī jautājums par reģionu deinstitucionalizācijas (DI) plānu saskaņošanas gaitu, par ko pastāstīja LM ES
struktūrfondu departamenta direktore, ES fondu
atbildīgās iestādes vadītāja Sarmīte Uzuliņa. LPS

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

dības un ekonomikas fakultātes dekāns asoc. prof.
Dr. Gundars Bērziņš un pētniece Irina Arhipova iepazīstināja ar LMT un Latvijas Universitātes pētījumu par Latvijas reģionu ekonomisko attīstību. Pētnieki to prezentēja kā unikālu pētījumu platformu,

6. decembrī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēdē Latvijas Universitātes Biznesa, va-
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ko var izmantot datos balstītu lēmumu pieņemšanai pašvaldībās. Dati sniedz informāciju par valsts,
reģionu, novadu un pagastu ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem un sociālajiem rādītājiem. Latvijas
novadi pēc to aktivitātes sadalīti astoņos klasteros,
un efektivitātes līkne ļauj novērtēt katra novada izvēlēto stratēģiju.

īstenotas ilgtspējīgas attīstības prioritātes dažādās
mērķa grupās – dažādu mērogu attīstības centros,
lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās,
piejūras un pierobežas teritorijās, īpaši aizsargājamās dabas zonās un citās. LPS ieteikums Pārresoru
koordinācijas centram ziņojuma izstrādē ANO: iekļaut tajā sadaļu par Latvijas pašvaldību lomu ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Par Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņojuma projektu “Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020. gadam (NAP2020) un Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (LIAS2030)
īstenošanas uzraudzības ziņojums” informēja PKC
vadītājs Pēteris Vilks. Viņu papildināja PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis un PKC
konsultante Sigita Sniķere. LPS padomniece Ivita
Peipiņa iepazīstināja ar LPS atzinumu par šo ziņojuma projektu un informēja par tajā veiktajiem
komentāriem. Komitejas dalībnieki norādīja uz
vairākām problēmām, kas nav atspoguļotas dokumentā, kā arī raisījās diskusija par valsts investīciju
programmu, tagadējo valsts budžetā iezīmēto prioritāro pasākumu budžetu un tā sasaisti ar valsts,
reģionu un katra novada izaugsmi. Komiteja vērsa
PKC uzmanību uz to, ka ziņojums būtu jāpapildina
ar analīzi teritoriālā griezumā, tajā jāiekļauj uzskatāms kartogrāfiskais materiāls un jāizvērtē, kā tiek

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
Ivita Peipiņa un padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa informēja par Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) 2018. gada projektu
konkursa aktivitāti “Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Šajā aktivitātē projektus varēs iesniegt divās prioritāri atbalstāmās aktivitātēs: “Plānošanas dokumentu izstrāde publiskajiem ūdeņiem” un “Publisko
ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes (atbilstoši
plānošanas dokumentiem)”. Konkursa izsludināšana plānota vēl decembrī, bet projektu iesniegšana – līdz 2018. gada 31. janvārim. 19. decembrī LPS
organizēs videokonferenci par šo LVAF aktivitāti, kā
arī janvāra sākumā notiks semināri reģionos.
Sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit, videoieraksts šeit.
Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par jaunatnes
jautājumiem

programmā īstenotajām aktivitātēm 2017. gadā
un plānoto 2018. gadā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes
jomā Aija Riba, aicinot pašvaldības un jaunatnes

4. decembrī Pašvaldību savienībā notika videokonference, kurā par jaunatnes politikas valsts
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organizācijas pieteikties projektu konkursiem. Jaunatnes politikas valsts programmā nākamgad paredzētais finansējums pašvaldībām ir 167 000 eiro.

Savukārt Jolanta Bogustova no Eiropas Parlamenta
Informācijas biroja Latvijā pastāstīja par piedāvājumu skolām – konkursu 10.–12. klašu skolēniem
“Euroscola”, kura uzvarētāji balvā var iegūt apmaksātu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā
(Francijā). Pieredzes stāstā par savu braucienu uz
Strasbūru dalījās Rīgas 88. vidusskolas audzēkņi.

Par Jauniešu garantijas aktualitātēm informēja
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās
izglītības projektu departamenta Projektu vadības
nodaļas vadītāja Inese Tirane, kura uzsvēra ziemas
uzņemšanas sākšanos un izmaiņas programmā, kas
ļauj pieteikties mācībām nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

Videoieraksts un prezentācijas pieejamas šeit.
Zane Začeva,
LPS sekretāre, jaunatnes lietu speciāliste

Videokonference par e-aprūpes
risinājumiem

izvērtēšanu un noteikt aprūpes līmeni. Šomēnes
LM rīko reģionālos apmācību seminārus pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem par klienta aprūpes līmeņa noteikšanu atbilstoši noteikumu 4. un
5. pielikumā norādītajiem kritērijiem. MK noteikumi
nr. 288 publicēti šeit: konsolidētā versija; grozījumi.
Videokonferences turpinājumā LSA direktors An
dris Bērziņš un SIA “e-aprūpe” projekta vadītājs
un sistēmas administrators Rihards Bērziņš iepazīstināja ar LSA izstrādāto “e-aprūpes” sistēmu jeb
APSis, kas piedāvā visa sociālo pakalpojumu sniegšanas kompleksa uzturēšanu – vajadzību izvērtēšanu, pakalpojumu plānošanu, pakalpojumu sniegšanu, kontroli.

5. decembrī LPS sadarbībā ar Latvijas Samariešu
apvienību (LSA) rīkoja videokonferenci “Elektroniskie risinājumi personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem izvērtēšanai, aprūpes līmeņa noteikšanai un sociālo pakalpojumu administrēšanai”.

Par e-risinājumiem personas vajadzību izvērtēšanai un sociālo pakalpojumu administrēšanai Rīgas
Sociālajā dienestā pieredzē dalījās Rīgas Sociālā
dienesta Sociālā darba nodaļas vecākā sociālā darbiniece Una Lapskalna.

Vispirms LPS padomniece veselības un sociālajos
jautājumos Ilze Rudzīte deva vārdu LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietniekam Aldim Dūdiņam, kurš informēja par grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos
nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtība”. Šie grozījumi stājušies spēkā
1. decembrī un nosaka kārtību, kādā veikt personu

Videoierakstu varat noskatīties šeit, bet prezentācijas meklējiet šeit.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference par personas datu
aizsardzību

ministrijas (TM) valsts sekretāra vietniece tiesību
politikas jautājumos Laila Medina, TM Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, TM Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un
reliģijas lietu nodaļas vadītāja Jevgenija Kučāne un
Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova.

6. decembrī Pašvaldību savienībā notika videokonference par personas datu aizsardzības aktuālajiem
jautājumiem. Videokonferencē piedalījās Tieslietu
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di un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā
arī atbildēja uz tiešraides dalībnieku jautājumiem.
Vispārīgā datu aizsardzības regula tika pieņemta 2016. gada 27. aprīlī, stājās spēkā 2016. gada
24. maijā, bet piemērojama, sākot ar 2018. gada
25. maiju.
Videoieraksts pieejams šeit. Videokonferences
prezentāciju var lejuplādēt šeit.
TM pārstāves iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta
un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrā-

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Videokonference par protokolu un lietišķo
etiķeti

7. decembrī Pašvaldību savienībā notika videokonference par protokolu un lietišķo etiķeti, kurā
Ārlietu ministrijas valsts protokola otrā sekretāre
protokola un etiķetes pasniedzēja Jana Trahimoviča pastāstīja gan par saskarsmes kultūru, protokolu un etiķeti savstarpējās attiecībās, komunikācijā
un pasākumu organizēšanā, gan par valsts simbolu izmantošanu tikšanās reizēs un pasākumos, par
lietišķo etiķeti sarakstē, par apģērba etiķeti, kā arī
sniedza ieskatu starpkultūru etiķetē un citās uzvedības normās.
Videoierakstu iespējams noskatīties šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

VIDEOARHĪVS

LPS interneta vietnē pieejams plašs
videokonferenču arhīvs

un dažādu jomu speciālistiem. Videokonferenču ieraksti pēc tiešraides pieejami LPS interneta vietnē
www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs/Videoarhīvs.

Latvijas Pašvaldību savienībā katru nedēļu notiek
videokonferences par visdažādākajām tēmām, kas
aktuālas pašvaldībām, valsts pārvaldei, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām apvienībām

Aicinām apmeklēt un noskatīties jūs interesējošo
videokonferences ierakstu šeit!
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Vinnicas apgabala administrācijas
delegācija pieredzes apmaiņas vizītē

nistrācijas amatpersonas bija ļoti ieinteresētas,
uzdeva daudz jautājumu par pašvaldību interešu
lobēšanu un vēlēšanu sistēmu, partiju finansēšanu
un korupcijas mazināšanu, pašvaldību informatīvajiem izdevumiem un reģionālajiem medijiem.

8. decembrī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās
Vinnicas apgabala (Ukrainā) administrācijas delegācija un Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības Valdes priekšsēdētāja Irina Dukule.

Vinnicas apgabala delegācija apmeklēja arī Ogres
novada pašvaldību, kur ievirzīja sarunas par iespējamo turpmāko sadarbību.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis viesus iepazīstināja ar Latvijas pašvaldību sistēmu, sarunu
sistēmu ar valdību, kompetences sadalījumu starp
valsti un pašvaldībām. Vinnicas apgabala admi-

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Forumā Ķīnā iepazīst viedo pilsētu
Handžou
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un ģenerālsekretāre Mudīte Priede no 6 līdz 9. decembrim piedalījās
starptautiskās pašvaldību interešu pārstāvības organizācijas “Apvienotās pilsētas un vietējās pašvaldības” (UCLG) domes sēdē, kas notika Ķīnas pilsētā
Handžou. Sēdes dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī forumā “Viedas pilsētas un lielie dati”.
Handžou (Hangzhou) pilsētu pamatoti dēvē par
Ķīnas e-komercijas galvaspilsētu, jo tajā vienlaikus
tiek realizētas 20 viedās pilsētas iniciatīvas un ieviests projekts “Pilsētas smadzenes”, kurā apkopo
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datus par pilsētas infrastruktūru, analizē satiksmes
noslodzi, negadījumus, pārkāpumus, tādējādi dodot iespēju operatīvi reaģēt.

Plašāka informācija šeit.
Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS pārstāvju dalība Latvijas pašvaldību
kultūras centru forumā

Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem forumā tika
apspriests likumprojekts “Par kultūras centriem”,
kam bija veltīta paneļdiskusija, kurā piedalījās LPS
padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra
Dundure, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Anda Laķe, Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs Mintauts Buškevics un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes direktore Inta
Ūbele. Foruma dalībnieki pieņēma rezolūciju un vienojās, ka debates par likumprojektu tiks turpinātas.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar
Latvijas Kultūras darbinieku biedrību 4. decembrī
rīkoja forumu “Kultūras centru nozīme reģionālajā
attīstībā”, kurā piedalījās kultūras centru vadītāji un
vadošie speciālisti un pilsētu un novadu kultūras
darba organizatori no visiem Latvijas reģioniem.
Forumā apsveikuma vārdus teica LPS priekšsēdis
Gints Kaminskis, kurš uzsvēra kultūras darbinieku
lomu kultūras, mūžizglītības un sabiedrisko iniciatīvu organizēšanā vietējā pašvaldībā, dziesmu svētku
sagatavošanā, Latvijas simtgades un citu pasākumu
rīkošanā.

Vairāk lasiet šeit.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS līdzdalība praktiskajā konferencē par
mūžizglītību

Lai diskutētu par mūžizglītības attīstības tendencēm un tās nākotni, 8. decembrī Saeimā notika
konference “Mūžizglītība – tilts no formālās izglītības uz indivīda, tautsaimniecības un valsts mērķu
īstenošanu”. To rīkoja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un LPS.
Ekspertu diskusijā LPS viedokli pauda LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra
Dundure, kura uzsvēra karjeras izglītības nozīmi

Foto: Reinis Inkēns, Saeima
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formālajā izglītībā gan vidusskolas līmenī, gan profesionālajā un augstākajā izglītībā. Profesijas izvēle
atbilstoši katra interesēm, talantam, prasmēm un
mērķiem ir pamats veiksmīgai tālākizglītībai.

Konferences videoieraksts pieejams šeit. Konferencē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPIA gada sapulce Bauskas novada Īslīcē

Noklausījušies Bauskas novada izpilddirektora Jāņa
Kalinkas prezentāciju par valstī sestā lielākā novada
vēsturi un attīstību un līdzšinējā LPIA priekšsēdētāja
Gunta Kalniņa ziņojumu par darbu 2017. gadā un
četru gadu darbības apkopojumu, sapulces dalībnieki ķērās pie tāsdienas svarīgākā darba – balsošanas, lai ievēlētu LPIA Valdi un priekšsēdētāju. Pats
G. Kalniņš vasarā kļuvis par Vecumnieku novada
pašvaldības vadītāju, tāpēc asociācijas gada sapulcē viņš vadības grožus nodeva jaunajai LPIA Valdei,
kurā tika ievēlēti pa vienam pārstāvim no katra plānošanas reģiona, no Rīgas un no lielajām pilsētām.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas (LPIA) gada sapulcē, kas
notika 8. decembrī Bauskas novada
Īslīces kultūras namā, izpilddirektori
pielika punktu ne tikai šim darbīgajam gadam, bet veselai četrgadei, kas noslēdzās ar
asociācijas Valdes un priekšsēdētāja vēlēšanām.
Uzrunājot sabraukušos ciemiņus, Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks viņus sveica novadā, kur satiekas, un vēlēja izpilddirektoriem
veiksmi, kopā ar komandu realizējot politiķu norādīto virzienu. LPS priekšsēža vietnieks Gints Kukainis uzrunāja LPIA biedrus savā un priekšsēža Ginta
Kaminska vārdā un atzīmēja, ka politiķi bieži labā
nozīmē apskaužot asociāciju par saliedētību, informētību un spēku. Pie Latvijas izpilddirektoriem viesos bija ieradušies arī Čehijas Izpilddirektoru asociācijas (STMOU) valdes loceklis Cheb izpilddirektors
Vāclavs Sīkora un Slovākijas Izpilddirektoru asociācijas (SCMA) prezidents Pasaules Izpilddirektoru
asociācijas (ICMA) Eiropas nodaļas vadītājs Kameninas pilsētas izpilddirektors Pēters Āgs.

LPIA jaunās Valdes sastāvs: (nākamajā lappusē, attēlā no kreisās) Guntars Gogulis (Jēkabpils pilsēta),
Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads), Ivo Virsis (Rūjienas novads), Andris Razma (Priekules novads),
Agris Vilks (Dobeles novads), Agris Bukovskis
(Mālpils novads) un Dmitrijs Pavlovs (Rīga).
Par LPIA Valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts līdzšinējais LPIA priekšsēdētāja vietnieks Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.
Viņa pirmo publisko runu jaunajā statusā klausieties šeit (audioieraksts).
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Vairāk lasiet šeit.
Līdzšinējā LPIA priekšsēdētāja Gunta Kalniņa
videosveicienu bijušajiem kolēģiem skatieties šeit.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas
biedru kopsapulce-konference

tāti un sniedza priekšlikumus bāriņtiesu darba
uzlabošanai. Konferencē uzstājās arī LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, kura uzsvēra: “Bāriņtiesas un sociālie dienesti ir
sadarbības partneri un komandas spēlētāji bērnu
tiesību aizsardzībā. Tas, kādi resursi pieejami (speciālisti, pakalpojumi, finansējums, politiķu atbalsts
un izpratne, sadarbība ar citām institūcijām), būtiski ietekmē darba efektivitāti.”

8. decembrī Liepājā notika Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedru kopsapulce-konference “Bāriņtiesas pārmaiņu procesā”. Tajā piedalījās
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga biroja un tiesu pārstāvji, kas pauda savu
viedokli par bāriņtiesu darbu un lēmumu kvali-
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPPA gada sapulce un piekrastes
sadarbības un koordinācijas grupas sēde
Jūrmalā

11:45 – LVAF aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldība” un piekrastes pašvaldību dalība tajā (LVAF direktors Jānis Rudzītis un LPS padomniece attīstības
un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa).
12:00 – Kājāmgājēju maršruta gar Baltijas jūras
piekrasti Latvijā un Igaunijā pirmā gada rezultāti un
turpmākā sadarbība ar pašvaldībām (Latvijas lauku
tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” vides un tūrisma projektu eksperts Juris Smaļinskis).
12:20 – Citi jautājumi, nākamā kopsapulce u.c.
Apvienotās LPPA un piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēdes darba kārtība:
13:00 – Ievadvārdi (LPPA Valdes priekšsēdētājs un
VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore Inguna Urtāne).
13:05 – Jūras plānojuma izstrāde un pašvaldību
pārvaldījumā esošās jūras piekrastes daļas un jūras
telpas plānošana (I. Urtāne).

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) sapulce un apvienotā LPPA un piekrastes sadarbības
un koordinācijas grupas sēde notiks 12. decembrī
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē (Turaidas ielā 1).

13:30 – Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam: izpilde, turpmākie piekrastes telpiskās attīstības stratēģiskie jautājumi un no
pamatnostādnēm izrietošie darbi, diskusijas un pateicība par padarīto (VARAM Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo, I. Urtāne). Diskusijā piedalīsies piekrastes pašvaldību, ministriju un
plānošanas reģionu pārstāvji u.c., vadīs G. Lukstiņa.

LPPA sapulces darba kārtība:
10:30 – Dalībnieku reģistrācija.
11:00 – Sapulces atklāšana (Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe, Jūrmalas
pilsētas domes deputāts Jānis Lediņš, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

14:15 – Dzintaru koncertzāle un Jūrmalas osta: iepazīšanās ar Jūrmalā paveikto (J. Lediņš).

11:10 – Pārskats par paveikto, aktuālie jautājumi
un turpmākie darbi (LPPA Valdes priekšsēdētājs
Māris Dadzis).

Gunta Lukstiņa,
LPPA sekretāre, LPS padomniece
attīstības un plānošanas jautājumos

11:30 – LPPA Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka un Valdes locekļa vēlēšanas.

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla
sanāksme

Rīgas prakse (Rīgas domes Labklājības departaments).
12:00–13:00 – Ogres novada sociālā dienesta
prakse sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzībā
(Ogres novada sociālais dienests).

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla sanāk
sme notiks 15. decembrī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1).

13:00–14:00 – Diskusija, jautājumi un atbildes.

Darba kārtība:

Gatavojoties sanāksmei, aicinājums iepazīties ar
žurnālā “Sociālais darbs Latvijā” 1/2016 (41. lpp.)
publicēto Mārtiņa Moora rakstu “Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana” (šeit).

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.
10:00–12:00 – Jauna sociālā pakalpojuma ieviešana un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzība;
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Sanāksme notiks tikai klātienē, tiešraide netiks
nodrošināta. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ
sākotnēji dalībai var pieteikt vienu dalībnieku no
pašvaldības.

Pieteikšanās dalībai klātienē līdz 12. decembra
darba dienas beigām, reģistrējoties šeit.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

Videokonference par izmaiņām Atkritumu
apsaimniekošanas likumā
LPS un VARAM 13. decembrī plkst. 9 organizē videokonferenci par izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā.
Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

TIEŠRAIDE

LPS diskusija par kooperatīvajām
krājaizdevu sabiedrībām

spektīvas;
* krājaizdevu sabiedrību apvienības likums un kooperatīvā banka jeb otrā līmeņa kooperatīvā krāj
aizdevu sabiedrība.

15. decembrī plkst. 14 LPS kopā ar Finanšu ministriju un pašvaldībām organizē diskusiju par krājaizdevu kooperatīvo sabiedrību (KKS) attīstības iespējām.

Diskusija tiks translēta videotiešraidē LPS interneta
vietnē http://www.lps.lv/tiešraide/, taču vēršam
uzmanību, ka šī ir darba diskusija un ieraksts netiks
uzglabāts LPS arhīvā.

Darba diskusijā tiks izskatītas šādas tēmas:
* normatīvā bāze KKS un pašvaldības iesaistes iespējas;

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

* krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības per-

TIEŠRAIDE

Videokonference par publisko ūdeņu
pārvaldību

konkursa vispārīgie nosacījumi;
* publisko ūdeņu izpētes projekti un ūdenstilpju
apsaimniekošanas plānu izstrāde;

LPS sadarbībā ar LVAF administrāciju 19. decembrī
plkst. 10 rīko videokonferenci “Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkurss aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība””.

* publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes;
* plānošanas dokumenti, kas pamato projektā īstenojamās aktivitātes;

Videokonferences darba kārtība:

* plānoto informatīvo semināru tematika, laiks un
vietas.

* projektu konkursā atbalstāmās aktivitātes un
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Videokonference tiešraidē būs skatāma LPS vietnē
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs – Tiešraide”. Tās laikā jautājumus var iesūtīt uz e-pasta
adresi tiesraide@lps.lv. Interesenti aicināti piedalī-

ties videokonferencē arī klātienē.

Novadu valdes sēde

tālākajiem soļiem skolu tīkla optimizācijā un tās papildinājumus, kā arī citus aktuālos jautājumos.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

19. decembrī plkst. 13 Pašvaldību savienībā notiks Novadu valdes sēde. Tajā izskatīs 24. novembrī
Novadu dienā Aizkrauklē sagatavoto rezolūciju par

Andra Rakšte,
LPS padomniece novadu darbības jautājumos

LPS NESASKAŅO
Par likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, 1. pielikums.

nistratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai”, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu”, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas noteikumi”, 4. pielikums.
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamo īpašumu pārdošanu”, 5. pielikums.
Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā izmanto
2018. gadam paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla
izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”, 6. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, admi-

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
30. novembra valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

administratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai”

VSS-1253 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”

VSS-1234 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos
Nr. 927 “Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un
drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un
sagatavošanas kārtību””

VSS-1257 – Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai,
12

VSS-1238 – Konceptuāls ziņojums “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”

tā, Olaines novadā nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā”

VSS-1236 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr.
193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas
noteikumi””

7. decembra valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:
VSS-1269 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos
Nr. 692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.
pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas
pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi””

VSS-1237 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.
467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi””

VSS-1261 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-1262 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-1258 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.
299 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū” īstenošanas noteikumi””

VSS-1274 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92a, Daugavpilī, nodošanu
Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-1275 – Plāna projekts “Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.–
2020. gadam”

VSS-1259 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr.
264 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi””

VSS-1280 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”
VSS-1281 – Likumprojekts “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”

VSS-1242 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam paredzēto apropriāciju Valsts
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu
sistēmas pilnveidei”

VSS-1264 – Rīkojuma projekts “Par XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI Deju svētku norises vietām”
VSS-1278 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr.
264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām””

VSS-1243 – Pamatnostādņu projekts “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018.–
2050. gadam”
VSS-1244 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā
pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai
par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem”

VSS-1277 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā valsts pārvaldes
funkcijas īstenošanai”
VSS-1266 – Likumprojekts “Grozījumi Jūras vides
aizsardzības un pārvaldības likumā”

VSS-1247 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos””

VSS-1267 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi””

VSS-1249 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Darvdedži–Kažoki 2” Olaines pagas13

VSS-1270 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr.
265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

VSS-1271 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.
485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles kārtība””

APSVEICAM!
“Zaļie” uzņēmumi un pašvaldības
saņēmuši tradicionālās “Zaļās izcilības
balvas”

siltumtīkli”, AS “Ventspils tirdzniecības osta”, SIA
“Neste Oil Latvia” (degvielas uzpildes stacija Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 146), SIA “IMA Signāls”, zemnieku saimniecībai “Siveci 1”, SIA “Zieglera mašīnbūve” un SIA “East Metal” (Daugavpils filiāle). Par
teicami paveiktu darbu radiācijas drošības prasību
ievērošanā apbalvojumu saņēma SIA “Cemex”.

6. decembrī svinīgā ceremonijā Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī Valsts vides dienests (VVD)
pasniedza tradicionālo nozares apbalvojumu “Zaļās
izcilības balva”. To jau trešo gadu VVD piešķir uzņēmumiem un pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī
ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības,
kā arī pēc savas iniciatīvas mazina ietekmi uz vidi.

Lai motivētu uzņēmējus ikdienā strādāt un rīkoties
pēc zaļās domāšanas principiem, pirmo reizi tika
pasniegtas arī veicināšanas balvas “Izaicinājums
ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””. Pie veicināšanas balvām tika SIA “Rojas DzKU”, SIA “Jelgavas ūdens”,
AS “Agrofirma Tērvete”, AS “Tērvetes AL” un zemnieku saimniecība “Vilciņi-1”.

“Zaļā izcilības balva” tika pasniegta Cesvaines novada domei un Līvānu novada domei un uzņēmumiem: SIA “Liepājas enerģija”, AS “Rēzeknes

Foto: Valsts vides dienests

14

“Platīna peles” laureāti e-pakalpojumu
jomā

Drošāka interneta centru par konferenci-domnīcu
“Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini!”. Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera savu balvu
piešķīra AS “Printful Latvia” par pilna servisa risinājumu e-komercijas veikaliem.

7. decembrī Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) organizētajā konferencē tika nosaukti Latvijā labākie informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumi un Latvijā labākais e-skolotājs. Laureāti saņēma prestižo
nozares balvu “Platīna pele 2017”, kas tiek piešķirta jau 11. gadu, un vairākas speciālbalvas.
Balvai “Platīna pele 2017” šogad tika iesniegti 40
pieteikumi četrās pamatkategorijās. Konferences
galvenā partnera SIA “Latvijas mobilais telefons”
speciālbalvu saņēma AS “Latvijas valsts meži” par
LVM GEO Mobile risinājumu. Kategorijā “E-pārvaldes risinājumi, e-pakalpojumi sabiedrībai” balva
piešķirta dokumentu vadības sistēmas ieviešanai
Valsts ieņēmumu dienestā, ko īstenojusi AS “RIX
Technologies”. Kategorijā “Risinājumi biznesam”
balvu saņēma SIA “Files.fm” par risinājumu “Files.
fm Backup” – šifrētu failu rezerves kopiju servisa
datoriem un serveriem. Kategorijā “Labākā kiberdrošības iniciatīva” (kategorijas partneris – Aizsardzības ministrija) “Platīna peli 2017” saņēma SIA
“ABC software” informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas risinājums “e-StepControl”.

Par labāko e-skolotāju atzīta Talsu mūzikas skolas
skolotāja Inta Udodova, kurai kategorijas partneris
SIA “Tilde” piešķīra naudas prēmiju 1000 eiro apmērā. SIA “Tilde” speciālbalvu “Par izcilību un līderību 20 gadu garumā, ieviešot IT iespējas mācību
procesā” saņēma Ogres Valsts ģimnāzijas direktore
Aina Bērce. Savukārt Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu pasniedzēja Ilze Grinfogele tika
pie laikraksta “Dienas Bizness” lasītāju simpātiju
balvas.

Par veiksmīgāko e-paraksta integrācijas risinājumu
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” speciālbalvu saņēma Latvijas Republikas Prokuratūras informācijas sistēma (ProIS) un e-paraksta risinājums, ko izstrādājusi SIA “ZZ dats”. Aizsardzības
ministrijas Goda rakstu saņēma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa”
Latvijas nacionālā reģistra jaunās
nominācijas

“Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gadsimtam”, Latvijas Nacionālā bibliotēka par nomināciju
“Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija (18.–19. gs.)” un
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts par
nomināciju “Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa
valču kolekcija (1926–1947)”.

8. decembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā
norisinājās UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra jauno nomināciju
atklāšanas pasākums, kas pulcēja Latvijas atmiņas
institūciju pārstāvjus un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības partnerus. Pasākumā
sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas
“Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā saņēma LU Akadēmiskā bibliotēka par nomināciju

Sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas
“Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā saņēma arī Tukuma muzejs un Jēkabpils vēstures
muzejs par papildinājumiem nominācijai “Sibīrijā
rakstītas vēstules uz bērza tāss”.
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Attēlā: LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta
Kocere, Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe, LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore
Dace Bula, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu

sabiedrības programmu padomes priekšsēdētājs
Andris Vilks, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas
galvenā bibliogrāfe Sanita Briežkalne un LNB vadošā pētniece Beāte Paškevica.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Izglītības iestādes var pieteikt mācību
programmas pieaugušajiem 12 nozarēs

devējiem Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē
12 nozarēs apstiprinātas 148 mācību vajadzības,
kurās izglītības iestādes var pieteikt profesionālās
tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi izglītības iestāžu pieteikšanos pieaugušo
mācību īstenošanai otrajā pieteikšanās kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Līdz
2018. gada 18. janvārim izglītības institūcijas var
iesniegt mācību programmas 12 dažādās nozarēs.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem, mācību vajadzībām nozarēs, kā arī pieteikuma veidlapas un cita noderīga informācija pieejama VIAA
vietnē, pieaugušo izglītības sadaļā pie izsludinātajām atlasēm.

Atlasē var pieteikties izglītības iestādes, kas atbilst
izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS)
prasībām un iesniedz vismaz vienu izglītības pro
grammu kādā no 12 nozarēm. Sadarbībā ar darba

VIAA arī rīko informatīvus seminārus par izglītības
iestāžu dalību projektā – 12. decembrī plkst. 11 un
14. decembrī plkst. 11.
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Diskusija par bērnu līdzdalību Latvijā

Baznīcas ielā 25, 4. stāvā, konferenču telpā) organizē diskusiju “Bērnu līdzdalības novērtējums Latvijā:
tiesiskais regulējums un prakse bērnam būtiskajās
dzīves jomās”.
Pasākumā tiks prezentēts nacionālais ziņojums par
bērnu līdzdalības novērtējumu Latvijā un apspriesti
iespējamie risinājumi situācijas uzlabošanai.

LM sadarbībā ar Tiesībsarga biroju, biedrību “Latvijas bērnu labklājības tīkls” un Eiropas Padomi
12. decembrī plkst. 13 Tiesībsarga birojā (Rīgā,

Plašāka informācija šeit.

Latvijas nodokļu maksātāju forums

pilnveidotu darbu ar nodokļu maksātājiem.

Turpinot ierobežot ēnu ekonomiku, Finanšu ministrija aicina viedokļu līderus, uzņēmējus, nozaru profesionāļus un valsts institūciju pārstāvjus uz
kopīgu diskusiju par efektīvākiem risinājumiem, lai

Latvijas nodokļu maksātāju forums pulcēs vairāk
nekā 300 dalībniekus no dažādām nozarēm un norisināsies 13. decembrī Biznesa augstskolas Turība
Konferenču zālē Rīgā, Graudu ielā 68.

Apbalvos ģimenei draudzīgākās
pašvaldības

Noslēdzies pirmais VARAM organizētais konkurss
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kurā piedalījās 55
Latvijas pašvaldības, kas tika vērtētas trīs pašvaldību grupās – republikas nozīmes pilsētas, reģionālas
nozīmes attīstības centri un pārējās pašvaldības.
Konkursa noslēguma ceremonijā 14. decembrī Rīgas Motormuzejā (Rīgā, S. Eizenšteina ielā 8) suminās Latvijas labākās pašvaldības. Viena no ģimenei
draudzīgajām pašvaldībām papildus VARAM balvai
iegūs konkursa lieldrauga SIA “Jūrmalas mežaparki” dāvāto rotaļu laukumu.
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Pirms noslēguma ceremonijas paredzēta diskusija
par nacionālajā līmenī plānotajiem pasākumiem
ģimeniskas vides radīšanai pašvaldībās. Pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Rīgas Mo-

tormuzeja – Ģimenei draudzīgākā muzeja 2017 –
ekspozīciju.

Iespējams pieteikties iepirkumu gada
konferencei

balvas pasniegšanas ceremonijā – pasniegs balvas
vairākās nominācijās kā pateicību un novērtējumu
pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem. Tās tiks pasniegtas arī iepirkumu jomā iesaistītām personām par ieguldījumu
šīs jomas attīstībā.

Plašāka informācija šeit.

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un LPS rīko Iepirkumu gada balvas
pasniegšanu un gada nozīmīgāko konferenci iepirkumu jomā, kas norisināsies 2018. gada 18. janvārī
Rīgā.

Dalībai šajā pasākumā līdz 14. decembrim var reģistrēties arī pašvaldību pārstāvji, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama šeit.

Pasākuma pirmajā daļā – iepirkumu gada konferencē – tiks runāts par aktualitātēm un izmaiņām
iepirkumu jomā. Svinīgajā daļā – Iepirkumu gada

Informācija par pasākumu pieejama šeit.
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Pašvaldības aicinātas pieteikt jaunās
būves gadskārtējai skatei
Latvijas pašvaldības tiek aicinātas piedalīties skatē
“Gada labākā būve Latvijā 2017” un pieteikties kādā
no septiņām nominācijām: “Dzīvojamā jaunbūve”,
“Sabiedriskā jaunbūve”, “Pārbūve”, “Atjaunošana”,
“Restaurācija”, “Inženierbūve” un “Ainava”.
Skates nolikumu var apskatīties šeit.
Līdz 20. decembrim pašvaldības var izvirzīt izcilas
sava reģiona būves skates mājaslapā http://gadabuve.lv/ vai e-pastā gadabuve@gmail.com.

LPS aicina jauniešus pieteikties EP
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa
plenārsēdēm

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress aicina jauniešus pieteikt dalību divās
kongresa plenārsēdēs, kas norisināsies 2018. gada
27.–29. martā un 6.–8. novembrī Strasbūrā (Francijā). Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus segs
kongress.
Kongresa birojs dalībai izvēlēsies pa vienam jaunietim no katras kongresa dalībvalsts. Izvēlēto jauniešu uzdevums būs aktīvi piedalīties divās kongresa
plenārsēdēs, kā arī, atgriežoties mājās, ieviest projektu kongresa iniciatīvā “Atjaunojošā politika”.
Interesentiem sava dalība jāpiesaka līdz 2018. gada
8. janvārim, iesniedzot aizpildītu pieteikuma formu
un īsu video (ne ilgāk par 30 sek.).
Sīkāka informācija, prasības pretendentiem un pieteikuma forma pieejama šeit.

Foto: CLRAE

Labas ziņas pašvaldībām, attīstības
sadarbības projektu īstenotājām

ĀM divpusējais attīstības sadarbības finansējums
2018. gadā ir 463 813 eiro. Pozitīvi vērtējams, ka
gandrīz puse no finansējuma jeb 213 013 eiro tiks
novirzīti granta projektu konkursu īstenošanai
Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam. Ņemot vērā pašvaldību lielo interesi attīstības sadarbības projektu īstenošanā, salīdzinot
ar 2017. gadu, finansējums projektu īstenošanai
palielināts par 36%. Grantu projektu konkursu ĀM
izsludinās jau 2018. gada sākumā. Janvārī notiks
seminārs potenciālajiem projektu īstenotājiem –

8. decembrī Ārlietu ministrijā (ĀM) Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdē
tika atbalstīta Attīstības sadarbības politikas plāna
2018. gadam tālāka virzība. To plānots izsludināt
14. decembra valsts sekretāru sanāksmē. Plānā iekļauti konkrēti pasākumi Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam
ieviešanai.
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pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. ĀM iecere ir vienkāršot projektu pieteikšanu
un atbalstīt ilglaicīgu projektu (3 gadu) īstenošanu,
nodrošinot projektu ilgtspēju.

biedrības organizācijas sabiedrības informēšanas
pasākumu nodrošināšanai un projektu īstenotāju
spēju stiprināšanai. Konsultatīvā padome atbalstīja
5000 eiro piešķiršanu LPS dalībai Eiropas Savienības pašvaldību platformā, tajā skaitā sabiedrības
informēšanas pasākumu īstenošanai.

Tāpat kā iepriekšējos gados, tiks izsludināts arī
līdzfinansējuma konkurss, lai atbalstītu pilsoniskās
sabiedrības organizāciju īstenotos attīstības sadarbības un globālās izglītības projektus, kas ieguvuši
finansējumu no citiem donoriem.

Janvārī LPS informēs pašvaldības par iespējām piedalīties granta projektu konkursā un seminārā.
Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

ĀM 2018. gadā turpinās atbalstīt pilsoniskās sa-

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS
Ziemassvētkus gaidot

Rīgā sācies festivāls “Ziemassvētku egļu
ceļš”
Akcentējot leģendu par pirmo rotāto Ziemassvētku
eglīti Rīgā, 6. decembrī Rātslaukumā tika atklāts vides mākslas objekts “Egle”, kā arī iedegta viena no
galvaspilsētas centrālajām svētku eglēm – Rātslaukuma egle –, vienlaikus izziņojot arī 8. vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” sākumu.
Šogad festivālā būs apskatāmi profesionālu māk
slinieku, radošo industriju pārstāvju un Latvijas
Mākslas akadēmijas studentu veidoti vides objekti, kopskaitā 41 mākslas darbs – gan šogad tapuši
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jauni vides objekti, gan iepriekšējo gadu labākie un
iedzīvotāju iemīļotie mākslas darbi.

objektus iepazīt laikā, kad ielās iedegas spuldzes,
palīdzēs īpaši sagatavota karte, kas pieejama gan
interneta vietnē www.eglufestivals.lv, gan tūrisma
informācijas centros.

Ziemassvētku egļu ceļu izstaigāt un piedāvātos

Liepāja Ziemassvētku rotājumos

Pilsētas centrā bērnus atkal iepriecinās pulksteņa
slidkalniņš, lukturīšu namiņi, adventes sveces un
Liepājas Universitātes priekšlaukums ar Lielo pasaku grāmatu. Adventes sveces Rožu laukumā šogad
ir jaunā izskatā un Lielā pasaku grāmata papildināta ar jauniem rotājumu motīviem.
Cauri visai pilsētai atkal kursēs Ziemassvētku tramvajs. Ziemeļu, Klaipēdas un Brīvības ielu rotās jau
ierastais lukturu motīvs. Lukturi un eglītes rotās
arī vairākus skvērus un ielu sadalošās joslas. No
iepriekšējiem gadiem saglabātos un papildinātos
rotājumus divus mēnešus uzturēs arī Šķēdes, Uliha, M. Ķempes, Slimnīcas, Ganību un Pulvera ielā,
Karostā, kā arī uz pilsētas robežām, uz Jaunā un
Kalpaka tilta.

2. decembrī Liepājas centrā, Rožu laukumā, atkal
tika iedegta adventes laika pirmā svece. Ziemassvētku un gadumijas laikā laukumu rotās no zaļu
egļu skujām darināts adventes vainags ar balto tiltiņu tam pāri.

Jaunu vietu atradušas piparkūku mājiņas: šogad
tās izvietotas Annas tirgū, blakus Jaunliepājas Ziemassvētku eglei.

Ziemassvētku laikā Kuldīgā aicina doties
rūķīšiem pa pēdām

Jau pazīstamos svētku rotājumus pie apgaismes laternām, lampiņām apvītos kokus, daudzu iemīļotās
zvaigžņotās debesis Liepājas ielā un ziemeļbriežu
vilktās krāšņās kamanas skvērā pie kultūras centra
papildinājusi jauna rotājumu sērija ar rūķīšiem, lai
svētku gaidīšanas laikā pamudinātu doties pastaigā
pa pilsētu un izbaudīt Ziemassvētku noskaņu. Ideja
tapusi, iedvesmojoties no bērnības atmiņām par

Lai Kuldīgas svētku rota ik gadu būtu atšķirīga un
oriģināla, ieguldīts liels radošs darbs, arvien meklētas jaunas idejas. Pašvaldības Būvvaldes vadītājas
vietniece māksliniece Inese Sulojeva, kura rūpējas
par Kuldīgas svētku rotu, šogad sagādājusi kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem pārsteigumu, izrotājot
pilsētu ar improvizētām rūķu mājiņām, kas ļauj doties rūķīšiem pa pēdām viņu ceļā pēc Ziemassvētku
eglītes.

Foto: Ričards Sotaks

Kā jau ierasts, Kuldīgu rotā svētku egles gan Rāts
laukumā, gan Pilsētas laukumā. Galvenā svētku
egle Rātslaukumā ir Snēpeles pagasta “Nornieku”
saimnieku Pētera Gobzema un Andas Šīmanes dāvana svētkos, bet Pilsētas laukumam piemērota
egle atrasta augam nomaļā vietā uz pašvaldībai
piederošas zemes.
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saņemtajām skaistajām svētku kartītēm ar ziemīgām ainiņām, rūķiem un zvēriņiem – tās māksliniecei ļoti patikušas.
Rūķīšu ceļš pretī Ziemassvētku brīnumam sākas Pilsētas laukumā, kur izveidots neparasts rūķu ciems.
Lai varētu godam nosvinēt gada baltākos svētkus,
rūķīšiem trūkst Ziemassvētku eglītes, tāpēc viņi do-

das to meklēt. Izstaigājot Liepājas ielu, ik pa laiciņam iespējams piestāt pie kāda no dažādu lielumu
lukturiem un apskatīt, ko rūķīši pa ceļam darīja un
ar ko sastapās. Rotājumu sērija noslēdzas Rātslaukumā pie strūklakas. Rūķīšu mājiņas vieglāk atrast
palīdzēs izvietotās norādes un pastaigas sākumā un
beigās atrodamā karte.

Ziemas saulgriežu laiks Kārļa Ulmaņa
piemiņas muzejā “Pikšas”

Sagatavojuši: Dzintra Āboliņa, Indra Vilde, Aigars Štāls, Kristīne Duļbinska un Jānis Mergups-Kutraitis
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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