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LPS Valde apspriež VARAM izstrādāto 
plāna projektu par sadarbības teritorijām 
un vienojas par tālāko rīcību

1. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde, kurā tika skatīti vairāki jautājumi. 
Kā pirmais tika skatīts jautājums par Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
izstrādāto plāna projektu “Valsts pārvaldes institū-
ciju sadarbības teritorijas” un par situāciju ar ped
agogu atalgojumu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis klātesošos infor-
mēja, ka 24. oktobrī notikusi VARAM, LPS un paš-
valdību vadītāju tikšanās, kurā ministrijas pārstāvji 
pastāstīja par plāna nepieciešamību un sadarbības 
teritoriju izveides mērķiem. Ministrijas sagatavota-
jā prezentācijas materiālā teikts, ka sadarbības iz-
veides mērķi ir vairāki, galvenie no tiem: valsts te-
ritoriālo strukturējumu padarīt saprotamāku iedzī-
votājiem un pašai valsts pārvaldes sistēmai; labāki 
priekšnosacījumi nacionālās drošības nodrošinā-
šanai; racionālāk izmantot ES fondu, valsts un paš-
valdību budžeta līdzekļus; institūciju un uzņēmēju 

kopdarbība apriņķos ilgtermiņā radītu efektīvākus 
priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un 
investīciju piesaistei; sadarbības teritorijas turpi-
nātu un veicinātu tālāku pašvaldību brīvprātīgo 
apvienošanos. Šobrīd VARAM paredzējusi, ka tiks 
izveidotas 29 šādas sadarbības teritorijas.

Ministrs Kaspars Gerhards šo jautājumu kā vienu 
no prioritāriem uzdevumiem iekļāvis Valdības rīcī-
bas plānā.

Gan tikšanās laikā, gan arī LPS Novadu apvienības 
sēdē, gan arī šoreiz pašvaldību vadītājiem radās 
vairāki būtiski jautājumi, tāpēc Valde nolēma vēr-
sties ministrijā ar vēstuli. Tajā tiks iekļauti jautāju-
mi, kuru izskaidrošana sniegtu plašāku priekšstatu 
par minētajām sadarbības teritorijām.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/zinas/lps/3372-lps-valdes-apspriez-
varam-izstradato-plana-projektu-par-sadarbibas-
teritorijam-un-vienojas-par-talako-ricibu.

Jana Bunkus, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Videokonference par XXVI Vispārējo 
latviešu dziesmu un XVI deju svētku 
sagatavošanu

1. novembrī LPS notika videokonference par XXVI 
Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku sa-
gatavošanu, proti, par deju lieluzvedumu “Māras 
zeme”. Par vērienīgā uzveduma sagatavošanas dar-
biem pastāstīja mākslinieciskā darba grupa: māk-
slinieciskie vadītāji Jānis Purviņš un Jānis Ērglis, kā 
arī režisors Vilmārs Seņkovs.

Plašāku informāciju par šiem svētkiem var atrast 
Latvijas Nacionālā kultūras centra interneta vietnē: 
http://www.lnkc.gov.lv, bet LPS videokonferences 
ierakstu: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3378-videokonference-par-xxvi-vispa-
rejo-latviesu-dziesmu-un-xvi-deju-svetku-sagata-
vosanu.

Jana Bunkus, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Apspriež sagatavotos priekšlikumus 
degradēto teritoriju klasifikācijai

2. novembrī LPS notika seminārs “Par sagatavota-
jiem priekšlikumiem degradēto teritoriju klasifikā-
cijai, to noteikšanai un informācijas iegūšanai”.

Tiešsaistes ieraksts un diskusijā apskatītās prezentā-

cijas atrodamas LPS interneta vietnē: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3383-se-
minars-par-sagatavotajiem-priekslikumiem-degra-
deto-teritoriju-klasifikacijai.

Jana Bunkus, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Diskutē par pašvaldību lomu 
uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju 
piesaistes veicināšanā
LPS un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
3. novembrī organizēja diskusiju “Pašvaldības loma 
uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistes 

veicināšanā”, lai labāk izprastu un spētu nostiprināt 
savu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā.

“Prieks, ka šādās diskusijās aktīvi piedalās arī uz-
ņēmēji, kas vislabāk var pastāstīt, kādu atbalstu 
viņi gaida no pašvaldībām un kuri apstākļi kavē 
uzņēmējdarbību. Uzņēmēju skats un viedoklis ir 
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ļoti svarīgs, tāpēc LPS bieži organizē diskusijas tieši 
par uzņēmējdarbības un pašvaldību mijiedarbību,” 
atklājot diskusiju, uzsvēra LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis. 

“Mums ir ļoti jādomā par vietējā kapitāla uzņēmē-
jiem, tāpēc man ir prieks, ka šajā diskusijā pieda-
lās tieši vietējā kapitāla uzņēmēji, kuri var dalīties 
pieredzē par savu izaugsmi, veiksmēm un sarežģī-
jumiem, kas viņus skāruši sava biznesa attīstībā,” 

piebilda LPS padomniece uzņēmējdarbības jautā-
jumos Andra Feldmane. 

Tiešsaistes ieraksts un diskusijā apskatītās prezentā-
cijas atrodamas LPS interneta vietnē: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3385-
pas valdibas-loma-uznemejdarbibas-attistiba-un-
investiciju-piesaistes-veicinasana.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Valkā sākas Latvija

Attēlā Vents Armands Krauklis

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme 4. novembrī notika Valkā – vietā, 

“kur sākas Latvija”, jo Valka atrodas tieši pie Igauni-
jas robežas. Tomēr Latvijas Republikas valsts svētku 
mēnesī varētu uzsvērt arī to, ka te Latvija sākusies 
arī vēsturiskā nozīmē, jo 1917. gada 29. novembrī 
Valkā tika sperts viens no pirmajiem soļiem pretim 
neatkarīgas valsts izveidei – tika dibināta Latviešu 
pagaidu nacionālā padome, un pirmajā sesijā tā 
nolēma sasaukt Satversmes sapulci un izstrādāt 
autonomijas projektu.

Valkas novada prezentācija šoreiz bija ne tikai iz-
zinīgi bagāta, bet arī īpaši atraktīva. Vai gan citāds 
varētu būt novada domes priekšsēdētāja Venta 
Armanda Kraukļa “priekšnesums”! Viņš pārlieci-
nāja klātesošos par to, ka Valkā ir labi dzīvot. Īpaši 
unikāls ir fakts, ka Valkai ir dvīņu pilsēta Valga, ar 
kuru vieno kopīga vēsture, resursi, kultūras dzīves 
daudzveidība un sadarbība. Novada vadītājs pa-
lepojās, ka izdevies iegūt finansējumu Latvijas un 
Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā dvīņu 
pilsētu centra pārveides projektam. Par to nācies 
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cīnīties gan Tallinā un Rīgā, gan Briselē. Centra teri-
torijas un gājēju ielas pārveidei rezervēti 3,6 miljo-
ni eiro. Interesanti, ka projekta skiču konkursā uz-
varējis katalāņu arhitekts no Barselonas. Savukārt 
Valgas vecpilsētas pārveides projekts tiks īstenots 
itāļu arhitekta redzējumā. 

Prezentāciju turpināja Valkas novada domes Attīstī-
bas un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 
kura iepazīstināja ar pārrobežu sadarbības projek-
tiem.

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informēja par 
Valdes sēdē izskatītajiem jautājumiem un ielūkojās 
2017. gadā. Ņemot vērā izpilddirektoru lielo intere-
si par izbraukuma sanāksmēm, kurās rodas iespēja 
ne tikai diskutēt par problēmām, bet arī iepazīt ko-
lēģu veiksmes stāstus, nākamgad LPIA biedri Rīgā 
tiksies tikai vienreiz, 11. janvārī, gadu uzsākot. Ielā-
gojiet datumus un adreses! 3. februāris – Engure, 
3. marts – Madona, 7. aprīlis – Jelgavas pilsēta, 
12. maijs – Pāvilosta, 9. jūnijs – Preiļi, 4. augusts – 
Auce, 8. septembris – Ape, 6. oktobris – Dagda, 
3. novembris – Rucava, 8. decembris – Bauska.

Valkas kultūras nama zāli todien piepildīja ne tikai 
izpilddirektori, bet arī līdzi atbraukušie attīstības 
un iepirkumu speciālisti, jo semināra galvenā tēma 
bija iepirkumi. LPS iepirkumu speciāliste Daina 

Dzilna informēja par jaunumiem Publisko iepirku-
mu likuma grozījumu gaitā, Iepirkuma gada balvu 
un gaidāmajiem semināriem.

Galvenā referente bija Iepirkumu uzraudzības biro-
ja vadītāja Dace Gaile, kas informēja par publisko 
iepirkumu organizēšanas aktualitātēm, bet Ilgtspē-
jīgas būvniecības padomes priekšsēdētājs Gints 
Miķelsons – par saimnieciski izdevīgāko iepirku-
mu kritērijiem būvprojektiem un būvdarbiem (tajā 
skaitā energoefektivitāti un zaļajiem kritērijiem).

Valkas novada izpilddirektors Aivars Cekuls todien 
bija sev raksturīgi “nemanāms”, toties pasākuma 
perfektais plānojums un norise liecināja par apjo-
mīgu veikumu ciemiņu sagaidīšanā. Par to paldies 
A. Cekulam un viņa atbalsta komandai! Arī par 
precīzi organizētajiem četru autobusu maršrutiem, 
kuros varēja iepazīt Valku un apciemot novada 
veiksmes stāstus – uzņēmumus “efnNORD”, “PEPI 
RER”, kā arī ar Norvēģijas finanšu instrumenta at-
balstu skaisti atjaunoto Valkas mākslas skolu.

Valkas sanāksmē tapa videoieraksts, tātad norisei 
būs iespēja sekot LPS YouTube kontā https://www.
youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJz-
r8esWw vai LPS mājaslapā.

Daina Oliņa
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Valsts pētījumu programmas “EKOSOC
LV” forumā informē par veiktajiem 
pētījumiem Latvijas tautsaimniecībai 
nozīmīgās jomās

3. novembrī Latvijas Universitātes 
(LU) Mazajā aulā tika atklāts valsts 
pētījumu programmas “Tautsaim-
niecības transformācija, gudra iz-
augsme, pārvaldība un tiesiskais 

https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai: 
jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības 
veidošanai EKOSOC-LV” forums “Gudra izaugsme. 
Izaicinājumi un risinājumi”.

LU profesors Juris Krūmiņš foruma ievadā uzsvēra, 
ka šīs valsts pētījumu programmas logo – desmit 
bišu šūnas – simbolizē ne tikai programmā apvie-
noto projektu skaitu, bet arī to daudzo zinātnes no-
zaru kopumu, kuras šī programma aptver. “Mūsdie-
nās panākumi gūstami, tikai pārkāpjot robežas – ne 
vien meklējot dažādu zinātnes nozaru saskarsmes 
punktus, bet arī pārkāpjot pāri administratīviem, 
birokrātiskiem un teritoriāliem šķēršļiem. Šādā 
virzienā, manuprāt, attīstās arī šī valsts pētījumu 
programma.”

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spā-
rītis, nolasot Ministru prezidenta Māra Kučinska 
apsveikuma vārdus forumam, pauda pārliecību, ka 
šī valsts pētījumu programma un pētījumu rezultāti 
sniegs realitātes sapratni par valsts tautsaimniecī-
bā notiekošajiem procesiem un tādējādi, atšķirībā 
no daudzajām resoru izstrādātajām stratēģijām, 
kas paliek uz papīra, sniegs ticamu un pamatotu 
orientieri politikas veidotājiem.

Akadēmiķe Baiba Rivža uzsvēra, ka programma 
attīsta starpdisciplināru pieeju pētniecībai, kā arī 
sekmē sadarbību starp Latvijas augstskolām un to 

mācībspēkiem. Sevišķi programmā tiek sekmēta 
jauno zinātnieku, kā arī doktorantu, maģistrantu 
un citu studentu iesaiste. “Tas nes augļus, mēs la-
bāk sadarbojamies un labāk saprotam viens otru,” 
rezumēja B. Rivža. Valsts pētījumu programmas pa-
nākumus tās vidusposmā uzteica Studiju un zināt-
nes administrācijas pārstāve Sandra Sidiki.

LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis pievienojās 
apsveicējiem un pauda, ka Latvijas valstij ir vajadzī-
ga gudra izaugsme. “Es vēlētos, lai pētījumu rezul-
tāti un secinājumi tiku novadīti līdz sabiedrībai un 
politisko lēmumu pieņēmējiem.”

Plašāka informācija: http://www.lza.lv/index.
php? op tion=com_content&task=view&id=3446&I
temid=55.

Zemgales forums “Viedā ekonomika: 
zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”

Forums norisināsies 15. novembrī plkst. 13–17.30 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sudraba 
zālē Jelgavā, Lielajā ielā 2.

Rīkotāji: Latvijas Zinātņu akadēmija, VPP EKOSOC-

LV, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, 
LPS, Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas novada dome, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Pasākuma moderatori: Ojārs Spārītis un Andris 
Jaunsleinis.

Plašāka informācija un dienas kārtība 1. pielikumā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3446&Itemid=55
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3446&Itemid=55
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3446&Itemid=55
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p1.pdf
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 8. novembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, LPS 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. “Upes un ezeri, kas atzīti par riska ūdensobjek-
tiem 2016.–2021. gadā, un to stāvokļa uzlabo-
šanai nepieciešamā rīcība” (ziņo Iveta Teibe, 
VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens 

resursu nodaļas vadītāja)

2. Par projektu “Par sadarbības teritorijām” (ziņo 
Jānis Eglītis, VARAM parlamentārais sekretārs)

3. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespējams uzdot 
jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas izbraukuma sēde

Sēde notiks 8. novembrī plkst. 10–16 Zemgales re-
ģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā, Svētes 
ielā 33.

Darba kārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.10 Sēdes atklāšana

 Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas do-
mes priekšsēdētājs

 Aivars Lācarus, Talsu novada domes 
priekšsēdētājs, LPS Sociālo un veselī-
bas jautājumu komitejas priekšsēdē-
tājs

10.10–10.20 Jelgavas pilsētas mājokļu politika, 
pašvaldības mājokļu piešķiršana

 Ziņo Sigita Beļaka, Jelgavas pilsētas 
domes administrācijas Īpašumu kon-
versijas pārvaldes vadītāja

10.20–10.40 Mājokļa pabalsta piešķiršanas kritē-
riji

 Ziņo Mārīte Liepiņa, Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Jelgavas soci-
ālo lietu pārvalde” Sociālās palīdzības 
administrēšanas nodaļas vadītāja

10.40–11.00 Mājokļu uzskaites sistēma

 Ziņo Alvis Stražinskis, Artūrs Rutkov-
skis, SIA “Jelgavas nekustamā īpašu-
ma pārvalde” speciālisti

11.00–11.25 Deinstitucionalizācijas process Jel-
gavas pilsētā: izaicinājumi un iespē-
jamie risinājumi

 Ziņo Jeļena Laškova, Jelgavas pilsē-
tas pašvaldības iestādes “Jelgavas 
sociālo lietu pārvalde” vadītājas viet-
niece pamatdarbības jautājumos

11.25–13.10 Pusdienas Zemgales reģiona kompe-
tenču attīstības centra telpās

13.10–14.10 Jelgavas pilsētas institūciju apmek-
lējums, grupās:

 1. grupa: Jelgavas bērnu sociālās ap-
rūpes centra, krīzes centra un dienas 
aprūpes centra pilngadīgām per-
sonām ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem apmeklējums (Zirgu 
ielā 47A Jelgavā).

 2. grupa: nakts patversmes, grupu 
dzīvokļu (Pulkveža Oskara Kalpaka 
ielā 9 Jelgavā), dienas centra “Integ-
ra” apmeklējums (Stacijas ielā 13 Jel-
gavā).

14.10 Jelgavas pilsētas apskate

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS IT jautājumu apakškomitejas sēde

Sēde notiks 9. novembrī plkst. 10.30 LPS mītnē 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Pašvaldību ERAF projektu satura apspriešana 
(Ventspils un Rīgas pašvaldību pārstāvji).

2. Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Pa-
domes regulai, ar ko interneta savienojamības 
veicināšanai vietējās kopienās groza regulu (ES) 
nr. 1316/2013 un regulu (ES) nr. 283/2014. (Sa-
tiksmes ministrijas un VARAM pārstāvji).

Lūgums reģistrēties dalībai klātienē, atverot šo 
saiti: http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalen-
dars/490-1-pasvaldibu-it-specialistu-sanaksme.

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi va-
rēs noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

- jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm adresēm: 
http://ej.uz/komiteju vai http://www.onecrm.
lv/LPS/OneMeetingPortal/;

- jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums no-
sūtīti e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/490-1-pasvaldibu-it-specialistu-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/490-1-pasvaldibu-it-specialistu-sanaksme
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
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ris.ogorodovs@lps.lv);

- kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sē-
des”;

- jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Turpinās pieteikumu pieņemšana skatei 
“Gada labākā būve Latvijā 2016”

17. oktobrī sākās pieteikšanās Latvijā vienīgajai 
būvniecības nozares profesionālo organizāciju or-
ganizētajai valsts mēroga skatei “Gada labākā būve 
Latvijā 2016”. Būvuzņēmēji, pasūtītāji, projektētāji, 
valstiskas un sabiedriskas organizācijas un pašval-
dības no 2016. gada 17. oktobra skatei “Gada labā-
kā būve Latvijā 2016” var izvirzīt būves septiņās no-
minācijās. Precīzu novērtējumu ikvienam būvnieku 
šogad radītajam dārgakmenim dos žūrija – vairāk 

nekā 30 mūsu valstī labākie būvindustrijas profe-
sionāļi un eksperti, kurus deleģējušas nozares sa-
biedriskās organizācijas. 17. oktobrī notika skates 
žūrijas pirmā sēde, kurā tika apstiprināts uzlabotais 
skates nolikums. Pieteikumi skatei “Gada labākā 
būve Latvijā 2016” tiek pieņemti Latvijas Būvnie-
ku asociācijā pa e-pastu lba@latnet.lv vai tālruni 
67228584.

Nolikums 2. pielikumā.

Plašāka informācija: http://latvijas-buvnieku-aso-
ciacija.lv/?p=2495.

Pieteikšanās konkursam “Labākais 
darbā ar jaunatni” pagarināta līdz 
17. novembrim

Līdz 17. novembrim vēl var pieteikties arī četrām 
nominācijām Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) jomā:

1. Nozīmīgākais atbalsts ES programmu Jaunatne, 
Jaunatne darbībā un Erasmus+ Jaunatne darbībā 
apakšprogrammas EBD veicināšanai reģionā (paš-
valdība).

2. Aktīvākā pašvaldības iestāde ES programmu Jau-
natne, Jaunatne darbībā un Erasmus+ Jaunatne 
darbībā apakšprogrammā EBD.

3. Aktīvākā jaunatnes organizācija, biedrība vai 
nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, ES pro-
grammu Jaunatne, Jaunatne darbībā un Erasmus+ 
Jaunatne darbībā apakšprogrammā EBD.

4. Pieredzes bagātākā atbalsta persona (mentors) 
darbā ar EBD projektos iesaistītajām personām.

Izvirzīt pretendentus līdz 17. novembrim var jebku-
ra fiziska vai juridiska persona.

Plašāka informācija: http://jaunatneslietas.lv/com-
ponent/content/article/16-jaunumi/3075-laba-
kais-darba-ar-jaunatni-nominacijas-eiropas-briv-
pratiga-darba-joma.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Seminārs Latvijas pašvaldībām par valsts 
atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību 
uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem

Plašāka informācija 3. pielikumā.

mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:lba@latnet.lv
http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv/?p=2495
http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv/?p=2495
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3075-labakais-darba-ar-jaunatni-nominacijas-eiropas-brivpratiga-darba-joma
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3075-labakais-darba-ar-jaunatni-nominacijas-eiropas-brivpratiga-darba-joma
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3075-labakais-darba-ar-jaunatni-nominacijas-eiropas-brivpratiga-darba-joma
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3075-labakais-darba-ar-jaunatni-nominacijas-eiropas-brivpratiga-darba-joma
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p3.pdf
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Aicina pieteikt labākos brīvprātīgā darba 
veicējus un organizētājus godināšanai 
“Gada brīvprātīgais 2016”

Tuvojoties Starptautiskajai 
brīvprātīgo dienai, Latvijas 
iedzīvotājus un organizācijas 
aicina pieteikt kandidātus go-
dināšanai “Gada brīvprātīgais 
2016”, kura norisināsies de-
cembra sākumā un kurā ap-

balvos gada labākos brīvprātīgā darba veicējus, kas 
devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, kā 

arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās orga-
nizācijas un pašvaldības.

Plašāka informācija: https://www.brivpratigie.lv/
gadabrivpratigais2016.

7. novembrī plkst. 16 Sabiedrības integrācijas 
pārvaldē notiks informatīvais seminārs brīvprātī-
gā darba organizatoriem (brīvprātīgā darba devē-
jiem), kurā Nodarbinātības valsts aģentūras pro-
jekta vadītājs Ints Teterovskis un koordinatore Ju-
rita Mikoviča detalizēti iepazīstinās organizācijas ar 
jauno informācijas sistēmu www.brivpratigie.lv un 
tās piedāvātām iespējām.

Reģionālie semināri par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts aicina piedalīties bez-

maksas informatīvajos semināros, kas tiek organi-
zēti Dagdā, Kuldīgā, Cēsīs un Jelgavā.

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/eiro-
papilsoniem/seminari/.

Eiropas Savienības māja aicina biedrības, 
jauniešu organizācijas un studentu 
pašpārvaldes piedalīties pasākumu ideju 
konkursā

Eiropas Komisijas pārstāvniecības, Eiropas Parla-
menta Informācijas biroja, ES mājas zināšanu, sa-
runu un mākslas istabu pārstāvji konkursa kārtībā 
izvēlēsies trīs interesantākās idejas un sniegs at-
balstu, lai iecerētie pasākumi notiktu zināšanu, sa-

runu un mākslas istabās 2016. gada decembrī. ES 
māja trīs laureātiem nodrošinās bezmaksas telpas, 
atbalstu pasākuma izziņošanā, kā arī apmaksās ka-
fijas pauzi (līdz 30 cilvēkiem).

Aicinām organizācijas aizpildīt pieteikumu tiešsais-
tē līdz 10. novembrim (ieskaitot).

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/ideju-kon-
kurss/es-maja-izsludina-ideju-konkursu-pasaku-
mu-rikosanai-decembri.

Tālākizglītība skolotājiem

“Lielvārda” kompetences centrs skolotājiem piedā-
vā dažādas tālākizglītības programmas. Apmācība 
notiek gan “Lielvārda” kompetences centrā (Rīgā, 

Baznīcas ielā 20/22), gan skolās un novados.

Jau tagad var pieteikties mācībām janvārī–aprīlī. 

Plašāka informācija 4. pielikumā.

https://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2016
https://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2016
http://www.brivpratigie.lv
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://ej.uz/pasakumsESmaja
http://ej.uz/pasakumsESmaja
http://esmaja.lv/ideju-konkurss/es-maja-izsludina-ideju-konkursu-pasakumu-rikosanai-decembri
http://esmaja.lv/ideju-konkurss/es-maja-izsludina-ideju-konkursu-pasakumu-rikosanai-decembri
http://esmaja.lv/ideju-konkurss/es-maja-izsludina-ideju-konkursu-pasakumu-rikosanai-decembri
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p4.pdf
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VARAM aicina uz semināru par valsts 
atbalsta nosacījumu piemērošanu 
pašvaldību uzņēmējdarbības projektos

VARAM aicina pašvaldību pārstāvjus pieteikties 
semināram par valsts atbalsta regulējuma piemē-

rošanu uzņēmējdarbību veicinošu projektu īsteno-
šanai Latvijā. Pasākums notiks 16. novembrī Peldu 
ielā 25 Rīgā (VARAM telpās).

Reģistrācija: http://ieej.lv/c3kKc. Plašāka informā-
cija: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_
relizes/?doc=23027.

Valsts pārvaldes komisija atbalsta 
ierosinājumu pašvaldību vēlēšanās 
iecirkņu darba laiku saīsināt par divām 
stundām

Turpmāk vēlēšanu iecirkņu darba laiks būs par di-
vām stundām īsāks – iecirkņi pašvaldību vēlēšanās 
vēlētājiem būs atvērti no pulksten septiņiem rītā 
līdz astoņiem vakarā. Par to 1. novembrī vienojās 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisi-
jas deputāti, nolemjot iesniegt izskatīšanai Saeimā 
grozījumus Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25282-valsts-parvaldes-
komisija-atbalsta-ierosinajumu-pasvaldibu-velesa-
nas-iecirknu-darba-laiku-saisinat-p.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://ieej.lv/c3kKc
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23027
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23027
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25282-valsts-parvaldes-komisija-atbalsta-ierosinajumu-pasvaldibu-velesanas-iecirknu-darba-laiku-saisinat-p
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25282-valsts-parvaldes-komisija-atbalsta-ierosinajumu-pasvaldibu-velesanas-iecirknu-darba-laiku-saisinat-p
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25282-valsts-parvaldes-komisija-atbalsta-ierosinajumu-pasvaldibu-velesanas-iecirknu-darba-laiku-saisinat-p
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25282-valsts-parvaldes-komisija-atbalsta-ierosinajumu-pasvaldibu-velesanas-iecirknu-darba-laiku-saisinat-p
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Sabiedrības vērtējumam nodod valsts 
pārvaldes reformu ceļa karti

Lai celtu valsts pārvaldes produktivitāti un pilnvei-
dotu nodokļu maksātāju naudas racionālu ieguldī-
šanu, Valsts kanceleja ir izstrādājusi diskusiju doku-
mentu par reformu virzieniem efektīvai, atbildīgai 
un elastīgai Latvijas valsts pārvaldei. Reformu ceļa 
karte ietver valsts pārvaldes struktūras un procesu 
vienkāršošanu, efektivitātes programmas ievieša-

nu, valsts pārvaldes konkurētspējas palielināšanu, 
darba sniegumā balstītu atalgojuma un novērtēša-
nas sistēmas ieviešanu, kā arī atbildīgu līdzdalību.

Diskusija par šo dokumentu ir atvērta līdz 11. no-
vembrim, komentārus var sūtīt e-pastā: reformas@
mk.gov.lv.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/sabiedribas-vertejumam-nodod-valsts-
parvaldes-reformu-cela-karti.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2016. gada 22. marta 
noteikumos nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lie-
tošanu””, 5. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktob-
ra noteikumos nr. 898 “Noteikumi par zemesgrāma-
tu nostiprinājuma lūguma formām””, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra 
noteikumos nr. 769 “Noteikumi par stacionāro teh-
noloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisi-
jas kvotu tirdzniecības sistēmā”, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra no-
teikumos nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti””, 

8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta no-
teikumos nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu””, 
9. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2009. gada 26. maija notei-
kumos nr. 484 “Noteikumi par valsts mērķdotāciju 
apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amat-
algu paaugstināšanai””, 10. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas tiek 
finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, sniegšanas 
noteikumi” [domāts: no valsts budžeta līdzekļiem 
finansēto institucionālo sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu sniegšanas noteikumi], 11. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-1060 – Likumprojekts “Grozījumi Patērētāju 
tiesību aizsardzības likumā”

VSS-1061 – Likumprojekts “Grozījumi Preču un pa-
kalpojumu drošuma likumā”

VSS-1062 – Rīkojuma projekts “Par ogļūdeņražu 
izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu 
Aizputes novada Lažas pagastā un Kuldīgas novada 
Gudenieku pagastā”

mailto:reformas@mk.gov.lv
mailto:reformas@mk.gov.lv
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas-vertejumam-nodod-valsts-parvaldes-reformu-cela-karti
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas-vertejumam-nodod-valsts-parvaldes-reformu-cela-karti
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas-vertejumam-nodod-valsts-parvaldes-reformu-cela-karti
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403193
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_42_p11.pdf
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VSS-1065 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas in-
teresēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vie-
notā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi”

VSS-1053 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-1048 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos 
Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 
akre ditācijas noteikumi””

VSS-1051 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 
Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-1052 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos 
Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neie-
saistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 
Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās 
darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jaunie-
šu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īs-
tenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-1049 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā”

VSS-1070 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos 
Nr.704 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju perso-
nāla kompetenci komercdarbības vides uzlaboša-
nas sekmēšanai” īstenošanas noteikumi””

VSS-1071 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos 
Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēša-
nas kārtība””

VSS-1073 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem””

VSS-1045 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimnieko-
šanu un reģistrēšanu”

VSS-1047 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrī-
tošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, 
Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldī-
bas īpašumā”

Kocēnu novada Sietiņiezī notiks Lāčplēša 
dienai veltīts skrējiens

10. novembrī Sietiņiezī notiks Lāčplēša dienai vel-
tīts skrējiens un pirmā Kocēnu novada skriešanas 
seriāla “Sietiņieža cilpas 2016” kopvērtējuma uz-
varētāju apbalvošana. Skrējiens sāksies ar kopēju 
startu plkst. 18.40 stāvlaukumā pie Sietiņieža. Skrē-
jienā piedalīties aicināts ikviens interesents – gan 
skrējēji, gan nūjotāji – atbilstoši spējām un fiziska-
jai sagatavotībai un saskaņā ar sacensību nolikumā 
noteiktajām vecuma grupām un apļu skaitu. Skrie-
šana un nūjošana norisināsies pa 1,7 km garu apli, 
kas vedīs pa takām ar grants, grunts segumu, koku 
sakņu atklājumiem vai dabīgiem šķēršļiem. Trase 
būs marķēta ar gaismu atstarojošiem elementiem 

svētku noformējumā. Iepriekšējā pieteikšanās dalī-
bai skrējienā sāksies 8. novembrī plkst. 9 un turpi-
nāsies līdz 9. novembrim plkst. 19 Kocēnu novada 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40403175
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domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv. 
Iepriekšējās pieteikšanās laikā būs samazināta da-
lības maksa: bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez 
maksas, bērniem un jauniešiem 12–18 gadu vecu-

mā – 1 eiro, jauniešiem no 18 gadu vecuma un pie-
augušajiem – 2 eiro.

Plašāka informācija: www.kocenunovads.lv.

Alūksnē “Lāčplēša stafete”, lāpu gājiens 
un citi Lāčplēša dienai veltīti pasākumi

Atzīmējot Lāčplēša dienu, Alūksnē un novada pa-
gastos paredzēts plašs pasākumu klāsts – militārā 
sporta spēle skolēniem “Lāčplēša stafete”, lāpu 
gājieni, tiks atklāta izstāde un varēs skatīties do-
kumentālās filmas. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 
Alūksnes pilsētas izaugsme un ikdienas dzīve bija 
cieši saistīta ar Latvijas armijas vienību – 7. Sigul-
das kājnieku pulku, kas bija dislocēts Alūksnē. Saka-
rā ar to Alūksnes muzejā 5. novembrī atklāja izstādi 
“7. Siguldas kājnieku pulka mantojums Alūksnē”. 
Izstādes apmeklētāji varēs uzzināt par 7. Siguldas 
kājnieku pulka kara gaitām brīvības cīņu laikā un 
Alūksnē atstāto mantojumu. Izstādē būs apskatāmi 
20.–30. gadu karavīru tērpi un sadzīviski priekšmeti 
no Latvijas Kara muzeja un Alūksnes muzeja krāju-
miem. Lāčplēša dienā, 11. novembrī, šo izstādi va-
rēs aplūkot bez maksas.

10. novembrī Alūksnē notiks militārā sporta spē-
le “Lāčplēša stafete 2016”, kurā tiksies 20 skolēnu 
komandas no Alūksnes un Apes novada. Spēle jau 
kļuvusi par tradīciju. Tajā piedalās skolēnu koman-
das trīs vecuma grupās: 7. un 8.; 9. un 10.; 11. un 
12. klase. Sacensības notiek brīvā dabā, un dalīb-
nieki sacenšas dažādu veiklības, spēka un intelekta 
elementu izpildē.

Norisēm bagātākā, protams, būs pati Lāčplēša die-
na. Alūksnes muzejā šajā dienā bez maksas varēs 
skatīties dokumentālās filmas. Plkst. 11–15 lau-
kumā pie pašvaldības administratīvās ēkas Dārza 

ielā 11 būs aplūkojama militārās tehnikas un ie-
roču izstāde. Dienas otrajā pusē Alūksnes Lielajos 
kapos pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas 
vietām tiks nolikti ziedi, bet plkst. 15 Garnizona 
kapos notiks karavīru piemiņai veltīts atceres brī-
dis. Plkst. 16 ikviens aicināts apmeklēt ekumenis-
ko dievkalpojumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Savukārt plkst. 17 pie Alūksnes Jaunās pils 
notiks Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums, 
kurā apbalvos arī “Lāčplēša stafetes” dalībniekus. 
Pēc tam, aptuveni plkst. 17.40, aicinām visus ar aiz-
degtām lāpām pievienoties lāpu gājienam no pils 
uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli, kur aptu-
veni plkst. 18.10 notiks svētbrīdis. Pēc tā Alūksnes 
novada vienības jaunsargu kandidāti turpat pie 
7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa dos solījumu.

Plaši pasākumi novadā notiks Jaunalūksnes pa-
gasta Bejā. Tur pasākumu ciklā “Solis pretī Latvijas 
simtgadei” plkst. 15.00 Bejas novadpētniecības 
centrā atklās pastāvīgo ekspozīciju “Jaunalūksnes 
pagasta vēsture līdz 1945. gadam” un digitālo eks-
pozīciju “Latvijas brīvības cīņas Alūksnes pusē”, pēc 
tam arī informatīvo stendu “Babeckas kauja”, kas 
tapusi sadarbībā ar Tamperes Neatkarības cīņu tra-
dīciju asociāciju. Pasākuma noslēgumā plkst. 16.10 
notiks lāpu gājiens uz Somu karavīru brāļu  
kapiem.

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi notiks arī citās no-
vada vietās. Lāpu gājieniem plkst. 16.30 pulcēsies 
Mālupes un Liepnas pagastu iedzīvotāji, plkst. 16 
notiks piemiņas brīdis Zeltiņu kapos, bet plkst. 17 – 
Pededzes pagasta “Akmeņdruvās”.

Daugavpilī atcerēsies vēstures notikumus

Daugavpilī Lāčplēša dienai veltītie pasākumi norisi-
nāsies 11. novembrī visas dienas garumā. Tie sāk-
sies plkst. 10 ar ziedu un vainagu nolikšanu karavīru 

piemiņas un apbedījumu vietās pilsētas kapsētās. 
Daugavpilieši godinās Polijas un Latvijas karavīru 
piemiņu, kuri plecu pie pleca cīnījās par savu valstu 
neatkarību. Ziedu nolikšanas ceremonija pie piemi-
ņas krusta Slobodkā notiks plkst. 11, bet plkst. 12 

http://www.kocenunovads.lv/
http://www.kocenunovads.lv/
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luterāņu kapos notiks Latvijas armijas karavīru pie-
miņas pasākums. Plkst. 16 pilsētas muzeja pagalmā 
zvērestu dos jaunsargi, bet par svētku kulmināciju 
kļūs tradicionālais lāpu gājiens, kas norisināsies jau 
ceturto reizi. Dalībnieku pulcēšanās – plkst. 16.30 
Dubrovina parkā, iepretī Daugavpils Universitātes 
jaunajam korpusam (Parādes 1). Gājiena sākums – 
plkst. 17. Lāpu gājiens ies pa pilsētas centrālajām 
ielām līdz Vienības laukumam. Tur no metāla kar-
kasa būs izveidota Latvijas kontūra, ko izgaismos 
lāpu un sveču liesmas. Plkst. 17.45 ar koncertu uz-
stāsies grupa “Dvinskas muzikanti”.

Lai veicinātu lielāku sabiedrības interesi par Latvijas 
armijas un Daugavpils cietokšņa vēsturi, Daugav-
pils cietoksnī 12. novembrī plkst. 11 notiks pirmā 
tematiskā ekskursija. Ekskursija ilgs 1,5 h, tās laikā 
sniegs īsu ieskatu 4. Zemgales divīzijas vēsturē, būs 
padziļināts stāstījums par Latvijas armijas atrašanās 
laiku cietoksnī, būs iespēja arī izstaigāt nozīmīgākās 
Latvijas armijas piemiņas vietas. Pirmā ekskursija 
notiks bez maksas latviešu un krievu valodā. Dau-
gavpils iedzīvotājus un viesus aicina pieteikties ie-
priekš, jo maksimālais skaits katrā grupā ir 40 cilvē-
ki. Ekskursijas beigās gaida patīkams pārsteigums! 
Bezmaksas ekskursijai pieteikties iepriekš pa tālr. 
65424043 vai 28686331 līdz 10. novembrim.

Kuldīgā Lāčplēša dienu atzīmēs kopā ar 
zemessargiem

11. novembrī Kuldīgas novada ļaudis aicināti pieda-
līties Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas 
dienā. Kuldīgas Pilsētas laukumā plkst. 10–14 Ze-
messardzes 45. nodrošinājuma bataljons kuldīdz-
niekiem un viesiem piedāvās iespēju iepazīties ar 
zemessargu individuālo un kolektīvo ekipējumu, 
turklāt interesenti varēs baudīt karavīru ēdienu un 
sildīties pie tējas tases. Plkst. 16 notiks militārā parā-

de, pēc tās vienības dosies gājienā uz Rātslaukumu. 
Šim gājienam pievienosies Kuldīgas novada skolu 
bērni un jaunieši. Plkst. 16.30 Rātslaukumā notiks 
svinīga valsts karoga pacelšana un Ēvalda Valtera 
piemiņas godināšana, kā arī Latvijas kontūras izvei-
došana no svecītēm. Parādes vienības lāpu gājienā 
dosies uz Annas kapiem, kur plkst. 17 notiks Latvijas 
brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas brīdis.

Dažādi Lāčplēša dienai veltīti pasākumi notiks arī no-
vada pagastos: Padures pagasta Deksnes zālē 18–22 
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būs Kuldīgas novada pagastu sadziedāšanās svētki 
“Es dziedu Latvijai”. Tajā ar tautasdziesmām un lat-
viešu komponistu dziesmām piedalīsies novada an-
sambļi un individuālie izpildītāji. Pasākumu vadīs Kul-
dīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles sko-

lēni. Rendas pagasta kultūras namā plkst. 19 notiks 
dzejkoncerts “Par Latviju”, kurā piedalīsies Liepājas 
teātra aktrise Sigita Jevgļevska un Kristens Kupčs.

Foto: Eduards Dambergs

Vangažiem – ceturtdaļgadsimts!

Jāņa Ivanova 110. dzimšanas dienas 
koncerts Preiļos

Svinot Latvijas valsts svētku nedēļu un atzīmē-
jot mūsu puses izcilā komponista Jāņa Ivanova 
110. dzimšanas dienu, 11. novembrī, Lāčplēša die-
nā, Preiļu novada kultūras centrā izskanēs koncerts 
“Manas dzimtenes pusē”. Koncertā piedalīsies Jā-
zeps Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas simfonis-
kais orķestris, Preiļu novada skolotāju koris “Lat-
gale”, mūziķi Emma Aleksandra Bandebiece (čells), 

Zigurds Teikmanis, Jana Zelmene, Baiba Vecvana-
ga, Ance Skopane (klavieres), Ekaterina Molodova, 
Annija Austra Krēsliņa (soprāni), Alberts Mārcis 
Bērziņš (tenors). Koncertu atklās Rīgas Latviešu 
biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs muzi-
kologs Arvīds Bomiks. Koncerts tiek rīkots ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projekta 
mērķis ir turpināt latviešu komponista Jāņa Iva-
nova piemiņas dienas nozīmi, uzsvērt mākslinieka 
devumu, lomu, nozīmi un ieguldījumu latviešu mū-
zikā un tās attīstībā, veicināt Latvijas profesionālās 



17

mūzikas koncertdarbību un tās pieejamības nodro-
šināšanu reģionos un veicināt Latvijas profesionā-
lās mūzikas popularizēšanu Latvijā. Jāņa Ivanova 
mūzikas koncerts “Manas dzimtenes pusē” ir viens 

no Latvijas simtgades pasākumiem Preiļu novadā. 
Pasākumu rīko Preiļu novada dome, Preiļu novada 
kultūras centrs, Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Lat-
viešu biedrības Mūzikas komisija.

Danču nakts ar Sēļu muižas muzikantiem

Valsts kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursā 
tradicionālās kultūras nozarē atbalstu guvis Maz-
salacas novada pašvaldības projekts “Danču nakts 
ar Sēļu muižas muzikantiem”, kurā ikviens dan-
cot gribētājs tiek aicināts iemācīties jaunas de-
jas. Mazsalacas novada Sēļu pagasta tautas nama 
darbinieku iecerētajā projektā sadarbībā ar Sēļu 
muižas muzikantiem un tradicionālās kultūras no-
zares speciālistiem tiks piedāvātas trīs teorētiskās 
un praktiskās nodarbības latviešu danču un melo-
diju apgūšanai, popularizējot tautas muzicēšanas 
un dejošanas tradīciju. Projekta mērķauditorija 

ir kultūras nozares speciālisti, pedagogi, jaunieši, 
bērni un citi interesenti, kā arī Mazsalacas novada 
un tuvāko novadu folkloras kopu vadītāji un da-
lībnieki.

Pirmā danču nakts ar Sēļu muižas muzikantiem no-
tiks 11. novembrī plkst. 19 Sēļu muižas lielajā zālē, 
kur nodarbībās tiks apgūtas “krusta dejas”. Otrā 
nodarbība notiks 17. decembrī plkst. 19, tajā mācīs 
“masku dejas”, un trešā, noslēdzošā nodarbība pa-
redzēta 2017. gada 18. februārī plkst. 19 Sēļu mui-
žā, lai mācītos Vidzemes dejas. Dejas meistarklases 
vadīs Ernests Spīčs, un tajās spēlēs Sēļu pagasta 
tautas nama kapela “Sēļu muižas muzikanti” Ivetas 
Dukaļskas vadībā. Dejotājiem nav nepieciešamas 
priekšzināšanas, droši atnāc un izmēģini! Līdzi jā-
ņem tikai labs noskaņojums, maiņas apavi un var-
būt mazs cienasts pie tējas! Sīkāka informācija pa 
tālr. 26321158 (Ināra Blūma).
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Kultūras akcenti Ventspils novadā

• Jūrkalnes tautas namā skanēs dzeja. 12. novem-
brī plkst. 18 Jūrkalnes tautas namā sāksies dzejas 
vakars. Pasākumā uzstāsies ventspilnieki Maija 
Skore, Ilona Krebse, Iveta Skapste, Ieva Rupenhei-
te, Guntars Tenne, Jānis Raļļa, kā arī jūrkalnieki Ju-
ris Krafts un Annija Ansone. Dzejas lasījumi, kuros 
piedalītos vairāki autori, ir jūrkalnieka Jura Krafta 
iecere, kurš ne tikai vārsmo, bet brīvajā laikā arī 
glezno: “Gribējās, lai pēc vasaras steigas varētu 
sanākt kopā un sveču gaismā, virmojot lauku tēju 
aromātam, tikties ar pieredzējušiem dzejniekiem 
un tiem, kas tikai nesen sākuši rakstīt. Šādā mierī-
gā noskaņā, ko papildinās ģitārista Ģirta Celmiņa 
uzstāšanās, ieklausīsimies dzejā un gūsim dvēseles 
piepildījumu.” Juris Krafts gribētu, lai arī nākamajos 
rudeņos notiktu šādi pasākumi un tumšajos rudens 

vakaros izgaismotos skaisti dzejas vārdi.

• Ugālē sveiks novada aktierus un režisorus. 
12. novembrī plkst. 19 Ugāles tautas namā “Gais-
ma” sāksies atpūtas pasākums “Bez maskām!”, 
kurā tiksies Ventspils novada amatierteātru režiso-
ri un aktieri. Koncertā uzstāsies aktieri Juris Hiršs 
un Anna Klēvere. 22. un 23. aprīlī Ugālē notika 
amatierteātru skate, kurā žūrija vērtēja ne tikai 
kolektīvo, bet arī aktieru individuālo sniegumu, tā-
pēc pasākumā “Bez maskām!” pasniegs septiņas 
Ventspils novada amatierteātru balvas “Sapņu lai-
va 2016”. Nākamā Ventspils novada amatierteātru 
skate notiks aprīlī Ugāles tautas namā. Tās mērķis 
būs izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti un 
noteikt labākos iestudējumus izvirzīšanai atlases 
skatei – Latvijas amatierteātru iestudējumu parā-
dei “Gada izrāde 2017”.

Ziņas sagatavojuši: Elīna Upīte, Evita Aploka, Eduards Dambergs, Maija Paegle, Anete Gluha un  
Marlena Zvaigzne.

Apkopojusi Daina Oliņa

Informāciju par aktualitātēm sūtiet e-pastā: prese@lps.lv!

Iznācis žurnāla “LOGS” septembra/
oktobra numurs

Jaunākajā numurā lasiet:

•	 LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ievadrakstā 
“Izpildītājus vai darītājus?” mudina atzīt Latvijas 
valsts atjaunotās neatkarības 26 gados pieļautās 
kļūdas un meklēt ceļus to labošanai. 

•	 LPS Domes 5. oktobra sēdes atreferējums ziņo 
par sanāksmi, kurā tika skatīts viens no svarīgā-
kajiem ikgadējiem jautājumiem – Ministru kabi-
neta un LPS 2017. gada vienošanās un domstar-
pību protokola projekts.

•	 Sadaļā “Notikumu hronika” īsumā raksturotas 
LPS svarīgākās norises septembrī un oktobrī: 
LPS Valdes sēde, sarunas ar ministrijām, komi-
teju sanāksmes, vizītes un tikšanās, videokonfe-
rences un citi pasākumi.

•	 Kā vienmēr gada nogalē, tuvojoties LR prokla-
mēšanas 98. gadadienai, sadaļā “Apsveicam!” 
godinām tos pašvaldību pārstāvjus, kam piešķir-
ti valsts augstākie apbalvojumi.

mailto:prese@lps.lv
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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

•	 Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 
20 gadu jubileju, žurnāls publicē materiālu “Su-
mināti bāriņtiesu darbinieki”.

•	 16. septembrī LPS organizēja starptautisku kon-
ferenci par vietējo un reģionālo pašvaldību lomu 
sociālajā dialogā, kas bija veltīta LPS pastāvēša-
nas 25. gadadienai. Žurnālā izklāstīta konferen-
ces norise, kā arī publicētas Reģionu komitejas 
prezidenta Marku Markulas atbildes uz žurnāla 
“Logs” jautājumiem.

•	 LPS vecākais padomnieks Dr.oec. Dr.phys. Māris 
Pūķis rakstu sērijā “Vadības teorija” šoreiz žur-
nāla lasītājiem skaidro ieņēmumu palielināša-
nas aktuālo problēmu.

•	 Divus gadus daudzas Latvijas pašvaldības līdz-
darbojušās Norvēģijas Finanšu instrumenta 
finansētā projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ak-
tivitātēs, veidojot sadarbības “tīkliņus”. Žurnālā 
atreferēti noslēguma konferences secinājumi.

•	 Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts ie-
skats Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijas septembra sanāksmē Jaunjelgavā un ok-
tobra sanāksmē Jēkabpils novada Rubeņos. 

•	 Rubrika ““Logs” viesos” iepazīstina ar pēdējo no 
Latvijas pieciem plānošanas reģioniem – Rīgas 
PR –, materiālā “Maģiskais vārds “Rīga”” cen-
šoties atklāt atšķirīgo salīdzinājumā ar pārējiem 
šogad iepazītajiem plānošanas reģioniem.

•	 25 gadu jubileju šogad atzīmē arī UNESCO Lat-
vijā. Uz ceturtdaļgadsimtā paveikto intervijā 
atskatās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

•	 Sadaļā “Latvijas simtgadi gaidot” Latvijas In-
stitūta direktore Aiva Rozenberga apliecina, ka 
“Novadu tēls = Latvijas tēls”.

•	 Numura noslēgumā – divi stāsti par Latgali: “Lat-
gales dienas Īrijā” un projekts “Latvijas ilgtspē-
jas dimensija – izglītoti cilvēki un dabas vērtību 
saglabāšana”.

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

