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2016. gads gandrīz jau beidzis savu ritējumu, to-
mēr Latvijas Pašvaldību savienībai decembris ir 
īpašs mēnesis. 15. decembrī LPS svinēs 25 gadu 
jubileju.

Veidojot jauno organizāciju, LPS, par pamatu tika 
ņemta skandināvu un jo īpaši dāņu pieredze, ko 
pielāgoja vietējiem apstākļiem. 1991. gada vasaras 
un rudens darbu cēliens noslēdzās 15. decembrī 
Jūrmalā, kur pašvaldību vadītāji no daudzām pilsē-
tām, rajoniem un pagastiem pulcējās dibināšanas 
kongresā, lai apvienotos kopīgā organizācijā – Lat-
vijas Pašvaldību savienībā jeb saīsināti LPS. Šī diena 
ir Latvijas Pašvaldību savienības dzimšanas diena. 
Par LPS pirmo priekšsēdi ievēlēja Jelgavas pilsētas 
pašvaldības vadītāju Jāni Bunkšu.

Divus gadus vēlāk vadību no J. Bunkša pārņēma 
Andris Jaunsleinis, kurš Pašvaldību savienību vada 
nu jau 23 gadus. Šo gadu laikā viņam izdevies paš-
valdību “kuģi” izvadīt cauri dažādām vētrām un pa-
nākt, ka LPS ir spēks, ar ko rēķinās ne tikai Latvijas 
politiskajā arēnā, bet arī Eiropas mērogā. Nemainī-
ga palikusi Latvijas Pašvaldību savienības sākotnējā 

Latvijas Pašvaldību 

savienībai – 25!
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iecere un galvenais princips – pārstāvēt pašvaldību 
intereses un stiprināt demokrātiju.

“Latvijas Pašvaldību savienība nav tikai organizā-
cija, kas pārstāv pati sevi. Latvijas Pašvaldību sa-
vienība pārstāv pašvaldības, un šīs organizācijas 
spēks ir pašās pašvaldībās. Saņemot pašvaldību 
atbalstu, mums izdodas atrisināt daudzus nopiet-
nus jautājumus. Un lielākie ieguvēji no mūsu po-
zitīvajiem atrisinājumiem ir Latvijas sabiedrība. 
25 gadi ir pagājuši, nepārtraukti meklējot to, kas 
mums ir kopīgs, kas mūs vieno, kopīgas intereses, 
kopīgu aizstāvību. Mēs nekad neesam meklējuši 

to, kas mūs šķir, tāpēc liela nozīme ir šai kopīga-
jai atbildībai par lieliem lēmumiem. Mūsu spēks ir 
mūsu daudzveidībā, jo Latvija – tie esam mēs!” teic 
A. Jaunsleinis.

Plašāku vecākā padomnieka Māra Pūķa aprakstu 
par LPS dibināšanu, attīstību un mērķiem lasiet 
LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3443-latvijas-pasvaldibu-savienibai-25. 

Latvijas Pašvaldību savienība pateicas pašvaldī-
bām par atbalstu un kopīgi sasniegto, savukārt 
sadarbības partneriem – par veiksmīgo ilggadējo 
sadarbību!

Videoieraksts no videokonferences par 
izmaiņām MK noteikumos par mājas 
dzīvnieku reģistrācijas kārtību

Ministru kabineta noteikumi “Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” nosaka, ka no 
2017. gada 1. janvāra visiem suņiem jābūt reģistrē-
tiem Valsts datu centrā.
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Lai informētu par grozījumiem normatīvajos aktos, 
kas atvieglo reģistrācijas kārtību, kā arī lai uzklausī-
tu pašvaldību viedokli, 6. decembrī Latvijas Pašval-
dību savienībā notika videokonference.

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas de-
partamenta pārstāves Inga Kronenberga un Liene 
Ansone iepazīstināja ar spēkā esošajiem normatī-
vajiem aktiem un to prasībām par mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrāciju. Savukārt Lauksaimniecības 
datu centra pārstāves Evija Skujiņa un Mairita El-

brete pastāstīja par suņu reģistrāciju Lauksaimnie-
cības datu centra datubāzē.

Diskusijas videoieraksts un prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-
videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-
par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu.

Jana Bunkus un Sniedze Sproģe,
LPS padomnieces

LPS Valde apspriež priekšlikumus par 
valsts pārvaldes formām

LPS Valde 6. decembra sēdē apsprieda Valsts kan-
celejas sagatavotos priekšlikumus diskusijai par 
valsts pārvaldes reformām. LPS vecākais padom-
nieks Māris Pūķis ar prezentācijas palīdzību iepa-
zīstināja klātesošos ar Valsts kancelejas iesūtīta-
jiem priekšlikumiem, uzsvaru liekot uz punktiem, 
kas dokumentā attiecas gan uz valsti, gan pašval-
dībām. M. Pūķis informēja, ka ir veicis situācijas 
analīzi un sagatavojis LPS priekšlikumus trīs daļās: 
1. daļa – priekšlikumi mazai, efektīvai pārvaldei; 
2. daļa – priekšlikumi informācijas un rezultatīvo 
rādītāju uzlabošanai, un 3. daļa – priekšlikumi de-
centralizācijai.

Valde pieņēma informāciju zināšanai un atbalstīja 
sagatavotos priekšlikumus, kā arī aicināja vairāk uz-
svērt decentralizāciju.

LPS atbildīgajam padomniekam Valde uzdeva uz 
nākamo sēdi sagatavot priekšlikumu Domes lēmu-
mam, lai aicinātu Saeimas deputātu kvotu vietā 

izveidot valsts investīciju programmu pašvaldībām 
ar skaidriem kritērijiem.

LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautāju-
mos Guntars Krasovskis klātesošos informēja, ka ir 
sagatavots lēmuma projekts par ERAF projekta de-
leģējumu Rīgas pilsētas pašvaldībai. Lēmums saga-
tavots, pamatojoties uz MK 2016. gada 22. novem-
bra sēdes protokollēmumu (prot. nr. 64, 48. §). Pro-
jekts tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pie-
augumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 
sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākumā “Centra-
lizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un at-
tīstība”. Piešķirtais finansējums nodrošinās 85% no 
kopējā finansējuma apjoma, līdzfinansējums būs 
jāsedz deleģētajai pašvaldībai.

Valde nolēma atbalstīt sagatavoto lēmuma projek-
tu.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

Videotiešraidē diskutē par IT risinājumiem 
pašvaldībām

7. decembrī notika LPS organizētā videotiešraide 
par šādiem jautājumiem:

1. Par Pašvaldību vienotās informācijas analītiskās 
atbalsta sistēmas (PVIAAS) koncepciju (Madona).

2. Par atvērto datu portāla risinājumu (Microsoft).

Citāts no PVIAAS koncepcijas: “Pašvaldību līmenī 
ir uzkrāti milzīgi datu apjomi, kas glabājas dažādos 
failu formātos kā teritoriālās plānošanas dokumen-
ti, attīstības plāni, teksta dokumenti u.c. Tomēr paš-
reizējie informācijas resursi ir neviendabīgas datu 
noliktavas, kas atšķiras pēc nesēja tipa, informācijas 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu
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rakstura, funkcionālās nozīmes, resoru piederī-
bas un īpašuma formas. Tie parasti nav sasaistīti 
ar vienotu pārvaldi, nav iespējama vienlaicīga da-
žādu datu analīze no dažādām glabāšanas vietām 
un operatīva informācijas apmaiņa starp tām. Bieži 
vien dati nav piesaistīti pie telpiskām koordinātēm 
un nav izvietoti uz kartogrāfiskā pamata. Tas viss 
apgrūtina datu praktisko izmantošanu pašvaldību 
administrācijām, jo īpaši risinot operatīvus uzdevu-
mus.”

Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters un IT nodaļas vadītājs Edgars 
Veips demonstrēja risinājumu, kā pašvaldībā uz-
krāto informāciju ātri un efektīvi attēlot uz kartes, 
ātri atlasīt vajadzīgos analītikas datus par pašvaldī-
bu funkcijām utt.

Panākta vienošanās, ka koncepcija un tehniskais ri-
sinājums būtu jāpārskata un jāatjaunina atbilstoši 
šodienas prasībām, lai pēc tam to varētu piedāvāt 
pašvaldībām jau kā izmantošanai gatavu produktu. 
Cerams, ka šis darbs varēs notiks kādā pašvaldību 
ERAF projektu aktivitātē.

Runājot par otro jautājumu: publiskās pārvaldes 
datu pieejamība atvērtā veidā ir viens no e-pārval-
des politikas pamatprincipiem 2014.–2020. gada 
attīstības plānošanas periodā. Arī pašvaldībās ir ļoti 
daudz informācijas, kas ir klasificējama kā atvērtie 

dati un ir nododama publiskai izmantošanai struk-
turētā veidā. Vienu no atvērto datu sagatavošanas 
un izplatīšanas platformām demonstrēja uzņēmu-
ma Microsoft pārstāvji.

Risinājums ietver gan atvērto datu portālu, gan 
mobilo lietotni. Viss ir izveidots pietiekami ērti, lai 
datus varētu publicēt arī darbinieki bez speciālām 
IT zināšanām. Kā piemēru var apskatīt Zagrebas 
(Horvātijā) atvērto datu portālu. Microsoft pie-
dāvāja iespēju izveidot testa vidi, lai parādītu, kā 
darbojas risinājums. Ja kādam ir interese par šādu 
iespēju, lūgums rakstīt e-pastā uz adresi guntars.
krasovskis@lps.lv.

Pie tēmas par atvērtajiem datiem noteikti vēl at-
griezīsimies, jo pašvaldībās jau šobrīd ir izveidoti 
savi risinājumi, piemēram Rīgai, ERAF projektos arī 
tiek plānota valsts atvērto datu portāla izveide, kur 
arī pašvaldībām būšot iespēja publicēt savus datus.

Plašāku aprakstu, sanāksmes videoierakstu un 
prezentācijas varat apskatīt LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3439-videotiesraide-par-it-risinaju-
miem-pasvaldibam.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-eraf-pasvaldibu-projektu-saturu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-eraf-pasvaldibu-projektu-saturu
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4518
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4518
http://data.zagreb.hr/
http://data.zagreb.hr/
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
https://opendata.riga.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3439-videotiesraide-par-it-risinajumiem-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3439-videotiesraide-par-it-risinajumiem-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3439-videotiesraide-par-it-risinajumiem-pasvaldibam
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Diskusija par programmu “Reģionālie 
biznesa inkubatori”

8. decembrī LPS notika diskusija par reģionālajiem 
inkubatoriem, kur programmā “Reģionālie biznesa 
inkubatori” pieejamais finansējums 25 milj. eiro ir 
sadalīts piecās daļās – katrā plānošanas reģionā ir 
pieejami 5 milj. eiro. Tāpat inkubatoru operatori 
sniedz divu veidu atbalstu – pirmsinkubācijas pa-
kalpojumus un inkubācijas pakalpojumus. LPS uz-
skata, ka inkubācijai piemērotu telpu pieejamība 
nav pati svarīgākā lieta, bet ļoti būtisks panākumu 
faktors ir biznesa inkubatora operatora komanda 
un samazināta birokrātija LIAA pusē, lai nodroši-
nātu atbalstu pēc iespējas plašākam potenciālo 
uzņēmēju lokam ar minimāliem ierobežojumiem 
un zemākām prasībām. Strauji augoši un uzņēmu-
mi ar augstu pievienoto vērtību būtu jāfinansē no 
citām specializētām atbalsta programmām, tādām 
kā tehnoloģiju inkubatori, akseleratori, Altum at-
balsta programmas, bet reģionos uzņēmējdarbības 
atbalstam ir jābūt viegli un ērti sasniedzamam.

Apzinoties, ka Latvijā darbojas 15 biznesa inkubato-
ri, bet pašvaldību ir 118 (Rīgas pašvaldībai nav biz-

nesa inkubatora, bet šajā aktivitātē ir radošā inku-
batora programma), ir būtisks jautājums: kā poten-
ciāli jaunie uzņēmēji, kas atrodas vairāk nekā 60 km 
attālumā, lai saņem šo biznesa inkubatoru grozu 
pakalpojumus, jo, piemēram, Valmieras biznesa 
inkubatora pārziņā ietilpstošo Alūksnes un Gulbe-
nes novadu uzņēmēji atrodas vairāk nekā 150 km 
attālumā. Tas nozīmē uzņēmējam neizbraucamu at-
tālumu, lai pieslēgtos uzņēmēju sadarbības tīklam 
klātienē, kā arī saņemtu ikdienas atbalstu jeb know-
how produkta izveides procesā. Tāpat arī šīs teritori-
jas ar potenciālajiem uzņēmējiem ir diezgan atšķirī-
gas, ko apstiprina Jūrmalas biznesa inkubatora veik-
tā uzņēmēju izpēte: piemēram, Jūrmalas pilsētas 
uzņēmēji vairāk ir orientēti uz pakalpojumu snieg-
šanu, turpretī Jaunpils, Tukuma un Kandavas uz-
ņēmējiem dominē pārtikas ražošana un pārstrāde.

Diskusijas videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zi-
nas/lps/3434-videokonference-par-regionalajiem-
biznesa-inkubatoriem.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Pasniegtas balvas labākajiem darbā ar 
jaunatni un noskaidrota Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2017

9. decembrī Jelgavas tehnikumā notika konkursu 
“Labākais darbā ar jaunatni 2016” un “Latvijas Jau-
niešu galvaspilsēta 2017” apbalvošanas ceremonija.

Konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” 13 nomi-
nācijās tika apbalvotas labākās pašvaldības, darbā 
ar jaunatni iesaistītās personas, jaunatnes organi-
zācijas un biedrības, kas strādā ar jaunatni, kā arī 

pašvaldības, organizācijas un iesaistītās personas, 
kuras ir aktīvi piedalījušās Eiropas brīvprātīgā dar-
ba projektu īstenošanā.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede pasniedza 
balvu nominācijā “Aktīvākā jaunatnes organizācija 
reģionālā mērogā”, kurā laurus plūca Bauskas no-
vada jauniešu biedrība “Apvienība JUMS”. “Lat-
vijas Pašvaldību savienībā ir izveidots arī Latvijas 
Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls, kas paš-
valdību jaunatnes lietu koordinatorus informē par 
dažādiem notikumiem, tīklā tiek organizētas video-
konferences, tiek dota arī politiskā pieredze,” tā 
savā uzrunā uzsvēra M. Priede. Viņa pateicās paš-
valdību jaunatnes lietu koordinatoriem par darbu 
un aicināja uz turpmāko sadarbību.

Tika noskaidrota arī “Latvijas Jauniešu galvaspilsē-
ta 2017” – nākamgad tā būs Liepāja!

Vairāk lasiet: http://ljp.lv/aizvadits-gada-jaudiga-
kais-pateicibas-pasakums-jaunatnes-joma/.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3434-videokonference-par-regionalajiem-biznesa-inkubatoriem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3434-videokonference-par-regionalajiem-biznesa-inkubatoriem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3434-videokonference-par-regionalajiem-biznesa-inkubatoriem
http://ljp.lv/aizvadits-gada-jaudigakais-pateicibas-pasakums-jaunatnes-joma/
http://ljp.lv/aizvadits-gada-jaudigakais-pateicibas-pasakums-jaunatnes-joma/
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 13. decembrī plkst. 10–12 LPS ēkā Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Pašvaldību sociālā palīdzība: tendences, aktuālā 
informācija (ziņo LPS padomniece veselības un 
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte).

2. Rīgas sociālā dienesta klienti – ģimenes, kuras 
vismaz desmit gadus saņem sociālo palīdzību: 
cēloņi, iespējamie risinājumi (ziņo Rīgas domes 
Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 
Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas va-
dītājas vietniece Antuāna Kalvišķe).

3. Nepieciešamās reformas veselības aprūpes sis-
tēmā: Latvijas Ārstu biedrības viedoklis (ziņo 
Latvijas Ārstu biedrības Valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Apinis).

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi 
var noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

- pārlūkprogrammā (ieteicams lietot Internet 
Explorer) jāatver portāls, izvēloties kādu no 
šīm adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://
www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/;

- jāievada lietotāja vārds un parole, kas tika nosū-
tīts e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet: nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms sēdes sākuma);

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

- jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālisti vizītē Eiropas Komisijā un 
Eiropas Parlamentā

6.–7. decembrī 16 Latvijas pašvaldību sabiedrisko 
attiecību speciālistiem un informatīvo izdevumu 
veidotājiem bija iespēja piedalīties Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā mācību vizītē 
Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā.

Eiropas Komisijā pašvaldību pārstāvji varēja vairāk 
uzzināt par tādām Latvijas pašvaldībām būtiskām 
tēmām kā ES reģionālās attīstības politika, Austru-
mu partnerība un Eiropas Savienības–Krievijas at-
tiecības, u.c.

Savukārt Eiropas Parlamentā Latvijas pašvaldību 
pārstāvji varēja uzdot jautājumus Eiropas Parla-
menta deputātiem no Latvijas Artim Pabrikam un 
Robertam Zīlem.

Jana Bunkus un Agita Kaupuža,
LPS padomnieces

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv


Eiropas Komisija apliecina gatavību 
atbalstīt pašvaldības migrācijas jomā

“Pilsētas un reģioni saskaras ar izaicinājumiem 
daudzās politikas jomās, bet jo īpaši migrācijas 
jautājumos. Pašvaldības sniedz patvēruma meklē-
tājiem un jaunpienācējiem būtiskus pakalpojumus, 
tai skaitā sociālos pakalpojumus, nodrošina integ-
rāciju un sociālo iekļaušanu. Esmu astoņus gadus 
bijis Atēnu mērs un Reģionu komitejas biedrs, tā-
pēc labāk nekā jebkurš cits saprotu, kādu spiedienu 
jūt pašvaldību mēri, kāda ir viņu atbildība un loma, 
un Eiropa ir gatava viņiem palīdzēt,” savā uzrunā 
8. decembrī notikušajā Eiropas Reģionu komitejas 
(RK) plenārsesijā uzsvēra migrācijas, iekšlietu un 
pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls (Dimitris 
Avramopoulos).

Avramopuls RK locekļiem norādīja, ka mazinājušies 
patvēruma meklētāju mēģinājumi šķērsot Egejas 
jūru, lai nokļūtu Eiropas Savienībā (ES), kā arī sa-
mazinājies jūrā noslīkušo skaits. Tāpat sasniegts 
progress patvēruma meklētāju pārvietošanā – pār-
vietots vairāk nekā 8000 patvēruma meklētāju. Itā-
lijā un Grieķijā arī nodrošināts, ka pirkstu nospie-
dumus noņem visiem patvēruma meklētājiem. Ko-
misārs apliecināja, ka Eiropas Komisija dalībvalstīm 
nodrošinājusi ievērojamus līdzekļus tūlītējai krīzes 
risināšanai un spērusi arī soli tālāk – nākusi klajā ar 
priekšlikumiem kopējās Eiropas patvēruma sistē-
mas reformai. Proti, Komisija ierosina izveidot ko-
pīgas procedūras starptautiskās aizsardzības statu-
sa piešķiršanai, vienotus standartus starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju aizsardzībai, tiesībām un 
uzņemšanas nosacījumu ES papildu saskaņošanai. 
Šie noteikumi vienkāršos un saīsinās patvēruma 

procedūru un lēmumu pieņemšanu, atturēs patvē-
ruma meklētājus no sekundāras pārvietošanās un 
palielinās to personu integrācijas iespējas, kurām 
jau ir piešķirta starptautiskā aizsardzība. “Ar pa-
tvēruma meklētāju uzņemšanu problēma vēl nav 
atrisināta, mums viņi jāiesaista savās sabiedrībās. 
Komisija apņēmusies palīdzēt dalībvalstīm un jo 
īpaši vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Tā-
pat Komisija ierosinājusi ambiciozu ES Zilās kartes 
reformu, tā atvieglojot iespējas augsti kvalificētiem 
trešo valstu valstspiederīgajiem strādāt un dzīvot 
ES, ja tie spēj izpildīt izvirzītās prasības,” skaidroja 
Avramopuls.

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā loceklis Māl-
pils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Liel-
mežs aicināja neaizmirst par to, ka vairāk uzma-
nības jāveltī Eiropas izglītības sistēmas kvalitātei. 
“Eiropa saskaras ar demogrāfiskajām pārmaiņām, 
kas ietekmē darbspējīgo iedzīvotāju skaitu. Taču 
nevaram runāt tikai par papildu darbaspēka pie-
saistīšanu no trešajām valstīm. Pienācīga uzma-
nība jāveltī mūsu izglītības sistēmu kvalitātei un 
mūsu iedzīvotāju izglītībai,” uzsvēra Lielmežs.

Migrācijas jautājumi būs viens no centrālajiem 
darba kārtības jautājumiem arī 15. decembra Ei-
ropadomes sanāksmē, kurā ES līderi diskutēs par 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un 
ES–Turcijas vienošanās īstenošanu.

7.–8. decembra RK 120. plenārsesijā Latvijas de-
legāciju pārstāvēja delegācijas vadītājs Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere, Mālpils novada domes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, Rīgas domes Dro-
šības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais un Vents-
pils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks in-
frastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Ar Reģionu komitejas 120. plenārsesijas darba kār-
tību un dokumentiem var iepazīties RK mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

7

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2119852&meetingSessionId=2148065
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Publicēts jaunais URBACT programmas 
labās prakses konkurss

Līdz 2017. gada 31. martam pašvaldības var pie-
teikt savu labās prakses piemēru un iegūt URBACT 
labās prakses pilsētas titulu, kā arī iespēju popu-
larizēt savu pilsētu Eiropas līmenī URBACT labās 
prakses festivālā un publikācijās.

Ekspertu izvēlētie labās prakses piemēri nākamajā 
pārneses tīklu konkursā varēs darboties kā vadošie 
partneri un nodot labo praksi citām Eiropas pilsē-
tām.

Plašāka informācija: http://urbact.eu/ir-
public%C4%93ts-jaunais-urbact-programmas-
lab%C4%81s-prakses-konkurss.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Notiks mācību seminārs par ES zemes 
novērošanas programmas Copernicus 
sniegtajām iespējām

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiro-
pas Komisiju 2017. gada 2. februārī organizē mācī-
bu semināru par ES zemes novērošanas program-

mas Copernicus sniegtajiem piedāvājumiem un to 
izmantošanas iespējām.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2111-notiks-macibu-seminars-par-es-
zemes-noversanas-programmas-copernicus-snieg-
tajam-iespejam.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Par kompensējamajām izmaksām, 
uzņemot pašvaldībās bēgļus un personas 
ar alternatīvo statusu

2016. gada septembrī Ministru kabinets apstiprinā-
ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) informatīvo ziņojumu “Par bēgļu 
un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un 
sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietek-
mi uz pašvaldību budžetiem”. Ministru kabineta 
sēdes protokollēmums paredz, ka pašvaldībām:

1) ne retāk kā reizi gadā kompensējami faktiskie iz-
devumi par finansiālo un materiālo palīdzību, kas 
radušies par bēgļu un personu ar alternatīvo sta-
tusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļauša-

nas pasākumiem par laika periodu no 2016. gada 
1. janvāra;

2) kompensējamas izmaksas, kas radušās, sniedzot 
finansiālo un materiālo palīdzību, par šādiem bēgļu 
un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un 
sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem: par 
faktiskajiem izdevumiem, kas pašvaldībām radu-
šies, sniedzot sociālos pakalpojumus, sociālo pa-
līdzību un atbalstu, kas noteikti Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos 
un attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos;

3) izdevumi kompensējami divu gadu periodā 
no bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas brīža, 
bet par nepilngadīgiem bēgļiem un personām ar 

http://urbact.eu/ir-public%C4%93ts-jaunais-urbact-programmas-lab%C4%81s-prakses-konkurss
http://urbact.eu/ir-public%C4%93ts-jaunais-urbact-programmas-lab%C4%81s-prakses-konkurss
http://urbact.eu/ir-public%C4%93ts-jaunais-urbact-programmas-lab%C4%81s-prakses-konkurss
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2111-notiks-macibu-seminars-par-es-zemes-noversanas-programmas-copernicus-sniegtajam-iespejam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2111-notiks-macibu-seminars-par-es-zemes-noversanas-programmas-copernicus-sniegtajam-iespejam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2111-notiks-macibu-seminars-par-es-zemes-noversanas-programmas-copernicus-sniegtajam-iespejam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2111-notiks-macibu-seminars-par-es-zemes-noversanas-programmas-copernicus-sniegtajam-iespejam


9

alternatīvo statusu bez pavadības faktiskie izdevu-
mi kompensējami līdz 24 gadu vecumam.

Konsultācijas par praktiskiem jautājumiem sais-
tībā ar izdevumu kompensāciju: Dzintra Muzikan-

te, VARAM Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja, 
tālrunis 67026930, e-pasts dzintra.muzikante@
varam.gov.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Pašvaldības varēs pārņemt Norvēģijas, 
Islandes un Lihtenšteinas labo praksi 
klimata pārmaiņu jomā

6. decembrī valdība atbalstīja VARAM sagatavotos 
priekšlikumus, kas paredz iespēju visām 119 Latvi-
jas pašvaldībām pieteikties pieredzes apmaiņai div-

pusējā sadarbības fondā. Plānots, ka jaunas zināša-
nas un labās prakses piemērus klimata pārmaiņu 
jomā pašvaldības varēs pārņemt no Islandes, Nor-
vēģijas un Lihtenšteinas (donorvalstis).

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23374.

Pagarināta iespēja pieteikt sociālajai 
rehabilitācijai bērnus, kam apstiprināta 
invaliditāte

Vēl līdz 2017. gada pirmajiem mēnešiem 114 
Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos turpinās 
pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kam ir apstiprināta invaliditāte, varētu 
saņemt sociālo rehabilitāciju. Katram bērnam 
no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez 

maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciā-
listus, katru līdz desmit reizēm. Savukārt bērna li-
kumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez 
maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem spe-
ciālistiem.

Pieteikšanās beigu termiņi pašvaldībās atšķiras 
(2017. gada janvāris, februāris vai marts) atkarībā 
no jau šobrīd pieteikto bērnu skaita.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Mainīta Skolas piena programmas 
atbalsta aprēķināšanas kārtība

Lai straujais piena iepirkuma cenas kāpums nera-
dītu zaudējumus atbalsta pretendentiem Skolas 
piena programmā, valdība 6. decembrī apstiprinā-

ja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus 
noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu 
piena produktu piegādei izglītības iestādēs.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
mainita-skolas-piena-programmas-atbalsta-apre-
ki nasanas-kartiba-?id=8409.

mailto:dzintra.muzikante@varam.gov.lv
mailto:dzintra.muzikante@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23374
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23374
http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-skolas-piena-programmas-atbalsta-aprekinasanas-kartiba-?id=8409
http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-skolas-piena-programmas-atbalsta-aprekinasanas-kartiba-?id=8409
http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-skolas-piena-programmas-atbalsta-aprekinasanas-kartiba-?id=8409
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_47_p1.pdf
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Par noteikumu projektu “Noteikumi par darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatī-
vu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo 
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzī-
bas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot ve-
selības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegu-
mu atlases pirmo un otro kārtu”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energo-

efektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē-
tajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumi”, 3. pie-
likums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par polici-
ju””, 4. pielikums.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldī-
bām 2017. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju 
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakal-
pojumu sistēmas pilnveidei”, 5. pielikums.

VSS-1193 – Likumprojekts “Grozījumi Ēku energo-
efektivitātes likumā”

VSS-1185 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-1190 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korup-
cijas un interešu konflikta riska novēršanai publis-
kas personas institūcijā”

VSS-1188 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumos Nr.512 “Da-
bas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” indivi-
duālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Jūrmalai – Eiropas Pieejamas pilsētas 
godalga

Briselē (Beļģijā) Jūrmalas pilsētai pasniegta Eiropas 
Komisijas balva “Access City Award 2017” (“Pieeja-
ma pilsēta 2017”). 43 Eiropas pilsētu vidū Jūrmala 
ieguvusi trešo vietu vides un pakalpojumu pieeja-
mības jomā.

Apbalvojumu Eiropas Komisija piešķir pilsētām par 
to ieguldīto darbu pieejamākas vides veidošanā 
dažādām sabiedrības grupām, it īpaši cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un senioriem. Tiek vērtēti tādi 
aspekti kā infrastruktūras un vides pieejamība, pa-
kalpojumu klāsts, transports, informācijas pieeja-

mība u. tml.

Balvas tika svinīgi pasniegtas konferencē “Eiropas 
diena personām ar invaliditāti 2016” Briselē. Eiro-
pas Komisija un īpaši izveidota starptautiska žūri-
ja Jūrmalu novērtējusi kā pieejamu un sabiedrību 
integrējošu pilsētu, īpaši izceļot plašo pakalpoju-
mu klāstu, ko Jūrmala piedāvā gan senioriem, gan 
topošajām māmiņām, kā arī ieguldīto darbu plud-
males pieejamības un aktīva dzīvesveida iespēju 
nodrošināšanā plašam iedzīvotāju lokam. Jūrmala 
ir pirmā pilsēta Latvijā un Baltijas valstīs, kam pie-
šķirts tik augsts apbalvojums.

Eiropas Komisija atzinīgi novērtējusi to, ka Jūrma-
las pilsēta pastāvīgi paplašina pieejamību un domā 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406081
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_47_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_47_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_47_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_47_p5.pdf
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gan par tūristiem, kas ierodas kūrortpilsētā, gan 
par saviem iedzīvotājiem. Tāpat augstu novērtēta 
Jūrmalas sadarbība ar nevalstiskajām organizāci-
jām aktīva dzīvesveida iespēju nodrošināšanā cil-
vēkiem ar invaliditāti un senioriem, kam bez mak-

sas pieejams plašs fizisko aktivitāšu klāsts gan brīvā 
dabā, gan telpās.

Foto: Ivars Ķezbers,  
Jūrmalas pilsētas domes arhīvs

Semināri par Latvijas valsts simtgades 
svinību gatavošanu

Latvijas reģionos turpinās Kultūras ministrijas Lat-
vijas valsts simtgades biroja organizēti semināri par 
pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju 
iesaisti Latvijas valsts simtgades svinību sagatavo-
šanā. Jau aizvadīti radoši un idejām bagāti semi-
nāri Ādažos, Bauskā, Viesītē, Alūksnē un Tukumā. 
13. decembrī seminārs notiks Alsungā un 14. de-

cembrī – Līvānos.

Semināros Latvijas valsts simtgades biroja pārstā-
ves Jolanta Borīte, Aija Tūna un Linda Pastare ie-
pazīstina ar svinību iecerēm, ar simtgades svinību 
novadu koordinatoriem detalizēti pārrunā līdzda-
lību nacionāla mēroga iniciatīvās un kopīgi meklē 
radošas idejas simtgades norisēm ikvienā novadā. 
Semināros tiek pārrunāta arī svinību atklāšanas ak-
cija “Apskauj Latviju”.

Īpašo bērnu radošo darbu izstāde 
“Pasaule ap mani”

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība “Dace”, atzī-
mējot biedrības 20 gadu jubileju, NVO namā Rīgā 
rīko bērnu ar īpašām vajadzībām radošo darbu iz-
stādi “Pasaule ap mani”. Izstādē piedalās 186 bēr-

ni ar īpašām 
v a j a d z ī b ā m 
ar pašdarinā-
tiem darbiem, 
z ī m ē j u m i e m 
un priekšne-
sumiem. Šādu 
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izstādi biedrība “Dace” rīko jau 14. reizi.

Izstādes atklāšana un mazo mākslinieku godināša-

nas pasākums notika 12. decembrī. Izstāde “Pasau-
le ap mani” NVO namā Rīgā, Ieriķu ielā 43a, būs 
skatāma līdz 2017. gada 13. janvārim.

Jelgavas novada “Pārtikas amatniekiem” 
jauna mājvieta – Lielajā ielā

Biedrības “Pārtikas amatnieki” veikals, kas līdz 
šim atradās pretī Jelgavas autoostai, Pasta ielā 41, 
6. decembrī ar jaunu sparu atsācis savu darbību 
pilsētas centrālajā ielā – Lielajā ielā 5/7. Veikals jeb 
“amatniecības sēta” savā preču klāstā turpinās vie-
not Jelgavas novada mājražotājus, apmeklētājiem 
piedāvājot ne tikai dabisku, veselīgu un gardu pro-
duktu klāstu, bet arī dažādus rokdarbus un pinu-
mus.

Jāpiemin, ka veikala plauktos turpinās “uzlūkot pir-
cējus” arī sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu 
radītās preces. Lai gan biedrības “Saulesstars” pre-
ces līdzās pārtikas preču klāstam dažu brīdi nav pie-
prasītākās, tomēr iespēja tām atrasties tirdzniecības 
vietā ir būtisks atbalsts un arī novērtējums ikviena 
cilvēka ieguldītajam darbam izgatavotajā lietā.

Šis ir viens no apliecinājumiem un praktiskiem re-
zultātiem Jelgavas novada pašvaldības iniciatīvā 
atbalstīt gan sociālo, gan mazo uzņēmējdarbību, 
nodrošinot pilsētvidē noieta vietu laukos radītajai 
produkcijai.

Ziemassvētku vecīša aicinājums uzdāvināt 
Ziemassvētkiem minūti

“Īstie Ziemassvētki – tas ir laiks, ko mēs pavadām 
kopā, ko veltām viens otram, un tāpēc es, Ziemas-
svētku vecītis, tevi izaicinu: uzdāvini Ziemassvēt-
kiem savu minūti! Piepildi to ar savām Ziemassvēt-
ku sajūtām, un pagarināsim Ziemassvētkus līdz 
pat... nākamajiem Ziemassvētkiem!”

Kas tev jādara? Kopā ar ģimeni, draugiem, radiem, 
paziņām, klasesbiedriem, kolēģiem, pulciņu bied-
riem, nejaušiem garāmgājējiem vai citiem nofil-
mējiet savu Ziemassvētku minūti – laiku, kurā esat 
kopā, darāt, radāt, rādāt, dzerat tēju...

Sāc izaicinājumu ar tekstu: “Es pieņemu Ziemas-
svētku vecīša un Rūķupes Rūķu izaicinājumu!”

Augšupielādējiet un dalieties ar to Rūķupes Rūķu 
Facebook lapā (www.facebook.com/rukupesruki), 
lieciet tēmturus #Rūķupe, #ZiemassvētkuMinūte, 
#ZiemassvētkuVecīšaIzaicinājums un izaiciniet citus!

Ziemassvētku vecīša izaicinājuma video: https://
youtu.be/jowLhr9_eII.

Seko Rūķiem un viņu sniegtajām ziņām: www.twit-
ter.com/Rakstitajs; www.draugiem.lv/rukupesruki; 
www.facebook.com/rukupesruki, un, protams, tie-
kamies Rūķupē ap Ziemassvētku laiku!

http://www.facebook.com/rukupesruki
https://youtu.be/jowLhr9_eII
https://youtu.be/jowLhr9_eII
http://www.twitter.com/Rakstitajs
http://www.twitter.com/Rakstitajs
http://www.draugiem.lv/rukupesruki
http://www.facebook.com/rukupesruki
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Rīgā sācies festivāls “Ziemassvētku egļu 
ceļš”

Rīgas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti iepazīt vairāk 
nekā 30 dažādus mākslinieku veidotus egļu stās-

tus vides objektu festivālā “Ziemassvētku egļu ceļš 
2016”, kas pilsētvidē būs apskatāmi līdz 8. janvā-
rim.

Ceļvedi festivāla apskatei var atrast tīmekļa vietnē 
www.eglufestivals.lv.

Labdarības akcijā Piltenē iepriecinās 
vientuļos seniorus

Šī būs jau 21. reize, kad Pil-
tenē notiks labdarības akci-
ja “Rūķis”. Dāvanas, kas tiks 
pasniegtas 16 vientuļajiem 
senioriem un personām ar 
īpašām vajadzībām, Pilte-
nes vidusskolas rūķu ko-
manda nogādās 16. decem-
brī. Rūķu vidū būs Piltenes 

vidusskolas pedagoģe Zane Pamše un trīs audzēkņi, 
kuri ne tikai pasniegs pilsētnieku sarūpētās veltes, 
bet arī noskaitīs apdāvināmajiem kādu dzejolīti un 
pārsteigs viņus ar nelielu muzikālu priekšnesumu.

Tradīcija sveikt seniorus radās vēl tad, kad Piltenē 
bija humanitārā skola un tās direktore Zane Pam-
še kādā laikrakstā izlasīja par labdarības akciju, kas 
tika nosaukta par “Rūķi”: “Mums šis nosaukums ie-
patikās, aizņēmāmies to un arī paši sākām domāt 
par labdarību. Pirmajos gados apciemojām visus 
Piltenes seniorus, bet ar laiku devāmies pie vientu-
ļajiem un personām ar īpašām vajadzībām. Jāsaka, 
ka piltenieki ir atsaucīgi un labprāt iesaistās akci-
jā, sarūpējot sveces, ievārījumus, medu, adījumus, 
pašdarinātas kartītes, saldumus un citas lietas, kas 
svētkos varētu iepriecināt cilvēkus, kuri dzīvo vieni. 
Mūs vienmēr atbalsta arī vietējā aptieka, nūjotā-
ji, Mūzikas skola, paldies visiem, kas padomā par 
mūsu pilsētas vientuļajiem cilvēkiem, lai viņi Zie-
massvētku laikā sajustu mūsu sirds siltumu.”

Ugālē iepriecinās daudzbērnu un trūcīgo 
ģimeņu bērnus

17. decembrī plkst. 13 tautas namā “Gaisma” sāksies 
akcijas “No sirds uz sirdi Ugālē” labdarības koncerts. 
Pasākumā uzstāsies Ugāles tautas nama amatier-
kolektīvi, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, grupas 
“Jūras akmentiņi” dziedātāji, Ventspils Mūzikas vidus-
skolas pārstāvji un jauniešu akustiskās mūzikas grupa.

Uz labdarības koncertu aicināti pagasta vientuļie 
pensionāri, daudzbērnu ģimeņu bērni un bērni no 
trūcīgajām ģimenēm, lai viņu acīs Ziemassvētku gai-
dās iemirdzētos prieks. Šāds koncerts Ugālē notiks 
trešo reizi, tā organizatori ir Lauris Vasiļjevs, Ģirts 

Litvins un Kitija Šēniņa. Svētku viesiem būs uzklāts 
kafijas galds – par to parūpēsies zemnieku saimnie-
cības “Alkšņi” un kafejnīcas “Mortīness” īpašnieki. 
Pieaugušajiem tiks piedāvāti arī Daiņa Barčevska 
mājas vīni. Bērni saņems saldumu pakas, ko sarū-
pējuši brīvprātīgie un citi ugālnieki, kuri vēlas pār-
steigt tos, kam svētkos nav tik daudz prieka.

Ugāles daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērnus sa-
gaidīs vēl viens pārsteigums – vietējais uzņēmējs 
Māris Šēniņš vedīs viņus uz Ventspili, lai jaunie 
ugālnieki varētu apmeklēt kino “Rio” un noskatītos 
bērniem paredzētu filmu. Kino “Rio” darbinieki būs 
sarūpējuši vēl kādu pārsteigumu, lai bērni dotos 
mājās ar priecīgu sirdi.

http://www.eglufestivals.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

Kuldīgas bērni palīdz paši un aicina arī 
citus iesaistīties labdarībā

8. decembrī Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 3.b 
klases skolēni, vecāki un klases audzinātāja Santa 
Reimane Kuldīgā, Pilsētas laukumā, pie lielās svēt-
ku egles novietoja pašu gatavotu koka kasti, kurā 
ievietot pārtikas produktus cilvēkiem, kuriem tie 
nepieciešami.

Ik rītu kāds no 3.b klases skolēniem ziedojumu 
kastē ievieto ar vecāku atbalstu sarūpētu pārtiku, 
piemēram, rīsus, grūbas, dārzeņus vai citas ikdienai 
noderīgas lietas. Savukārt ļaudis, kuriem šobrīd ne-
pieciešams atbalsts vai kuri kādu iemeslu dēļ dzīvo 
trūkumā, aicināti ziedojumu kastē paņemt to, kas 
tiem vajadzīgs.

Pārtiku kastē skolēni turpinās ievietot līdz 29. de-

cembrim. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 3.b 
klases audzēkņi un skolotāja S. Reimane aicina ik-
vienu atvērt sirdi un sniegt palīdzīgu roku trūkum-
cietējiem, savu iespēju robežās ziedojot pārtiku.

Šāda sociālā kampaņa bērniem ir nozīmīga, jo pa-
rāda to, cik daudz ar paša ieguldīto darbu un vēlmi 
var palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās.

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

Ziņas sagatavojušas Elita Cepurīte, Linda Pastare, Dace Deizija Rode, Dace Kaņepone, Indra Vilde, 
Dzintra Āboliņa, Marlena Zvaigzne, Signeta Lapiņa un Kristīne Duļbinska

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Mārupē – Ziemassvētku tirdziņš

Svētdien, 18. decembrī, Mārupē, Daugavas ielā 29, 
laukumā pie domes, notiks Ziemassvētku tirdziņš, 

ko organizē biedrība “Radīts Mārupē”. Tirdziņā pie-
dalīsies zemnieki un mājražotāji, būs arī kultūras 
programma.

Foto: Eduards Dambergs

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

