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LPS Valdes sēdē

3. janvārī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Val-
de nolēma sasaukt LPS Domes sēdi 18. janvārī 
plkst. 14 Rīgas pilsētas domes sēžu zālē.

Darba kārtībā plānots izskatīt paredzētos uzdevu-
mus Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savie-
nības 2017. gada vienošanās un domstarpību pro-
tokolā, kas valdībai jāizpilda līdz šāgada 1. martam. 
Tie ir vienošanās uzdevumi valdībai izglītības jomā: 
līdz 2017. gada 1. martam izstrādāt profesionālās 
izglītības iestāžu programmu finansējuma mode-
li neatkarīgi no profesionālās izglītības iestādes 

dibinātāja, tajā skaitā izvērtējot iespēju no valsts 
budžeta finansēt mācību stipendijas; Izglītības un 
zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības minis-
triju līdz šāgada 1. martam izstrādāt risinājumus to 
pedagogu atbalstam darba zaudēšanas gadījumos, 
kuri ir vecumā no 60 līdz 63 gadiem un strādā sko-
lās, ko varētu skart likvidācija vai reorganizācija.

Vēl Valde izskatīja LPS 2017. gada ieņēmumu un iz-
devumu tāmes projektu un nolēma to iesniegt ap-
stiprināšanai Domes sēdē 18. janvārī.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece
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Tikšanās Iekšlietu ministrijā par piekļuves 
tiesībām IeR datiem

4. janvārī Iekšlietu ministrijā tika izskatīts strīds 
starp Mārupes novada pašvaldību un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) par piekļuves tie-
sību piešķiršanu Iedzīvotāju reģistra (IeR) datiem. 
PMLP uzskata, ka Mārupes pašvaldības norādīta-
jām amatpersonām nav pietiekama pamata piekļūt 
informācijai, kas pēc būtības nav nepieciešama lē-
mumu pieņemšanai, piemēram, būvinspektoram 
nav jāzina personas pilsonība, tautība u.tml.

Kā izmantojamu datu apstrādes sistēmu Mārupes 
novada pārstāvji min “ZZ Dats” izstrādāto PERS, kur 
ir pieejams diezgan liels datu apjoms par personu, 
un visiem speciālistiem tiešām nav nepieciešama 
visa informācija, jo pamatā tā ir programma, kas 
domāta personu datu apstrādei, mazāk – informā-
cijas ieguvei skatīšanās režīmā.

Nav domstarpību par to, ka pašvaldībai pieejama 
informācija no IeR, tikai jābūt atbilstošam juridis-
kam pamatojumam, kāpēc tieši konkrētajai amat-
personai tā nepieciešama un kādā apjomā (datu 
lauki). Proti, pieteikuma pamatojumā jānorāda, 
kuras funkcijas amatpersona izpilda likumā “Par 
pašvaldībām” noteiktajā apjomā, kā arī jānorāda 
atbilstošo pašvaldības saistošo noteikumu izpildes 
nodrošināšana; ja ar to par maz, var pieminēt kādu 
no speciālajiem likumiem (būvniecības, sabiedris-
kās kārtības u.c.).

Jūs varat izvēlēties veidu, kā nodrošināt pašvaldī-
bas amatpersonai piekļuvi IeR datiem:

– norādot konkrētu “ZZ Dats” aplikāciju;

– izmantojot IeR piedāvāto datu pārlūku.

Ja izvēlaties “ZZ Dats” aplikāciju, tad vēlams pirms 
pieteikuma sūtīšanas uz PMLP pakonsultēties pie 
“ZZ Dats” – kuru no viņu apakšsistēmām labāk iz-
mantot konkrētajam speciālistam. Tā, piemēram, 
būvinspektoram – ja viņam nepieciešamā infor-
mācija ir: vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, tad 
viņam nav jābūt piekļuvei apakšsistēmai PERS, ar 
to lieliski tiks galā JUPIS. Ja sūtīsiet pieprasījumu uz 
PMLP piešķirt piekļuvi būvinspektoram IeR datiem 
apakšsistēmā JUPIS, jums šādu pieprasījumu ap-
stiprinās bez aizķeršanās. Ja norādīsiet apakšsistē-
mu PERS, esiet gatavi ilgai sarakstei, kurā jums būs 
jārod juridiski korekts pierādījums, ka būvinspek-
toram lēmuma pieņemšanai ir būtiska, piemēram, 
personas pilsonība (jo šis lauks ir redzams apakš-
sistēmā PERS).

Izvēloties IeR datu pārlūku, jums tāpat jāsniedz pie-
prasījums par konkrēto amatpersonu un jānorāda 
juridiskais pamatojums datu piekļuvei. Ja informā-
cijas ieguve nenotiek bieži un nesagādā problēmas, 
ka tā ir vēl viena sistēma, kurai jāatceras paroles, 
varbūt šāds risinājums ir pat vienkāršāks. Daudzas 
pašvaldības nodrošina šo iespēju, piemēram, paš-
valdības policistiem.

Abos gadījumos PMLP gatavos jaunu vienošanos, 
ko paraksta PMLP un pašvaldība.

PMLP šobrīd izstrādā vienotu “jumta līgumu”, ko 
piedāvās noslēgt pašvaldībām, lai aizstātu noslēg-
tos atsevišķos līgumus par katru no pašvaldībā iz-
mantojamām sistēmām (Iedzīvotāju reģistrs, CARIS 
utt.). Līguma projekts tiks sūtīts saskaņošanai arī 
LPS.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Komitejas sēde notiks 10. janvārī plkst. 10 LPS tel-
pās (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sanāksmju 
zālē).

Darba kārtība:

1. Koncepcijas “Par adopcijas un ārpusģimenes ap-
rūpes sistēmu pilnveidošanu” ieviešanas gaita 
un rosinātie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā (ziņotāji – Labklājības ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Līga Āboliņa, Bērnu un ģi-
menes politikas departamenta vecākā eksperte 
Baiba Stankeviča un LPS padomniece izglītības, 
bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra 
Dundure).

2. Salīdzināmo datu datubāzē (informācijas sistē-
mā BLIS) uzkrājamo datu izmantošana pašval-
dību darbā veselības un sociālajā jomā (ziņotā-
ji – LPS analītiķis Jānis Upenieks un padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte).

3. Dažādi jautājumi.

Sēdēs izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraides 
varēs noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam, jums jārīkojas 
šādi:

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

– jāievada jūsu lietotāja vārds un parole, kas jums 
tika nosūtīti e-pastā (ja esat nozaudējuši, rak-
stiet: nauris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS 
komiteju portālam lūdzam interesēties ne vēlāk 
kā vienu dienu līdz paredzētās sēdes sākumam);

– kad atveras portāls, izvēlieties sadaļu “Manas 
sēdes”;

– izvēlieties aktīvo sēdi ar komitejas nosaukumu.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Komitejas sēde notiks 10. janvārī plkst. 13 LPS 
4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Valsts administrācija” (ziņotāja – Zie-
meļvalstu Ministru padomes biroja padomniece 
Daina Mežecka).

2. Valsts meža dienesta (VMD) aktualitātes 
2017. gadā, tajā skaitā medības, Āfrikas cūku mēra 
ierobežošana, VMD ģeoportāls (ziņotāji – VMD 
ģenerāldirektors Andis Krēsliņš un speciālisti).

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) aktualitātes e-pārvaldē 
2017. gadā:

• Pārvaldes iekārtas likumā doto uzdevumu iz-
pilde: ieskats četru savstarpēji saistītu MK no-
teikumu projektu saturā:

– valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, 

sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība,
– valsts un pašvaldību vienoto klientu apkal-

pošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu 
apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība,

– valsts pārvaldes pakalpojumu portāla notei-
kumi,

– valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizāci-
jas un e-pakalpojumu pieejamības kārtība;

• Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpo-
šanas centru tīkls: kādas izmaiņas gaidāmas 
2017. gadā (ziņotājs – VARAM valsts sekretāra 
vietnieks informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju jautājumos Edmunds Beļskis).

4. Dažādi.

Komitejas sēdes norisi būs iespējams vērot tiešrai-
dē LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot tos 
uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme

Sanāksme notiks 11. janvārī plkst. 9:30 Austrumu 
izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31.

Darba kārtība:

9:00–9:30 Dalībnieku reģistrācija

9:30–10:30 Vai dzīve turpināsies arī pēc 
2016. gada? (DNB eksperts Pēteris 

Strautiņš)

10:30–11:00 Reklāmprezentācijas

11:00–12:30 Jaunākās Latvijas tautsaimniecības 
tendences (Latvijas Bankas ekono-
mists Kārlis Vilerts)

12:30–13:00 Reklāmprezentācijas (turpinājums)

13:00–13:30 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece un LPIA koordinatore

Seminārs par klimata pārmaiņām un 
mazas oglekļietilpības tehnoloģiju 
attīstības stratēģiju

VARAM aicina uz piecu semināru cikla pēdējo pasā-
kumu, kas notiks 10. janvārī plkst. 9:30 Rīgā, Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā.

Seminārā būs arī diskusijas piecās paralēlās diskusi-

ju grupās par enerģētiku, zemes apsaimniekošanu, 
transportu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un atkri-
tumu apsaimniekošanu, pētniecību un inovācijām, 
kā arī tiks sniegta aktuālākā informācija par dažādos 
finanšu instrumentos pieejamo finansējumu mazas 
oglekļietilpības tehnoloģiju attīstības atbalstam.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23467.

Ekspertu konsīlijs par Eiropas Savienības 
sociālo modeli

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļa 11. janvārī LZA augstceltnē 
Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Portretu zālē (3. stā-
vā) plkst. 14 organizē ekspertu konsīliju “Eiropas 
Savienības sociālais modelis un sociālo tiesību pī-
lārs: ienākumu aspekts”.

Konsīlijā piedalīsies Eiropas Komisijas Latvijā prezi-
dents Andris Gobiņš, aicināti Eiropas Parlamenta 

deputāti no Latvijas, EK pārstāvniecības Latvijā, Sa-
eimas, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Zemkopības, 
Ekonomikas un Finanšu ministrijas, Valsts kancele-
jas, ar augstākās izglītības un zinātnes attīstību sais-
tītu valsts un sabiedrisko institūciju pārstāvji, LPS, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras pārstāvji un neatkarīgi eksperti.

Vairāk informācijas: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=3543&I
temid=72.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23467
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23467
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3543&Itemid=72
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3543&Itemid=72
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3543&Itemid=72
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Izglītojošs pasākums par bēgļiem un 
patvēruma meklētājiem

11. janvāra vakarā Kaņepes Kultūras centrā Rīgā, 
Skolas ielā 15, notiks trešais “Dzīvās bibliotēkas” 
pasākums “Dzīvā bibliotēka ar bēgļiem un patvēru-
ma meklētājiem”, kurā būs iespēja lauzt aizspriedu-
mus un uzzināt stāstus par to, kādēļ cilvēki pame-

tuši savas mājas, kā nonākuši Latvijā un kādu dzīvi 
un atmiņas atstājuši dzimtenē. Pasākums notiks 
“Dzīvās bibliotēkas” formātā, kur drukāto grāmatu 
lasīšanas vietā var uzklausīt cilvēkus no Sīrijas, Irā-
kas un citām valstīm, kas vai nu pašreiz vēl mitinās 
patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā “Muce-
nieki”, vai arī jau saņēmuši bēgļa statusu un uzsāk 
neatkarīgu dzīvi.

Rokasgrāmatas un seminārs par VPVKAC

VARAM sagatavojusi rokasgrāmatu valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) publicitātes nodrošināšanai un rokasgrā-
matu VPVKAC salīdzinošajai novērtēšanai. Rokas-
grāmatas paredzētas pašvaldību sabiedrisko attie-
cību speciālistiem un VPVKAC darbiniekiem.

Rokasgrāmata VPVKAC publicitātes nodrošināša-
nai sagatavota, lai palīdzētu nodrošināt komunikā-
ciju par pašvaldībā izveidoto VPVKAC un tā snieg-
tajiem pakalpojumiem. Izveidojot VPVKAC katrā 
atsevišķā pašvaldībā, tie kļūst par tīkla sastāvdaļu, 
tāpēc svarīgi, lai, stāstot par VPVKAC, tiktu pausts 
vienots vēstījums.

Rokasgrāmata VPVKAC salīdzinošajai metodikai 
sagatavota, lai veicinātu pašvaldību pašnovērtēju-

mu VPVKAC darbības nodrošināšanai, vienlaikus 
sniedzot iespēju mācīties no citu pašvaldību īste-
notajiem pasākumiem pakalpojumu kvalitātes uz-
labošanai.

12. janvārī plkst. 11 Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā, 
VARAM laipni aicina pašvaldību sabiedrisko attie-
cību speciālistus un darbiniekus, kas veic VPVKAC 
sabiedrisko attiecību vai komunikācijas funkciju, 
uz semināru, kurā stāstīs par VPVKAC publicitātes 
nodrošināšanu, tiks analizēta pašvaldību tīmekļ-
vietnēs pieejamā informācija par VPVKAC un por-
tālu Latvija.lv, kā arī VPVKAC salīdzinošā novērtē-
šana.

Lai pieteiktu dalību seminārā, līdz 11. janvārim e-
pastā (maija.anspoka@varam.gov.lv) jāatsūta da-
lībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, amats un 
pašvaldība, ko pārstāvat.

Informatīvs seminārs par programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”

12. janvārī viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” Rīgā, 
Slokas ielā 1, notiks informatīvs seminārs par pro-
grammas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu 

jaunumiem, izmaiņām un finansēšanas kārtību.

Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/
raksti/bezmaksas-seminara-informesim-parpro-
grammas-erasmus-jaunatne-darbiba-izmainam-
2017-gada.

mailto:maija.anspoka@varam.gov.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bezmaksas-seminara-informesim-parprogrammas-erasmus-jaunatne-darbiba-izmainam-2017-gada
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bezmaksas-seminara-informesim-parprogrammas-erasmus-jaunatne-darbiba-izmainam-2017-gada
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bezmaksas-seminara-informesim-parprogrammas-erasmus-jaunatne-darbiba-izmainam-2017-gada
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bezmaksas-seminara-informesim-parprogrammas-erasmus-jaunatne-darbiba-izmainam-2017-gada
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Projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 2. februārim 
pieņem projektu pieteikumus projektu konkursa 
“Iesaisties Kurzemē!” trīs atbalstāmajās darbības 
jomās: “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”, 
“Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO 
atbalsts”. Konkursā var piedalīties biedrības un no-

dibinājumi, kuri reģistrēti vai faktiski darbojas Kur-
zemes plānošanas reģiona teritorijā. Viena projek-
ta maksimālais finansējums ir līdz 1600 eiro.

Informatīvais seminārs par konkursu notiks 16. jan-
vārī plkst. 11:45 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā 
(Kuldīgā, 1905. gada ielā 6).

Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv.

Tematisks seminārs par sadarbības 
iespējām ar partneriem no Igaunijas

Gatavojoties otrajam projektu ideju konkursam, 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības program-
ma 19. janvārī Valkas Kultūras centrā Valkā, Emī-
la Dārziņa ielā 8, organizē tematisku semināru, lai 
informētu par iespējām veidot kopīgas sabiedrības 
informēšanas kampaņas atkritumu šķirošanas, 
energoresursu taupīšanas un lietu otrreizējas iz-
mantošanas veicināšanai.

Seminārs notiks angļu valodā. Uz to aicināti vies-
lektori no Latvijas un Igaunijas, kuri iepazīstinās ar 

jau ieviešanā esošu starptautisku projektu, gan ar 
piemēriem demonstrēs, kādai jābūt atraktīvai kam-
paņai. Sekretariāta darbinieki savukārt iepazīstinās 
ar visbiežāk pieļautajām kļūdām pirmajā projektu 
konkursā un nosacījumiem otrajam projektu kon-
kursam.

Reģistrācija semināram ir atvērta līdz 17. janvārim 
šeit: http://www.estlat.eu/online-registrations/en-
vironmental-awareness-19-01-2017.

Jautājumu gadījumā varat sazināties pa tālruņiem 
66164681 vai 29274310 vai rakstot e-pastā: vineta.
snore@estlat.eu.

Informatīvie semināri par sociālo 
uzņēmumu veidošanas iespējām

Labklājības ministrija no 20. janvāra līdz 3. febru-
ārim organizē reģionālos seminārus par sociālo 
uzņēmumu veidošanas iespējām un atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem topošiem sociālajiem uz-
ņēmējiem. Semināri tiek organizēti sadarbībā ar AS 
“Attīstības finanšu institūcija “Altum””.

Semināros aicināti piedalīties esošie un topošie ar 
sociālās uzņēmējdarbības jomu saistītie uzņēmēji, 
kā arī nevalstiskā sektora pārstāvji, kas vēlas padzi-
ļināt izpratni par saimnieciskās darbības veidu, kas 
vērsts uz sociālu problēmu risināšanu, sniedzot ilg-
laicīgu labumu sabiedrībai.

Pirmais seminārs notiks 20. janvārī plkst. 11 Kuldī-
gā, Pilsētas laukumā 4, 2. stāvā, Mārtiņzālē (reģis-
trēšanās līdz 17. janvārim interneta vietnē: ej.uz/
ASU_Kuldiga).

Nākamie semināri:

25. janvārī – Cēsīs, Raunas ielā 4, Pieaugušo iz-
glītības centra konferenču zālē (reģistrēšanās līdz 
23. janvārim interneta vietnē: ej.uz/ASU_Cesis),

27. janvārī – Jelgavā, Pasta ielā 37, Jelgavas novada 
domes 1. stāvā, konferenču zālē (reģistrēšanās līdz 
24. janvārim interneta vietnē: ej.uz/ASU_Jelgava),

1. februārī – Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95a, Rē-
zeknes novada domes 1. stāvā, konferenču zālē 
(reģistrēšanās līdz 30. janvārim interneta vietnē: 
ej.uz/ASU_Rezekne),

3. februārī – Rīgā, Rātslaukumā, Kaļķu ielā 1, Rīgas 
domes konferenču zālē, 508. telpā (reģistrēšanās 
līdz 31. janvārim interneta vietnē: ej.uz/ASU_Riga).

Reģistrācija semināriem vietnē: http://www.
lm.gov.lv/text/3598 vai rakstot e-pastā: Dace.Su-
pule@lm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67021698.

http://www.kurzemesnvo.lv
http://www.estlat.eu/online-registrations/environmental-awareness-19-01-2017
http://www.estlat.eu/online-registrations/environmental-awareness-19-01-2017
mailto:vineta.snore@estlat.eu
mailto:vineta.snore@estlat.eu
http://www.lm.gov.lv/text/3598
http://www.lm.gov.lv/text/3598
mailto:Dace.Supule@lm.gov.lv
mailto:Dace.Supule@lm.gov.lv
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Konkurss “Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma”

Sabiedrības integrācijas fonds līdz 12. janvārim 
izsludinājis atklātu projektu konkursu 2017. gadā 
īstenojamiem projektiem programmā “Pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas programma (diasporas 
NVO darbības atbalsta programma)”, kas tiek finan-
sēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirta-

jiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Program-
mas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo ie-
dzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo 
identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā 
arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas 
sabiedriski politiskajā dzīvē. Papildu informācija: 
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=10096&Itemid=127&lang=
lv.

Projektu konkursi dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšanā un 
saglabāšanā

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija līdz 27. janvārim izsludinājusi šādus projek-
tu konkursus finansējuma saņemšanai 2017. gadā 
vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aiz-
sardzība un saglabāšana”:

– īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsar-
dzības plānu ieviešana (aktivitātē kopējais pie-
ejamais finansējums – 287 000 eiro);

– īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības 

plānu ieviešana (aktivitātē kopējais pieejamais 
finansējums – 41 000 eiro).

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbal-
stīt projektus, kuros tiek veicināta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un  
aizsardzība.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elek-
troniski ir pieejami LVAF administrācijas mājasla-
pas www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, 
Projektu konkursu nolikumi”.

Plašāka informācija pa tālruni 67503322 vai e-pas-
tā: lvafa@lvafa.gov.lv.

Projektu pieteikšana Latvijas valsts 
simtgades mērķprogrammai “Latvijai – 
100”

Organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicinā-
ti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķ programmas “Latvijai – 100” konkursam un 
saņemt finansējumu Latvijas valsts simtgades svi-
nību pasākumiem. Projektu iesniegšana norisinā-
sies līdz 27. janvārim.

Mērķprogrammā var pieteikt:

– projektus, kas ar radošiem līdzekļiem un aktīvu 
sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un 
izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tap-
šanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tajā skaitā 

atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidoša-
nās procesā;

– projektus, kas radošiem līdzekļiem godina Lat-
vijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas 
personības un cilvēku grupas, kas dažādos lai-
kos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, zināšanas 
un talantus Latvijai un tās uzplaukumam, kā arī 
izceļ Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā 
svarīgas vērtības;

– projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti Lat-
vijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā un 
kas rada jaunas paliekošas vērtības, apvienojot 
tradicionālās vērtības, prasmes, to laikmetīgās 
izpausmes un tehnoloģiju iespējas;

– projektus, kas paredz par Latviju vēstošu 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10096&Itemid=127&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10096&Itemid=127&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10096&Itemid=127&lang=lv
http://www.lvafa.gov.lv
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
mailto:lvafa@lvafa.gov.lv
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starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īste-
nošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, 
kurām ir nozīmīga loma Latvijas valsts tapšanā 
vai kuras tuvākajā laikā svin simtgadi, tai skaitā 

Igauniju, Lietuvu, Somiju, Poliju, Islandi, Lielbri-
tāniju, ASV.

Mērķprogrammas nolikums un plašāka informācija 
pieejama šeit: http://www.vkkf.lv/#2838.

Starptautiskas apmācības “From knowing 
to being”

No 28. maija līdz 3. jūnijam Vācijā (Nideggen/Eifel) 
notiks starptautiskas apmācības par kompetenču 
modeļu izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot ap-
mācību dalībnieku attieksmes, vērtību un iekšējās 
gatavības jautājumiem. Apmācībās būs iespēja at-
klāt un iegūt pieredzi kompetencēs balstīta jaunat-

nes darba organizēšanā un izglītībā, eksperimentēt, 
kā visefektīvāk izmantot kompetencēs balstītos ap-
mācību modeļus mācību programmu izstrādē.

Pieteikšanās – līdz 31. janvārim.

Papildu informācija: https://www.salto-youth.net/
tools/european-training-calendar/training/from-
knowing-to-being.6157/.

Projektu konkursi valsts rīcībspējas 
uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa 
nodrošināšanā

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija līdz 
3. februārim izsludinājusi šādus projektu konkur-
sus finansējuma saņemšanai 2017. gadā vadlīnijā 
“Multisektoriālie projekti”:

– datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas 
ieviešanai (aktivitātē kopējais pieejamais finan-
sējums – 150 000 eiro);

– vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalita-
tīva vides stāvokļa nodrošināšanai (aktivitātē ko-
pējais pieejamais finansējums – 180 000 eiro).

Projektu iesniegšana norisināsies divos posmos.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elek-
troniski ir pieejami LVAF administrācijas mājasla-
pas www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, 
Projektu konkursu nolikumi”.

Plašāka informācija par konkursiem: 67503322; 
lvafa@lvafa.gov.lv.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2016”

Labklājības ministrija (LM) līdz 5. februārim izslu-
dinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2016”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt 
paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi 
un godprātīgi strādā sociālo darbu, sniedz profesio-
nālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problē-
mu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā 
darbinieka profesiju Latvijā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-

ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un pie-
šķirtu atbilstošus titulus.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski viet-
nē:

www.visidati.lv/aptauja/1238287875/ – aizpilda 
darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvie-
nības;

www.visidati.lv/aptauja/1238306777/ – aizpilda 

http://www.vkkf.lv/#2838
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fromknowing-to-being.6157/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fromknowing-to-being.6157/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fromknowing-to-being.6157/
http://www.lvafa.gov.lv
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
mailto:lvafa@lvafa.gov.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/1238287875/
http://www.visidati.lv/aptauja/1238306777/
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iedzīvotāji, privātpersonas (saites pieejamas LM 
mājaslapā).

Konkursa nolikums ir pieejams LM interneta vietnē 
www.lm.gov.lv.

Pārrobežu sadarbības projektu īstenotāji 
var piedalīties trešajā projektu konkursā

VARAM aicina pieteikties trešajā projektu pieteiku-
mu konkursā finansējuma saņemšanai pārrobežu 
sadarbības projektiem, kas tiek īstenoti Centrālā 
Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–2020. ga-
dam un kas tiek ieviesti kopā ar partneriem no 
Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, tajā skaitā 
Ālandu salām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks ir līdz 
27. februārim.

Trešajā konkursā programmas finansējumam var 
pieteikties visās prioritātēs un specifiskajos mēr-
ķos. Detalizētu informāciju meklējiet programmas 

mājaslapā: http://centralbaltic.eu/content/what-
kind-projects-are-needed.

Aktuālāko informāciju par programmas statusu un 
projektu pieteikumu sagatavošanu var apskatīties 
video no projektu sagatavošanas semināra, kas 
notika 6. decembrī Tallinā: https://www.youtube.
com/watch?v=8-iysQ0dbpQ&t.

Vadlīnijas projektu pieteikumu iesniedzējiem, 
programmas rokasgrāmata un citi saistītie doku-
menti pieejami programmas mājaslapā: www.cen-
tralbaltic.eu.

Papildu informācijai lūgums sazināties ar Centrālā 
Baltijas jūras reģiona programmas 2014–2020 kon-
taktpersonu Latvijā Līgu Djačenko (liga.djacenko@
varam.gov.lv; 67026588).

EUROSCOLA konkurss skolēniem

Eiropas Padomes Informācijas birojs izsludinājis 
EUROSCOLA konkursu 10.–12. klašu skolēniem, 
kura balvā ir apmaksāts brauciens uz Eiropas Parla-
mentu Strasbūrā (Francijā).

Konkursa mērķis ir stiprināt jauniešu interesi un iz-
pratni par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un 

to nozīmi katra cilvēka dzīvē. Vienlaikus tā ir lieliska 
iespēja vairāk uzzināt par EP uzbūvi, deputātu dar-
bu, iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī 
parādīt plašākai auditorijai skolēnu jaunrades spē-
jas un stratēģisko domāšanu.

Papildu informācija: http://www.europarl.lv/lv/
jauniesiem/euroscola.html.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Sabiedrībai būtiskākie tiesību akti, kas 
stājušies spēkā 2017. gada 1. janvārī

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām 
apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to 
grozījumus, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī 
un skar lielu sabiedrības daļu, ieviešot dažādas iz-

maiņas. Ar tiem varat iepazīties Infolapas 1. pieli-
kumā.

Šogad stājas spēkā vairāk nekā 100 tiesību aktu, to 
skaitā vairāk nekā 60 likumi. 1. janvārī spēkā stājās 
četri jauni likumi un 62 likumu grozījumi, kā arī sep-
tiņi jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi un 25 
MK noteikumu grozījumi.

http://www.lm.gov.lv
http://centralbaltic.eu/content/what-kind-projects-are-needed
http://centralbaltic.eu/content/what-kind-projects-are-needed
https://www.youtube.com/watch?v=8-iysQ0dbpQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=8-iysQ0dbpQ&t
http://www.centralbaltic.eu
http://www.centralbaltic.eu
mailto:liga.djacenko@varam.gov.lv
mailto:liga.djacenko@varam.gov.lv
http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/euroscola.html
http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/euroscola.html
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p1.pdf
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Vienkopus ar šo sarakstu var iepazīties vietnē 
www.likumi.lv, savukārt LV portālā (www.lvportals.

lv) apkopoti praktiski noderīgi skaidrojumi par tie-
siskā regulējuma izmaiņām.

Latvijas valsts simtgades svinību simbolika 
plašam lietojumam pieejama bez maksas

Latvijas valsts simtgades svinību simbolika – vi-
zuālā piederības zīme un vārdiskais vēstījums “Es 
esmu Latvija” – plašam lietojumam pieejama bez 
maksas.

Latvijas valsts simtgades vizuālās piederības zīmi 
veido grafisks uzraksts “Latvija”, valsts karogs un 
skaitlis “100” ar integrētu bezgalības simbolu. Pie-
derības zīme būs Latvijas valsts simtgades svinību 
atpazīšanas simbols, tā apliecinās piederību simt-
gades svinībām. Latvijas valsts simtgades galvenais 
vārdiskais vēstījums ir teksts “Es esmu Latvija”.

Latvijas valsts simtgades svinību simbolika pieeja-
ma ikvienam, kas īsteno un īstenos Latvijas valsts 
simtgades svinību mērķim atbilstošu pasākumu, 
iniciatīvu, akciju un citas norises. Latvijas valsts 

simtgades galvenā vārdiskā vēstījuma “Es esmu 
Latvija” lietošanai saskaņojums nav nepieciešams.

Vizuālās piederības zīmes saņemšana norišu orga-
nizēšanai un komunicēšanai notiek, sazinoties ar 
Latvijas valsts simtgades biroju (lv100@km.gov.lv; 
67330328).

Arī komerciāliem mērķiem Latvijas valsts simtga-
des svinību simbolika pieejama bez maksas. Šobrīd 
vizuālo piederības zīmes lietošanu var pieteikt, 
sazinoties ar Latvijas valsts simtgades biroju. Pēc 
reģistrācijas procesa noslēgšanās vizuālo piederī-
bas zīmi varēs lietot saskaņā ar Kultūras ministrijas 
izstrādātu kārtību bezatlīdzību licences zīmju lieto-
šanai uz komersantu ražotiem produktiem un pa-
kalpojumiem.

Latvijas valsts simtgades svinību simbolika var kļūt 
par greznu rotu gan Latvijā ražotiem un dizainē-
tiem produktiem un reprezentācijas piederumiem, 
gan visiem, kas pārstāv Latviju pasaulē, – valsts 
augstākajām amatpersonām, uzņēmējiem, mūzi-
ķiem, sportistiem – un ikvienam, kurš godprātīgi īs-
tenos ar Latvijas valsts simtgades svinībām saistītas 
darbības.

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija notei-
kumos nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi””, 
2. pielikums.

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

UK rakstiskā procedūra 23.12.2016. ES fondu va-
došās iestādes izstrādātie grozījumi darbības pro-
grammā “Izaugsme un nodarbinātība”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ped-
agogu darba samaksas pieauguma grafiku laika pe-
riodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 
31. decembrim”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa notei-
kumos nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un ka-
dastra datu aktualizācijas noteikumi””, 6. pielikums.

http://www.likumi.lv/
http://www.lvportals.lv/
http://www.lvportals.lv/
http://www.lvportals.lv/
mailto:lv100@km.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p6.pdf
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Par Energoefektivitātes pienākumu shēmu, 7. pie-
likums.

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Civilproce-
sa likumā”, 8. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

VSS–5 MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprē-
ķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu”

VSS–9 MK noteikumu projekts “Administratīvo te-
ritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteiku-
mi”

VSS–14 Likumprojekts “Grozījumi Iedzīvotāju reģis-
tra likumā”

VSS–15 Likumprojekts “Fizisko personu reģistra li-
kums”

VSS–3 Likumprojekts “Grozījumi Profesionālās iz-
glītības likumā”

Lauku tūrisma uzņēmējiem pasniegs zīmi 
“Latviskais mantojums”

11. janvārī kultūras ministre Dace Melbārde, LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis un LLTA “Lauku ce-
ļotājs” prezidente Asnāte Ziemele pasniegs zīmi 
“Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma uzņēmē-
jiem.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” izveidota 
pēc Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļo-
tājs” iniciatīvas un sadarbībā ar Kultūras ministriju 
un LPS. Zīme kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku 

tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā, iekļauj mūsdie-
nu dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās kultūras 
un sadzīves tradicionālās vērtības. Pēc šīs zīmes var 
pazīt vietas, kur saimnieki ir gatavi apmeklētājiem 
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mā-
cīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Līdz šim zīmi saņēmušas jau 72 saimniecības visā 
Latvijā. Katrai saimniecībai zīme tiek piešķirta par 
kādu konkrētu prasmi vai latviskā dzīvesveida iz-
pausmi, kas tiek iesaistīta arī tūrismā. Ar visām 
saimniecībām var iepazīties “Lauku ceļotāja” mā-
jaslapā: http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage.

Daugavpilī skanēs “Sudraba zvani”

No 12. līdz 15. janvārim Daugavpilī jau 12. reizi no-
risināsies Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls 
“Sudraba zvani”.

Festivālu ieskandinās jauno dziedātāju Ziemassvēt-
ku konkurss, kas norisināsies 12. janvārī S. Broka 
Daugavpils mūzikas vidusskolā. Rezultāti tiks pazi-
ņoti dienas noslēgumā (plkst. 18) Vienības nama 

koncertzālē.

13. janvārī no plkst. 10 Vienības namā sāksies tra-
dicionālais Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla 
“Sudraba zvani” ansambļu un koru konkurss, kas 
turpināsies līdz pat svētdienai. Konkursantu snie-
gumu vērtēs starptautiska žūrija.

Paralēli konkursam festivālā notiks arī dažādi kon-
certi Vienības namā, S. Broka Daugavpils mūzikas 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408340
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408340
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408340
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408347
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408347
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408348
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408348
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408318
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40408318
http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_1_p8.pdf
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vidusskolā un dažādos dievnamos. Četru dienu 
laikā festivāla aktivitātēs piedalīsies vairāk nekā 
150 solistu, ansambļi un kori, kopskaitā aptuve-

ni 3000 dziedātāju no Baltkrievijas, Igaunijas, Ka-
zahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, 
Somijas un Ukrainas.

Vērienīga izstāde “Mākslas stacijā” 
Dubultos

13. janvārī plkst. 18 “Mākslas stacijā” Dubultos tiks 
atklāta sešu mākslinieku kopizstāde “#Blumbergs. 
Bezgalība”, kas veltīta izcilajam latviešu mākslinie-
kam Ilmāram Blumbergam. Izstādē varēs vienviet 
aplūkot sešu kultūrtelpā novērtētu mākslinieku 
daiļdarbus. Miķeļa Fišera, Anša Starka, Ginta Gab-
rāna, Voldemāra Johansona, Sabīnes Verneres un 
Andreja Strokina darbos vērojamas gan tiešas un 
apzinātas Blumberga ietekmes, gan apceres par 
pašu mākslinieku, tāpat arī būs darbi, kas veidoti 
individuālās trajektorijās.

Izstādes atklāšanā tiks prezentēts fonda “Mākslai 
vajag telpu” Vasaras mājas projekta “#Blumbergs. 
Bezgalība” katalogs, kā arī pasniegs īpašu Latvi-
jas Bankas balvu izstāžu cikla māksliniekam, kura 
māksliniecisko sniegumu Latvijas Bankas žūrija at-
zīs par pārliecinošāko.

Rallijs “Alūksne 2017” pulcēs vairāku 
valstu autosportistus

Jau septīto gadu Alūksnes novada ceļos rūks jaudī-
gu automašīnu motori – 13. un 14. janvārī te notiks 

rallijs “Alūksne 2017”, kas šogad atklāj ne tikai Lat-
vijas, bet arī Igaunijas rallija čempionāta un Lietu-
vas rallijsprinta čempionāta sezonu.

Rallija “Alūksne 2017” svinīgā atklāšanas ceremo-
nija un sacensību pirmā apļa starts būs piektdien, 
13. janvārī, pulksten 19 pie Alūksnes Kultūras cen-
tra. Pēc tam tumsas apstākļos rallija ieskaitē brau-
cošās ekipāžas veiks pirmos trīs ātrumposmus. Jā-
piebilst, ka vēl pirms sacensību atklāšanas piektdien 
no pulksten 14 līdz 16 notiks arī testa brauciens 
jeb tā sauktais shakedown posms, kurā sportisti 
piedalās pēc izvēles. Savukārt sestdien, 14. janvārī, 
pulksten 9 tiks dots starts sacensību otrajam ap-
lim, un šajā dienā trasē pievienosies arī rallijsprinta 
vērtējumā startējošās ekipāžas. Sestdien sportisti 
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sacentīsies septiņos ātrumposmos.

Precīzāku informāciju par rallija norisi, ātrumpos-
mu kartēm un starta laikiem pirms sacensībām 

varēs uzzināt mājaslapās www.autorally.lv un 
www.4rati.lv.

Foto: Dace Janova

“Āpuznieku” partizānu kaujas atceres 
pasākums

Nacionālās pretošanās kustības muzejs aicina 
14. janvārī piedalīties nacionālo partizānu Kabiles 
grupas 1946. gada 1. janvāra kaujas 71. gadadie-
nas atceres pasākumā. Pulcēšanās Nacionālās pre-
tošanās kustības muzejā pulksten 11, plkst. 12:30 
izbraukšana uz kaujas vietu (Kabiles pagastā, mežā 
pie bijušajām Āpuznieku mājām), plkst. 13 kaujas 
atceres pasākums un ziedu nolikšana kritušo ka-
pos.

Papildinformācija par atceres pasākumu pa tālruni 
26559172.

Salaspilī notiks lielā spēlēšanās franču 
gaumē un bļitka

Šonedēļ Salaspilī ies vaļā lielā spēle un spēlēšanās: 
gaidāma Lielā spēļu pēcpusdiena lieliem un ma-
ziem un “Goda teātra” no Liepājas izrāde ar sezo-
nai aktuālu nosaukumu “Bļitka”.

“Mēs nebeidzam spēlēties tāpēc, ka kļūstam veci. 
Mēs kļūstam veci tāpēc, ka beidzam spēlēties,” šī 
Džordža Bernarda Šova atziņa ir dzīvesprieka un 
jaunības formula Lielajai spēļu dienai, ko Salaspilī 
janvārī rīko jau septīto gadu. Pasākuma organiza-
tori – kultūras nams “Rīgava” un Salaspils 1. vidus-
skolas Lego un robotikas pulciņš – aicina pavadīt 
aizraujošu pēcpusdienu 14. janvārī plkst. 16. Sunī-
tis Pifs un viņa draugi būs atveduši daudz spēļu no 
pašas Francijas ar vienkāršiem noteikumiem, kas 
pārbaudīs dalībnieku izveicību, veiksmi un prātu. 
Šeit varēs ļauties kārdinājumam uzspēlēt labirin-
ta biljardu, makšķerēt vai spēlēt futbolu, no vairāk 
nekā 1000 koka līstītēm kopīgi būvēt Eifeļa torni 
vai kļūt par mākslinieku, satiekoties ar iemīļotiem 
tēliem no grāmatas “Pifa piedzīvojumi”. Runcis 

http://www.autorally.lv
http://www.4rati.lv
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” galvenā redaktore: gunta@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

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

Ziņas sagatavojušas Asnāte Ziemele, Līga Korsaka, Katrīna Leiškalne, Evita Aploka, Krista Jansone un 
Agnese Reķe

Apkopojusi Gunta Klismeta

Herkuless pārsteigs ar paša izgudrotu visātrāko 
mašīnu Francijā un aicinās ikvienu būvēt savu ma-
šīnu un piedalīties īstās dragreisa sacīkstēs. Varēs 
iepazīt arī spēli no Latvijas “Domātājs”, kas vingrina 
loģisko domāšanu, simetrijas izjūtu, lielumu attie-

cības, iztēli un kompozīciju. 
Svētdien, 15. janvārī, plkst. 15 kultūras namā “Rī-
gava” vīriem makšķerniekiem un ikvienam vērts 
noskatīties Liepājas “Goda teātra” iestudējumu 
“Bļitka”, ko radījusi izcila komanda.

mailto:gunta@lps.lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
mailto:prese@lps.lv
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