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Noslēgts sadarbības līgums starp LPS un 
“RISEBA”

6. februārī svinīgi tika noslēgts sadarbības līgums 
starp Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Bizne-
sa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”. 

To parakstīja LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un 
“RISEBA” rektore Irina Senņikova.

Puses vienojās par sadarbību LPS biedru profesio-
nālās kompetences paaugstināšanā, inovāciju un 
tehnoloģiju attīstībā un pārnesē pašvaldību terito-
rijā, kā arī projektu īstenošanā.

AKTUALITĀTES
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LPS un “RISEBA” atbalstīs un sekmēs savstarpējo 
sadarbību šādos virzienos:

• valsts pārvaldes un pašvaldību analītisko spēju 
attīstība;

• profesionālās kompetences kursu un program-
mu izstrāde un īstenošana;

• pasniedzēju un ekspertu piesaiste;

• mācību metodikas un materiālu izstrāde;

• vietējo un starptautisko projektu īstenošana;

• prakšu vietu apzināšana pašvaldībās “RISEBA” 
studentiem;

• studiju vietas pašvaldību darbiniekiem;

• pašvaldību izglītības iestāžu informēšana par 
studiju iespējām “RISEBA”.

LPS Valdes sēdē

LPS Valde 7. februāra sēdē nolēma 15. martā Rīgas 
pilsētas domes Sēžu zālē sasaukt LPS Domes sēdi 
un sapulci. Sēdē paredzēta saruna ar Ministru pre-
zidentu Māri Kučinski par valdības paveikto gada 
laikā. Sapulce noklausīsies Revīzijas komisijas gads-
kārtējo ziņojumu un revidenta secinājumus par 
2016. gadu.

Valde iepazinās ar pašvaldību “tīkliņu” koordina-
toru ziņojumiem par iecerēm un plāniem turpmā-
kajai pašvaldību “tīkliņu” darbībai pēc Norvēģijas 
finanšu instrumenta projekta “Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
īstenošanas. LPS padomnieks Aino Salmiņš infor-
mēja, ka ir izveidots Mājokļu politikas tīkls, kura 
mērķis ir izveidot ekspertu grupu, lai varētu ātri un 
efektīvi risināt jebkuru jautājumu mājokļu apsaim-
niekošanas politikā, apmainīties ar viedokļiem, kā 
arī dalīties ar labās prakses piemēriem. A. Salmiņš 
uzsvēra, ka sadarbosies arī ar citu tīkliņu koordina-
toriem.

Padomniece Ilze Rudzīte Valdes locekļus informē-
ja par Veselības un sociālo jautājumu tīklu, kurā 
jau iesaistījušās 23 pašvaldības, tās tiekas klātienē 
reizi trīs mēnešos, un tiks izveidota aptauja, lai ak-
tualizētu galvenās tēmas. Ir izveidotas kartes par 
piešķirto sociālo palīdzību pašvaldībās. Valde ak-
tualizēja audžuģimeņu tēmu, kā arī tika atgādināts 
par vienota audžuģimeņu reģistra trūkumu. Pašlaik 
ir panākta vienošanās par informācijas saņemšanu 
no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas par au-
džuģimeņu izvietojumu Latvijā. 

LPS padomniece Ivita Peipiņa informēja, ka tiks iz-

veidoti divi reģionālās attīstības un sadarbības tīkli, 
kuros apspriežamie jautājumi vēl tiks precizēti.

Valdē tika aktualizēts jautājums, par kuru diskutēt: 
kādas ir attīstības iespējas novados, samazinoties 
ekonomikas izaugsmei un iedzīvotāju skaitam.

Kopējo tīkliņu darbu koordinēs LPS padomniece Li-
gita Pudža, un Valde reizi pusgadā uzklausīs infor-
māciju par tīkliņu darbību.

Žurnāla “Logs” redaktore Gunta Klismeta infor-
mēja, ka ir izveidots pirmais elektroniskais žurnā-
la “LOGS” numurs; tas tiks izdots reizi mēnesī, un 
katrā numurā tiks apskatīta kāda aktuāla tēma. 
Pirmais izdevums veltīts sadarbības teritoriju jau-
tājumam. G. Klismeta aicina Valdes locekļus izteikt 
priekšlikumus, kā labāk veidot žurnālu.

Valde pilnvaroja LPS ģenerālsekretāri Mudīti Priedi 
pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” val-
dē.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece
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Pašvaldību savienības videokonferencē 
KNAB atgādina par priekšvēlēšanu 
aģitācijas ierobežojumiem

8. februārī LPS notika videokonference, kurā Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pār-
stāvji pastāstīja par galvenajiem likuma punktiem, 
kuri būtu jāzina, sagaidot šāgada 3. jūnija pašvaldī-
bu vēlēšanas. Videokonferencē bija daudz jautāju-
mu un atbilžu par pašvaldību informatīvo izdevumu 
un interneta vietņu darbību priekšvēlēšanu laikā.

Plašāk – videoierakstā: http://www.lps.lv/lv/semi-
nari-un-video/videoarhivs/3500-videokonferen-
ce-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-
pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam. 
Šeit pieejama arī abu KNAB pārstāvju – Vinetas 
Ostrovskas un Karīnas Poļanskas sagatavotā pre-
zentācija.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par ERAF IKT Rīgas 
projektu

8. februārī LPS notika projekta “Pašvaldību klientu 
informācijas pārvaldības risinājums” prezentācija.

Par projekta iecerēm stāstīja Rīgas domes Informā-
cijas tehnoloģiju centra Projektu izstrādes nodaļas 
vadītājs Mārtiņš Plīkšs.

Pašvaldības, kuras vēl nav izlēmušas, vai piedalīsies 
šajā projektā kā sadarbības partneri, līdz februāra 

beigām vēl var paspēt iesūtīt apliecinājumu dalī-
bai. Ja kādam ir vajadzīgi vēstuļu paraugi, atsūtiet 
pieprasījumu uz e-pastu guntars.krasovskis@lps.lv.

Konferences videoieraksts pieejams šeit: 
http ://www. lps . lv/ lv/seminar i -un-v ideo/
videoarhivs/3506-videokonference-par-eraf-ikt-ri-
gas-projektu.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3506-videokonference-par-eraf-ikt-rigas-projektu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3506-videokonference-par-eraf-ikt-rigas-projektu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3506-videokonference-par-eraf-ikt-rigas-projektu
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Videokonference “Datos balstīta lēmumu 
pieņemšana izglītībā pašvaldībās 
sadarbībā ar “Edurio””

9. februārī LPS notika videokonference “Datos bal-
stīta lēmumu pieņemšana izglītībā pašvaldībās sa-
darbībā ar “Edurio””.

Videokonferencē piedalījās:

•	 Gatis Narvaišs, “Edurio” produkta direktors, 
kurš īsumā iepazīstināja ar “Edurio” sistēmu,

•	 Inga Pāvuliņa, Ventspils izglītības pārvaldes Me-
todiskā dienesta vadītāja, kura pastāstīja par 
Ventspils skolu pieredzi ar “Edurio” sistēmu,

•	 Signe Neimane, Rīgas izglītības un informatīvi 
metodiskā centra pārstāve, un Zane Doniņa, Rī-
gas domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta direktore, kuras pastāstīja par Rīgas 
skolu pieredzi ar “Edurio” sistēmu. 

Latvijā “Edurio” jau izmanto aptuveni 300 skolās. Arī 
citās valstīs (Lielbritānijā, Somijā, Lietuvā, Dienvidāfri-
kā, Krievijā u. c.) jau tiek izmantota “Edurio” sistēma. 
2016. gada vasarā “Edurio” saņēma prestižo Eiropas 
Komisijas “Horizon 2020” programmas atbalstu, tā-
pēc vismaz līdz 2018. gada 1. septembrim “Edurio” 
Latvijā piedāvā izmantot platformu par brīvu.

Informācijai:

“Edurio” ir izglītības tehnoloģiju uzņēmums, kas 
tika radīts, lai palīdzētu uzlabot izglītības kvalitāti 
Latvijā un pasaulē, dodot iespēju skolu tīklu un sko-
lu vadītājiem un skolotājiem ērti iegūt skolēnu, sko-
lotāju un vecāku atgriezenisko saiti un nekavējoties 
saņemt datu analīzi. “Edurio” ļauj lemšanā iesaistīt 

visas ieinteresētās puses un lēmumus balstīt datos.

Skolas izmanto “Edurio” sagatavotās aptaujas an-
ketas, kā arī veido savas anketas. Sadarbībā ar Izglī-
tības kvalitātes valsts dienestu ir izstrādātas skolas 
pašnovērtējuma aptaujas, kas būtiski ietaupa laiku, 
gatavojoties akreditācijai.

Pašvaldībām kā skolu dibinātājām “Edurio” var pa-
līdzēt labāk saprast skolās notiekošo, lai pamatoti 
un izlīdzsvaroti lemtu par skolotāju profesionālās 
pilnveides vajadzībām, materiāltehniskajiem iegul-
dījumiem, attīstības projektu virzību, to ietekmes 
izvērtēšanu utt.

Galvenie ieguvumi izglītības politikas veidotājiem:

• iespēja ērti sastādīt aptaujas skolēniem, vecākiem 
un skolotājiem un apskatīt to rezultātus vizuāli 
viegli uztveramā un savstarpēji salīdzināmā formā̄,

• laika un resursu ietaupījums skolu vadītājiem 
aptaujas anketu sastādīšanā, izplatīšanā, savāk-
šanā un rezultātu apkopošanā,

• ērti pārskatāmi rezultāti, kas ļauj salīdzināt re-
zultātus starp skolām, ātri identificēt skolu stip-
rās puses un attīstības vajadzības, kā arī analizēt 
attīstību gadu no gada,

• vieglāk iesaistīt bērnus, vecākus, skolotājus, sa-
biedrību, izstrādājot pašvaldības izglītības attīs-
tības stratēģiju.

Ar “Edurio” demonstrācijas versiju var iepazīties: 
https://Edurio.com/demo/skolasrezultati. Rezultā-
tu skatīšanai vēlams izmantot pārlūku Chrome.

Ināra Dundure un Zane Zvaigzne,
LPS padomnieces

https://edurio.com/demo/skolasrezultati
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Videokonferencē diskutē par 
komunikāciju krīzes situācijās

9. februārī notika LPS un Latvijas Asociācijas sa-

biedrisko attiecību profesionāļiem organizētā vi-
deokonference, kurā pieredzē dalījās glābšanas 
dienestu komunikatori. Par komunikāciju lielāku 
un mazāku krīžu situācijās stāstīja Valsts policijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pilda-
va un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 
priekšnieces pienākumu izpildītāja Inta Šaboha.

Diskusijas videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/videoarhivs/3509-videokonfe-
rence-par-krizes-komunikaciju-no-valsts-drosibas-
dienestu-skatpunkta.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Konsīlijs “Augstākās izglītības iestāžu 
apvienošana: ieguvumi un riski”

8. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro 
un sociālo zinātņu nodaļa organizēja konsīliju “Aug-
stākās izglītības iestāžu apvienošana: ieguvumi un 
riski”. 

Konsīlija mērķis bija kliedēt neizpratni par valsts 
īstenoto augstākās izglītības iestāžu apvienošanu 
un informēt sabiedrību par neatkarīgu ekspertu 
viedokli šajā jautājumā. Diskusijā piedalījās arī LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis.

Plašāka infor-
mācija: http://
www.lza. lv/ index.
php?option=com_co
ntent&task=view&id
=3625&Itemid=72.

Attēlā: LPS vecākais 
padomnieks Māris 
Pūķis (foto: www.lza.
lv)

Latvijas pašvaldības norāda uz būtiskiem 
trūkumiem būvniecības procesa 
regulējumā

Attēlā: LPS padomnieks tehnisko problēmu jautāju-
mos Aino Salmiņš

Nepilnības būvniecības procesu reglamentējošajos 
normatīvajos aktos nozarē ir radījušas mērenu ha-
osu, no kā ilgstoši cieš gan būvnieki un projektu at-

tīstītāji, gan valsts un paš-
valdību iestādes. Lai valstī 
sakārtotu būvniecības pro-
cesu, vajadzīgs harmoni-
zēt Būvniecības likumu un 
Vispārīgos būvnoteikumus 
pavadošos Ministru kabi-
neta noteikumus, skaidri 
definēt procesā iesaistīto 
atbildības sadalījumu un 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3509-videokonference-par-krizes-komunikaciju-no-valsts-drosibas-dienestu-skatpunkta
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3509-videokonference-par-krizes-komunikaciju-no-valsts-drosibas-dienestu-skatpunkta
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3509-videokonference-par-krizes-komunikaciju-no-valsts-drosibas-dienestu-skatpunkta
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3509-videokonference-par-krizes-komunikaciju-no-valsts-drosibas-dienestu-skatpunkta
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3625&Itemid=72
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3625&Itemid=72
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3625&Itemid=72
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3625&Itemid=72
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3625&Itemid=72
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vienkāršot būvniecības procesa administrēšanu un 
kontroli, uzsver Aino Salmiņš, LPS padomnieks.

Plašāk: http://www.building.lv/2-zinas/133952-
latvi jas-pasvaldibas-norada-uz-butiskiem-
trukumiem-buvniecibas-procesa-regulejuma.

LPS izsludina pieteikšanos grantu projektu 
konkursam

LPS izsludina pieteikšanos grantu projektu konkur-
sam projektā “Vietējās pašvaldības – attīstības 
izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” 
(“LADDER – Local Authorities as Drivers for Devel-
opment Education and Raising Awareness”). Eiro-
pas Komisijas finansētais projekts LADDER (www.
ladder-project.eu) ir vērsts uz sabiedrības izpratnes 
veicināšanu DEAR jomā. DEAR ir Eiropas Savienības 
programma, kuras mērķis ir informēt ES pilsoņus 
par attīstības jautājumiem, raisīt lielāku sabiedrī-
bas atbalstu nabadzības novēršanai, atbalstīt ino-
vatīvas idejas un mainīt attieksmi.

Grantu shēmas mērķis ir atbalstīt tādus projektus 

attīstības izglītības jomā, kuru mērķis ir palielināt 
sabiedrības izpratni par attīstības izglītības jautāju-
miem un veicināt vietējo pašvaldību attīstību.

Konkursa nolikums 1. pielikumā. Projekta pieteiku-
ma veidlapa (angļu valodā) 2. pielikumā. Projekta 
budžeta tāme (angļu valodā) 3. pielikumā.

Vairāk informācijas: http://www.lps.lv/lv/projekti/
aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vie-
tejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedri-
bas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldi-
bu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-pro-
jektu-konkursam.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Diskusija par projektu finansējumu ārpus 
tradicionālās finanšu sistēmas

9. februārī LPS notika diskusija par uzņēmējdarbī-
bas attīstībai būtisku jautājumu – alternatīvu finan-
šu avotu piesaisti projektu idejām blakus jau eso-
šajiem tradicionālajiem finansētājiem, kā Altum un 
komercbankas.

Diskusijā tika pārrunātas kolektīvā finansējuma 
piesaistīšanas iespējas, kas ir projekta finansēšanas 
veids, kad naudas līdzekļi tiek savākti no liela skaita 
cilvēku, visbiežāk interneta vidē, kā arī par Latvijā 
izveidoto platformu projektubanka.lv.

Diskusijas videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/se-
minari-un-video/videoarhivs/3523-diskusija-par-
projektu-finansejuma-jautajumiem-arpus-tradicio-
nalas-finansu-sistemas.

http://www.building.lv/2-zinas/133952-latvijas-pasvaldibas-norada-uz-butiskiem-trukumiem-buvniecibas-procesa-regulejuma
http://www.building.lv/2-zinas/133952-latvijas-pasvaldibas-norada-uz-butiskiem-trukumiem-buvniecibas-procesa-regulejuma
http://www.building.lv/2-zinas/133952-latvijas-pasvaldibas-norada-uz-butiskiem-trukumiem-buvniecibas-procesa-regulejuma
http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/
http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vietejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldibu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-projektu-konkursam
http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vietejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldibu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-projektu-konkursam
http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vietejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldibu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-projektu-konkursam
http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vietejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldibu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-projektu-konkursam
http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vietejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldibu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-projektu-konkursam
http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/7-globalas-izglitibas-projekts-vietejas-pasvaldibas-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-izpratnes-veicinatajas/3511-latvijas-pasvaldibu-savieniba-izsludina-pieteiksanos-grantu-projektu-konkursam
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%206/projektubanka.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3523-diskusija-par-projektu-finansejuma-jautajumiem-arpus-tradicionalas-finansu-sistemas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3523-diskusija-par-projektu-finansejuma-jautajumiem-arpus-tradicionalas-finansu-sistemas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3523-diskusija-par-projektu-finansejuma-jautajumiem-arpus-tradicionalas-finansu-sistemas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3523-diskusija-par-projektu-finansejuma-jautajumiem-arpus-tradicionalas-finansu-sistemas
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p2.docx
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p3.xlsx
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Pieredzes apmaiņas diena Amatas novadā

10. februārī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un 
padomniece Elita Kresse viesojās Amatas novadā. 
Pašvaldībā notika tikšanās ar domes priekšsēdē-
tāju Elitu Eglīti, izpilddirektoru Māri Timermani, 
pašvaldības nodaļas “Āraišu arheoloģiskais parks” 
vadītāju Jolantu Sausiņu, Tūrisma attīstības un sa-
biedrisko attiecību nodaļas vadītāju Evu Staltmani 
un ārējo sakaru koordinatori Ritu Mercu.

Amatas novada pašvaldība ar Āraišu arheoloģis-
ko parku ir viens no pretendentiem ERAF darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ierobežotajā projektu kon-
kursā. Tā gatavo vairākām Vidzemes pašvaldībām 
kopīgu projektu “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gau-
jas un laika lokos”. Projektā Amatas novads plāno 
līdz 2018. gada nogalei uzbūvēt jaunu daudzfunk-
cionālu apmeklētāju centru un papildināt ezerpili 
ar jaunām eksperimentālām rekonstrukcijām pēc 
arheologa Jāņa Apala skicēm, tādējādi bagātinot 
piedāvājuma klāstu. Kopš 1. februāra par Āraišu ar-
heoloģiskā parka teritoriju rūpējas Amatas novada 
pašvaldība. Šim nolūkam kopš janvāra ir izveidota 
atsevišķa pašvaldības nodaļa “Āraišu arheoloģis-
kais parks”, un to vada Jolanta Sausiņa.

Turpinot Āraišu ezerpils atklājēja arheologa Jāņa 
Apala ieceres un Latvijas Nacionālā vēstures mu-
zeja īstenoto muzeoloģisko kultūrpolitiku, Amatas 
novada pašvaldība plāno saglabāt arheoloģiskā 
parka identitāti kā vēsturiski nozīmīgu kultūrainavu 
ar iespēju iepazīt senvēstures notikumus ekspozīci-
jās, pasākumos un izglītojošās programmās. Pašval-
dība plāno pirms aktīvās tūrisma sezonas atjaunot 
laipas uz ezerpili un Meitu salu, atbrīvot viduslaiku 
pilsdrupu iekšpagalmu no arheoloģiskajos izraku-

mos pārmeklētās zemes kaudzēm, uzstādīt kvali-
tatīvas tualetes un labiekārtot arheoloģiskā parka 
teritoriju. Amatas novada pašvaldība plāno parka 
teritoriju apmeklētājiem atvērt, sākot ar aprīli, un 
nodrošināt gan gida pakalpojumus, gan interaktī-
vas programmas un kultūras pasākumus.

Pēc tikšanās devāmies uz Amatas pamatskolu, kur 
mūs sirsnīgi sagaidīja tās direktors Indars Upīts. 
Ar direktora un skolotājas Aijas Pundures laipnu 
atļauju tikāmies ar 9. klases skolēniem un pārru-
nājām līdzdalības veidus savā novadā, valstī un pa-
saulē, prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties 
lokāli.

Pateicamies saliedētajai Amatas novada pašvaldī-
bas komandai un priekšsēdētājai Elitai Eglītei par 
sirsnīgo uzņemšanu!



8

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 14. februārī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Valsts kontroles veikto lietderības revīziju 
“Vai valsts pacientiem spēj nodrošināt efektīvu am-
bulatoro veselības aprūpi?” un ieteikumiem (ziņo: 
Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta di-
rektore Inga Vārava, Trešā revīzijas departamenta 
Otrā sektora vadītāja Agnese Jaunzeme un revīzi-
jas grupa: vecākā valsts revidente Sandra Batalova, 
valsts revidente juriste Linda Sandere).

2. Par informācijas apmaiņas tehniskajiem risinā-
jumiem bērnu tiesību aizsardzībā (ziņo: LPS pa-

domnieks Guntars Krasovskis, Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu uz-
skaites nodaļas vadītāja Margita Kukjāne, Nozares 
politikas departamenta Plānošanas nodaļas vecākā 
referente Valija Kalvāne, Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kon-
troles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja ve-
cākā inspektore Vineta Pavlovska).

3. Dažādi jautājumi.

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.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 14. februārī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. VARAM aktualitātes reģionālās attīstības jomā 
(ziņo: Aivars Draudiņš, VARAM valsts sekretāra 
vietnieks reģionālās attīstības jautājumos).

2. Par sarunu tēmām ar VARAM 2017. gadā (ziņo: 
Ivita Peipiņa, LPS padomniece reģionālās attīstī-
bas jautājumos).

3. Par projektu “LVĢMC ģeotelpisko datu informā-

cijas sistēmas izveide”: mērķi, sasniedzamie re-
zultāti un pašvaldību ieguvumi (ziņo: Anta Jan-
tone, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģi-
jas centra Informācijas analīzes daļas vadītāja).

4. Par priekšlikumiem likuma “Par zemes dzīlēm” 
grozījumiem (ziņo: Edgars Pastars, vecākais ju-
rists, zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”).

5. 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.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS videokonference–seminārs 
“Pašvaldību loma un iespējas Latvijas 
valsts simtgades svinībās”

Videokonference–seminārs notiks 15. februārī plkst. 
10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja 

pārstāji informēs un ar pašvaldību pārstāvjiem pār-
runās Latvijas valsts simtgades nacionālās program-
mas ietvaru un pašvaldību iesaistes iespējas. Aici-
nām pievienoties diskusijai klātienē vai vērot to LPS 
tiešraidē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautā-
jumus, 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
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
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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LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejas sēde

Sēde notiks 16. februārī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par mājaslapas www.brivpratigie.lv iespējām 
brīvprātīgā darba veicināšanai (ziņo: projekta 
vadītājs Ints Teterovskis).

2. Par Jaunatnes politikas valsts programmu 
2017. gadam (ziņo: Izglītības un zinātnes minis-
trijas Politikas iniciatīvu un attīstības departa-

menta pārvaldes vecākā referente Alma Brink-
mane).

3. Programmas “Erasmus+” aktualitātes 
2017. gadā (ziņo: Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras Projektu vadības un uzrau-
dzības daļas vadītāja Rasa Lazdiņa).

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS in-
terneta vietnē bez speciālas reģistrēšanās un pie-
ejas, visi interesenti to varēs vērot šeit: http://
www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. Tieš-
raides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-
pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

ERAF projekta “Koplietošanas IKT 
resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” 
prezentācija

Diskusija–videokonference notiks 16. februārī 
plkst. 10–11 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stā-
va sēžu zālē.

Piedalīsies: Egons Spalāns, Ventspils domes izpild-

direktora vietnieks informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā.

Aicinām pievienoties diskusijai klātienē vai vērot dis-
kusiju LPS tiešraidē: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespēja uz-
dot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesrai-
de@lps.lv. Jautājumus var uzdot arī iepriekš, nosū-
tot tos uz e-pasta adresi: guntars.krasovskis@lps.lv.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

Sākas priekšlikumu laiks nākamajam 
kohēzijas politikas plānošanas periodam

Laba pārvaldība un orientēšanās uz mērķiem, ma-
zāk koncentrējoties uz birokrātiju un skrupulozām 
pārbaudēm – šādas prioritātes uzlabojumiem nā-
kamajam Eiropas Savienības kohēzijas politikas 
plānošanas periodam pēc 2020. gada izvirzīja Latvi-
jas delegācijas Reģionu komitejā (RK) loceklis Dai-
nis Turlais, piedaloties Eiropas Liberāļu un demo-
krātu apvienības rīkotajā diskusijā, kas norisinājās 
8.–9. februāra RK plenārsesijā.

“Domājot par kohēzijas politikas nākotni pēc 
2020. gada, būtu jāizvērtē, kā esam veicinājuši ko-

hēzijas politikas mērķa sasniegšanu, vai izvēlētie 
līdzekļi un veidi bijuši visefektīvākie, lai patiešām 
mazinātu atšķirības starp Eiropas Savienības re-
ģioniem. Mums ir labi piemēri, kā kohēzijas politika 
darbojas Eiropas Savienībā. Arī kopējie ekonomis-
kās attīstības tempi ir stabili, ekonomiskā attīstība 
Eiropas Savienībā notiek un ir pozitīva. Taču ekono-
miskās attīstības līmeņu atšķirības joprojām ir ie-
vērojamas: piemēram, Latvijā ekonomiskā nevien-
līdzība veicinājusi ap 40% darbspējīgo iedzīvotāju 
aizbraukšanu, tie izvēlas nevis cīnīties par attīstību 
Latvijā, bet aizbraukt strādāt uz attīstītu valsti,” sa-
vus secinājumus RK locekļiem pauda Turlais. 

Turlais arī uzsvēra, ka, domājot par kohēzijas 

http://www.brivpratigie.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto: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
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
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politikas mērķu sasniegšanu, jādomā par birokrāti-
jas novēršanu: “Laba pārvaldība un birokrātija nav 
sinonīmi. Birokratizācija, kas joprojām ir skaidri re-
dzama, nav palielinājusi finanšu pieejamību. Tiek 
runāts par birokrātijas samazināšanu, likumdoša-
nas vienkāršošanu, taču šie secinājumi pilnībā ne-
atspoguļojas korekcijās Eiropas Savienības politi-
kā – uzdevumos un plānos.”

Latvijas delegācijas pārstāvis vērsa uzmanību, ka 
Eiropas Savienībā ne tikai statistiski jāizlīdzinās 
ekonomiskajai attīstībai, bet arī praktiski jāsamazi-
na nabadzība. “Mēs mēģinām daudz ko risināt ar 
matemātisku formulu palīdzību. Iekšzemes koppro-
dukta aprēķināšanas formula dažādās dalībvalstīs 
ir atšķirīga, un tāpēc tie vairs nav salīdzināmi lielu-
mi. Tādējādi lemt par līdzekļu pārdali objektīvi ir sa-
režģītāk. Tikai pamatojoties uz precīzu informāciju, 
var izdarīt secinājumus, kas ļaus pieņemt pareizus 
lēmumus,” uzsvēra Turlais.

Par reģionālo politiku atbildīgās Eiropas Komisijas 
komisāres Korinas Krecu (Corina Creţu) kabineta 
vadītājs Nikola De Mikeliss (Nicola De Michelis), 
vaicāts par iespējām nākamajā kohēzijas plānoša-
nas periodā vairāk koncentrēties tieši uz galarezul-
tātu un mazāk uz pārbaudēm, norādīja: “Aizmir
stiet par to, kas noteikts šajā periodā, nāciet klajā 
ar saviem priekšlikumiem, taču tiem jābūt labiem. 
Bet, ja nevaram izdomāt labākus priekšlikumus par 
tagadējiem, tad gan labāk būtu saglabāt šī perioda 
noteikumus, pie kuriem jau esam pieraduši!”

Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas 
2. marta sanāksmē izskatīs atzinumu “Kohēzijas 
politikas nākotne pēc 2020. gada”, kam vairākus 
grozījumus iesniegusi arī Latvijas delegācija. Atzi-
numu plānots pieņemt 11.–12. maija plenārsesijā.

Reģionu komitejas 121. plenārsesija norisinājās 
8.–9. februārī Briselē, un tajā Latvijas delegāci-
ju pārstāvēja Latvijas delegācijas RK vadītājs LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces nova-
da domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs un Rīgas domes Drošības, kārtī-
bas un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Informatīvie semināri par daudzgadu prio-
ritāšu integrēšanu ES programmas “Eiropa 
pilsoņiem” projektu pieteikumos

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties 
divos bezmaksas informatīvajos semināros, kas 
notiks 16. un 22. februārī Tautas frontes muzejā 

Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, 2. stāvā.

Šie divi informatīvie semināri būs īpaši ar to, ka 
līdztekus informācijai par programmas piedāvāta-
jām finansējuma iespējām un veidlapas aizpildīša-
nas specifiku tajos piedalīsies eksperti, kuri stāstīs 
par programmas daudzgadu prioritātēm un par ie-
spējām tās veiksmīgi integrēt projektos.

Pirmais seminārs 16. februārī būs veltīts daudzga-
du prioritāšu integrēšanai ES programmas “Eiropa 
pilsoņiem” Eiropas vēstures piemiņas pasākumu 
projektos. Par prioritāšu izvirzīšanas lomu projektu 
pieteikumos stāstīs Latvijas Universitātes vēstures 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2131959&meetingSessionId=2163317
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2131959&meetingSessionId=2163317
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doktorants, Baltijas Starptautiskās akadēmijas lek-
tors Eiropas vēsturē Edgars Engīzers.

Semināra darba programma ŠEIT. Pieteikšanās se-
mināram ŠEIT.

Otrais seminārs 22. februārī būs veltīts daudzgadu 
prioritāšu integrēšanai ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” 2. atbalsta darbībā “Demokrātiskā iesais-
tīšanās un pilsoniskā līdzdalība”. Par prioritāšu iz-
virzīšanas lomu projektu pieteikumos stāstīs labas 
pārvaldības un migrācijas lietu eksperte Dace Akule.

Projekta iesniedzēja pieredzē dalīsies biedrības 

“Balkānu zieds” Valdes priekšsēdētāja Astra Ozo-
la. Viņa stāstīs par 2. atbalsta darbības 2. apakšpa-
sākumā “Pašvaldību tīklojumi” atbalstīto projektu 
“Gaining experience in the European Union’s ref-
ugee migration problem issues, case studies and 
integration tools development”, kas tika atbalstīts 
2016. gadā.

Semināra darba programma ŠEIT. Pieteikšanās se-
mināram ŠEIT. Pieteikšanās semināram tikai elek-
troniski!

ES programmas “Eiropa pilsoņiem”  
informācijas punkts Latvijā

17. februārī Madonā notiks Latgales 
kongresa simtgadei veltīta konference 
“Jaunatnes izglītošana līdzsvarotai Latvijas 
attīstībai, dabas un kultūras vērtību 
saglabāšanai”

Madonas novada pašvaldība ir iesaistījusies pro-

jektā “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvē-
ki un dabas vērtību saglabāšana”. Projekta pasāku-
mi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas Vides aizsardzības 
fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un 
dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts 
pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā 
“Proti un dari!”

Ja esi jaunietis vecu-
mā no 15 līdz 29 ga-
diem, pašlaik nemā-
cies, nestrādā algotu 
darbu, neapgūsti aro-
du pie amata meista-
ra un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts 

aģentūrā kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Ei-
ropas Sociālā fonda finansētajā projektā “Proti un 
dari!”, nr. 8.3.3.0/15/I/001.

Projekts ir unikāls ar to, ka katram iesaistītam jau-
nietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts 
atbalsts.

Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/
raksti/jaunieti-maini-dzivi-piedalies-projekta-pro-
ti-un-dari.

Sākusies pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas 
attīstības nedēļai 2017

Jau trešo gadu pēc kārtas no 30. maija līdz 5. jūnijam 
Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējī-
gas attīstības nedēļa, kas sniedz iespēju ikvienam 

interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspē-
jīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus, kā 
arī izcelt savu ieguldījumu ANO izvirzīto ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā. Plašāka informācija: 
http://www.pkc.gov.lv/498-sākusies-pieteikšanās-
eiropas-ilgtspējīgas-attīstības-nedēļai-2017.

http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=c395406457&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=91a0a84f42&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=65d17434b3&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=c8508864d1&e=c29645e246
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunieti-maini-dzivi-piedalies-projekta-proti-un-dari
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunieti-maini-dzivi-piedalies-projekta-proti-un-dari
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunieti-maini-dzivi-piedalies-projekta-proti-un-dari
http://www.pkc.gov.lv/498-sākusies-pieteikšanās-eiropas-ilgtspējīgas-attīstības-nedēļai-2017
http://www.pkc.gov.lv/498-sākusies-pieteikšanās-eiropas-ilgtspējīgas-attīstības-nedēļai-2017
http://www.pkc.gov.lv/498-sākusies-pieteikšanās-eiropas-ilgtspējīgas-attīstības-nedēļai-2017
http://www.pkc.gov.lv/498-sākusies-pieteikšanās-eiropas-ilgtspējīgas-attīstības-nedēļai-2017
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p4.pdf
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Projektu pieņemšana ES fondu 
programmā, kas paredz atbalstu dalītas 
atkritumu savākšanas sistēmas attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinājusi 
atklātu projektu iesniegumu atlasi Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavota-
jā ES fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) 

atbalstu atkritumu apsaimniekošanas nozarei, lai 
veicinātu dažāda veida atkritumu atkārtotu izman-
tošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Kopējais pieeja-
mais KF atbalsts: vairāk nekā 5 miljoni eiro.

Plašāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/jau-
numi/2017/cfla-uzsak-projektu-pienemsanu-es-
fondu-programma-kas-paredz-atbalstu-atkritumu-
dalitas-savaksanas-sistemas-attistibai.

Seminārs par prasībām augu ievešanai 
tirdzniecībai un apzaļumošanai, augu 
karantīnu un kaitīgajiem organismiem, 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanu 
sabiedriskās vietās

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augu 
karantīnas departaments aicina apzaļumošanas 
uzņēmumus, pilsētu un novadu atbildīgos par ap-
zaļumošanu un tirdzniecības centru pārstāvjus ap-
meklēt bezmaksas semināru par prasībām augu 
ievešanai tirdzniecībai un apzaļumošanai, augu 
karantīnu un kaitīgajiem organismiem, augu aiz-
sardzības līdzekļu lietošanu sabiedriskās vietās un 
citiem aktuāliem jautājumiem.

Seminārs notiks 28. februārī plkst. 11.00 Lielvār-
des ielā 36/38 Rīgā, 2. stāva zālē.

Semināra programmā: 

- augu pases un to nepieciešamība augu ievešanai, 
izplatīšanai un iegādājoties stādus apzaļumošanai 
(praktiskā informācija par augu ievešanu no ES val-

stīm, izplatīšanu Latvijā, prasībām iepirkumu rīko-
šanā vai informācijas sagatavošanā iepirkumiem),

- augu karantīna un bīstamie organismi āra au-
giem un telpaugiem,

- augu aizsardzības līdzekļu lietošana sabiedriskās 
vietās,

- kaitīgie organismi, kas ietekmē dekoratīvo augu 
un telpaugu kvalitāti,

- apkopojums par konstatētajām neatbilstībām 
tirdzniecības vietās,

- diskusija.

Semināra ilgums – 3–3,5 stundas.

Lūdzam informēt par savu dalību seminārā līdz 
23. februārim, nosūtot ziņu uz e-pasta adre-
si: akd@vaad.gov.lv. Plašāka informācija: http://
www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-
kalendrs.aspx. Jautājumu gadījumā zvanīt VAAD 
Augu karantīnas departamentam, tālr. 67757990 
vai 67550928, vai rakstīt e-pastā uz adresi: akd@
vaad.gov.lv <mailto:akd@vaad.gov.lv.

Sugas aizsardzības plāns vilkiem, lūšiem 
un brūnajiem lāčiem Latvijā: otrā 
apspriede

Sugas aizsardzības plāns ir attiecīgās sugas eks pertu 

veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota 
sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risi-
nājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai.

Plašāka informācija 5. pielikumā.

http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-uzsak-projektu-pienemsanu-es-fondu-programma-kas-paredz-atbalstu-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistibai
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-uzsak-projektu-pienemsanu-es-fondu-programma-kas-paredz-atbalstu-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistibai
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-uzsak-projektu-pienemsanu-es-fondu-programma-kas-paredz-atbalstu-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistibai
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-uzsak-projektu-pienemsanu-es-fondu-programma-kas-paredz-atbalstu-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistibai
mailto:akd@vaad.gov.lv
http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-kalendrs.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-kalendrs.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-kalendrs.aspx
mailto:akd@vaad.gov.lv
mailto:akd@vaad.gov.lv
mailto:akd@vaad.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p5.pdf
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Par tulku un tulkošanas pakalpojumiem 
trešo valstu pilsoņiem

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpina īstenot 
projektu “Informācijas centrs imigrantiem”, kurā 
tiek nodrošināti tulku un tulkošanas pakalpojumi 
trešo valstu pilsoņu saziņai ar valsts un pašvaldību 
iestāžu speciālistiem, darba devējiem, sociālajiem 

darbiniekiem un mentoriem, izīrētājiem u.c.

Trešās valsts pilsonis ir ikviena persona, kas nav ES 
dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai 
Šveices Konfederācijas pilsonis.

Plašāka informācija: http://www.patverums-dm.
lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi.

Atklāta pieteikšanās konferencei “Gatavi 
dzīvei, gatavi sabiedrībai!”

No 8. līdz 10. martam Liepājas Valsts tehnikumā 
norisināsies strukturētā dialoga V cikla noslēguma 
konference “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”

Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, jaunatnes darbā iesaistītie, ne-
valstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, paš-
valdību un Saeimas deputāti, valsts pārvaldes ie-
stāžu darbinieki.

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jau-

niešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem 
jauniešiem aktuālos jautājumos. Tā sniegs ieskatu 
un izpratni jaunatnes politikas aktualitātēs Latvijā 
un Eiropā, veicinās kritiskās domāšanas prasmes, 
aplūkos strukturētā dialoga V cikla rezultātus Lat-
vijā un Eiropā un veicinās diskusijas par jaunatnes 
politiku nākotnē. Strukturētā dialoga V ciklā kopu-
mā norisinājušās 35 aktivitātes, tajās bijuši iesais-
tīti 1500 dalībnieki no visas Latvijas, gan jaunieši, 
gan lēmumu pieņēmēji, gan jaunatnes jomas eks-
perti.

Plašāka informācija 6. pielikumā.

Diskusija “Starptautisko nodokļu politika. 
Fakti. Viedokļi. Vērtības”

Diskusija notiks 15. februārī ES mājā Aspazijas bul-
vārī 28, 2. stāva kamīnzālē.

Nāc, klausies, skaties un diskutē par to, kādā virzie-

nā ejam starptautisko nodokļu jomā!

Pasākuma otrajā daļā skatīsimies Sandija Semjono-
va veidotās dokumentālās filmas “IKEA Latvijā: par 
vai pret” pirmizrādi.

Plašāka informācija 7. pielikumā.

Seminārs būvvaldēm un būvspeciālistiem
14. februārī plkst. 10 Ekonomikas ministrija (EM) 
rīko semināru būvvaldēm un būvspeciālistiem par 
būvniecības regulējumu un citiem jautājumiem. 
Seminārs notiks Attīstības finanšu institūcijā “Al-
tum” Doma laukumā 4 Rīgā.

Semināra plāns:

10.00–10.30 Grozījumi Ēku būvnoteikumos (Evija 
Avota, EM)

10.30–11.00 Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi 
(Andris Lazarevs, EM)

http://www.patverums-dm.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi
http://www.patverums-dm.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p7.pdf
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11.00–11.30 Būvizstrādājumu uzraudzība būv-
laukumos (Svetlana Mjakuškina, 
Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs)

11.30–12.00 Vēsturisku ēku saglabāšana un ener-

goefektivitātes uzlabošanas iespējas 
(Katrīna Kukaine, Valsts kultūras pie-
minekļu inspekcija)

Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, nepiecie-
šams pieteikties, izmantojot veidlapu.

Spēle 5.–12. klašu skolēniem “Valodas 
vingrotava”

13. februārī sākās reģistrācija spēlei “Valodas vin-
grotava”, kurā būs jāatrod atbildes uz jautājumiem 

par latviešu valodu un literatūru.

Plašāka informācija par spēles noteikumiem:  
h t t p : / / l e t o n i k a . l v / a r t i c l e .
aspx?id=vingrotava#posmi.

Par instrukcijas projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā nr. 19 
“Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtē-
šanas kārtība””, 8. pielikums.

Par plāna projektu “Attīstības sadarbības politikas 
plāns 2017. gadam”, 9. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par sadzīves 
atkritumu poligonu pētniecības un attīstības darbī-
bām, kas vērstas uz apglabājamā apjoma samazi-
nāšanu”, 10. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par kritērijiem 
un kārtību, kādā novērtē dalītās atkritumu savāk-
šanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”, 
11. pielikums.

VSS-66, Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā””, 12. pielikums.

VSS-78, Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. au-
gusta noteikumos nr. 500 “Vispārīgie būvnoteiku-
mi””, 13. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-120 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 1. decembra rīkojumā Nr.751 
“Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu””

VSS-121 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Papes novērošanas postenis” Papē, Ru-
cavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS-128 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 

kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS-131 – Rīkojuma projekts “Par Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vi-
dusskolas pievienošanu profesionālās izglītības 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRUPx6i04oKC_ySmtjt7P7tPtd3ykOOzlCVoSgt-cI05uMUQ/viewform
http://letonika.lv/article.aspx?id=vingrotava#posmi
http://letonika.lv/article.aspx?id=vingrotava#posmi
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412622
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412622
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412622
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_6_p13.pdf
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kompetences centram “Nacionālā Mākslu vidus-
skola””

VSS-136 – Rīkojuma projekts “Par Vecumnieku no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaistkal-
nes robežkontroles punkts A” Skaistkalnes pagastā, 
Vecumnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-155 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Vārkavas novada lauku apvidū”

VSS-143 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr.408 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritori-
ju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums””

VSS-144 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr.417 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts 
un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” 
nolikums””

VSS-147 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.542 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašval-
dību ēkās” nolikums””

VSS-150 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumos Nr.645 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes pa-
augstināšana pašvaldību ēkās” nolikums””

VSS-152 – Plāna projekts “Zemes politikas plāns 
2017.–2020. gadam”

Četri novadi sadarbosies Salacas upes 
baseina apsaimniekošanā

Burtnieku, Mazsalacas, Alojas un Salacgrīvas paš-
valdības turpmāk daudz aktīvāk sadarbosies Sala-
cas upes baseina apsaimniekošanā – tā 10. febru-

ārī nolēma šo pašvaldību pārstāvji: tikšanās inicia-
tors Burtnieku novada domes priekšsēdētājs Kārlis 
Sed valds, Alojas novada domes priekšsēdētāja 
Dace Vilne, Mazsalacas novada domes priekšsēdē-
tājs Harijs Rokpelnis un Salacgrīvas novada domes 
projektu koordinatore Solvita Kukanovska. Pie-
saistot Latvijas–Igaunijas pārrobežu programmas 
finansējumu, paredzēts attīstīt Salacas upes basei-
na ūdenstilpju apsaimniekošanu, lielu uzmanību 
pievēršot upes baseina dabas vērtībām.

Burtnieku, Mazsalacas, Alojas un Salacgrīvas no-
vads sadarboties infrastruktūras un uzņēmējdar-
bības attīstībā, vides aizsardzībā, kā arī tūrismā 
nolēma 2014. gadā, kad visas četras pašvaldības 
parakstīja sadarbības līgumu. Nu sastrādāšanās no-
tiks jaunā kvalitātē, izstrādājot un ieviešot Salacas 
baseina pārvaldības plānu.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412622
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412622
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412628
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412628
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412628
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412628
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412653
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412653
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412639
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412639
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412639
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412639
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412639
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412639
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412640
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412646
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412646
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412646
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412646
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412646
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412648
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412648
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Eiroreģiona “Pleskava–Livonija” diena 
Pelvā

14. februārī Alūksnes novada pārstāvji piedalīsies 
eiroreģiona “Pleskava–Livonija” dienā Igaunijas 
pilsētā Pelvā (Põlva). Pasākumā tiksies visu trīs ei-
roreģiona dalībvalstu – Latvijas, Igaunijas un Krie-
vijas – pašvaldību kultūras darba speciālisti, notiks 
amatnieku meistardarbnīcas un amatierkolektīvu 
koncerts.

Alūksnes novadu pārstāvēs domes priekšsēdētāja 
vietnieks un Sociālās, izglītības un kultūras komite-
jas vadītājs Aivars Fomins, pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, Alūksnes Kultū-
ras centra Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” 
amatnieces Ineta Leja un Renāte Pilipa, kā arī kaimiņ-
novadu pārstāvji – Rugāju novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Rugāji” un biedrība “Ūdensroze”, 
Viļakas novada sieviešu vokālais ansamblis “Canso-
ne” un Kārsavas novada folkloras kopa “Sābri”.

Atraktīvā laboratorija Gulbenē

16. februārī Gulbenē notiks atraktīvā laboratorija 
“Radoši. Efektīvi. Ambiciozi”. Lai gan mērķauditori-
ja ir izglītības un jaunatnes darba speciālisti, tomēr 
pasākuma tematika un iegūtā pievienotā vērtība 

būs derīga ikvienam dalībniekam.

Divu gadu garumā triju valstu izglītības un jaunat-
nes darbinieki projektā “Looking@learning” mā-
cījās, analizēja un apkopoja dažādas pieredzes un 
stāstus, lai meklētu jaunas idejas un iespējas rado-
šas un efektīvas mācību vides veidošanai, respek-
tējot visus trīs mācīšanās vides aspektus: mācību 
saturu, mācīšanās emocionālo kontekstu un mācī-
šanās fizisko vidi. Projekta gaitā tika izstrādāta si-
tuācijas analīze “Pirmais skats uz mācīšanos”.

Vairāk par projektu lasiet šeit: http://www.looking-
atlearning.eu/ vai https://www.facebook.com/loo-
kingatlearning/.

Dārzkopības konference Bulduros

17. februārī Bulduru Dārzkopības vidusskolā dārz-
kopības nozares pārstāvji jau 24. gadu tiksies ik-
gadējā dārzkopības konferencē, lai atskatītos uz 
paveikto, aktualizētu nozares problēmas, kā arī 
vienotos par šāgada plānotajiem darbiem nozares 
stiprināšanā un attīstībā.

Bulduru Dārzkopības vidusskolā jau vairāk nekā 
simt gadus tiek apmācīti profesionāli dārznieki. Zī-
mīgi, ka skola kopš šāgada 15. janvāra strādā kopā 
ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un ir Zem-
kopības ministrijas pakļautībā.

Plašāka informācija šeit: http://www.losp.lv/
node/4504.

Kuldīgas novada lūgšanu brokastis

17. februārī Kuldīgas novada Ēdoles kultūras namā 
norisināsies jau septītās Kuldīgas novada lūgšanu 

brokastis. Kā katru gadu, uz pasākumu aicināti Kul-
dīgas novada iestāžu un uzņēmumu vadītāji, domes 
deputāti, biedrību vadītāji, uzņēmēji, ārsti, māk-
slinieki un sportisti, bez kuriem nav iedomājama 

http://www.lookingatlearning.eu/
http://www.lookingatlearning.eu/
https://www.facebook.com/lookingatlearning/
https://www.facebook.com/lookingatlearning/
http://www.losp.lv/node/4504
http://www.losp.lv/node/4504
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Kuldīgas novada labklājība. Lūgšanu brokastis kal-
pos par stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerī-
bu ikvienam vadītājam un cilvēkam, uz kura pleciem 
gulstas atbildība. Par brokastu moto šoreiz izrau-

dzīts citāts no Mateja evaņģēlija “Es esmu pie jums 
ik dienas līdz pasaules galam”. Lūgšanu brokastu 
dalībnieku ziedojumus novirzīs mazajai ēdolniecei 
Marijai Rudzītei retas ādas slimības ārstēšanai.

Latgales reģiona biškopju konference 
Dagdā

18. februārī Dagdā uz konferenci pulcēsies Latga-
les reģiona biškopji. Konferencē piedalīsies Latvi-
jas Biškopības biedrības, Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra, nevalstisko organizāciju 
un citu institūciju pārstāvji. Nozares speciālisti 

informēs par biškopības nozares attīstību, vaska 
pārstrādi, produkcijas realizāciju un eksportpro-
dukcijas kvalitāti, kā arī dalīsies praktiskā pieredzē 
par biškopības produktu eksportu un realizācijas 
tirgiem.

Vairāk par konferenci var uzzināt šeit: www.dagda.
lv; www.strops.lv; www.llkc.lv.

Dejo kopā ar Sēļu muižas muzikantiem!

Valsts kultūrkapitāla fonda tradicionālās kultūras 
nozarē atbalstītajā projektā “Danču nakts ar Sēļu 
muižas muzikantiem” 18. februārī plkst. 19 ikviens 
tiek aicināts uz Sēļu muižu, lai mācītos “Vidzemes 
dejas”. Dejas meistarklases vadīs Ernests Spīčs, 
spēlēs Sēļu pagasta Tautas nama kapela “Sēļu mui-
žas muzikanti” Ivetas Dukaļskas vadībā. Dejotājiem 
nav nepieciešamas priekšzināšanas, līdzi jāņem ti-
kai labs noskaņojums, maiņas apavi un mazs cie-
nasts pie tējas.

Kamanu suņu sacensības Smeceres silā 
pie Madonas

18. un 19. februārī Smeceres silā pie Madonas no-
tiks kamanu suņu sacensības, kas reizē būs arī Lat-
vijas ziemas čempionāts un Pasaules kausa posms. 
Šis sporta veids ir skaistākais no kamanu suņu spor-
ta veidiem, kurā divi vai vairāk suņu speciālā ekipē-
jumā velk kamanas.

Plašāka informācija šeit: https://www.face-
book.com/events/628594190629272/perma-
link/767942646694425/.

http://www.strops.lv
http://www.llkc.lv
https://www.facebook.com/events/628594190629272/permalink/767942646694425/
https://www.facebook.com/events/628594190629272/permalink/767942646694425/
https://www.facebook.com/events/628594190629272/permalink/767942646694425/
http://www.emadona.lv/turisms/lv/box/news/1271012723-531.b.jpg
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“Noskrien ziemu 2017!” Priekuļos

19. februārī Priekuļu tehnikuma sporta bāzē no-
tiks skriešanas un nūjošanas sacensību “Noskrien 
ziemu 2017!” trešais posms. Sacensības notiks trīs 
disciplīnās: 8+ km; 25+ km; nūjošanas pārgājiens 
2 h 30 min (skaitīs pilnos noietos apļus).

Reģistrācija tiešsaistē līdz 14. februārim sacensību 
mājaslapā: http://www.noskrienziemu.lv/.

Video par pasākumu šeit: https://www.youtube.
com/watch?v=dLcx1EolnYQ. Facebook: https://
www.facebook.com/events/104640573352773/.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss 
“Zemais starts”

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības 
fakultāte aicina vidusskolēnus no visas Latvijas pie-
dalīties ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā 

“Zemais starts”, kas norisināsies 31. martā Vents-
pils Augstskolā, tā balvu fonds ir 2500 eiro.

Konkursa “Zemais starts” mērķis ir veicināt skolēnu 
interesi par uzņēmējdarbību, ekonomiku un vadīb-
zinātni, kā arī uzlabot prasmi darboties komandā, 
iesaistoties ārpusskolas pasākumos. Pieteikties 
konkursam var līdz 23. martam, aizpildot pieteiku-
ma anketu: ej.uz/EPFzemaisstarts.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils 
Augstskolas mājaslapā www.venta.lv.

Ziņas sagatavojušas Arita Rudzīte, Evita Aploka, Gunta Krevica, Krista Garkalne, Kristīne Duļbinska, 
Guna Malinovska, Ilze Riekstiņa, Ieva Fogele un Inta Ozola

Apkopojusi Gunta Klismeta

http://www.noskrienziemu.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=dLcx1EolnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLcx1EolnYQ
https://www.facebook.com/events/104640573352773/
https://www.facebook.com/events/104640573352773/
http://www.venta.lv
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Iznācis LPS žurnāla “LOGS” elektroniskās 
versijas pirmais numurs

Iznācis LPS žurnāla “LOGS” pirmais 2017. gada nu-
murs, kas ir arī pirmais elektroniskais izdevums. 
Turpmāk iznāksim reizi mēnesī, katra jauna mēne-
ša sākumā, apkopojot iepriekšējā mēnesī veiktos 
darbus un darbiņus.

1. numurā lasiet:

• par janvāra Barikāžu laiku pirms 26 gadiem un 
janvāri Latvijas vēsturē;

• janvāra aktualitātes Latvijas Pašvaldību savienī-
bā un LPS padomnieku komentāri par nozīmīgā-
ko viņu pārraugāmajās jomās janvārī;

• janvāra tēma: sadarbības teritorijas ministra 
(vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Kaspars Gerhards), zinātnieka (Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedras asociē-
tais profesors, vadošais pētnieks Pēteris Šķiņ-
ķis) un LPS eksperta (LPS vecākais padomnieks 
Dr. oec. Māris Pūķis) skatījumā;

• atskats uz Latvijas simtgadei un Latgales kon-

gresa simtgadei veltītā projekta pasākumiem: 
forumu “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti 
cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” Rēzeknē 
un konferenci “Kā sasaistīt vides aizsardzības 
iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? 
Latgales novadu pieredze” Ludzā;

• suminām kultūras zīmes “Latviskais mantojums” 
19 jaunos ieguvējus – lauku uzņēmējus, kas īpa-
šu vērību velta tautas tradīciju turpināšanai un 
izkopšanai mūsdienās;

• viena diena pašvaldībā: neliels ieskats Priekuļu 
novadā;

• turpinot žurnāla tradīciju, joku lapa.

1. numura pārsteigums: LPS priekšsēža Andra 
Jaunsleiņa gadiem ierastā ievadraksta vietā šoreiz 
videoievadraksts.

Lasītāju ērtībām žurnāls sagatavots divos formātos: 
tiešsaistes lasītavā un pdf failā. Pirmais ļauj virtuāli 
“pārlapot” žurnālu gandrīz vai ierastajā manierē, tā 
gūstot priekšstatu, kurš no numurā publicētajiem 
materiāliem varētu jūs saistīt, bet otrs ir vieglāk la-
sāms, pārskatāms un arī izdrukājams, ja kādu lap-
pusi vēlaties izlasīt cītīgāk vai saglabāt.

Saite uz žurnālu internetā: https://indd.adobe.com/
view/570926a5-cc5d-48b6-a6ae-9f55f3ce64c9. Tā-
pat kā pdf failā, tur var šķirstīt, spiest uz saitēm, ielā-
dēt datorā pdf failu utt. Iespējams, tiem, kas daudz 
lasa telefonā vai planšetdatorā, šī versija būs ērtāka.

Ceram, ka pašvaldībā būsiet apzinājuši tos, kam šo 
izdevumu pāradresēt tālāk – pagastu pārvaldēm, 
bibliotēkām, skolām, kultūras iestādēm u.c., proti, 
tiem, kam senāk dalījāt saņemto papīra “Logu”, un 
tiem, kas aug reizē ar jaunajām tehnoloģijām.

Uz veiksmīgu sadarbību jaunajā veidolā cerot,
Gunta Klismeta un Daina Oliņa

P.S. LPS interneta vietnē var pieteikties LPS žurnā-
la “Logs” saņemšanai e-pastā. Plašāka informācija: 
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3474-jaunums-ie-
speja-pieteikties-lps-zurnala-e-logs-un-vai-infola-
pas-sanemsanai-e-pasta.

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

https://indd.adobe.com/view/570926a5-cc5d-48b6-a6ae-9f55f3ce64c9
https://indd.adobe.com/view/570926a5-cc5d-48b6-a6ae-9f55f3ce64c9
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3474-jaunums-iespeja-pieteikties-lps-zurnala-e-logs-un-vai-infolapas-sanemsanai-e-pasta
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3474-jaunums-iespeja-pieteikties-lps-zurnala-e-logs-un-vai-infolapas-sanemsanai-e-pasta
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3474-jaunums-iespeja-pieteikties-lps-zurnala-e-logs-un-vai-infolapas-sanemsanai-e-pasta
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



