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LPS un Kultūras ministrijas ikgadējo sarunu 
galvenā tēma – Latvijas simtgade

24. augustā norisinājās Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) un Kultūras ministrijas (KM) ikgadējās 
sarunas. Atklājot sarunas, kultūras ministre Dace 
Melbārde atzinīgi novērtēja līdzšinējo LPS un KM 
sadarbību un uzsvēra, ka līdz šim rasti risinājumi ik-
vienā jautājumā.

Savukārt LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pašval-
dību vārdā pateicās par līdzšinējo dialogu un uz-
svēra, ka gan pašvaldības, gan LPS ir gatavas attīstīt 
sadarbību arvien plašāk.

Šogad sarunās tika iekļauti četri jautājumi:

1. Par mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmām 2017. gadā un valsts pasūtī-
jumu profesionālās ievirzes programmu realizē-
šanā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji in-
formēja par ieceri noteikt valsts apmaksāto pro
grammu kvotas, ņemot vērā apdzīvotību teritorijā, 
profesionālās ievirzes izglītojamo aktivitātes kon-
kursos un pasākumos, kā arī izpildītāju kolektīvu 
esību dotajā teritorijā. Sakarā ar pedagogu darba 
apmaksas sistēmas reformu pārmaiņas atalgoju-
mā skars arī profesionālās izglītības pedagogus. 
Tādēļ valdība ir atbalstījusi ministrijas prasību pa-
lielināt mērķdotāciju apmēru par vairāk nekā 4,8 
milj. eiro, kopā – apmēram 12,8 milj. eiro. Par 
mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītības 
programmām 2017. gadā un valsts pasūtījumu 
šajā jomā LNKC pārstāvji 30. augustā plkst. 10 
sniegs videokonferenci no LPS mītnes. To varēs 
vērot LPS mājaslapā.

2. Par dziesmu un deju svētku nepārtrauktības 
nodrošināšanu un par mērķdotācijām pašval-
dību amatiermākslas kolektīviem. Sarunās tika 
uzsvērta pašvaldību lielā loma dziesmu un deju 
svētku nepārtrauktības nodrošināšanā. Tika 
uzsvērta arī vajadzība pēc pietiekama valsts fi-
nansējuma galvenokārt saistībā ar dalībnieku 
izmitināšanu un uzturēšanos galvaspilsētā. Tika 
nolemts diskusiju par šo tēmu turpināt LPS sep-
tembrī, iesaistot konkrētas pašvaldības.

3. Par Latvijas valsts simtgades svinību sagatavoša-
nu un norisi (par Latvijas skolas somas projekta 
izstrādes gaitu, Latvijas valsts simtgades saikni 
ar novadu stratēģiskajiem plāniem, reģionālo 
pasākumu īstenošanu, kopienu iesaisti, pašval-
dību iesaisti nacionāla mēroga iniciatīvās, par 
gatavošanos 2018. gada dziesmu un deju svēt-
kiem). Klātesošie tika plaši informēti par paveik-
to Latvijas valsts simtgades gatavošanā. Tika uz-
svērta daudzu pašvaldību atvērtība un iniciatīva 
svinību programmas veidošanā. Pasākumi pare-
dzēti četru gadu garumā, no 2017. līdz 2020. ga-
dam. Ar valsts simtgades pasākumu mērķiem un 
provizorisko programmu var iepazīties interneta 
vietnē www.simtgadei.lv. Sarunu dalībnieki vie-
nojās, ka plaša informācija par pilsētu un no-
vadu gatavošanos Latvijas valsts simtgadei tiks 
sniegta arī LPS informācijas līdzekļos.

4. Par ministrijas atbildībā esošajām aktivitātēm 
bēgļu un personu ar alternatīvo statusu sociāl-
ekonomiskajai iekļaušanai (to vidū tulku pakal-
pojumu nodrošināšana, pašvaldību speciālistu 
apmācības u.c.).

Olga Kokāne un Jana Bunkus,
LPS padomnieces

AKTUALITĀTES

http://www.simtgadei.lv


3

Informācija Meža dienu 2016 
dalībniekiem par LPS projektu “Pašvaldību 
labie darbi parkos Latvijas simtgadei”

Projekta moto: “Kopā nākotnes mežam!”

Meža dienās 2016 Latvijas pašvaldības uzsāk jaunu 
tradīciju trīs gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar 
koku stādījumiem vai mazo koka arhitektūras objektu 
izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Projekta darba uzdevumi:

• koku stādījumu veidošana un mazo koka arhitek-
tūras objektu izvietošana 2016. gadā pieteiktajās 
parku teritorijās par iedalītajiem līdzekļiem;

• pasākumiem jābūt ar izglītojošu aspektu;

• pasākumu norisē jāiesaista konkrētā novada vai 
pilsētas pašvaldības darbinieki, dažādas inte-
rešu grupas, t.sk. jaunieši. Ieteicams projektus 
realizēt kopā ar profesionāliem meža nozares 
darbiniekiem, ainavu arhitektiem, dārzniekiem, 
kokkopjiem u.c. profesionāļiem, kas izglītos vie-
tējo sabiedrību un ierādīs profesionālos paņē-
mienus koku izvietošanā ainavā, stādīšanā un 
kopšanā un mazo koka arhitektūras formu izvei-
došanā un kopšanā;

• pasākumu norises nodrošināšanai iegādāties 
Latvijas apstākļiem atbilstošu, ģenētiski un fizio-
loģiski piemērotu stādāmo materiālu;

• pasākumu nodrošināšanai iegādāties materiā-
lus (ne mazāk kā 90% no koka) aktīvas atpūtas 
ierīču izveidei un kultūrvēsturisko mazo arhitek-
tūras formu atjaunošanai un jaunu veidošanai;

•	 katra pašvaldība uzņemas atbildību, ka visus 
darbus parkos veiks saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem 
konkrētajos parkos;

•	 projekta gaitā pašvaldību izveidotās infrastruktū-
ras un labiekārtoto parku uzturēšanu pēc projek-
ta nodrošinās konkrētā pašvaldība vai tās iestāde;

•	 pie izveidotajiem objektiem un stādījumiem 
pašvaldība izvieto Meža dienu zīmi.

LPS 2016. gada projekts “Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei” beidzot ir apstiprināts, 
un var sākties projekta realizācijas darbi.

Par projekta gaitu:

1. Visas pašvaldības realizē projektu laika posmā 
no 22. augusta līdz 1. oktobrim.

2. Pasākumu grafiks (kāds pasākums, ko darīs, kad 
notiks, kas piedalīsies?) pašvaldībām jāiesniedz 
LPS līdz 2016. gada 1. septembrim epastā: 
sniedzes@lps.lv.

3. Visi darbi veicami precīzi un saskaņā ar projekta 
darba uzdevumu un pasākumu tāmi.

4. Apmaksu garantējam pēc iesniegtā rēķina līdz 
10. oktobrim (maksātājs – Latvijas Pašvaldību 
savienība. Rekvizīti: biedrība “Latvijas Pašvaldī-
bu savienība”; juridiskā adrese: Mazā Pils iela 1, 
Rīga, LV1050; reģistrācijas nr. 40008020804; 
banka: AS “SEB banka”, UNLALV2X; konta nr.: 
LV53UNLA0001001700906; preces saņēmējs – 
konkrētā pašvaldība vai projektā norādītā institū-
cija. Rēķinā norādiet: valsts atbalsts meža noza-
res attīstībai 2016. gadā (Ministru kabineta notei-
kumi nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība 
meža nozares attīstībai 2016. gadā”, pieņemti 
26.04.2016.) un konkrētās izdevumu pozīcijas 
saskaņā ar tāmi. PVN iekļauts noteiktajā summā.

5. Saņemtos atbalsta līdzekļus drīkst izmantot tikai 
projektā paredzētajam darba uzdevumam un 
precīzi saskaņā ar tāmi (pieļaujamas nelielas iz-
maiņas, kas nepārsniedz 10% no atbalsta summas, 
un tās drīkst veikt tikai pēc saskaņošanas ar LPS).

6. LPS gaida pasākuma pārskatu (tikai elektronis-
ki ar iespēju pārkopēt atskaitei – epastā snie-
dzes@lps.lv, apjoms līdz 1 lpp. un 2–5 foto no 
pasākuma) un materiālu pieņemšanas aktu 
(kopija – iekšējais dokuments, kur norādīts, 
kas tālāk rūpēsies par projektā paveikto) līdz 
2016. gada 20. oktobrim. Pieņemšanas aktā 
norādiet precīzi pēc izmaksu tāmes, kā arī to, 
ka tas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 
2016. gadā.

7. Izplatot informāciju par projektu un pie izvei-
dotajiem objektiem un stādījumiem norādīt 
projekta finansētāja – Meža attīstības fonda un 
Meža dienu – atsauci un logo.

Sniedze Sproģe,
projekta vadītāja

mailto:sniedzes@lps.lv
mailto:sniedzes@lps.lv
mailto:sniedzes@lps.lv
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Tehnisko problēmu komitejā izskata 
pētījumu “Valsts vietējo autoceļu 
pārvaldīšanas reorganizācijas, 
pārvaldīšanas variantu modeļi”

24. augustā LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē 
tika izskatīts Satiksmes ministrijas uzdevumā saga-
tavotais pētījums “Valsts vietējo autoceļu pārvaldī-
šanas reorganizācijas, pārvaldīšanas variantu mo-
deļi” (http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3249lpsteh-
niskoproblemukomitejassede). Izpētē iesaistītas 
un informāciju sniegušas gandrīz visas novadu paš-
valdības. Apkopota un strukturēta no VAS “Latvijas 
valsts ceļi” un Latvijas novadu pašvaldībām saņem-
tā informācija, noteikts vietējo valsts autoceļu teh-
niskais stāvoklis, izvērtētas iespējamo intensitātes 
izmaiņu prognozes un autoceļu uzturēšanas klases.

Komiteja uzsvēra, ka jāizdara korekcijas kritērijos. 
Piemēram, piekrītot, ka pašvaldībām nav nodo-
dami valsts vietējie autoceļi, kas aptver vairāku 
novadu teritorijas, jāņem vērā, ka novadi ir dažā-
da lieluma, tādējādi autoceļi ir jāizvērtē nevis pēc 
administratīvā iedalījuma, bet pēc funkcionālās no-
zīmes. Projekts paredz, ka pašvaldībām nav nodo-
dami autoceļi, kas nodrošina pieslēgumu jebkurai 
izglītības iestādei, taču netiek atbildēts jautājums, 
kā nodrošināt skolēnu pārvadājumus gadījumos, ja 
piegulošais autoceļš tiek uzturēts atbilstoši D kla-
sei. 

Komiteja piekrita, ka valstij jāuzņemas atbildība par 
tiem valsts vietējiem autoceļiem, pa kuriem tiek 
nodrošināta sabiedriskā transporta un skolēnu au-
tobusu starpnovadu kustība, ieteicams valsts pārzi-
ņā saglabāt autoceļus, kuru noslogojums pārsniedz 
100 transportlīdzekļus diennaktī, kā arī autoceļus, 

kas nodrošina piekļuvi valsts nozīmes infrastruktū-
ras, militārajiem, kultūras un tūrisma objektiem.

Pētījuma autori uzskata, ka teorētiski 30% no kopē-
jā valsts vietējo autoceļu apjoma var nodot pašval-
dību pārziņā (augstākais īpatsvars – Ventspils no-
vadā, kur paredz nodot gandrīz 55% jeb 228 km). 
Pašvaldībai nododamo autoceļu sakārtošanai ne-
pieciešami 323 miljoni eiro.

Risinājumā tiek piedāvāti trīs modeļi ar apakšvari-
antiem:

1. variants. Saglabāt pašreizējo finansējumu.

2. variants. Ikdienas uzturēšanas organizēšanu no-
dot pašvaldību kompetencē.

3. variants. 30% valsts vietējo autoceļu nodot paš-
valdībām:

3.1. ar pašreizējo finansējumu;

3.2. paredzot atbilstošu līdzfinansējumu;

3.3. pēc šo autoceļu sakārtošanas.

Komiteja nolēma:

1. Pieņemt informāciju zināšanai.

2. Par pētījumu rezultātiem atkārtoti informēt paš-
valdības un sagatavot viedokli iesniegšanai Sa-
tiksmes ministrijai līdz 3. oktobrim.

Komiteja izskatīja arī Latvijas uzņēmuma SIA “Oro-
con” piedāvājumu Latvijas tirgus būvniecības 
nozarē ieviest jaunās tehnoloģijas. Ar produkta 
“Orocon” palīdzību būvniecības uzņēmumiem ir 
iespēja kontrolēt, optimizēt un pārvaldīt būvniecī-
bas darbus projekta realizācijas laikā un arī pēc tā. 
“Orocon” projekta vadības sistēma būvniecības uz-
ņēmumiem ļauj kontrolēt darbu izpildi un objekta 
stāvokli, nodrošināt būvniecības ikdienas procesa 
kvalitāti un saglabāt pilnu būvniecības vēsturi kva-
litatīvai tālākajai objektu ekspluatācijai, izmantojot 
mūsdienu tehnoloģijas: komiteja pieņēma infor-
māciju zināšanai.

Komitejas sēdes 1. daļas norisi var noskatīties vi-
deoierakstā: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3249
lpstehniskoproblemukomitejassede.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3249-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3249-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3249-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3249-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede


Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
sanāksme Grobiņā

26. augustā Grobiņā notika Latvijas Piekrastes paš-
valdību apvienības (LPPA) gadskārtējā sanāksme, 
uz ko bija ieradušies 14 pašvaldību pārstāvji no ap-
vienībā ietilpstošajām 17 piejūras pašvaldībām.

Atklājot sanāksmi, mājastēvs Grobiņas novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Priedols priecājās, ka 
piekrastes pašvaldību vadītāji un speciālisti izbrīvē-
juši laiku tik saspringtajās dienās pirms skolas sāku-
ma, un solīja viesiem dažu labu pārsteigumu Gro-
biņā, ko vēlāk godam arī izpildīja. Tāpat solījumu 
turēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards, kurš piekrastniekiem 
pievienojās pēcpusdienā.

Visas dienas garumā kopā ar pašvaldību pārstāv-
jiem bija VARAM komanda – parlamentārais sekre-
tārs Jānis Eglīts, Reģionālās politikas departamenta 
direktors Raivis Bremšmits, Telpiskās plānošanas 
departamenta direktore Inguna Urtāne un vecākā 
eksperte Dace Granta.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Jānis Eglīts atzī-
mēja, ka pēdējo piecu gadu laikā ieguldījumi pie-
krastes pašvaldībās veikti 132 vietās, atjaunojot 
stāvlaukumus, nobrauktuves uz jūru, skatu torņus, 
ierīkojot pastaigu takas un laipas, labiekārtojot 
pludmales, rīkojot dažādus kultūras, izzināšanas un 
veselības veicināšanas pasākumus jūras tuvumā. 
Turpmāk šiem mērķiem būs pieejams Eiropas Sa-
vienības līdzfinansējums 15 miljonu eiro apmērā. 
VARAM parlamentārais sekretārs uzsvēra ministri-

jas un piekrastes pašvaldību sadarbības rezultātā ta-
pušo pirmo nacionāla līmeņa tematisko plānojumu 
Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras 
attīstībai, kurā izdalītas 60 attīstāmās vietas.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis novēlēja, lai ne 
tikai šīs 60 attīstāmās vietas, bet visa piekraste spē-
tu dabas doto bagātību pārvērst ekonomiskā at-
tīstībā, jo katrs šeit ieguldītais eiro spēj “saražot” 
piecus un potenciāls te lielāks nekā citviet Latvijā.

LPPA Valdes priekšsēdētājs Māris Dadzis savā ziņo-
jumā atzīmēja piekrastei aktuālo jautājumu virzību 
un apvienības turpmāk veicamo. Pērn gada kopsa-
pulcē Saulkrastos izvirzītais uzdevums par piekras-
tes pašvaldību interešu aizstāvēšanu stratēģiskā 
atbalsta mērķa SAM 5.5.1 sagatavošanā līdz doku-
mentu saskaņošanai ES fondu Uzraudzības komite-
jā un Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanai 
ir izpildīts, bet jāturpina cīnīties par finansējumu 
piekrastes apsaimniekošanai – speciālu dotāciju 
vai iestrādājot atbalstu finanšu izlīdzināšanas aprē-
ķinā. Pašlaik tiek gatavoti četri sadarbības projekti, 
kuros iesaistītas visas piekrastes pašvaldības (izņe-
mot Rucavu): “Piekrastes svētku tradīcijas”; “Sa-
viļņojošā Vidzeme”; “Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem”; “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ekspo-
nēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība Piejūras 
brīvdabas muzejā Ventspilī”.

Diskusijā par piekrastes pārvaldību un attīstību 
piedalījās gan viesi, gan piejūras pašvaldību pār-
stāvji. Pieredzē par saimniekošanu Kurzemes pusē 
dalījās Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes 
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vadītājs Mārtiņš Ābols, Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Rojas novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un Kurzemes 
plānošanas reģiona teritorijas plānotāja Ginta 
Gotfridsone. Ar Jūrmalas pieredzi pludmales pār-
valdībā iepazīstināja Jūrmalas domes Attīstības 
pārvaldes Vides nodaļas vadītājs Jānis Artem-
jevs, bet vidzemnieku labo pieredzi popularizēja 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis.

Sanāksmes noslēgumā visi uz brīdi varēja iejusties 
seno kuršu un vikingu dzīves stilā. Paldies Grobiņas 
novadam par viesmīlīgo uzņemšanu!

Gunta Klismeta,
LPS žurnāla “Logs” galvenā redaktore

Video tiešraide par informācijas 
tehnoloģiju drošības jautājumiem

Mūsdienu darba vide nav iedomājama bez infor-
mācijas tehnoloģijām – datori, planšetdatori un 
viedtālruņi ir mūsu ikdienas darbarīki. Kā jau par 
jebkuru darbarīku, par tiem jārūpējas, tie jāaizsar-
gā no uzbrukumiem un zādzībām. Taču daudz sva-
rīgāk ir rūpēties par datu un informācijas aizsardzī-
bu, kas tiek apstrādāta ar šīm ierīcēm.

Tā bija galvenā sarunu tēma videotiešraidē 24. au-
gustā – izskatot informācijas tehnoloģiju drošības 
likumu, kuri punkti attiecas uz pašvaldībām un uz 
pašvaldību iestādēm un kādus risinājumus piedā-
vā SIA “Stallion”, lai nodrošinātu informācijas sis-
tēmu drošības prasības un atbilstību minimālajām 
drošības prasībām, kas noteiktas MK noteikumos 
nr. 422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informāci-
jas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 
minimālajām drošības prasībām” (http://likumi.
lv//ta/id/275671?&search=on).

Lai arī prezentācijā tikai tika nosaukti produktu pie-
dāvājumi, kas var palīdzēt noteiktu likumdošanas 

punktu izpildē, tomēr izvērsās laba diskusija par 
drošības jautājumiem.

SIA “Stallion” piedāvāja sadarbību arī turpmākajās 
aktivitātēs, lai informētu pašvaldības par konkrētu 
problēmu novēršanas iespējām. Šādam nolūkam LPS 
sagatavos aptaujas anketu pašvaldībām, lai iegūtu in-
formāciju par interesējošām tēmām, kuras pēc tam 
kopīgi apspriestu kādā no nākamajām tiešraidēm.

Tiešraidei bija ļoti liels pieslēgumu skaits – 141, kas 
liecina, ka izvēlētā tēma ir aktuāla un svarīga.

Tiešraides prezentācija un videoieraksts pieejams 
LPS interneta vietnes videoarhīvā: http://www.
lps.lv/lv/seminariunvideo/videoarhivs/3238lps
tiesraidesvideoparitdrosibasjautajumiem.

Nākamā tiešraide par IT drošības jautājumiem 
būs 12. oktobrī, kad pie mums viesosies Valsts 
kontroles pārstāvji, kas informēs par panākumiem 
trūkumu novēršanā pēc programmnodrošinājuma 
pārvaldības izvērtējuma pašvaldībās.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Pašvaldību asociāciju ārējo sakaru 
koordinatoru sanāksme

24.–26. augustā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Prie-
de un padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligi-
ta Pudža piedalījās ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
pašvaldību asociāciju ārējo sakaru koordinatoru 
sanāksmē Jēvlē (Zviedrijā). Sanāksmes dalībnieki 
dalījās pieredzē par ES un starptautiskās perspek-
tīvas nozīmi un integrēšanu pašvaldību asociāciju 
ikdienas darbā, Agenda 2030 un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, kā arī diskutēja par reģiona inte-
rešu pārstāvniecību starptautiskās pašvaldību orga-
nizācijās – CEMR, UCLG, CLRAE. Jēvles pašvaldības 

pārstāvji iepazīstināja ar pilsētas attīstību un starp-
tautisko sadarbību. Sanāksmes dalībnieki apmeklē-
ja GIS klasteri Future Position X. Asociācija atbalsta 
uzņēmumus un organizācijas jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstīšanā un jaunu tirgu apgūšanā, kā 
arī īsteno starpdisciplinārus pētniecības un attīstības 
projektus, lai veicinātu jaunu uzņēmumu un darb-
vietu izveidi reģionā. Viesi apmeklēja arī atkritumu 
pārstrādes uzņēmumu Gästrike återvinnare, kas 
nodrošina atkritumu savākšanu un pārstrādi piecos 
novados. Uzņēmums ir vairākkārt saņēmis atzinību 
par iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu, lai sa-
mazinātu atkritumu apjomu un veicinātu sadzīves 
atkritumu dalīto savākšanu un otrreizēju pārstrādi.

http://www.stallion.lv/
http://likumi.lv/ta/id/275671?&search=on
http://likumi.lv/ta/id/275671?&search=on
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3238-lps-tiesraides-video-par-it-drosibas-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3238-lps-tiesraides-video-par-it-drosibas-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3238-lps-tiesraides-video-par-it-drosibas-jautajumiem
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Pašvaldību savienība par godu 
savas darbības 25. gadadienai organizē 
starptautisku konferenci “Vietējo 
un reģionālo pašvaldību asociāciju 
loma sociālajā dialogā: sasniegumi un 
perspektīva Latvijā un Eiropā”

Latvijas Pašvaldību sa-
vienība uzaicina pie-
dalīties augsta līmeņa 
konferencē “Vietējo 

un reģionālo pašvaldību asociāciju loma sociālajā 
dialogā: sasniegumi un perspektīva Latvijā un Eiro-
pā”, kas sadarbībā ar Ārlietu ministriju tiek rīkota 
par godu LPS 25 gadu darbības gadadienai. Konfe-

rence norisināsies 2016. gada 16. septembrī Latvi-
jas Nacionālajā bibliotēkā, Ziedoņa zālē, Mūkusa-
las ielā 3 Rīgā.

Konferencē debatēs par pašvaldību un sociālo 
partneru sadarbību Latvijā un Eiropā, izvērtēs la-
bās prakses piemērus un diskutēs par nākotnes 
perspektīvu. Savu dalību jau apstiprinājis Eiropas 
Reģionu komitejas prezidents Marku Markula un 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa (CLRAE) ziņotājs par Latvijas demokrātiju 
un Beļģijas delegācijas prezidents Marks Kols.

Plašāka informācija par reģistrāciju un dienas kārtī-
ba: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3241lpsaicina
uzstarptautiskukonferenci.

Videokonference par Valsts izglītības 
informācijas sistēmas (VIIS) aktualitātēm 
saistībā ar grozījumiem normatīvajos 
aktos 

Videokonference notiks 5. septembrī plkst. 14–16 
LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Videokonferenci organizē Izglītības un zinātnes mi-
nistrija sadarbībā ar LPS. 

Mērķauditorija – pašvaldību izglītības pārvalžu 

speciālisti un atbildīgie par VIIS.

Video tiešraides adrese – http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/tiesraide / vai LPS interneta viet-
nē (www.lps.lv), sadaļā “Semināri un video – tieš-
raide”.

Jautājumus tiešraides laikā varēs iesūtīt uz epastu: 
tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

Komitejas sēde notiks 30. augustā plkst. 10 LPS 
mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē

Dienas kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokolu.

2. Citas aktualitātes (pašvaldību finanšu jomā; 
saistībā ar 2017. gada valsts budžetu).

3. Par minimālās obligātās valsts sociālās apdro-
šināšanas iemaksas ieviešanu no 2017. gada 
1. janvāra (uzaicināts Labklājības ministrijas pār-
stāvis).

Ja ir jautājumi Labklājības ministrijas pārstāvim, 
bet klātienē komitejas sēdē nevarēsiet piedalīties, 
aicinām jau iepriekš sūtīt jautājumus uz epasta ad-
resi lasma.ubele@lps.lv. Tos komitejas sēdē uzdo-
sim ministrijas pārstāvim.

Sēdes tiešraidi varēs noskatīties LPS komiteju 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:lasma.ubele@lps.lv
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Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Projekta noslēguma konference notiks 9. septem-
brī viesnīcā “Radisson Blu Daugava” Kuģu ielā 24 
Rīgā. Lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 
2. septembrim, izmantojot saiti https://goo.gl/
forms/ko6PY79weWf23JNf2. Darba valodas – lat-
viešu un angļu. Tiks nodrošināts tulkojums.

9.00 Dalībnieku reģistrācija, kafija

9.30–9.45 Atklāšanas uzrunas:

•	 LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

•	 vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Kaspars Gerhards

•	 Norvēģijas vēstnieks Latvijā Stei-
nars Ēgils Hāgens

9.45–10.00 Projekta kopskats: plānotais un sa-
sniegtais (Ligita Pudža, projekta vadī-
tāja)

10.00–10.40 “Mācīties salīdzinot” sistēmas Lat-
vijas modeļa ieviešana (Māris Pūķis, 
projekta vadošais eksperts)

10.40–11.00 Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās 
ekonomikas attīstību (Dr. sc. pol. Visval-
dis Valtenbergs, Vidzemes Augstskola)

11.00–11.20 Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespē-
jas, izmantojot pašvaldību budžeta 
informāciju (Dr. oec. Inga Vilka, SIA 
“Publiskās pārvaldes konsultācijas”)

11.20–11.40 Pašvaldību sektora izaicinājumi Nor-
vēģijā: risinājumu stratēģijas un in
strumenti (Frūde Lintvets, Norvēģijas 
vietējo un reģionālo varas iestāžu 
asociācijas (KS) direktors)

11.40–12.00 Mācāmies salīdzinot: Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūras devums un 
ieguvumi (Jānis Bruņenieks, VRAA 
Reģionālās attīstības atbalsta depar-
tamenta vecākais statistiķis)

12.00–13.00 Pusdienas

13.00–13.10 Projektā iesaistīto pašvaldību sadar-
bības tīklu darbības vērtējums un 
tīklu darbības turpināšanas perspek-
tīvas (Ligita Pudža, projekta vadītāja)

13.10–13.30 Amatas novada mārketinga stratēģi-
jas izveide (Elita Eglīte, Amatas nova-
da domes priekšsēdētāja)

13.30–13.50 Jelgavas pilsētas pašvaldības veselī-
bas veicināšanas programma 2016–
2022 (Rita Vectirāne, Jelgavas pilsē-
tas domes priekšsēdētāja vietniece)

13.50–14.10 Alojas novada pašvaldības mājokļu 
monitoringa sistēmas izveide (Valdis 
Bārda, Alojas novada domes priekš-
sēdētājs)

portālā. Turpat atrodami arī sēdē izskatāmie doku-
menti.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

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

 jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums tika 

nosūtīts epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet 
nauris.ogorodovs@lps.lv; par piekļuvi LPS ko-
miteju portālam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms sēdes sākuma);

 portālā jāizvēlas sadaļa “Manas sēdes”;

 jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

https://goo.gl/forms/ko6PY79weWf23JNf2
https://goo.gl/forms/ko6PY79weWf23JNf2
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv


14.10–14.30 Daugavpils pilsētas pašvaldības dalība 
projektā un sabiedrības viedokļa izpē-
te pedagogu motivācijas veicināšanai 
(Ilze Onzule, izglītības metodiķe pie-
augušo izglītībā, Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde; Evelīna Balode, 
eksperte projektu jautājumos, Dau-
gavpils pilsētas Izglītības pārvalde)

14.30 Konferences noslēgums. Kafija un sa-
runas

9

Seminārs “Nacionālā pārtikas kvalitātes 
shēma un zaļie iepirkumi valsts un 
pašvaldību iestādēs”

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija aicina 
8. septembrī uz semināru “Nacionālā pārtikas kva-
litātes shēma un zaļie iepirkumi valsts un pašvaldī-
bu iestādēs” izstādē Rīga Food. Semināra tēmas ir 
svarīgas visiem pārtikas produktu iepirkumu veicē-

jiem.

Dalība jāpiesaka līdz 31. augustam, sūtot kontakt-
informāciju, vārdu un uzvārdu, pārstāvēto uzņē-
mumu uz e-pastu ilze.zuimaca@lpuf.lv vai zvanot 
pa tālruni 67808968. Piesakoties līdz minētajam 
datumam, dalība seminārā un ieeja izstādē Riga 
Food ir bez maksas.

Semināra programma 1. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Starptautiskā projekta GreenS pirmais 
starptautiskais vebinārs par zaļo publisko 
iepirkumu

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldības 
aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas Latvijā 
ievieš starptautisko projektu “Zaļā publiskā iepirku-
ma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām 
institucionālām pārmaiņām” (GreenS), aicina visus 
interesentus 14. septembrī plkst. 11–13 tiešsaistē 
skatīt GreenS projekta pirmo starptautisko vebinā-
ru, kas būs veltīts zaļā publiskā iepirkuma ievieša-
nas veicināšanai.

Katram projekta partnerim ir pieredze zaļā publis-
kā iepirkuma ieviešanā. Tomēr daudzos gadījumos 
dažādas valstis saskaras ar tām pašām problēmām, 
bet atrod dažādus risinājumus. Reizi pusgadā nodro-
šināt zināšanu nodošanu par labiem piemēriem un 
inovatīviem risinājumiem zaļā publiskā iepirkuma 
jomā ir starptautiskā projekta GreenS piecu vebinā-
ru cikla uzdevums, un pirmajā reizē tiks apskatīti:

 projekta salīdzinošās analīzes rezultāti par valsts 

un pašvaldību vajadzībām zaļā publiskā iepirku-
ma jomā un labās prakses piemēriem;

 pieredze, labā prakse, problēmas, īstenojot Kip-
ras Nacionālo zaļā publiskā iepirkuma stratēģi-
ju;

 pieredze un labā prakse Latvijā, īstenojot starp-
tautiskā projekta PRIMES aktivitātes.

Starptautiskais vebinārs ir iespēja vietējo, reģionā-
lo pašvaldību un valsts iestāžu institūcijām, kā arī 
jebkuram komersantam un ieinteresētajai perso-
nai piedalīties zaļā publiskā iepirkuma veicināšanā. 
Dalību vebinārā var pieteikt līdz 12. septembrim: 
https://goo.gl/forms/y1WnRqlJbLhGFrSA2. Vebi-
nārs tiek rīkots angļu valodā bez sinhronās tulko-
šanas.

Vairāk informācijas par projektu skatīt: http://
greens project.eu/lv/.

Evita Riekstiņa,
“Rīgas enerģētikas aģentūras”  

starptautisko projektu vadītāja-koordinatore

mailto:ilze.zuimaca@lpuf.lv
https://goo.gl/forms/y1WnRqlJbLhGFrSA2
http://greensproject.eu/lv/
http://greensproject.eu/lv/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p1.pdf
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Aizvadīta pirmā Latvijas pašvaldību 
attīstības plānošanas speciālistu nometne 
“Vasaras skola 2016”

15.–17. augustā Ikšķiles novadā norisinājās pirmā 
VARAM organizētā Vasaras skola Latvijas pašval-
dību attīstības plānošanas speciālistiem. Vasaras 
skolas mērķis bija stiprināt Latvijas pašvaldību un 
plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciā-
listu profesionālo kapacitāti, nodrošinot iespēju 
40 speciālistiem no dažādām Latvijas pilsētām, no-
vadiem un reģioniem trīs dienu intensīvas apmācī-
bas nometnē uzlabot savas zināšanas un prasmes. 
Nometnes moto: “No idejas līdz projekta īsteno-
šanai!”, pirmā diena bija veltīta zināšanām, otrā – 
prasmēm, bet trešā – pieredzes apmaiņai.

Nometnes pirmajā dienā notika piecas lekcijas par 
attīstības plānošanas speciālistiem svarīgām tē-
mām. Ekonomists un mārketinga speciālists Aigars 
Plotkāns sniedza lekciju par novadu un pilsētu zīmo-
lu veidošanu, uzrunāja dalībniekus izzināt savas te-
ritorijas vērtības un to izmantošanas iespējas. VSIA 

“Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta 
plānošanas daļas vadītāja Ināra Briksne iepazīstinā-
ja dalībniekus ar aktualitātēm transporta plānoša-
nas jomā, savukārt Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras vecākais investīciju projektu vadītājs zaļo 
tehnoloģiju, enerģētikas un kokrūpniecības nozarē 
Reinis Āzis sniedza ieskatu par LIAA piedāvāto at-
balstu pašvaldībām uzņēmējdarbības veicināšanai. 
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redak-
tors Jānis Turlajs savā lekcijā apskatīja pakalpojumu 
pieejamības tēmu un dalījās pieredzē par Bauskas 
novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas 
plāna sagatavošanu. Noslēgumā VARAM Klimata 
pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse aici-
nāja dalībniekus uzzināt vairāk par klimata pārmai-
ņām un to, kas klimata pārmaiņu rezultātā mainās 
un kam būtu jāmainās pašvaldībās. Dienas noslē-
gumā nometnē norisinājās stāstu vakars, kurā da-
lībnieki dalījās pieredzes stāstos par to, kā izdevies 
nonākt no idejas līdz projekta īstenošanai dzīvē, kas 
bija arī nometnes vadmotīvs.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Radioaktīvo atkritumu glabātavai 
“Radons” nosaka nacionālo interešu 
objekta statusu

23. augustā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavo-
to priekšlikumu noteikt nacionālo interešu objekta 
statusu radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons”.

Šāds priekšlikums sagatavots tāpēc, ka radioaktīvo 
atkritumu glabātava “Radons” ir vienīgā šāda veida 
glabātava Latvijā un stratēģiski nozīmīgs objekts, 
kurā būtiski nodrošināt vides prasības, līdzsvarojot 
tās ar sabiedrības interesēm.

Priekšlikuma tapšanas laikā ir notikušas konsultāci-
jas ar Baldones novada pašvaldību.

Ievērojot, ka šobrīd glabātavā “Radons” nepietiek 
brīvās vietas, kur apglabāt radioaktīvos atkritumus, 
kas radīsies, likvidējot Salaspils kodolreaktoru, kā 
arī, lai nodrošinātu pietiekamu rezervi turpmāka-
jiem gadiem, tajā plānota divu radioaktīvo atkritu-

mu tvertņu būvniecība.

Plānotajiem glabātavas attīstības projektiem ir iz-
vēlēts piemērotākais (jau esošais) objekta novieto-
jums, nepaplašinot teritoriju. Tajā paredzēts izbū-
vēt mūsdienīgas un drošas radioaktīvo atkritumu 
apglabāšanas tvertnes ar efektīvu gruntsūdens 
monitoringa un kontroles sistēmu, kas nodrošinātu 
Eiropas Savienībā atzītu tehnoloģiju izmantošanu 
Latvijas radioaktīvo atkritumu pārvaldībā. Līdz ar šī 
projekta realizāciju arī tiks uzlabots radiācijas dro-
šums glabātavā “Radons”. Plānoto objektu ietekme 
uz vidi ir izvērtēta pēc spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem, un negatīva ietekme nav paredzama. 
Glabātavā “Radons” pārvaldīt un apsaimniekot ra-
dioaktīvos atkritumus un veikt vides radiācijas mo-
nitoringu plānots VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs”.

Kopš 1962. gada Latvijā visus radioaktīvos atkritu-
mus apglabā glabātavā “Radons”. Tā atrodas Bal-
dones novadā, 5 km attālumā no Baldones pilsētas 
centra un 27 km no Rīgas pilsētas centra.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p2.pdf
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Konkurss “Draudzīgs velosipēdistam” finiša 
taisnē – pieteikšanās līdz 1. septembrim

“Gudro pilsētnieku”, VARAM un Latvijas Riteņbrau-
cēju apvienības kopīgi rīkotajam konkursam “Drau-
dzīgs velosipēdistam” saņemti teju 20 pieteikumi. 
Pieteikušies dažādu velo pasākumu organizatori, 
kā arī jaunas velo infrastruktūras veidotāji. Mār
upē atklāta publiska velosipēdu apkopes stacija, 
bet piecas pašvaldības Latgalē kopīgi izstrādājušas 
velo maršrutu “Rypoj vasals!”. Oriģinālu pieeju pa-
rādījuši Valmieras LMT klientu servisa darbinieki, 
pēc kuru ieteikuma izveidotas jaunas velonoviet-
nes uzņēmuma logo veidolā. Redzams, ka pašval-

dības arvien biežāk iekļauj velo braucienus svētku 
programmās. Populāra kļūst arī veloorientēšanās, 
par ko liecina sacensības Cesvainē, Kazdangā, Zlēku 
muižas apkaimē, Liepājā un citur Latvijā.

“Draudzīgs velosipēdistam” laureātu apbalvoša-
na norisināsies 22. septembrī, Eiropas Mobilitātes 
nedēļas laikā. Vēl līdz 1. septembrim konkursā ai-
cinātas pieteikties organizācijas, kuras izveidojušas 
veloceliņus un velonovietnes vai attīstījušas velo-
kultūru Latvijā. Konkursa nolikums un anketa pie-
ejama: http://ej.uz/DraudzigsVeloAnketa.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22513.

Sīkāka informācija par VARAM sagatavoto priekšli-
kumu pieejama šeit: http://ieej.lv/ajJp0.

Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā personas 
saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitā-
cijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības 
noteikšanas pakalpojumus”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra 
noteikumos nr. 709 “Noteikumi par izmaksu no-
teikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privā-
tai izglītības iestādei””, 4. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par valsts pārvaldes ie

stāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ievie-
šanai”, 5. pielikums.

Par vienota kontaktu centra platformu operatīvo 
dienestu darba atbalstam un publisko pakalpoju-
mu piegādei, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību 
speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, inter-
nātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem 
attīstības un rehabilitācijas centriem un speciāla-
jām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumiem”, 7. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://ej.uz/DraudzigsVeloAnketa
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22513
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22513
http://ieej.lv/ajJp0
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_32_p7.pdf
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

VSS812 – Rīkojuma projekts “Par atteikumu nodot 
privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 43, 
Rīgā”

VSS813 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Jelgavas ielā 43, Rīgā, nodošanu Rīgas pil-
sētas pašvaldības īpašumā”

VSS814 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Ofi-
ciālās statistikas programmu 2017. – 2019.gadam”

VSS810 – Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma li-

kumā”

VSS804 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām 
personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteiku-
mi””

Lielākais pludmales volejbola notikums 
Baltijā – Jūrmala Masters

Šonedēļ no 31. augusta līdz 4. septembrim Jūrma-
lā norisināsies vērienīgākais pludmales volejbola 
notikums Baltijā – 2016 CEV Eiropas čempionāts 
pludmales volejbolā Jūrmala Masters, kas Latvi-
jā pulcēs Eiropas pludmales volejbola eliti. Līdz-
jutēji varēs gan vērot augstākā līmeņa pludmales 
volejbola spēles, gan arī iesaistīties dažādās izklai-
des aktivitātēs.

Čempionātu varēs vērot arī mobilajos telefonos, TV 
un internetā.

Garkalnieši aicina uz vingrošanas stacijas 
atklāšanu

2. septembrī plkst. 17 Garkalnes novadā pie Upes-
ciema skolas kopā ar pazīstamo mūziķi un ielu vin-
grošanas kustības aizsācēju Kasparu Zlidni svinīgi 

tiks atklāta funkcionālās vingrošanas stacija. Pasā-
kuma dalībniekus gaida gan kopīga vingrošana un 
sportiski konkursi, gan jautra izklaide.

Vairāk informācijas par pasākumu šeit: www.spor-
tovisi.lv.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397396
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397396
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397363
http://www.sportovisi.lv/
http://www.sportovisi.lv/
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Kauguru rudens svētki Jūrmalā

Jūrmalas pilsētā 3. septembrī notiks jau par tra-
dīciju kļuvušie Kauguru rudens svētki. Tallinas ielā 
uz lielās skatuves pirmo reizi jūrmalniekiem un 
pilsētas viesiem uzstāsies Gacho, gaidāma arī ha-
rismātiskā Intara Busuļa un populārās Krievijas 
mākslinieces Jeļenas Vaengas kopīga uzstāšanās. 
Kauguru rudens svētkos būs arī sportiski aizraujošs 
šovs – starptautisks turnīrs “Best Nordic Strong-
man 2016”, kurā sacentīsies 12 ziemeļvalstu stiprā-
kie spēkavīri. Visas dienas garumā bagātīga aktivi-
tāšu programma gaida bērnus un jauniešus. Svētku 
noslēgumā – krāšņa uguņošana.

Aktīvās atpūtas pasākums “Iepazīsti Saldu 
160 minūtēs!”

3. septembrī plkst. 12 pie Saldus ezera notiks ak-
tīvās atpūtas pasākums “Iepazīsti Saldu 160 mi-
nūtēs!”, ko rīko biedrība “Sante” ar Saldus novada 

pašvaldības projektu fonda atbalstu. Komandām 
tiks izsniegtas fotogrāfiju lapas ar dažādiem objek-
tiem Saldū, kas 160 minūtēs jāatrod un jānofoto-
grafējas pie tiem. Kontrolpunktos būs dažādi uzde-
vumi – gan erudīcijas jautājumi, gan slēpņošanas 
elementi, gan sportiskas aktivitātes.

Grafiti festivāls Inčukalna novada Vangažos

3. septembrī Vangažu pilsētā ar Inčukalna novada 
domes atbalstu tiek organizēts ikgadējais grafiti fes-
tivāls, kas veltīts Vangažu pilsētas 25. gadadienai. 
Šogad festivāla tēma – pilsēta. Dalībnieku zīmējumi 
iepriecinās ne tikai pilsētas iedzīvotājus, bet ikvienu, 
kas pa Vidzemes šoseju brauks garām Vangažiem.

Gulbenes–Alūksnes Bānīša svētki

3. septembrī Bānīša 113. jubilejas pasākums “Pie 
sliedēm dzīve mana” sāksies Gulbenes stacijā pulk-
sten 11.30. Svētku apmeklētājiem būs iespēja aplū-
kot gan fotoizstādi “Bānīša mirkļi” stacijā, gan arī iz-
stādi “Bānīši” depo, varēs nofotografēties pie tvaika 
lokomotīves “Ferdinands” maketa, vizināties ar ro-

kas drezīnu, ieklausīties stāstījumā par un ap vilcie-
na griezuli un depo, doties ekskursijās ar elektrovil-
cieniņu pa pilsētu, kā arī baudīt pūšaminstrumentu 
ansambļa “Showbrass” mūziķu priekšnesumus.

Visplašākā Bānīša svētku programma paredzēta 
Stāmerienas stacijā, kur atbraucējus sagaidīs teāt-
ra aktieri un aicinās ekskursijā uz Stāmerienas pili, 

http://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/kultura/44208-jurmala-3septembri-kauguru-rudens-svetki
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Starptautiskas kuģu modeļu sacensības 
Alūksnes ezerā

3. un 4. septembrī Alūksnes ezerā notiks starptau-
tiskas sacensības kuģu modeļiem. Plānots, ka tajās 
piedalīsies aptuveni 60 dalībnieku no Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas 
un Polijas. Sacensības būs arī Baltijas un Eiropas 
čempionātu posms.

Alūksnes ezerā sacentīsies radiovadāmi kuģu mo-
deļi, kas pārvietojas ūdenī pa M veidā izveidotu un 
ar boju palīdzību atzīmētu trasi. Tiem var būt divu 
veidu dzinēji – benzīna un ekodzinēji, kas darbojas 
ar baterijām. Jaudīgākie kuģu modeļi spēj attīstīt ātrumu līdz pat 100 km/h.

pils parku, A. Ņevska pareizticīgo baznīcu un zirgu 
staļļiem, kā arī vizināties ar kuģīti “Bērze” apkārt 
Stāmerienas ezeram. Bānīša svētkos būs gan ārm-
reslinga sacensības, skrējiens “Apkārt Stāmerienas 
ezeram” un bēbīšu rāpošanas sacensības, gan iz-
stādes “Foto un laiks” atklāšana un videofilmas 
demonstrācija, gan muzikālie priekšnesumi un ra-
došās darbnīcas, kā arī Bānīša svētku dižandele un, 
protams, apsveikumi un dāvanas Bānītim 113. ju-
bilejā.

Daugavpilī jauniešu festivāls “Artišoks 2016” 3. septembrī Daugavpils Centrālajā parkā notiks 
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes 
departamenta Jaunatnes nodaļas organizētais jau-
niešu festivāls “Artišoks 2016” – kreatīva, sporta 
un ekstrēma teritorija. Festivāla princips ir ideju 
darbnīca – jauniešu subkultūras, NVO, kā arī spor-
ta sekciju pārstāvji prezentēs sasniegumus un ne-
formāli pastāstīs par savām organizācijām, veido-
jot daiļrades enerģijas akcentus. Dalībniekus gaida 
sporta turnīri, muzikālie priekšnesumi, neparastas 
perfomances, chill-out zona, atrakcijas bērniem, 
uguns šovs un Jāņa Stībeļa (Jay Stever) koncerts.
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Mūzikas festivāls “Cross Point” Daugavpilī

3. septembrī no plkst. 22 līdz 6 biedrība “LJ klubs” 
organizē mūzikas festivālu “Cross Point”. Šā pasā-
kuma mērķis ir apzināt pilsētā dzīvojošos talantīgos 
cilvēkus un veidot platformu, kur viņi var radoši iz-
pausties un iepazīstināt ar sevi. Festivālā laikā no-
tiks diskotēka, uzstāsies iluzionisti un dejotāji. Pa-
sākuma apmeklētājiem būs pieejamas divas zāles. 
Pirmajā tiks spēlēta Breaks/Drum & Bass stila mū-
zika, savukārt otrajā – House/Techno muzika.

Kārlim Ulmanim – 139

4. septembrī Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājas “Pikšas” 

Dobeles novada Bērzes pagastā notiks bijušā Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņai un viņa 139. 
dzimšanas dienai veltīts gadskārtējais pasākums.
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Dzintara svētki Rucavā

4. septembrī, kad visi Dzintari svin vārda dienu, 
“Mikjāņu sētā” Papes Ķoņu ciemā Rucavā notiks 
“Dzintara svētki”, uz kuriem vēlams ierasties dzin-
tara krāsās tērptiem. Šie svētki iecerēti kā tūrisma 
sezonas noslēguma pasākums un nelielas atvadas 
no vasaras. Ikviens aicināts ņemt līdzi savus dzinta-
rus, jo varēs iemēģināt roku to apstrādē un piedalī-
ties svētku praktiskajās nodarbībās.

Pasākuma programma gana plaša: izstāde “Dzinta-
ra stāsti” bibliotēkas krājumos, Rucavas novada Tū-
risma informācijas centra Viesu grāmatas atvērša-
na, dzintara darbnīca un rotu izstāde un tirgošana, 
Rucavas novada mājražotāju tirdziņš, literārais stū-
rītis, dažādi stāsti par dzintaru, dižošanās ar rotām 
un “dzintarains” svētku mielasts.

Ventspils novada Pagastu diena Piejūras 
brīvdabas muzejā Ventspilī

4. septembrī būs jau 14. reize, kad Ventspils no-
vada sieviešu biedrība “Spārni” Piejūras brīvdabas 
muzejā rīkos Pagastu dienu. Šajā dienā Ventspilī 
ieradīsies visu pagastu un Piltenes pārstāvji, lai di-
žotos ar saviem amatniecības un kulinārijas izstrā-
dājumiem un iepriecinātu skatītājus ar dejām – uz-
stāsies deju kolektīvi no Ances un Vārves pagasta. 
Koncertā muzicēs arī grupa “Tēva nams” un “Stadt
kapelle Tirschenreuth” (Vācija).

Kad būs saklāts saimes galds (šajā procesā iesais-
tīsies ne tikai Ventspils novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Mucenieks un Kultūras nodaļas vadītā-
ja Zane Pamše, bet arī pagastu pārvalžu vadītāji), 
tiks paziņoti tāmnieku dialekta literārā konkursa 
rezultāti. Kā vienmēr, notiks pagastu pārvaldnieku 
šovs, studija “Latva” un rokdarbu kopa “Spārni” ar 
tekstilizstrādājumu izgatavotāju Solvitu Zarupsku 
demonstrēs tautastērpu elementus mūsdienu ap-
ģērbā. Pasākuma apmeklētāji varēs novērtēt, kas 
notiek Amatnieku un Smeķu ielā, virmos gardu un 

izsmalcinātu ēdienu smarža, būs iespēja apskatīt 
un iegādāties dažādus rokdarbus. Kurzemes rok-
darbnieces stāstīs cita citai par savu pieredzi, un 
turpināsies Ventspils novada šalles adīšana.

Jauniešus aicinās piedalīties galda hokeja spēlēša-
nā, šaušanā ar loku, bērniem patiks izjādes ar zir-
giem, rotaļas un zīmēšana. Savu veikumu rādīs arī 
mazpulku pārstāvji, stikla pūtēji, ādas apstrādes un 
seno rotu meistari, dzintara diega aproču darinātā-
jas, koka karošu grebēji, arī burkānu raušu cepēji.

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw-5X66p3OAhWMBZoKHW2pBi8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stadtkapelle-tirschenreuth.de%2F&usg=AFQjCNH4t_3KEgVOGhpy3wNOdbI2dRJVFA&sig2=MlPhHoh27YiZj5etj0ESFA&bvm=bv.128617741,d.bGs
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw-5X66p3OAhWMBZoKHW2pBi8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stadtkapelle-tirschenreuth.de%2F&usg=AFQjCNH4t_3KEgVOGhpy3wNOdbI2dRJVFA&sig2=MlPhHoh27YiZj5etj0ESFA&bvm=bv.128617741,d.bGs
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Pagastu diena iekļauta tūrisma akcijā “Apceļo Kur-
zemi!”. Par saviem pakalpojumiem 4. septembrī 
informēs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra Ventspils biroja darbinieces, piedāvājot bēr-
niem iesaistīties radošajā darbnīcā, savukārt Vents-

pils bibliotēka piedāvās izzināt tēmu “Kopā Eiropā”, 
sniedzot ziņas par “EDIC Ventspils” darbību un Ei-
ropas Savienības aktualitātēm. Bibliotēkas darbi-
nieki sniegs praktiskus padomus, būs konkursi un 
mājražotāju produktu degustācija.

Vienības velobrauciens Siguldā Latvijas gada lielākais velonotikums – 26. Latvijas 
riteņbraucēju Vienības velobrauciens notiks 4. sep-
tembrī Siguldā. Tā dalībnieki startēs trīs distancēs: 
84 km garajā sporta šosejas braucienā, 49 km garajā 
“Latvijas valsts mežu” kalnu divriteņu braucienā un 
36 km garajā “Latvijas dzelzceļa” Tautas braucienā.

Šāgada Vienības velobrauciena laikā par godu 
25. Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciena 
gadskārtai tiks atklāts vides objekts, uz kura būs 
iegravēti visu 6000 dalībnieku vārdi, kas piedalī-
jās pērn notikušajā 25. velobraucienā. Pēc Arvīda 
Endziņa skices veidotais vides objekts, kas pērn 
organizētajā balsojumā saņēma vislielākās Latvijas 
iedzīvotāju simpātijas, atradīsies Siguldā, Raiņa un 
Cēsu ielas krustojumā.

“Priekuļi trail 2016”

4. septembrī norisināsies arī taku skriešanas (trail-
running) sacensības “Priekuļu trail 2016”. Sacensī-
bas tiks organizētas četras distancēs: 500 m; 8+ km; 
25+ km; nūjošanas pargājiens (3 h 30 min).

Reģistrācija tiešsaistē ŠEIT.

http://sigulda.lv/public/download.php?id=3616
http://sigulda.lv/public/download.php?id=3618
http://sigulda.lv/public/download.php?id=3617
http://sigulda.lv/public/download.php?id=3620
http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/10970/
http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/10970/
http://www.occesis.lv/priekulu-trail/registracija/
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Ziņas sagatavojuši: Zane Dzalbe, Zane Leite, Zane Sproģe, Druvis Mucenieks, Aleksandrs Ivanovs, 
Natālija Grauduže un Marlena Zvaigzne

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm pašvaldībās sūtīt uz e-pastu: prese@lps.lv

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

