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AKTUALITĀTES

LPS aicina uz projekta “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” noslēguma 
konferenci

Projekta noslēguma konference notiks 9. septem-
brī viesnīcā “Radisson Blu Daugava” Kuģu ielā 24 
Rīgā.

Darba valodas – latviešu un angļu, tiks nodrošināta 
tulkošana.

Dienas kārtība:

9.00 Dalībnieku reģistrācija, kafija
9.30–9.45 Atklāšanas uzrunas:

	 Latvijas	 Pašvaldību	 savienības	 priekšsēdis	 An
dris Jaunsleinis

	 Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	mi-
nistrs	Kaspars Gerhards

	 Norvēģijas	vēstnieks	Latvijā	Steinars Ēgils Hāgens

9.45–10.00 Projekta kopskats: plānotais un sa-
sniegtais

 Ligita Pudža,	projekta	vadītāja

10.00–10.40 “Mācīties salīdzinot” sistēmas Latvi-
jas modeļa ieviešana

 Māris Pūķis,	projekta	vadošais	eksperts

10.40–11.00 Pašvaldības iespējas ietekmēt vietē-
jās ekonomikas attīstību

	 Dr.	 sc.	 pol.	 Visvaldis 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 
Norvēģijā: risinājumu stratēģijas un instrumenti

 Frūde Lintvets,	Norvēģijas	Vietējo	un	reģionālo	
varas	iestāžu	asociācijas	(KS)	direktors

11.40–12.00 Mācāmies salīdzinot: Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras devums un ieguvumi
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 Jānis Bruņenieks,	 VRAA	 Reģionālās	 attīstības	
atbalsta	departamenta	vecākais	statistiķis

12.00–13.00 Pusdienas

13.00–13.10 Projektā iesaistīto pašvaldību sadar-
bības tīklu darbības vērtējums un tīklu darbības 
turpināšanas perspektīvas

 Ligita Pudža,	projekta	vadītāja

13.10–13.30 Amatas novada mārketinga stratē-
ģijas izveide

 Elita Eglīte,	Amatas	novada	domes	priekšsēdē-
tāja

13.30–13.50 Jelgavas pilsētas pašvaldības veselī-
bas veicināšanas programma 2016–2022

 Rita Vectirāne,	 Jelgavas	pilsētas	domes	priekš-
sēdētāja	vietniece

13.50–14.10 Alojas novada pašvaldības mājokļu 
monitoringa sistēmas izveide

 Valdis Bārda,	Alojas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs

14.10–14.30 Daugavpils pilsētas pašvaldības dalī-
ba projektā un sabiedrības viedokļa izpēte ped
agogu motivācijas veicināšanai

 Ilze Onzule,	izglītības	metodiķe	pieaugušo	izglī-
tībā,	Daugavpils	pilsētas	Izglītības	pārvalde

 Evelīna Balode,	 eksperte	 projektu	 jautājumos,	
Daugavpils	pilsētas	Izglītības	pārvalde

14.30 Konferences noslēgums
Kafija un sarunas

Reģistrācija dalībai konferencē: https://goo.gl/
forms/ko6PY79weWf23JNf2.

LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas sēdē

30. augusta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēdē 
tika skatīti Ministru kabineta un LPS 2017. gada 
vienošanās un domstarpību protokolā iekļaujamie 
jautājumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta pašvaldī-
bu finanšu jautājumiem (tai skaitā pašvaldību ie-

spējām aizņemties), kā arī aktuālajām tēmām izglī-
tības, sociālajā, tieslietu u. c. jomās.

2017. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumi pašvaldību budžetā ar 80% daļu tiek plānoti 
1312,12 milj. eiro, kas ir par 87 milj. eiro jeb 7% vai-
rāk nekā 2016. gadā. Pēc provizoriskā pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas aprēķina ar pašreiz spēkā eso-
šajiem nosacījumiem ieņēmumi pēc izlīdzināšanas 

https://goo.gl/forms/ko6PY79weWf23JNf2
https://goo.gl/forms/ko6PY79weWf23JNf2
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nākamajā gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu palie-
lināsies 117 pašvaldībām, bet divām tie samazinā-
sies. Vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas sama-
zinājums gaida Zilupes novadu (–1,1%) un Viļānu 
novadu (–1%). Vērtēto izlīdzināto ieņēmumu pie-

augums salīdzinājumā ar 2016. gadu pašvaldībām 
svārstās no 0,6% līdz 14,8%.

Lāsma Ūbele,
LPS	padomniece	finanšu	un	ekonomikas	jautājumos

Izpilddirektori Jaunjelgavā spriež par koku 
un ūdeņiem

2. septembrī, tūlīt pēc Zinību dienas, savu cītīgi 
krāto zināšanu papildināšanai Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedri pulcējās 
Jaunjelgavā. Mājastēvs izpilddirektors Uldis Albiņš 
pauda pārliecību, ka tagad visiem kolēģiem būs 
skaidrs, ka Jaunjelgava nemaz nav tuvu Jelgavai, kā 
tas Latvijas ģeogrāfijā līdzīgos gadījumos ierasts. 
Toties ciemiņus, kas sen nebija braukuši pa Dauga-
vas kreiso krastu, patīkami pārsteidza ceļu kvalitāte 
un iespēja galamērķi sasniegt agrāk nekā cerēts. 
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis 
Libeks savā uzrunā izskaidroja novada un pilsētas 
senvēsturi, kā arī to, kā Neištate un Frīdrihštate 
beigās kļuvusi par Jaunjelgavu. Par novada jaunlai-
ku sasniegumiem stāstījumu turpināja U. Albiņš.

(Jaunjelgavas sanāksmes videoierakstu un pre
zentācijas atradīsiet LPS interneta vietnē!)

Šoreiz sanāksmes tematika bija pietuvināta dabai. 
Vispirms uzmanības centrā bija koksne. Latvijas 
Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors kokrūp-

niecības eksperts Kristaps Klauss iepazīstināja ar 
tautsaimniecības ieguvumiem no koksnes izman-
tošanas sadzīvē un būvniecībā. Kaut arī sen zināms, 
cik veselīgs salīdzinājumā ar modernajiem būvma-
teriāliem ir koks, diemžēl sabiedriskajās ēkās un 
mājokļos Latvijas koks tiek izmantots daudz par 
maz. Viņš arī kliedēja mītus un stereotipus, kas 
dažkārt traucē tam dot priekšroku.

AS “Latvijas valsts meži” komunikācijas speciālis-
te Anda Sproģe tēmu turpināja pavisam konkrē-
ti – viņa analizēja sabiedrības aptaujas rezultātus 
par koksnes izmantošanu sadzīvē un būvniecībā. 
Izpilddirektoriem, kuri 2015. gada 2. oktobrī bija 
piedalījušies līdzīgā sanāksmē Tērvetē un novēr-
tējuši topošā koka tilta labskatu, ērtību gājējiem 
un iederību vidē, bija prieks uzzināt, ka aizvadītajā 
nedēļā pāri tam pārgājis jau simttūkstošais parka 
apmeklētājs!

Sanāksmes mierīgo norisi uz laiku pārtrauca si-
rēnas troksnis, vēstot par slavenā Cūkmena iera-
šanos. Viņš savu rosību cīņā pret vides piemēslo-
tājiem vērsis plašumā un tagad atbalsta koksnes 
izmantošanu sadzīvē. Cūkmens jau ticies ar piecu 

Foto: AS “Latvijas valsts meži”
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Latvijas lielo pilsētu vadītājiem, kas parakstījuši 
“Cūkmena koka manifestu”. Pēc īsas izprašņāšanas, 
kur un kā koksne tiek izmantota Jaunjelgavas nova-
dā, arī Guntis Libeks tika atzīts par cienīgu parakstīt 
manifestu un apņemties cildināt koku kā labāko 
materiālu mūsu dzīves telpā. Tādu pašu gatavību, 
pagaidām gan bez rakstiska apliecinājuma, pauda 
visi klātesošie, kas pulcējās kopīgam foto ar kolorī-
to ciemiņu.

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informēja par 
LPIA Valdes sēdē izskatītajiem jautājumiem. Izpild-
direktori vienojās apstiprināt Jēkabpils pilsētas iz-
pilddirektora Guntara Goguļa piedalīšanos LPIA 
Valdes sēdēs un sasaukt LPIA sapulci 2. decembrī 
Salaspilī, dienas kārtībā iekļaujot jautājumu par 
LPIA Valdes locekļa apstiprināšanu.

LPIA sanāksmes turpinājumā Latvijas Vides, ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Iekšzemes 
ūdeņu nodaļas vadītājs Jānis Šīre informēja par 
plāniem upju baseinu apsaimniekošanā un plūdu 
risku pārvaldībā, bet Pļaviņu novada domes priekš-
sēdētāja Gunta Žilde dalījās uzkrātajā pavisam 
praktiskajā pieredzē par dažādiem pretplūdu pa-
sākumiem un civilās komisijas darba organizēšanu.

Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadī-
tāja Jana Feldmane iepazīstināja ar jaunāko regu-
lējumu pludmaļu iekārtošanā, bet “Zilā karoga” na-
cionālais koordinators Jānis Ulme viņu papildināja 
ar īpašajām “Zilā karoga” prasībām.

LVĢMC speciālistu “trio” – Valdes locekle Daiga 
Falkane, Hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas 
vadītāja Laura Krūmiņa un hidrologs Andrejs Zuba-

ničs – izpilddirektorus informēja par komercuzņē-
muma struktūru un piedāvātajiem pakalpojumiem 
(analīzes, prognozes, novada atlantu veidošana 
utt.).

AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Energo-
efektivitātes programmu departamenta vadītājs 
Ingus Salmiņš informēja par energoefektivitātes 
veicināšanas iespējām daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās.

Pēc sanāksmes viesiem izdevās iepazīt dažādus 
Jaunjelgavas novada rakursus, arī “Staburaga bēr-
nos” iemūžināto Staburaga pagastu, kur katra vie-
ta liekas sen zināma un pazīstama un kas cenšas 
turēties pretī iedzīvotāju aizplūšanai no šīs tiešām 
burvīgās vietas. Atmiņā paliks arī saules apvizētais 
brauciens ar kuģīti “Vīgante” pa Daugavu garām 
šovasar ar sarkanu boju iezīmētajai leģendārā Sta-
buraga atrašanās vietai. Daudziem ciemiņiem to-
dien nejauši iznāca ekskursija pa Latvijas hidroelek-
trostacijām, jo ceļš uz Jaunjelgavu veda gar Rīgas un 
Ķeguma HES, turklāt iekļūt un skatīt no iekšpuses 
turbīnu varenību, uzrādot personas dokumentu, 
bija atļauts Aizkraukles HES. Arī šoreiz izdomas ba-
gātie pasākuma saimnieki bija sarūpējuši tikšanos 
ar kādu “Latvijas veiksmes stāstu” – Latvijā pirmās 
auto un citu transportlīdzekļu riepu mehāniskās 
pārstrādes rūpnīcas uzņēmīgajiem saimniekiem. 
Darbu Jaunjelgavā tā uzsākusi tikai pērn septembrī.

Paldies jaunjelgaviešiem par iespēju iepazīt Sēli-
jas dižpilsētu Jaunjelgavu un tās novadā justies kā 
mājās!

Daina Oliņa

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē 
apspriež Novadu dienas norisi

2. septembrī notika Latvijas Novadu apvienības 
Valdes sēde, kurā tika skatīti vairāki jautājumi, 
arī šāgada Novadu dienas organizēšana un nori-
se. Valde vienojās, ka šogad Novadu diena notiks 
28. oktobrī, norises vieta tiks izziņota atsevišķi. LPS 
aicina pašvaldības sūtīt jautājumus, kurus vajadzē-
tu izskatīt Novadu dienā, uz epasta adresi olga.ko-
kane@lps.lv. 

Novadu diena ir jau iesakņojusies LPS izveidota tra-
dīcija, tajā kopā sanāk un aktuālākos jautājumus ap-
spriež gan lielo, gan mazo novadu vadītāji un speciālis-
ti. 2015. gadā Novadu diena notika Priekuļu novadā.

Sēdē Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore 
Signe Pujāte klātesošajiem pastāstīja par aktua-
litātēm dziesmu un deju svētku organizēšanā un 
norisē un uzsvēra, ka jau drīzumā plānots aptaujāt 
svētku virsvadītājus, virsdiriģentus un kolektīvu va-
dītājus, lai noskaidrotu viņu skatījumu, atsauksmes 
un ierosinājumus par svētku norisi.

mailto:olga.kokane@lps.lv
mailto:olga.kokane@lps.lv


Tāpat S. Pujāte pastāstīja, ka šobrīd tiek veikti gro-
zījumi Dziesmu un deju svētku likumā, līdz ar to 
pašvaldību iesaistīšanās ir būtiska un nepiecieša-
ma. “Mēs	priecāsimies,	ja	pašvaldības	iesūtīs	ietei-
kumus,	kādi	grozījumi	minētajā	 likumā	vajadzīgi,” 
piebilda direktore.

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju 
svētki un ar tiem saistītie pasākumi norisināsies 
2018. gadā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Latvijā svēt-
kiem gatavojas vairāk nekā 1500 kolektīvu un aptu-
veni 80 ārvalstu latviešu kolektīvi. Šogad izveidota 
arī svētku Rīcības komiteja. 

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 
Lāsma Ūbele Novadu apvienības Valdei pastāstīja 
par LPS un Ministru kabineta 2017. gada vienoša-
nās un domstarpību protokola projektu, bet Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnie-
ce Evija Papule – par situāciju izglītības jomā.

Sēdes noslēgumā dalībnieki vienojās par svarīgāka-
jiem jautājumiem, kas apspriežami sarunā ar Mi-
nistru prezidentu Māri Kučinski.

Jana Bunkus,
LPS	padomniece	sabiedrisko	attiecību	jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

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 Valdes sēde

Sēde notiks 6. septembrī plkst. 10 LPS ēkā Mazajā 
pils ielā 1, 4. stāva zālē

Darba	kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu (ziņo:	
LPS	priekšsēdis	Andris Jaunsleinis)

2. Par Latvijas juristu biedrības iniciatīvu virzīt 
priekšlikumu grozījumiem normatīvajos aktos, 
kuri uzliktu pienākumu pašvaldību vēlēšanu ko-
misijām ziņot par meklēšanā esošām personām, 
kuras ir ieradušās balsot pašvaldību vēlēšanās 

(ziņo:	LPS	padomniece	Vineta Reitere)

3. Par Jelgavas novada domes ierosinājumu ie-
spējamiem grozījumiem republikas pilsētas do-
mes un novada domes deputāta statusa likuma 
13. panta otrajā daļā	((2)	Šā	panta	pirmajā	daļā	
minētos	 paskaidrojumus	 un	 dokumentu	 no-
rakstus	 pašvaldību	 iestāžu	 un	 kapitālsabiedrī-
bu	 vadītāji	 un	 citas	 amatpersonas	 deputātiem	
izsniedz	 saprātīgā	 termiņā,	bet	ne	 vēlāk	 kā	15	
dienu	laikā	no	deputāta	pieprasījuma	saņemša-
nas	dienas.	Piedāvātā	redakcija:	papildināt	otro	
daļu	aiz	vārdiem	“saņemšanas	dienas”	ar	šādu	
tekstu:	“ievērojot	Informācijas	atklātības	likuma	
10.	panta	ceturto	daļu”)	(ziņo:	LPS	padomniece	

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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Vineta Reitere)

4. Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei (ziņo:	
LPS	priekšsēža	padomniece	Olga Kokāne)

5. Dažāda informācija.

Olga Kokāne,
LPS	priekšsēža	padomniece

LPS uzņēmējdarbības diskusija “Ko un kā 
Latvijas pašvaldības var iegūt no Eiropas 
Investīciju plāna” ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā līdzdalību

Diskusija notiks 7. septembrī plkst. 10–12 LPS ēkā 
Mazajā pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Diskusijā piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecī-
bas vadītāja Inna Šteinbuka un Ekonomikas noda-
ļas vadītājs Mārtiņš Zemītis.

Diskusijas jautājumi:

•	 Pēc 2020. gada tradicionālo struktūrfondu būs 
daudz mazāk: kā labāk sagatavoties “dzīvei pēc 
NAP/2020”?

•	 Kas ir Junkera plāns? Kā tas palīdz iekustināt in-
vestīcijas Eiropā un Latvijā?

•	 Ko plānā sev var atrast investīciju projektu virzī-

tāji un investori, MVU, pašvaldības?

•	 Kas ir investīciju projektu platformas? Kā kombinēt 
struktūrfondus un Junkera plāna instrumentus?

•	 Labās prakses izpēte: jaunas, 1 miljardu eiro 
vērtas, videi draudzīgas celulozes rūpnīcas izbū-
ve Somijā.

•	 Vai pēc Junkera plāna kaut kas jau ir izdarīts Lat-
vijā? Kas vēl darāms? Vai citi izmanto Latvijas 
iespējas?

•	 Mājasdarbi pašvaldībām – investīciju vides piln-
veide, tīklošanās, jaunu iespēju un pieeju ap-
svēršana.

Šī diskusija notiks ar videotiešraidi internetā. Disku-
sijas tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā http://
www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Andra Feldmane ,
LPS	padomniece	uzņēmējdarbības	jautājumos

Videotiešraide “Novadu tēls = Latvijas tēls”

Videotiešraide notiks 7. septembrī plkst. 10–12.

Latvijas Institūts aicina novadu pašvaldību darbi-
niekus uz nodarbību videotiešraidē “Novadu tēls = 
Latvijas tēls”, kurā tiks runāts par praktiskiem ietei-
kumiem atvērtai publiskajai komunikācijai un īpašu 

pakalpojumu veidošanu tiem, kas vēlas atgriezties 
vai pārvākties uz dzīvi novados. Tajā tiks pārrunātas 
arī iespējas iesaistīties dažādos starptautiskos pro-
jektos novadu un pilsētu reģionālās un starptautis-
kās pazīstamības veicināšanai.

Nodarbību vadīs Latvijas Institūta direktore Aiva 
Rozenberga.

Videotiešraide būs skatāma LPS mājaslapā http://
www.lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesraide/.

Jautājumus tiešraides laikā var uzdot, sūtot uz e
pasta adresi tiesaraide@lps.lv.

Lūgums	informāciju	par	šo	videotiešraidi	nodot	arī	
Latvijas	valsts	simtgades	svinību	pašvaldību	koor-
dinatoriem!

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

Sēde notiks 13. septembrī plkst. 10–12 LPS ēkā 
Mazajā pils ielā 1, 4. stāva zālē

Darba	kārtība:

1. Aktuālā informācija par deinstitucionalizācijas 
procesa virzību, problēmjautājumiem un plānota-
jiem ERAF ieguldījumiem (ziņo:	LM	Sociālo	pakal-
pojumu	departamenta	direktors	Maksims	Ivanovs,	
vecākā	eksperte	Kristīne	Lasmane,	vecākā	eksper-
te	 Sigita	 Rozentāle,	 LM	 ES	 Struktūrfondu	 depar-
tamenta	direktore	Sarmīte	Uzuliņa,	vecākais	eks
perts	Jānis	Laucis,	LM	Bērnu	un	ģimenes	politikas	
departamenta	vecākā	eksperte	Baiba	Stankēviča)

2. Dažādi jautājumi.

Jautājumus par darba kārtības 1. jautājumu līdz 
komitejas sēdei un sēdes laikā iesūtīt epastā: Ilze.
Rudzite@lps.lv.

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

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

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

- jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums no-
sūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms paredzētās sēdes sākuma);

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

  jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Ilze Rudzīte,
LPS	padomniece	veselības	un	sociālajos	jautājumos

Veikts pētījums par reģionālajiem 
portāliem

Starptautiskais interneta izpētes un konsultāci-
ju uzņēmums Gemius pirmoreiz publicējis sociāli 
demogrāfiskos datus par Latvijā populārākajiem 
reģionālo ziņu portāliem. Dati rāda, ka visvairāk 
lasītais reģionālais portāls ir liepajniekiem.lv, taču 
visilgāk interneta lietotāji uzkavējas ziņu vietnē 
aluksniesiem.diena.lv.

Lai akcentētu reģionālo portālu nozīmi, Gemius pa-
dziļināti analizējis populārāko vietējo ziņu portālu 
lietotāju sociāli demogrāfisko profilu. Šāgada jūni-
jā 10 populārākos reģionālos portālus apmeklējuši 
224 528 lietotāji, no kuriem gandrīz trešdaļa ir por-
tāla liepajniekiem.lv auditorija (74 752 apmeklētāji).

Plašāka informācija par pētījuma rezultātiem: 
http://www.gemius.lv/allreadernews/kasap-
mekleregionalosportalus3142.html.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Par pieteikumiem valsts mēroga sporta 
pasākumu organizēšanai vispārīgo un 
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem 
Latvijā 2016. gadā

mailto:Ilze.Rudzite@lps.lv
mailto:Ilze.Rudzite@lps.lv
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2033/liepajniekiem.lv
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2033/aluksniesiem.diena.lv
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2033/liepajniekiem.lv
http://www.gemius.lv/all-reader-news/kas-apmekle-regionalos-portalus-3142.html
http://www.gemius.lv/all-reader-news/kas-apmekle-regionalos-portalus-3142.html
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Samazinās pārstrādei derīgu materiālu 
nonākšana atkritumu tvertnēs

Pārstrādei derīgos materiālus un sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus nedrīkst mest sadzīves atkri-
tumu konteineros! Lai vēl vairāk PET, polietilēna, 
makulatūras, stikla un citu pārstrādājamu mate-
riālu tiktu nogādāts uz pārstrādes rūpnīcām, SIA 
“ZAAO” savas darbības reģiona 28 pašvaldībām 
nodrošina pakalpojumu “Videi draudzīgs birojs”.

Uzņēmums ir paveicis dabas resursu saudzēšanas 
darbu iniciatīvā “100 darbi Latvijai” – pirmās 650 
iekštelpu šķirošanas kastes jeb gandrīz 100 kastu 
komplektu pašvaldību administratīvajās ēkās un iz-
glītības iestādēs uzstādīts bez maksas.

Kastu komplekts ietver 7 materiālu šķirošanas ie-
spējas. Izglītības iestādēs, pašvaldību administratī-
vajās ēkās, kā arī biroju iekštelpās tagad ir iespēja 
atsevišķi uzkrāt makulatūru, stikla iepakojumu, PET 
un skārdenes, kasetnes, nelielus elektrisko un elek-
tronisko iekārtu atkritumus, baterijas, luminiscen-
tās spuldzes. No klientiem, kuri izmanto pakalpo-
jumu “Videi draudzīgs birojs”, ZAAO papildus bez 

maksas savāc arī lielizmēra nolietoto elektrotehni-
ku, lielizmēra kasetnes un luminiscentās spuldzes 
neierobežotā daudzumā. Klienti var saņemt aplie-
cinājumu par videi draudzīgu un atbildīgu atkritu-
mu apsaimniekošanu.

No septembra jaunais pakalpojums tiek piedāvāts in-
teresentiem visā ZAAO darbības teritorijā. Pieteikties 
pakalpojumam var pa tālr. 26132288, epastā zaao@
zaao.lv vai aizpildot pieteikuma formu www.zaao.lv. 
Klientiem ir jāizvēlas vajadzīgā kastu komplektācija. 
Kastēm ir noteikta vienreizēja uzstādīšanas maksa. 
Kastu tukšošanu ZAAO nodrošina bez maksas. Pla-
šāka informācija par pakalpojumu ir pieejama www.
zaao.lv, sadaļā Šķiroto	atkritumu	savākšana.

Uzziņai: Latvijas simtgadei par godu pašvaldību at-
kritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO aicina 
apvienot zināšanas, idejas, prasmīgas darba rokas 
un resursus un kopā paveikt vismaz 100 nozīmīgus 
vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un izglītības 
darbus. Lai kopā izdodas “100 darbi Latvijai!”

Zane Leimane,
SIA	ZAAO	sabiedrisko	attiecību	speciāliste

LSFP Valde 29. augusta sēdē nolēma izsūtīt uzai-
cinājumu Latvijā atzītajām federācijām un Latvijas 
Republikas novadu un republikas pilsētu pašval-
dībām pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai no 
valsts budžeta valsts mēroga sporta pasākumu 
organizēšanai vispārīgo un profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņiem.

Kopējais pieejamais līdzfinansējuma apjoms ir 

20 000 eiro. Ja uzskatāt, ka kāds jūsu federācijas 
vai pašvaldības rīkotais pasākums 2016. gadā varē-
tu pretendēt uz šādu statusu, lūdzam līdz 16. sep-
tembrim iesniegt LSFP pieteikumu uz līdzfinansēju-
ma saņemšanu.

Plašāka informācija: http://www.lsfp.lv/jaunumi/
zinas/parpieteikumiemvalstiskamerogasporta
pasakumuorganizesanaiskoleniem.

Iespēja jauniešiem un lēmumu 
pieņēmējiem veidot nacionāla un Eiropas 
mēroga rekomendācijas par tēmu 
“Iekļaujoša Eiropa”

No 22. līdz 23. septembrim Jelgavā (Jelgavas Tehni-
kumā) norisināsies Strukturētā dialoga nacionālā 
konference. Pasākumā aicināti piedalīties jaunie-

ši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jaunatnes darbā 
iesaistītie, nevalstisko organizāciju un pašvaldību 
pārstāvji, pašvaldību un Saeimas deputāti, valsts 
pārvaldes iestāžu darbinieki.

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jau-
niešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem 
jauniešiem aktuālos jautājumos. Balstoties uz 26 
Strukturētā dialoga V cikla pasākumu rezultātiem, 

mailto:zaao@zaao.lv
mailto:zaao@zaao.lv
http://www.zaao.lv
http://www.zaao.lv
http://www.zaao.lv
http://www.lsfp.lv/jaunumi/zinas/par-pieteikumiem-valstiska-meroga-sporta-pasakumu-organizesanai-skoleniem
http://www.lsfp.lv/jaunumi/zinas/par-pieteikumiem-valstiska-meroga-sporta-pasakumu-organizesanai-skoleniem
http://www.lsfp.lv/jaunumi/zinas/par-pieteikumiem-valstiska-meroga-sporta-pasakumu-organizesanai-skoleniem


konferencē tiks veidotas nacionāla un Eiropas līme-
ņa rekomendācijas par V cikla tēmu “Veicināt visu 
jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Ei-
ropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”.

Plašāka informācija: http://ljp.lv/iespejajaunie-
siemunlemumupienemejiemveidotnacionala
uneiropasmerogarekomendacijaspartemuie-
klaujosaeiropa/.

9

Iepirkumu nozares pārstāvji tiks godināti 
īpašā pasākumā 

Lai popularizētu iepirkumu jomu Latvijā un to no-
zīmi mūsdienu sabiedrībā, žurnāls “Iepirkumi” sa-
darbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju 1. decem-
brī organizēs Iepirkumu gada balvu un konferenci 
par iepirkumu jautājumiem. Pasākums norisināsies 
pirmo reizi Baltijas valstīs kā pateicība un novērtē-
jums pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzējiem un piegādātājiem.

“Diemžēl	iepirkumiem	kā	nozarei	laika	gaitā	ir	nākusi	
līdzi	negatīva	slava.	Lai	šo	viedokli	mainītu	un	pateik-
tos	visiem,	kas	ir	darbojušies	iepirkumu	nozarē,	radās	
ideja	par	gada	balvas	organizēšanu.	Ņemot	vērā	to,	
ka	iepirkumu	jomai	ir	jāattīstās	un	jānostiprina	sava	
pozīcija	Latvijas	tirgū,	mums	ir	jāpasakās	tiem	cilvē-
kiem,	kas	darbojas	iepirkumu	jomā.	Piesakoties	kādā	
no	 nominācijām,	 katram	 ir	 iespēja	 sevi	 parādīt	 no	
labākās	puses,	pastāstīt	par	savu	ieguldījumu	iepir-
kumu	jomā,	pēc	tam	gūstot	atzinību	un	gandarījuma	
sajūtu,” skaidro žurnāla “Iepirkumi” vadītājs Iepirku-
mu gada balvas idejas autors Kaspars Rozenkopfs.

Tiks pasniegtas godalgas 9 nominācijās. Kandidā-
tu atbilstību un labākos nominantus noteiks ne-
atkarīga žūrija, kurā darbosies Finanšu ministrijas, 
Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un 
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Iepirkumu Gada balvu un konferences norisi atbal-
sta AS “Augstsprieguma tīkls”, banka “Citadele”, Ie-

pirkumi.lv, “ELKO”, “Ensto Latvija”, advokātu birojs 
“TRINITI”.

Papildu informācija: http://bit.ly/IepGadaBalva.

Šarlote Janoviča,
projekta	“Iepirkumu	gada	balva	2016”	

komunikācijas	vadītāja

http://ljp.lv/iespeja-jauniesiem-un-lemumu-pienemejiem-veidot-nacionala-un-eiropas-meroga-rekomendacijas-par-temu-ieklaujosa-eiropa/
http://ljp.lv/iespeja-jauniesiem-un-lemumu-pienemejiem-veidot-nacionala-un-eiropas-meroga-rekomendacijas-par-temu-ieklaujosa-eiropa/
http://ljp.lv/iespeja-jauniesiem-un-lemumu-pienemejiem-veidot-nacionala-un-eiropas-meroga-rekomendacijas-par-temu-ieklaujosa-eiropa/
http://ljp.lv/iespeja-jauniesiem-un-lemumu-pienemejiem-veidot-nacionala-un-eiropas-meroga-rekomendacijas-par-temu-ieklaujosa-eiropa/
http://bit.ly/IepGadaBalva
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VARAM aicina pašvaldības pieteikties 
Mēru pakta pilsētu partnerības 
programmai pielāgošanās klimata 
pārmaiņām jautājumos

Līdz 12. septembrim Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašval-
dības pieteikties Eiropas Savienības (ES) Mēru 
pakta (Covenant	 of	 Mayors) pilsētu partnerības 
pro grammai pielāgošanās klimata pārmaiņām ini-
ciatīvā (Mayors	Adapt).

Mayors	Adapt iniciatīvas mērķis ir veicināt ES pilsē-
tu noturību pret klimata pārmaiņām, ieviešot pie-
lāgošanās stratēģijas, īstenojot pielāgošanās pro-
jektus un pasākumus. Savukārt pilsētu partnerības 
programma (City	Twinning) divām pašvaldībām no 
Mayors	 Adapt, Mēru pakta vai pašvaldībām kādā 
no piedāvātajām iniciatīvām dod iespēju sadarbo-
ties, lai celtu savu kapacitāti un dalītos pieredzē. 
Pieteikuma anketa un papildu informācija par part-
nerības programmu pieejama: http://ieej.lv/USh8T.

Partnerības programma ir atvērta pašvaldībām, kas 
līdz šim nav iesaistījušās City	Twinning pro grammā. 
Šogad ir pieejamas 4 mentoru pilsētas, kas var 
veidot partnerību ar 4 iesācējām pašvaldībām. 
Mayors	Adapt apmaksā daļu no ceļa un uzturēša-
nās izmaksām.

Lai pieteiktos programmai, līdz 12. septembrim uz 
e-pasta adresi helpdesk@mayorsadapt.eu ir jāno-
sūta aizpildīta pieteikšanās anketa.

Pilsētas, kas vēl nav iesaistījušās Mayors	Adapt ini-
ciatīvā vai Mēru paktā, aicinām iegūt papildu infor-
māciju un iesaistīties iniciatīvā, lai kopīgi mazinātu 
cilvēka negatīvo ietekmi uz klimatu un vidi, palieli-
nātu vietējo kopienu noturību pret klimata pārmai-
ņu negatīvajām ietekmēm (riskiem) un veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību.

Līdz šim Mayors	 Adapt iniciatīvā iesaistījušās jau 
380 pašvaldības 21 ES dalībvalstī un kandidātvalstī. 
Tās izstrādā vai jau ir ieviesušas pielāgošanās stra-
tēģiju klimata pārmaiņām. Mēru paktu no Latvijas 
parakstījušas jau 20 pašvaldības (www.covenantof-
mayors.eu). Savukārt Mayors	Adapt no Latvijas šo-
brīd iesaistījusies tikai Valka (www.mayorsadapt.
eu).

Jautājumu gadījumā lūdzam elektroniski sazināties 
ar Gustavu Gudzuku, epasts: gustavs.gudzuks@
varam.gov.lv. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 
jautājumos rakstīt Ievai Bruņeniecei, epasts: ieva.
bruneniece@varam.go.lv.

 
Laura Jansone,

VARAM	Sabiedrisko	attiecību	nodaļa

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Pilnveidos atbalsta sistēmu bērniem 
ar saskarsmes grūtībām un uzvedības 
traucējumiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2021. gada 
martam pilnveidos atbalsta sistēmu bērniem ar sa-
skarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 
vardarbību ģimenē.

Šobrīd jau ir izveidota Konsultatīvā nodaļa, kurā 
ir dažādu jomu speciālisti: divi sociālie darbinie-
ki, divi psihologi, atkarību profilakses speciālists, 
speciālais pedagogs un psihiatrs. Viņu uzdevums 
ir identificēt bērnu uzvedības traucējumus un sa-
skarsmes grūtības, izstrādāt un īstenot atbalsta 

programmu 1000 bērniem ar saskarsmes grūtībām 
un uzvedības traucējumiem. Multidisciplinārā spe-
ciālistu komanda ļaus sekmīgāk identificēt uzve-
dības traucējumus un saskarsmes grūtības, kā arī 
noteikt atbalsta pasākumus.

Plānots, ka Konsultatīvā nodaļa bērnu likumis-
ko pārstāvju un speciālistu konsultēšanu uzsāks 
2016. gada novembrī VBTAI telpās Ventspils ielā 53 
Rīgā, 4. stāvā. Konkrētāku informāciju par konsul-
tēšanas gaitu un pieteikšanās kārtību var iegūt pa 
tālruni 67359129, kā arī epastu konsultativais-
centrs@bti.gov.lv.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7296.

http://ieej.lv/USh8T
mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
http://www.covenantofmayors.eu
http://www.covenantofmayors.eu
http://www.mayors-adapt.eu/
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mailto:gustavs.gudzuks@varam.gov.lv
mailto:gustavs.gudzuks@varam.gov.lv
mailto:ieva.bruneniece@varam.go.lv
mailto:ieva.bruneniece@varam.go.lv
mailto:konsultativaiscentrs@bti.gov.lv
mailto:konsultativaiscentrs@bti.gov.lv
http://www.lm.gov.lv/news/id/7296
http://www.lm.gov.lv/news/id/7296
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Paraksta līgumu par Latvijas dalību “Expo 
Astana 2017”
2. septembrī Satiksmes ministrijā notika svinīga lī-
guma parakstīšana par Latvijas dalību Kazahstānā 
notiekošajā izstādē “Expo Astana 2017”.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis, atklājot svinīgo 
ceremoniju, uzsvēra: “Ir	 patiess	 prieks,	 ka	 šis	 svi-
nīgais	pasākums	norit	Satiksmes	ministrijā	un	 tas	
apliecinās	Latvijas	dalību	izstādē	“EXPO	2017”,	pre-
zentējot	mūsu	uzņēmējus	un	valsti.	Pēc	maijā	noti-
kušās	Latvijas	Ostu,	tranzīta	un	loģistikas	padomes	
sēdes	 un	 pēc	 tam	 valdībā	 pieņemtā	 lēmuma	 par	
dalību	izstādē	šis	jau	būs	reāls	un	praktisks	aplieci-
nājums,	ka	Latvija	dosies	uz	Kazahstānu	un	sekmēs	
arī	abu	valstu	sadarbību.”

Līgumu parakstīja “Expo 2017” komisārs Rapils Za-
šibajevs no Kazahstānas un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdē-
tājs Jānis Endziņš.

U. Augulis norādīja: “Transporta	un	loģistikas	noza-
rei	 ir	 ļoti	svarīga	nozīme	Latvijas	tautsaimniecībā,	
jo	 tā	 nodrošina	 10%	 iekšzemes	 kopprodukta.	 Bet	
ceturto	 daļu	 no	 visa	 pakalpojumu	 eksporta	 veido	

tieši	tranzīta	pakalpojumi.	Tāpēc	mēs	tik	augstu	no-
vērtējam	dalību	“EXPO	2017”.

Valdības	 deklarācijā	 viens	 no	 uzdevumiem	 taut-
saimniecības	stiprināšanai	ir	tieši	Rietumu	un	Aus-
trumu	 izcelsmes	 kravu	 piesaiste	 Latvijas	 tranzīta	
koridoram.	Tāpēc	 šobrīd	mērķtiecīgi	 strādājam	ar	
Ķīnu	un	Kazahstānu,	lai	diversificētu	kravu	plūsmas,	
pārorientētu	 tirgus	 segmentus,	 sekmīgi	 iekļautos	
Eirāzijas	sauszemes	pārvadājumos	un	nostiprinātu	
Latviju	kā	svarīgu	piegādes	ķēžu	elementu	starp	Ei-
ropu	un	Āziju.	Līdz	šim	mums	ir	izdevies	veiksmīgi	
sadarboties	ar	Kazahstānu,	attīstot	konteinervilcie-
nu	BaltikaTransit,	kā	arī	uz	tā	bāzes	izveidojot	Zie-
meļu	 distribūcijas	 tīklu	 NATO	 kravu	 pārvadājumu	
vajadzībām.	Arī	nākotnē,	raugoties	gan	divpusējā	
sadarbībā,	gan	Ķīnas	preču	tranzīta	piesaistē,	Ka-
zahstāna	ieņems	vienu	no	noteicošajām	lomām,	jo	
tā	jau	šobrīd	ir	galvenais	Latvijas	sadarbības	part-
neris	tirdzniecībā	Centrālāzijas	reģionā.”

Ministrs Augulis novēlēja LTRK veiksmi, organizējot 
pasākumu un nodrošinot Latvijas pozitīvo reklāmu, 
un izteica pārliecību, ka uzņēmēji aktīvi piedalīsies 
šajā izstādē un radīs labas sadarbības iespējas ar 
Kazahstānas un citu valstu partneriem.

Par kokmateriālu atsavināšanu

2016. gada augustā Ādažu militārajā poligonā ir 
uzsākta atmežojamo meža platību izciršana, kuras 
rezultātā atbilstoši meža inventarizācijas datiem 
iegūs 11071 m3 koksnes, galvenokārt lapu koku 
koksnes. Lai veiktu darbus, ir noslēgti divi līgumi 
attiecīgi par 6264 m3 un 4807 m3 kokmateriālu iz-
ciršanu. Līgumi paredz, ka komersanti līdz abu līgu-
mu izpildei nodod kokmateriālus ar sertificēta kok-
snes kvantitātes uzmērītāja aktiem katrs 1500 m3 
apjomā. Prognozējamais kokmateriālu sadalījums: 
bērza un skujukoku papīrmalka 60%; taras kluči 
20%; finierkluči un zāģbaļķi kopā 10%; malka 10%. 
Kokmateriāli tiek novietoti vairākās krautnēs Ādažu 

militārā poligona teritorijā pie grants ceļiem.

Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta 
pirmo daļu un 42. panta trešo daļu, piedāvā kok-
materiālus nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu 
publisku personu, kā arī citu publisko tiesību sub-
jektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā. 
Mazākā apjoma vienība, uz kuru var pieteikties, ir 
1500 m3 kokmateriālu. Informācija par pieteikša-
nos uz kokmateriāliem ir pieejama: http://www.
vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_pie-
davata_kustama_manta/?id=693.

Daina	Galaktionova

http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=693
http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=693
http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=693
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Par noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruk-
tūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu 
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu ie-

sniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, 
1. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 
2015. gada 31. marta noteikumu nr. 153 “Noteiku-
mi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas iz-
mantot braukšanas maksas atvieglojumus maršru-
tu tīkla maršrutos” ieviešanu”, 2. pielikums.

VSS825 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā”

VSS829 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos 
Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba 
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un mi-
nimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””

VSS832 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
autoceļiem””

VSS844 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstnie-
cības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanas 
noteikumi”

VSS845 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos 
Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un fi-
nansēšanas kārtība””

Festivālu “Baroka mūzikas dienas 
Rēzeknē” šogad caurvīs Šveices mūzika

No 5. līdz 11. septembrim notiks tradicionālais 
festivāls “Baroka mūzikas dienas Rēzeknē”. Šogad 
koncertus Rēzeknē, Lūznavā un Rīgā caurvīs Švei-
ces mūzika un šveiciešu komponista Gasparda Frica 
300. dzimšanas dienas svinēšana. 24. un 25. sep-
tembrī festivāla pietura ar uzvedumu “Re:FRICS” 
gaidāma arī Bāzelē Šveicē.

Šāgada festivālā Šveices mūzika tiks atklāta trīs 
koncertprogrammās ar dziesmu vakaru, neparastu 
jauniestudējumu un kamermūzikas koncertu. Fes-
tivāla laikā notiks arī baroka vijoles spēles, virstoņu 
dziedāšanas un tango meistarklases, kā arī lekcijas 
par Šveices mūziku. Festivālu arī šogad organizē 
“Kesselberg Ensemble” un Latgales vēstniecība 
GORS mākslinieciskās vadītājas, Šveicē dzīvojošās 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

LPS NESASKAŅO

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397910
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397910
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397910
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397910
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397910
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40397938
http://www.rezekne.lv/typo3temp/GB/6329cf2fbd.png
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_33_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_33_p2.pdf
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latviešu čellistes Ilzes Grudules, vadībā.

“Baroka mūzikas dienu Rēzeknē” 10. jubilejas gadā 
pirms diviem gadiem tika radīta opera pastičo 
“Māja Mītelam”, kas bija veltīta nepelnīti aizmir
stajam 18. gadsimta vācu komponistam Johanam 
Gotfrīdam Mītelam, kurš dzīvoja un komponēja arī 
Rīgā. Operā savijās Mītela fagota koncerts ar so-
lista Serdžo Acolīni virtuozo sniegumu, Alpu ragu 
skaņas vācu komponista Burkharda Kinclera oriģi-
nālmūzikā un latgaliešu tautasdziesma šveiciešu 
komponista Vincenta Flikigera kolāžās. Svinot švei-
cieša Gasparda Frica 300. jubileju, 2016. gadā “Ba-
roka mūzikas dienās Rēzeknē” arī tiks radīts jauns 
vēstījums par šodien gan savā dzimtenē, gan citur 
pasaulē vēl mazpazīstamo vijoļvirtuozu un kompo-
nistu Gaspardu Fricu.

Festivāls “Baroka mūzikas dienas Rēzeknē”, kurš 

notiks jau divpadsmito reizi, ir unikāls notikums 
gan Latvijas, gan pasaules mērogā – festivāla mēr-
ķis vienmēr bijis sniegt klausītājiem iespēju dzirdēt 
skaņdarbus, kas rokrakstu formā gadsimtiem ilgi 
gulējuši bibliotēku plauktos, un te skanēs mūzika, 
kas “klusējusi” vairāk nekā 200 gadus. Festivāla 
norisi šogad atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Rēzeknes pilsētas dome, Bāzeles pilsētas fonds 
“Fachausschuss BS/BL”, “Schweizerische Interpre-
tenstiftung SIS”, “Pro Helvetia”, Šveices vēstniecība 
un Čehijas vēstniecība.

Biļetes uz koncertiem Lūznavas muižā un Latga-
les vēstniecībā GORS nopērkamas Latgales vēst-
niecības GORS un “Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī 
internetā latgalesgors.lv. Pērkot biļetes uz abiem 
Latgales vēstniecībā GORS notiekošajiem “Baroka 
mūzikas dienu Rēzeknē” koncertiem 9. un 10. sep-
tembrī, lētākajai biļetei 30% atlaide.

“Riga Food 2016”

Izstāžu zālē “Ķīpsala” Rīgā no 7. līdz 10. septem-
brim notiks starptautiskā pārtikas izstāde “Riga 
Food 2016”.

Ādažu novadā Eiropas kultūras 
mantojuma dienās godinās Alderu parku

9. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienās 
Ādažu novada Alderos notiks Alderu parka infor-
matīvā stenda atklāšana, bijušo plostnieku godinā-
šana, ekskursija pa Alderu parku, bet no plkst. 13 – 
Alderu parka un kanāla malas sakopšanas talka, 
pēc tās – garda zupa!

“Alderu	parks	 ir	mazs	 gabaliņš	 no	 iepriekšējo	 pa-
audžu	dzīves	liecībām.	Kaut	arī	maz	vairs	palicis	no	
kādreizējās	godības,	tā	ir	vieta	ar	kultūrvēsturisku	
vērtību,	kuru	ādažnieki	vēlas	saglabāt	un	nodot	tā-
lāk	 nākamajām	paaudzēm,” stāsta Ādažu muzeja 
vadītāja Elita Pētersone.

Alderu parka veidošanās pirmsākumi meklējami 

vēl pirms 1903. gada, kad sāka darboties inženier-
tehniski unikālais Gaujas–Daugavas kanāls, kas iet 
cauri Alderiem. Šis objekts radās līdz ar saimniecis-
kās rosības uzplaukšanu, kad Rīga kļuva par lielāko 
Krievijas koku eksporta ostu. “Vidzemes zelts” jeb 
vērtīgais kokmateriāls no Gaujas pa jaunradīto ka-
nālu tika pludināts uz Rīgu.

Gaujas–Daugavas kanāls, šķērsojot Ādažu pagasta 
teritoriju un Mazo Baltezeru, deva peļņas iespējas 
gan ādažniekiem, gan apkārtnes ļaudīm, kuri izvē-
lējās bīstamo plostnieka arodu un apmetās uz dzīvi 
Alderos. Savu vārdu Alderi ieguvuši no populārās 
muižas alus darītavas, kas 19. gadsimtā spēja veik-
smīgi konkurēt ar lielajām vācu alus darītavām.

Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad visā Ei-
ropā notiks jau 25. reizi. Valsts kultūras pieminekļu 

file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2033/latgalesgors.lv
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Viena diena Iršu pagastā

9. septembrī pieci uzaicinātie fotogrāfi un citi inte-
resenti visu diennakti fiksēs Iršu pagasta dzīvi visā 
tās daudzveidībā, lai, apvienojot fotogrāfa subjek-
tīvo redzējumu un fotogrāfijas labākās tradīcijas, 
iemūžinātu Iršu pagasta sabiedrību, vidi un nori-
ses 24 stundās un lai fotogrāfijas kā dokumenta un 
mākslas darba centrā nonāktu ne tikai kultūrvēstu-
riski nozīmīgas Iršu vērtības un personības, bet arī 
ikdienišķais un šķietami necilais.

Fotoakcijas laikā tapušie attēli kopā ar autoru pa-

skaidrojošo tekstu tiks nodoti glabāšanā novad-
pētniecības ekspozīcijā Pērses sākumskolā, Iršu 
bibliotēkā, Aizkraukles Vēstures un mākslas muze-
jā “Kalna ziedi”. Autori nodos materiālus glabāša-
nai un izmantošanai bez maksas, saglabājot autor-
tiesības.

2016. gada novembrī Latvijas valsts svinību pasā-
kumā Iršu pagastā atklās fotoizstādi “Viena diena 
Iršu pagastā”.

Vairāk par akciju meklējiet internetā: www.face-
book.com/vienadienairsupagasta.

aizsardzības inspekcija 2016. gada Eiropas kultūras 
mantojuma dienas Latvijā velta kultūrvēsturiskajai 
ainavai, lai akcentētu tās īpašo lomu cilvēka dzīves 
kvalitātes veidošanā un ceļā uz Latvijas simtgadi 
aicinātu pievērst uzmanību kultūrvēsturiskajai ai-
navai.

20. gs. 30. gados prezidents Kārlis Ulmanis, dip-
lomāti un viesi bija devušies izbraukumā ar kuģī-
šiem pa Gaujas–Baltezera kanālu un piestājuši Al-
deros, kur viņiem sniegts koncerts. (Foto no Ādažu 
muzeja arhīva)

Metāla svētki Jelgavā

10. septembrī Jelgavā, Pasta salā, no plkst. 10 līdz 

16 notiks jau par tradīciju kļuvušie Metāla svētki, 
kuru tēma šogad ir “Metāla pēdas”.

Uzņēmēji, amatnieki, augstskolas, koledžas, vi-
dējās profesionālās izglītības iestādes, interešu 
izglītības iestādes, jaunrades centri svētkos po-
pularizēs metālapstrādes nozari un tās profesijas, 
inženierzinātnes un bērnu un jauniešu tehnisko 
jaunradi.

Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības 
pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centrs” un Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūra” sadarbībā ar Mašīn-
būves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju.

Dalība svētkos bez maksas.

http://www.koknese.lv/?o=6360
http://www.facebook.com/vienadienairsupagasta
http://www.facebook.com/vienadienairsupagasta
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Pludmales volejbola čempionāts Brocēnu 
novada Remtē

Kokmuižas svētki

10. septembrī Kocēnos otro reizi norisināsies vē-
rienīgie Kokmuižas svētki, kas iedzīvina kultūrvēs-
turisko mantojumu un ikvienam svētku apmeklē-
tājam visas dienas garumā piedāvās atpūtas iespē-
jas ar plašu un daudzveidīgu programmu. Šāgada 

svētku tēma būs “Strēlnieki”. Svētkos notiks dažādi 
pasākumi ar skanīgiem, muzikāliem priekšnesu-
miem, koncertiem, rotaļīgām izpriecām, teātra un 
mākslas programmu, spartakiādi, radošām darb-
nīcām un meistarklasēm, aktivitātēm ģimenēm ar 
bērniem, muižas tirgu, ekskursijām Kokmuižā un 
tās apkārtnē, kā arī svētku balle.

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/turpinasmajrazotajuunamatniekupieteiksanasdalibaikokmuizassvetkutirdzina
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Viens no aizraujošajiem piedāvājumiem būs Ilgva-
ra Zalāna mākslas performance “Action painting”, 
kas norisināsies senās Kokmuižas alus darītavas 
pagrabā. Ilgvars Zalāns ir spilgts “pasaules pilsonis” 
mūsdienu Latvijas mākslā, viens no pašlaik Eiropā 

un Āzijā pazīstamākajiem latviešu mūsdienu māk
sliniekiem. Viņš strādā abstraktā ekspresionisma 
žanrā, kurā būtisks ir ne tikai rezultāts, bet arī glez-
nas veidošanas process, kas notiek skatītāju klāt-
būtnē. Savus darbus I. Zalāns rada visdažādākajās 
zemeslodes vietās – Japānā, Indijā, Ķīnā, Malaizijā, 
Spānijā, Itālijā, Francijā, Austrālijā, Korejā, Singapū-
rā un citur, kopskaitā jau 36 valstīs. Ilgvara Zalāna 
performances raksturo publiski pieejama vide, sep-
tiņu specifisku skaņdarbu mūzikas pavadījums un 
apmēram 20 minūtes ilgs akrila gleznojums vidēji 
uz 3 x 6 m lielas papīra loksnes. Laipni aicināti būt 
klāt mākslas radīšanas brīdī 10. septembrī plkst. 15 
senās Kokmuižas alus darītavas pagrabā.

Vairāk informācijas par Kokmuižas svētku norisi: 
www.koceni.lv.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Pļaujas svētki

10. septembrī Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina uz 
ikgadējiem Pļaujas svētkiem, kad ikviens apmek-
lētājs Vidzemes zemnieku lauku sētā varēs gan 
vērot citus strādājam, gan līdzdarboties dažādu 
lauku darbu darīšanā. Šogad aprit 30 gadi kopš 
pirmajiem Pļaujas svētkiem, ko kopā ar ģimeni, 
kalncempiešiem un citu pagastu ļaudīm organizē-
ja muzeja veidotājs un ilggadējais vadītājs Viktors 
Ķirps. Jubilejas reizē Pļaujas svētku moto ir “Rotā 
visa radībiņa”.

11.00 Svētku atklāšana

12.00 Darbu darīšana:

Saimes mājā – maizes cepšana, TLMS “Kalme”

Pie saimes mājas – kartupeļu rīvēšana, stērķeles 
gatavošana, kāpostu ēvelēšana, skābēšana, ābolu 
mizošana

Saimes mājas pagalmā – z/s “Kalbakas” program-
ma “Piena upe pankūku krastos”, z/s “Mežiņi” An-
goras trušu vilnas apstrāde, trušu demonstrācija

Laidarā – rokdarbi TLMS “SAGŠA”

Labības šķūnī – linu apstrāde

Pie labības šķūņa – z/s “Cīruļi” aitas cirpšana, piemā-
jas saimniecības “Melderpuļķi” kazu demonstrācija

Zem ābeles – puļķu maizes cepšana

Klētī – medus sviešana

Rijā – labības kulšana ar spriguļiem

Nogāzē pie akas – umurkumurs

Pie pirts – veļas mazgāšana

Pie motoršķūņa – labības kulšana

Pie pūnītes – zupas vārīšana un degustācija

Pie administrācijas ēkas – info, muzeja prezentāci-
jas materiāls

Smēdē – kalšanas darbi

Pie smēdes – pinumi

Pie ratnīcas – amatnieka Ē. Kanaviņa darbnīca un 
pankūku cepšana

Zirgu inventāra šķūnī – z/s “Apkalnmājas” ādas ap-
strāde un zirglietu darināšana

http://www.koceni.lv/
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Ratnīcā – karošu grebšana kopā ar L. Lapsu, koka 
virpošana

Atrakciju laukumā – amatnieku un mājražotāju an-
dele, vizināšanās ar zirgiem

11–16 mājražotāju un amatnieku tirdziņš

Svētkos piedalās: darbu un amatu pratēji no Vidze-
mes un Latgales, biedrība “Astes un ūsas”, Jaunlai-

cenes folkloras kopa “Putnis”, Lejasciema folkloras 
kopa “Smaržo siens”, Briežuciema etnogrāfiskais 
ansamblis, Rencēnu folkloras kopa “Rota”, Alsviķu 
deju kolektīvs “Jandāls” u. c.

Svētkus atbalsta: Alūksnes novada pašvaldība, 
z/s “Lejas”, laikraksts “Malienas Ziņas”, laikraksts 
“Alūksnes Ziņas”.

Eiropas kultūras mantojuma diena 
Pedvālē “Pastaiga kā mākslas darbs”

Eiropas kultūras mantojuma dienās Pedvāles Brīv-
dabas mākslas muzejs aicina visus interesentus 
10. septembrī plkst. 11 uz interaktīvu pastaigu 
kopā ar tēlnieku Ojāru Feldbergu. Jābūt gataviem 
pavadīt apmēram četras stundas brīvā dabā. Inte-
resenti aicināti padomāt par laika apstākļiem un 
brīvdabai piemērotu apģērbu, kā arī līdzi ņemt 
sviestmaizes pusdienām.

Pedvāle (Pidewalle) rakstītajos vēstures avotos pir-
mo reizi minēta līgumā, kas 1230. gada 17. janvārī 
noslēgts starp deviņiem Austrumkursas kungu no-
vadiem, kuri ietilpa Vanemas zemē, un Rīgas Māras 
baznīcas doma kapitulu, Zobenbrāļu ordeni, Rīgas 

rāti un krustnešiem par nodevām un palīdzības 
sniegšanu cīņā pret pagāniem.

Profesora Paula Stradiņa 120 gadu atceres 
konference

Konference notiks 9. septembrī 
plkst. 10–17 Viesītes Kultūras pilī 
Viesītē, Smilšu ielā 2

9:30–10:00 Reģistrācija Kultūras 
pilī. Izdevniecības “Jumava” grā-
matu galds

10:00 Izstādes atklāšana 
Kultūras pils 2. stāvā. Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzeja izstāde “No Paula Stradiņa grāmatu 
plaukta” un Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma foto-
grāfiju reprodukcijas “Paula Stradiņa laiks”

10:30–12:30 un 13:30–15:00 Lasījumi par prof. 
Paulu Stradiņu un medicīnas vēstures jautājumiem, 

ziņojumi, sarunas par atmiņām un pieredzi

15:30–16:15 Paula Stradiņa skolas (Peldu ielā 2) 
un piemiņas ekspozīcijas apmeklējums

16:30 Ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Paula 
Stradiņa dzimtās mājas vietā

16:30–17:30 Ekskursija pa Viesīti

Uz konferenci aicināti: akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
prof. Pēteris Stradiņš, prof. Andrejs Ērglis, prof. Ar-
nis Vīksna, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mu-
zeja speciālisti Rita Grāvere un Mārtiņš Vesperis un 
daudzi citi, kā arī Stradiņu kuplās dzimtas pārstāvji, 
bijušie un tagadējie viesītieši, mediķi un interesenti.

Konferenci rīko Viesītes novada pašvaldība, Viesī-
tes muzejs “Sēlija” sadarbībā ar Viesītes Kultūras 
pili.
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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

Amatiermākslas kolektīvu festivāls Ugālē

10. septembrī Ugālē notiks sestais amatiermākslas 
kolektīvu festivāls “Gara, gara tēva josta”. Šādā 
pasākumā, kā ierasts, piedalās to pagastu kolektī-
vi, kuru teritoriju šķērso Rīgas–Ventspils šoseja vai 
kuri atrodas līdzās šosejai. Pagājušajā gadā festi-
vāls notika Sēmes pagastā un folkloras kopa “Ur-
dava” no Ugāles izlozēja, ka šogad pasākums notiks 
Ventspils novadā.

Ugāles tautas nama “Gaisma” vadītāja Kitija Šēniņa 
informē, ka jau pieteikušies 24 kolektīvi, bet festi-
vāla dienā to skaits varētu būt lielāks. Viesi ieradī-
sies plkst. 14, apskatīs Ugāles luterāņu baznīcu, Ap-
tiekas muzeju un ērģeļbūves darbnīcu. Pulksten 16 
tautas namā sāksies koncerts, kurā piedalīsies da-
žādi kolektīvi – arī līnijdejotājas, amatierteātri, fol-
kloras kopas. Pēc koncerta festivāla dalībnieki dan-
ču meistares Līgas Reiteres vadībā apgūs latviskos 
dančus, muzicēs Kaspars Petmanis.

Ziņas sagatavojušas: Edīte Husare, Monika Griezne, Līga Miķelsone, Eva Eglīte un Marlena Zvaigzne.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Informāciju	par	aktualitātēm	pašvaldībās	sūtīt	uz	epastu:	prese@lps.lv

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

