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AKTUALITĀTES

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

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) uzaicina pieda-
līties augsta līmeņa konferencē “Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību asociāciju loma sociālajā dialogā: 
sasniegumi un perspektīva Latvijā un Eiropā”, kas 
sadarbībā ar Ārlietu ministriju tiek rīkota par godu 
LPS 25 gadu darbības gadadienai. Konference nori-
sināsies 16. septembrī Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā, Ziedoņa zālē, Mūkusalas 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.

“LPS sadarbībā ar saviem partneriem 25 gadu lai-
kā ir sasniegusi nozīmīgus panākumus un ieguvusi 

lielu pieredzi, ar kuru vēlamies iepazīstināt arī aug-
stākās amatpersonas no Eiropas Savienības,” uz-
sver LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Plānots, ka konferencē piedalīsies vairāk nekā 
150 dalībnieku – pašvaldību vadītāji, valsts institū-
ciju pārstāvji, sociālie partneri un mediji. Konferen-
ces darba valodas būs latviešu un angļu.

Konferences moderatore – Žaneta Ozoliņa, Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore.

Konferences tēmturis: #lps25

Konferences dienas kārtība:

9:00–9:30 Dalībnieku reģistrācija

9:30–10:00 Rīta kafija

10:00–10:30 Konferences atklāšanas uzrunas:

- Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis

- Valdis Dombrovskis, Eiropas Ko-
misijas priekšsēdētāja vietnieks 
eiro un sociālā dialoga jautājumos 
(video uzruna)

- Arvils Ašeradens, Latvijas Repub-
likas ekonomikas ministrs, Minis-
tru prezidenta biedrs
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- Kaspars Gerhards, Latvijas Repub-
likas vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs

10:30–12:30 I daļa

- Partnerība starp vietējām un re-
ģionālajām pašvaldībām un valdī-
bu pieaugošā loma likumdošanas 
veidošanā: ietekmējot pašvaldību 
ekonomiskās un sociālās attīstības 
iespējas Eiropas Savienībā

 Marku Markula, Eiropas Reģionu 
komitejas prezidents 

- Vietējo un reģionālo pašvaldību 
loma un ietekme Eiropas Pado-
mes dalībvalstu īstenotajā sociāla-
jā dialogā

 Marks Kols, ziņotājs par Latvijas 
demokrātiju un Beļģijas delegā-
cijas prezidents Eiropas Padomes 
Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā (CLRAE)

- Eiropas vietējo un reģionālo paš-
valdību asociāciju loma nacionāla-
jā sociālajā dialogā

 Frederiks Valjers, Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību padomes ģenerāl-
sekretārs

 Diskusijas

12:30–13:30 Pusdienas

13:30–15:30 II daļa:

- LPS pieredze pašvaldību sarunu 
sistēmā ar centrālo varu

 Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis

- LPS pieredze sociālajā dialogā na-
cionālajā mērogā

	 Māris	Pūķis, LPS vecākais padom-
nieks

- Sociālo partneru pieredze sadarbī-
bā ar Latvijas pašvaldībām

	 Līvija	Marcinkēviča, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības priekšsē-
dētāja vietniece

	 Līga	Meņģelsone, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas ģenerāldi-
rektore

	 Ojārs	 Spārītis, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents 

 Diskusijas

15:30–15:45 Secinājumi

	 Žaneta	 Ozoliņa, Latvijas Univer-
sitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
profesore

	 Māris	Pūķis, LPS vecākais padom-
nieks

Plašāka	informācija:
Mudīte Priede, LPS ģenerālsekretāre
Tālrunis: +371 29197601
e-pasts: mudite.priede@lps.lv 
www.lps.lv 

Projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” noslēguma konferencē uzsver 
sadarbības nozīmi pašvaldību attīstībā

9. septembrī notika projekta “Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
noslēguma konference, kurā bija iespēja uzklausīt 
gan speciālistu, gan pašvaldību pieredzi un ieguvu-
mus no darbošanās projektā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, atklājot konfe-
renci, uzsvēra, ka jūtas gandarīts par paveikto, jo 

projektā piedalījušās 44 pašvaldības, lai gan sākot-
nēji šis skaits bija plānots mazāks. “Tas ir projekta 

mailto:mudite.priede@lps.lv
http://www.lps.lv
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lielākais veiksmes stāsts, jo ikdienas darbs ir pierā-
dījis, ka mēs par maz tiekamies, lai apmainītos ar 
pieredzi. Šis projekts parādīja, ka jākomunicē, mek-
lējot labākos risinājumus,” piebilda LPS priekšsēdis.

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards atzinīgi 
novērtēja LPS veikumu pro-
jekta realizācijā un iegūto 
pieredzi Latvijas un Norvē-
ģijas pašvaldību pieredzes 
apmaiņā. “Jūtos gandarīts 
par to, ka Latvijas pašval-
dībām bija iespēja pārņemt 

Norvēģijas pieredzi pašvaldību pārvaldībā, tādējādi 
veicinot abu valstu sadarbību un izaugsmi. Ir svarīgi, 
lai pašvaldības strādātu radoši, motivēti un mērķ-
tiecīgi un domātu par attīstību,” atzīmēja ministrs. 

“Jūtos ļoti gandarīts un patīkami pārsteigts,” savu 
runu ar atzinību sāka Norvēģijas vēstnieks Latvijā 
Steinars Ēgils Hāgens, “ka šajā projektā Latvijā ie-
saistījās tik daudz pašvaldību. Norvēģijas valdības 
vārdā es apsveicu projekta realizētājus ar tā veik-
smīgu noslēgšanu un ļoti ceru, ka tas bija liels iegul-
dījums Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošanā.”

LPS padomniece ārējo sa-
karu jautājumos Ligita Pu-
dža pateicās visām projek-
tā iesaistītajām pusēm par 
atsaucību un paveikto dar-
bu un uzsvēra, ka ieguldī-
tais darbs trīs gadu garumā 
nesis ne tikai jaunu piere-
dzi, bet arī nozīmīgas idejas 
un pārliecību, ka daudz var 

paveikt pašu pašvaldību spēkiem, kā, piemēram, 
veidojot novadu mārketinga stratēģijas, veselības 
veicināšanas programmas utt.

Vēl noslēguma konferencē ar pieredzi dalījās Mā-
ris Pūķis, NFI projekta vadošais eksperts; Visval-
dis Valtenbergs, Vidzemes Augstskola; Inga Vil-
ka, SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”; Frūde 
Lintvets, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas ie
stāžu asociācijas (KS) direktors; Jānis Bruņenieks, 
VRAA Reģionālās attīstības atbalsta departamenta 
vecākais statistiķis; Elita Eglīte, Amatas novada do-
mes priekšsēdētāja; Rita Vectirāne, Jelgavas pilsē-
tas domes priekšsēdētāja vietniece; Valdis Bārda, 
Alojas novada domes priekšsēdētājs; Ilze Onzule, 
izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā, Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvalde; Evelīna Balode, eksper-
te projektu jautājumos, Daugavpils pilsētas Izglītī-
bas pārvalde.

Visas prezentācijas no konferences pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3264projektalietpratigaparvaldibaunlat-
vijaspasvaldibuveiktspejasuzlabosananoslegu-
makonference.

Konferences videoieraksts pieejams LPS YouTu-
be kanālā: https://www.youtube.com/channel/
UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw.

Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” mērķis ir stiprināt 
institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālajā līmenī. Projekta pri-
mārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbi-
nieki; sekundārā mērķa grupa – novadu un pilsētu 
iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību 
apmeklētāji un uzņēmēji. Projekta aktivitātes tiek 
īstenotas Latvijā, aptverot projekta pilotpašvaldī-
bas un citas ieinteresētās pašvaldības, kā arī part-
nervalstīs Norvēģijā un Polijā, vērtējot līdzīgā pro-
jektā pārnesto norvēģu pieredzi. 

Projektā izveidoti četri pašvaldību sadarbības tīkli, 
trīs no tiem sadalīti apakštīklos. Projektā pilotpaš-
valdību statusā darbam vienā vai vairākos sadarbī-
bas tīklos iesaistījušās 44 Latvijas pašvaldības.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3264-projekta-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana-nosleguma-konference
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3264-projekta-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana-nosleguma-konference
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3264-projekta-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana-nosleguma-konference
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3264-projekta-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana-nosleguma-konference
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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T1 – Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls

T2 – Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšanas tīkls

T3 – Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mā-
jokļu politikas tīkls

T4 – Pašvaldību izglītības un kultūras tīkls

Viens no projekta gala rezultātiem ir salīdzināmo 
datu datubāze pašvaldību veiktspējas analizēšanai 
BLIS, novērtēšanai un uzlabošanai. Datubāze pie-
ejama šeit: https://blis.lps.lv/lv/.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Valdes sēdē

6. septembrī notika LPS Valdes sēde, kurā tika ska-
tīti Ministru kabineta un LPS 2017. gada vienošanās 
un domstarpību protokolā iekļaujamie jautājumi. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta pašvaldību finanšu 
jautājumiem – nodokļu ieņēmumiem un pašvaldī-
bu iespējām aizņemties, kā arī aktuālajām tēmām 
izglītībā, tieslietās, sociālajā u.c. jomās.

2017. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumi pašvaldību budžetā (80% daļa) tiek plānoti 
1 312,12 milj. eiro, kas ir par 87 milj. eiro jeb 7% vai-
rāk nekā 2016. gadā. Pēc provizoriskā pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas aprēķina rezultātiem ar pašreiz 
spēkā esošajiem nosacījumiem vērtētie ieņēmumi 
pēc izlīdzināšanas nākamajā gadā salīdzinājumā ar 
2016. gadu palielināsies 117 pašvaldībām, bet divām 
tie samazināsies. Izlīdzināto vērtēto ieņēmumu pie-

augums salīdzinājumā ar 2016. gadu pašvaldībām ir 
robežās no 0,6% līdz 14,8%, savukārt par 1,1% ieņē-
mumi samazināsies Zilupes novadam un par 1% – 
Viļānu novadam. LPS Valdes sēdē tika atbalstīta 
prasība valdībai pagarināt Pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas likumā noteikto pārejas periodu, paredzot, 
ka 2017.–2019. gada periodā nevienai pašvaldībai 
plānotie izlīdzinātie ieņēmumi nav mazāki par plā-
notajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem 2016. gadā.

Tāpat sēdē tika izskatīta Latvijas juristu biedrības 
iniciatīva virzīt priekšlikumu grozījumiem norma-
tīvajos aktos, kuri uzliktu pienākumu pašvaldību 
vēlēšanu komisijām ziņot par meklēšanā esošām 
personām, kuras ieradušās balsot pašvaldību vēlē-
šanās. Iniciatīva netika atbalstīta.

Lāsma	Ūbele	un Jana Bunkus,
LPS padomnieces

https://blis.lps.lv/lv/


Pieredzes apmaiņā viesojas delegācija no 
Uzbekistānas

6. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
delegācija no Uzbekistānas, kuras sastāvā ietilpa 
pārstāvji no Uzbekistānas Ministru kabineta, Eko-

nomikas un Finanšu ministrijām, kā arī reģionāla-
jām pašvaldībām.

Vizītes mērķis – iepazīt Latvijas reģionālo un vietē-
jo attīstības plānošanu, sadarbību un koordināciju 
starp centrālo valdību un vietējām pašvaldībām, kā 
arī publiskā un privātā sektora partnerību vietējā 
attīstībā. Tikšanās LPS bija viena no daudzajām vi-
zītes pieturvietām, tomēr delegācijas pārstāvji atzi-
na, ka viena no vērtīgākajām.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis delegācijai pa-
stāstīja par LPS darbības principiem, sadarbību ar 
valdību, pašvaldību sistēmu Latvijā, administratīvi 
teritoriālo reformu u.c. delegāciju interesējošiem 
jautājumiem.

Kristīne	Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas “Valsts administrācija” 
mācību brauciens uz Norvēģiju

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro
grammas “Valsts administrācija” mācību braucienā 
uz Norvēģiju no 4. līdz 7. septembrim devās Rīgas 
domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordi-
nācijas centra vadītājs Sandris Bergmanis, Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vec-
tirāne, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un pa-
domnieks Aino Salmiņš.

Mācību vizītes mērķis bija iepazīties ar Norvēģijas 
pieredzi bēgļu un patvēruma meklētāju jautājumu 
risināšanā. Bija organizētas vairākas tikšanās Sta-
vangeres pašvaldībā un Stavangeres patvēruma 
meklētāju uzņemšanas centrā “Hero”, kas ir viens 
no 70 centriem Norvēģijā, kurā uzturas patvēruma 
meklētāji, kamēr gaida atbildi par bēgļa statusa 
piešķiršanu vai noraidīšanu. “Hero” centrā patvē-
ruma meklētājs dzīvo no trīs nedēļām līdz mirklim, 

kad atbildīgās institūcijas dod atbildi. Stavangerē 
apmeklējām arī mācību centru “Johannes learning 
center” – galveno mācību centru bēgļiem, kur viņi 
mācās norvēģu valodu, kultūru un sociālo mācību 
par norvēģu sadzīvi un sabiedrībā pieņemtajām 
normām. Tādējādi patvēruma meklētāji tiek stimu-
lēti integrēties Norvēģijas sabiedrībā.

Elita	Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Meklē Novadu dienas norises vietu

Lūdzam pieteikties pašvaldību, kura uzņemtu No-
vadu dienas pasākumus šā gada 28. oktobrī. Dalīb-
nieku skaitu aptuveni 240, papildus nepieciešamas 
divas telpas darba grupu sanāksmēm.

Pēc pašvaldības ieskatiem iespējama arī ekskursija 

pa novadu. 

Lūdzam pieteikumu iesniegt LPS līdz 26. septem-
brim, epasta adrese: lps@lps.lv.

Olga	Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece un padomniece 

kultūras jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 13. septembrī 
plkst. 10.30 viesnīcā “Avalon 
Hotel & Conferences” Rīgā, 
13. janvāra ielā 19.

Sēdes dalībnieki tiks iepazīstināti ar Norvēģijas fi-
nanšu instrumenta projektā “Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
izveidotās datubāzes izmantošanas iespējām paš-
valdību darbā un praktiskiem tās izmantošanas pie-
mēriem, kā arī ar veikto pētījumu par pašvaldību 
iespējām ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

mailto:lps@lps.lv
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Dienas kārtība:

10.30–11.00 Dalībnieku reģistrācija. Kafija

11.00–11.15 Sēdes atklāšana

Gints	Kaminskis, LPS Reģionālās attīs-
tības un sadarbības komitejas priekš-
sēdētājs

Elita	 Kresse, LPS padomniece ārējo 
sakaru jautājumos

11.15–12.00 Pašvaldības iespējas ietekmēt vietē-
jās ekonomikas attīstību

Dr.	 sc.	 pol.	 Visvaldis	 Valtenbergs, 
Vid zemes Augstskola

Diskusijas

12.00–12.45 Pusdienas

12.45–13.30 NFI projekta salīdzināmo datu datubā-

ze: informācijas sistēmas BLIS izman-
tošanas iespējas pašvaldību darbā

Māris	 Pūķis, LPS vecākais padom-
nieks un NFI projekta vadošais eks
perts

Diskusijas

13.30–14.15 Informācijas sistēmas BLIS praktiskās 
izmantošanas piemēri

Jānis	Upenieks, NFI projekta datubā-
zes administrators

Diskusijas

14.15 Kafijas pauze

Sēdes noslēgums

Elita	Kresse,
Padomniece ārējo sakaru jautājumos

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

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
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Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme oktobrī – Rubeņos

Sanāksme notiks 7. oktobrī plkst. 10.30–17 Jēkab-
pils novada Rubeņu Kultūras namā

Darba kārtība:

10.00–10.30 Sagaidīšana, dalībnieku reģistrācija 
(kafija un uzkodas)

10.30–11.00 Jēkabpils novada prezentācija (priekš-
sēdētāja uzruna, izpilddirektora pre-
zentācija)

11.00–11.20 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.20–12.20 LPS projekta informācija (LPS padom-
nieki Jānis Upenieks un Guntars Kra-
sovskis)

12.20–13.20 Deinstitucionalizācijas ieviešanas 
gaita un prasības jaunveidojamajiem 
pakalpojumiem (LPS padomniece Ilze 
Rudzīte un Labklājības ministrijas 

Sociālo pakalpojumu departamenta 
direktors Maksims Ivanovs; Sarmīte 
Uzuliņa, Jānis Laucis un Kristīne Las-
mane)

13.20–13.50 Psihosociālā rehabilitācija un bērnu 
un jauniešu nometnes. Novada spe-
ciālistu pieredze (3 x 10 min)

13.50–14.10 Valsts prasības nometnēm un SAC 
(Veselības inspekcija)

Pusdienas

14.50–17.00 Novada apskate (divas grupas, viena 
uz Zasu, otra – uz Kaldabruņu. Abās 
vietās sagaidīs amatnieki un neval
stiskās organizācijas). Tad visi – iepa-
zīties ar atjaunoto Tadenavu.

Pieteikt dalību iespējams līdz 23. septembrim.

Plašāka informācija: sniedze.sproge@lps.lv.

Sniedze	Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Videokonference-seminārs “Balansējot 
starp sabiedrības tiesībām zināt un 
personas datu aizsardzību” pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem

Videokonference notiks 19. septembrī plkst. 11–
14 LPS ēkā Mazajā pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē.

Tajā tiks sniegts ieskats jautājumos, kas skar perso-
nas datu aizsardzību kontekstā ar sabiedrības tiesī-
bām zināt: kur ir robeža, kas ir privāts un kas nav? Vai 
vispār robeža ir nosakāma? Kā valsts un pašvaldību 
iestādēm rast balansu starp informācijas izpaušanu 
un privātpersonas interesēm aizsargāt noteiktas ka-
tegorijas informāciju. Cik plašas ir privātpersonas 
tiesības, un kādi ir pārziņa pienākumi. Videosemi-
nārā tiks dots ieskats gan fizisko personu datu aiz-

sardzības regulējumā, gan speciālajos normatīvajos 
aktos (Likums par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem, Informācijas atklātības likums u.c.), kā 
arī Latvijas un starptautiskajā tiesu praksē.

Videokonferencē piedalīsies Agnese Boboviča, 
Mg. iur., CIPP/E, sertificēta fizisko personu datu aiz-
sardzības speciāliste, Latvijas Sertificēto personas 
datu aizsardzības speciālistu asociācijas līdzpriekš-
sēdētāja.

Tiešraide būs pieejama: http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/tiesraide. Tiešraides laikā būs ie-
spēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: 
tiesraide@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

mailto:sniedze.sproge@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
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Konference “Veselības aprūpes sistēma: 
strukturālās reformas un finansēšanas 
modeļi”
Ministru prezidenta birojs, Veselības ministrija un 
Valsts kanceleja 21. septembrī rīko konferenci “Ve-
selības aprūpes sistēma: strukturālās reformas un 
finansēšanas modeļi”.

Svarīgākais šīs konferences mērķis ir vienoties par 
veselības aprūpes reformas galveno virzienu, kurš 
apmierinātu gan lēmuma pieņēmējus, gan nozares 
pārstāvjus un dotu pozitīvu efektu sabiedrībai. Sa-
biedrībai sniegtā informācija nedrīkst būt pretrunīga, 

neskaidra vai dažādi interpretējama. Lai to panāktu, 
visiem referentiem uzstāšanās laikā jāatbild uz kon-
krētiem jautājumiem, kas ir būtiski kvalitatīva vese-
lības apdrošināšanas modeļa izveidei un ieviešanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis norāda: lai vir-
zītu uz priekšu nozares reformēšanu un izstrādātu 
finansēšanas modeli, šāda diskusija ir akūti nepie-
ciešama, jo reformas veselības aprūpes sistēmā ir 
viena no valdības prioritātēm.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/rikokonferenciveselibasaprupessiste-
mastrukturalasreformasunfinansesanasmodeli.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Izsludināts konkurss “Eksporta un 
inovācijas balva 2016”

Lai paustu atzinību un godinātu Latvijas uzņēmē-
jus, kuri rada un ražo eksportspējīgus un inovatī-
vus produktus un nodrošina lieliskus pakalpoju-
mus, kuru prece ir nopietns konkurents importa 
ražojumiem un kuri novērtē kvalificēta darbaspēka 
nozīmi, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jau div-
padsmito gadu rīko konkursu “Eksporta un inovā-
cijas balva”. Konkursa patrons ir Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis.

Uzņēmumus, kuri ir sasnieguši labus rezultātus biz-
nesā un apliecinājuši uzņēmējdarbībai raksturīgo 
konkurences garu, aicinām pieteikties konkursam. 
Iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikt savu 
dalību var LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv līdz 
26. septembrim.

Plašāka informācija: https://www.em.gov.lv/lv/
jaunumi/11151tiekizsludinatskonkurssekspor-
tauninovacijasbalva2016.

Reģionos notiks informatīvās sanāksmes 
par sociālās jomas aktualitātēm

Labklājības ministrija (LM) no 16. septembra līdz 
14. oktobrim rīkos ikgadējās reģionālās metodis-
ki informatīvās sanāksmes pašvaldību atbildīgām 
amatpersonām, kas atbild un ir iesaistītas sociālās 
politikas veidošanā, sociālajiem darbiniekiem, so-
ciālā darba vadītājiem un citiem sociālās jomas 
profesionāļiem.

Sanāksmēs iepazīstinās ar aktualitātēm Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektā “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās”, diskutēs par izmaiņām 

invaliditātes politikā, kā arī informēs par valsts fi-
nansētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un 
vardarbības veicējiem. Tāpat speciālisti stāstīs par 
sociālā dienesta un bāriņtiesas sadarbību bērnu ār-
pusģimenes aprūpes deinstitucionalizācijā, Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanu 
Latvijā, kā arī bēgļu sociālekonomisko iekļaušanu.

Pirmā sanāksme notiks 16. septembrī Vidzemes 
plānošanas reģionā – Valmieras kultūras centrā Rī-
gas ielā 10.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7309.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/riko-konferenci-veselibas-aprupes-sistema-strukturalas-reformas-un-finansesanas-modeli
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/riko-konferenci-veselibas-aprupes-sistema-strukturalas-reformas-un-finansesanas-modeli
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/riko-konferenci-veselibas-aprupes-sistema-strukturalas-reformas-un-finansesanas-modeli
http://www.liaa.gov.lv/
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11151-tiek-izsludinats-konkurss-eksporta-un-inovacijas-balva-2016
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11151-tiek-izsludinats-konkurss-eksporta-un-inovacijas-balva-2016
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11151-tiek-izsludinats-konkurss-eksporta-un-inovacijas-balva-2016
http://www.lm.gov.lv/news/id/7309
http://www.lm.gov.lv/news/id/7309
http://www.lm.gov.lv/news/id/7309
http://www.lm.gov.lv/news/id/7309
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Būs pieejams ES fondu atbalsts skolēnu 
individuālo spēju attīstībai

Skolēnu individuālo kompetenču un spēju attīstīša-
nai novirzot vairāk nekā 34 miljonus eiro ES fondu 
finansējuma, valdība 30. augustā apstiprināja Izglī-
tības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos no-
teikumus, kas reglamentē kārtību, kā tiks izmantots 
ESF finansējums. Tas ļaus jau agrā vecumā atklāt un 
attīstīt bērnu talantus, piedāvāt plašu ārpusstundu 
aktivitāšu klāstu.

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka projektu līdz 
2020. gada 31. decembrim īstenos Valsts izglītības 
satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, kuras sa-
ņems finansējumu, pamatojoties uz iesniegto pa-
sākumu īstenošanas plānu. Projektu sāks īstenot 
ne vēlāk kā 2017. gada 1. janvārī.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/buspieejamsesfonduatbalstsskole-
nuindividualospejuattistibai.

Aicina jauniešus piedalīties Vidzemes 
reģiona apmācībās “Uzņem 
apgriezienus”

Vidzemes reģiona apmācības jauniešu uzņēmīgu-
ma veicināšanai “Uzņem apgriezienus” notiks no 
23. līdz 25. septembrim viesu namā “Ezernieki” Lī-
gatnes novadā. Aicinām pieteikties apmācībām līdz 
13. septembrim.

Apmācību mērķis ir veidot izpratni par uzņēmīgu-
mu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma prak-
tizēšanai ikdienā, stiprināt jauniešu pašiniciatīvu, 
neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenoša-
nu, kā arī pilnveidot zināšanas par jauniešu ideju 
īstenošanas iespējām – iesaistoties projektos, uz-
ņēmējdarbībā u.tml.

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://x8.lv/uznem-
apgriezienusvidzeme. Rezultāti tiks paziņoti visiem 
personīgi līdz 16. septembrim.

Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/
raksti/aicinamjauniesuspiedalitiesvidzemesre-
gionaapmacibasuznemapgriezienus.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/bus-pieejams-es-fondu-atbalsts-skolenu-individualo-speju-attistibai
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/bus-pieejams-es-fondu-atbalsts-skolenu-individualo-speju-attistibai
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/bus-pieejams-es-fondu-atbalsts-skolenu-individualo-speju-attistibai
http://x8.lv/uznemapgriezienusvidzeme
http://x8.lv/uznemapgriezienusvidzeme
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-jauniesus-piedalities-vidzemes-regiona-apmacibas-uznem-apgriezienus
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-jauniesus-piedalities-vidzemes-regiona-apmacibas-uznem-apgriezienus
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-jauniesus-piedalities-vidzemes-regiona-apmacibas-uznem-apgriezienus
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Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 
2016.–2020. gadam ilustratīvais video

IZM sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes pa-
dome” ir izveidojusi īsu informatīvu animāciju, 
kurā ieskicē plāna būtību, mērķus un darbības vir-
zienus, kā arī citu svarīgāko informāciju par plāna 
ieviešanu.

Aicinām Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 
2016.–2020. gadam ilustratīvo video izmantot stās-

tos un runās, lasot vai kā citādi domājot par šo plā-
nu un tā izvirzītajiem mērķiem un nozīmi.

Video pieejams šeit: www.youtube.com/
watch?v=cNBMVEgVPyU.

Plašāka informācija: http://ljp.lv/isumaparsva-
rigakojaunatnespolitikasistenosanasplans
20162020gadam/.

Elīna	Ramāne,
LJP biroja vadītāja

Reģionālā konference “DigiGo – digitālais 
jaunatnes darbs”

Konference notiks 6. oktobrī plkst. 10–17 viesnī-
cā “Bellevue Park Hotel Riga” Slokas ielā 1 Rīgā. 
Pieteikšanās līdz 26. septembrim, aizpildot pietei-
kuma anketu elektroniski: http://goo.gl/HhfQC0. 
Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 28. sep-
tembrim.

Informācijas tehnoloģiju, digitālo un sociālo medi-
ju nozīme jaunatnes darbā pēdējos gados arvien 
vairāk pieaug, un tas kļūst par izaicinājumu jaunat-
nes darbam visā Eiropā. Jaunieši aktīvi iesaistās un 
lieto modernās tehnoloģijas, sociālos un digitālos 
medijus. Jaunatnes darba loma digitālajā vidē kļūst 
aktuāla. Digitālā vide tiek apzināta jauniešu vaja-
dzībām un mērķtiecīgai jaunatnes darba veikšanai, 
tiek aktualizēta jauniešu kritiskā domāšana, drošas 
digitālo tehnoloģiju un mediju lietotprasmes. Jau-
natnes darbiniekiem rodas vajadzība attīstīt jaunas 
kompetences un nospraust jaunas robežas darbā 
ar jauniem cilvēkiem.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Līdz nākamajai projektu pieteikumu 
iesniegšanai programmā “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” atlikušas 26 dienas

4. oktobris plkst. 12 pēc Latvijas laika – tāds ir 

programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-
jektu pieteikumu iesniegšanas tiešsaistē termiņš. 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ai-
cina neatlikt uz pēdējo brīdi projektu pieteikumu 
rakstīšanu.

https://www.youtube.com/watch?v=cNBMVEgVPyU
https://www.youtube.com/watch?v=cNBMVEgVPyU
http://ljp.lv/isuma-par-svarigako-jaunatnes-politikas-istenosanas-plans-2016-2020-gadam/
http://ljp.lv/isuma-par-svarigako-jaunatnes-politikas-istenosanas-plans-2016-2020-gadam/
http://ljp.lv/isuma-par-svarigako-jaunatnes-politikas-istenosanas-plans-2016-2020-gadam/
http://goo.gl/HhfQC0
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p1.pdf
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Lai veicinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu izstrādi, jau otro gadu pēc kārtas 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vasa-
ras izskaņā (naktī no 27. uz 28. augustu) organizēja 
apmācības kā tematisku vasaras festivālu “Projektu 
nakts 2016”. Festivālā ikviens dalībnieks varēja iepa-

zīties ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
iespējām, kā arī saņemt individuālas konsultācijas 
no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Zemkopības ministrija izsludina 
gadskārtējo konkursu skolu jaunatnei 
“Mūsu mazais pārgājiens 2016”

Zemkopības ministrija (ZM) izsludinājusi konkursu 
Latvijas skolēniem “Mūsu mazais pārgājiens 2016”. 

Šogad jau par tradīciju kļuvušais konkurss notiek 
10. reizi. Tajā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglī-
tojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā 
arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

Konkursa uzdevums – veikt izpēti par daudzpusīga-
jām koka izmantošanas iespējām Latvijā un pasau-
lē. Konkursa moto: “Koks ir visur!”

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem jāveic litera-
tūras un informācijas avotu izpēte par daudzpu-
sīgajām koka izmantošanas iespējām (piemēram, 
jumtam, degvielā, tipogrāfijas krāsai utt.) Latvijā un 
pasaulē un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pār-
gājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, 
esejas vai citā literārā formā par interesantiem no-
vērojumiem un atklājumiem, apraksts jāpapildina 
ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zī-
mējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
zemkopibasministrijaizsludinagadskartejokon-
kursuskolujaunatneim?id=8189.

Jauniešus aicina piedalīties videokonkursā 
“Ziemeļu kaimiņi: esmu ziemeļnieks – 
baltietis!”
Atzīmējot Baltijas Asamblejas (BA) un Ziemeļu Mi-
nistru padomes biroju Baltijas valstīs 25. gadskār-
tu, jaunieši vecumā līdz 19 gadiem aicināti piedalī-
ties videokonkursā “Ziemeļu kaimiņi: esmu ziemeļ-
nieks – baltietis!”, kurā darbu pieteikšanas termiņš 
pagarināts līdz 3. oktobrim.

“Mēs visi vēlamies būt labi kaimiņi. Kā kļūt par labu 
kaimiņu? Kas notiek Baltijas jūras reģionā – ziemeļ-
valstīs un Baltijas valstīs? Lai kļūtu par labu kaimi-

ņu, jārīkojas. Ko es varu darīt?” Tā skan jautājumi, 
uz kuriem atbildes meklēt aicināti videokonkursa 
dalībnieki.

Konkursā var pieteikt līdz trīs minūtes garu video, 
ko veidojis viens autors vai autoru grupa. Video 
jābūt angļu valodā vai arī tam jāpievieno subtitri 
angļu valodā. Tāpat obligāti jānorāda darba no-
saukums, un, ja autors vēlas, var pievienot arī līdz 
250 vārdus garu idejas aprakstu angļu valodā.

Konkursa mērķis ir veicināt Baltijas valstu un zie-
meļvalstu jauniešu interesi par kaimiņattiecībām 
un sadarbību Ziemeļeiropā.

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-izsludina-gadskartejo-konkursu-skolu-jaunatnei-m?id=8189
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-izsludina-gadskartejo-konkursu-skolu-jaunatnei-m?id=8189
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-izsludina-gadskartejo-konkursu-skolu-jaunatnei-m?id=8189
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p2.pdf
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Seši labākie video saņems BA un Ziemeļu Ministru 
padomes biroju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā naudas 
balvas. Lielākā no tām būs 1000 eiro, ko saņems 
pirmās vietas ieguvējs. Labākie darbi tiks publicēti 
arī BA un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju tī-

mekļa vietnēs. 

Plašāk: http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas
zinas/25043jauniesusaicinapiedalitiesvideokon-
kursaziemelukaiminiesmuziemelnieksbaltietis.

Aicina uz semināru par pārtikas atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās

Kāda ir pārtikas atkritumu pārvaldība pilsētās? Ko 
mēs darām ar saviem pārtikas atkritumiem? Kādi ir 
iespējamie risinājumi pārtikas atkritumu samazinā-
šanai skolās? Kādi ir secinājumi, aplūkojot pārtikas 
atkritumu apsaimniekošanu skolās?

Skolu un pašvaldību pārstāvji, NVO, valsts un privātā 
sektora pārstāvji, kas strādā ar pārtikas atkritumu jau-
tājumiem, 16. septembrī plkst. 12:30 (Birojnīcā, “Ber-

ga bazārā” Rīgā) tiek aicināti uz semināru par pārtikas 
atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās.

Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrības infor-
mētību par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas 
atkritumiem, un iepazīstināt ar Ziemeļu Ministru 
padomes biroja Latvijā iniciēto un atbalstīto pro-
jektu par pārtikas atkritumiem skolās, kuru realizē 
biedrība “Homo Ecos”.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22581.

Pastāsti par savu skolotāju

Sagaidot 5. oktobri, Pasaules skolotāju dienu, ik-
viens aicināts atcerēties savu skolas laiku un to cil-
vēku, kurš ar savu darbu un vārdiem iedvesmojis, 
kurš ir Skolotājs visplašākajā šī jēdziena nozīmē. Lai 
stāsts par vienu skolotāju ir pateicība visiem ped
agogiem par misijas apziņu un sabiedrības virzību.

Liepājas Novada fonds sadarbībā ar LR Kultūras 

ministriju un Kurzemes NVO atbalsta centru aici-
na iesūtīt stāstus par izciliem un iedvesmojošiem 
dažādu laiku Kurzemes novadu skolotājiem, kuri ie-
tekmējuši savu skolēnu izaugsmi un veicinājuši ap-
kaimes attīstību. Aprakstā jānorāda skolotāja vārds 
un uzvārds, skola un laiks, kurā viņš ir strādājis vai 
strādā vēl joprojām. Pastāstiet, kā tieši skolotājs jūs 
iedvesmoja, ko mācīja, kā mācīja, kāpēc viņa vei-
kums ir nozīmīgs.

Stāsta apjomam nav ierobežojuma. Apraksti par 
nosauktajiem skolotājiem tiks apkopoti brošūrā, 
un ar šo informāciju tiks papildināta elektroniskās 
enciklopēdijas sadaļa par Latvijas pedagogiem.

Līdz 5. oktobrim stāstus gaidīsim elektroniski e
pastā skolotajustasti@gmail.com vai pa pastu: Lie-
pājas Novada fonds, Uliha 18 – 5, Liepāja, LV3401.

25. novembrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsē-
tas 5. vidusskolā iedvesmas sarunu mozaīku “Kur
zeme iedvesmo” veidos 10 stāsti par skolotājiem, 
mūzika, māksla un dzeja. Tiks atvērta grāmata 
par leģendāro Liepājas ķīmijas skolotāju Robertu 
Akermani. Sagaidot Latvijas simtgadi, stāstus par 

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25043-jauniesus-aicina-piedalities-videokonkursa-ziemelu-kaimini-esmu-ziemelnieks-baltietis
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25043-jauniesus-aicina-piedalities-videokonkursa-ziemelu-kaimini-esmu-ziemelnieks-baltietis
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25043-jauniesus-aicina-piedalities-videokonkursa-ziemelu-kaimini-esmu-ziemelnieks-baltietis
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22581
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22581
mailto:skolotajustasti@gmail.com
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Atkritumu pārstrādes veicināšanai Latvijā 
būs pieejams ES fondu finansējums 26,7 
miljoni eiro

Lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
attīstību Latvijā, jau drīzumā atkritumu pārstrādei 
būs pieejams ES fondu finansējums 26,7 miljonu 
eiro apmērā. To paredz 30. augustā valdības atbal
stītais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas priekšlikums.

Investīcijas plānotas jaunu atkritumu pārstrādes 
iekārtu (piemēram, stikla, PET vai citu sadzīves at-
kritumu pārstrādes iekārtu, tai skaitā bioloģiski no-
ārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu, kompostē-
šanas laukumu u.tml.) izveidei, kā arī pārstrādes 
iekārtu jaudas palielināšanai.

Vairāk nekā puse pieejamā Kohēzijas fonda (KF) 
finansējuma paredzēta bioloģiski noārdāmo atkri-
tumu pārstrādei. KF finansējums būs attiecināms 
tikai uz Latvijā radītu un attiecīgajā iekārtā pārstrā-
dājamu atkritumu daudzumu (savukārt importēto 
atkritumu pārstrādes izmaksas var iekļaut projekta 
neattiecināmo izmaksu daļā).

Projektus varēs iesniegt gan pašvaldības un paš-
valdību iestādes, gan komersanti. Plašāka in-
formācija: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/
aktuali/?doc=22532.

skolotāju sniegto iedvesmu stāstīsim arī citos Kur-
zemes novados.

Papildu informācija pa telefonu 26808351 (Aiga 
Jaunskalže) vai epastā liepajasfonds@gmail.com.

Valsts drošības apdraudējuma gadījumā 
varēs ierobežot biedrību darbību

Varēs ierobežot tās biedrības, kuras radīs draudus 
valsts drošībai vai sabiedriskajai drošībai un kārtī-
bai. To paredz Saeimas Valsts pārvaldes un pašval-
dības komisijā 7. septembrī konceptuāli atbalstītie 
grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā.

Paredzēts, ka valsts drošības apdraudējuma riska 
gadījumā sabiedriskās organizācijas darbību varēs 
apturēt uz laiku līdz diviem mēnešiem. Par to lems 
tiesa pēc prokurora pieteikuma, un šādas lietas iz-
skatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, 
kas ir specializēta izskatīt ar valsts noslēpumu sais-
tītus jautājumus. Prokurors tiesā varēs vērsties pēc 

savas iniciatīvas vai arī pamatojoties uz valsts dro-
šības iestādes atzinumu.

Ja biedrības darbība apdraud valsts drošību vai 
sabiedrisko drošību un kārtību, kā arī neievēro tie-
sas lēmumu par publiskās darbības apturēšanu un 
nepilda uzliktos papildu pienākumus, tās darbību 
varēs izbeigt. Lietu par biedrības vai nodibinājuma 
darbības apturēšanu varēs rosināt, ja tās darbība 
izraisīs kāda aizlieguma pārkāpumu, un šos aizlie-
gumus plānots noteikt likumā.

Plašāka informācija: http://saeima.lv/lv/aktualita-
tes/saeimaszinas/25052valstsdrosibasapdrau-
dejumagadijumavaresierobezotbiedribudarbi-
bu.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=22532
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=22532
mailto:liepajasfonds@gmail.com
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=563/Lp12
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25052-valsts-drosibas-apdraudejuma-gadijuma-vares-ierobezot-biedribu-darbibu
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25052-valsts-drosibas-apdraudejuma-gadijuma-vares-ierobezot-biedribu-darbibu
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25052-valsts-drosibas-apdraudejuma-gadijuma-vares-ierobezot-biedribu-darbibu
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25052-valsts-drosibas-apdraudejuma-gadijuma-vares-ierobezot-biedribu-darbibu
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Aizliegumu atrasties uz ūdenstilpju ledus 
noteiks Zemes pārvaldības likumā

Pašvaldības turpmāk varēs aizliegt cilvēkiem atras-
ties uz ūdenstilpju ledus tādās vietās, kur var tikt 
apdraudēta viņu dzīvība un veselība. To paredz 
grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kas 6. sep-
tembrī galīgajam lasījumam Saeimas sēdē atbalstīti 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
sēdē.

Grozījumi paredz dot pašvaldībai tiesības aizliegt 
atrašanos uz tās administratīvajā teritorijā esošo 
iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā 
esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teri-
torijai piegulošā jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās 

vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un 
veselība.

Izvērtējot iespējamo personas un dzīvības apdrau-
dējumu, būs jāņem vērā cilvēku pulcēšanās inten-
sitāte, laikapstākļi, meteoroloģiskās prognozes un 
iespējamība, ka neveidojas pietiekami izturīga le-
dus kārta.

Patlaban jau dažas pašvaldības pēc savas iniciatīvas 
ar saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko kārtī-
bu ir aizliegušas atrasties uz ledus, piemēram, Rīgā 
un Jūrmalā.

Plašāka informācija: http://saeima.lv/lv/aktualitates/
saeimaszinas/25047aizliegumuatrastiesuzudens-
tilpjuledusnoteikszemesparvaldibaslikuma.

Valsts pārvaldes atvērto durvju diena 
30. septembrī visā Latvijā

Valsts pārvaldes iestādes aicina iepazīt to ikdienas 
darbu piektdien, 30. septembrī. Šajā dienā būs ie-
spējams uzzināt, kāds ir ikdienas darbs vairāk nekā 
100 iestādēs, to skaitā arī visās ministrijās un Valsts 
kancelejā.

Katra iestāde šajā dienā interesentiem piedāvās 
īpašu programmu. Ar plašo piedāvājumu var vie-
nuviet iepazīties pasākuma tīmekļa vietnē www.
atvertodurvjudiena.lv.

Atvērto	durvju	dienā	VARAM	un	VRAA	
aicina	vidusskolēnus	uzzināt	vairāk	par	
e-pakalpojumiem.

30. septembrī atvērto durvju dienā VARAM kopā ar 
VRAA aicina vidusskolēnus uz sarunu par epakal-
pojumu iespējām Latvijā.

Atvērto durvju dienas pasākumā “Burts e sen vairs 
nav tikai burts!” runāsim par jauniešiem svarīgām 
tēmām saistībā ar epakalpojumiem: ko valsts par 
mani zina, kā atrast vajadzīgo pakalpojumu, kā ie-
stāties augstskolā, neizejot no mājām, ja ir dators, 
internets un iespēja autentificēties ar internetban-
ku vai eID. Runāsim arī par drošību internetā.

Vidusskolēni varēs parādīt savas zināšanas par e
pakalpojumiem un saņemt balvas!

Pasākums plānots plkst. 11–12.30 VARAM 4. stāva 
zālē Peldu ielā 25 Rīgā. Piedalīšanos pasākumā lū-
dzam pieteikt līdz 26. septembrim, sūtot epastu 
uz adresi prese@varam.gov.lv. Ministrijas ēkā ne-
pieciešamas caurlaides, tāpēc iepriekšēja pieteik-
šanās ir obligāta un apmeklētājiem līdzi jāņem per-
sonu apliecinošs dokuments.

Papildu informācija pieejama http://www.atverto-
durvjudiena.lv/.

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25047-aizliegumu-atrasties-uz-udenstilpju-ledus-noteiks-zemes-parvaldibas-likuma
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25047-aizliegumu-atrasties-uz-udenstilpju-ledus-noteiks-zemes-parvaldibas-likuma
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25047-aizliegumu-atrasties-uz-udenstilpju-ledus-noteiks-zemes-parvaldibas-likuma
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
mailto:prese@varam.gov.lv
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
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Atbalstam energoefektivitātes 
paaugstināšanai ražošanas ēkās būs 
pieejami 32,6 miljoni eiro

Ministru kabineta 6. septembra sēdē atbalstīta 
Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES fondu atbalsta 
programma energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu īstenošanai apstrādes rūpniecības ko-
mersantu ražošanas ēkās. Programmā pieejamais 
Kohēzijas fonda finansējums ir 32 555 030 eiro.

Plašāka informācija: https://www.em.gov.lv/lv/
jaunumi/11258atbalstamenergoefektivitates
paaugstinasanairazosanasekasbuspieejami
326miljonieur.

Arī Latvijā plānots pakāpeniski ieviest 
“Bērna mājas” pakalpojumus

Lai aizsargātu bērnus no atkārtotas emocionālas 
traumēšanas un kļūšanas par vardarbības upu-
riem, Labklājības ministrija sadarbībā ar iesaistīta-
jām institūcijām un organizācijām gatavo projekta 
pieteikumu Eiropas Komisijas grantu konkursam 
“Atbalsts integrētām un starpdisciplinārām uz bēr-
nu centrētām pieejām attiecībā uz bērniem, kuri ir 
vardarbības upuri”.

Dalība projektā ir iespēja arī Latvijā pārņemt citu 
valstu labo praksi par atbalstu un aizsardzību bēr-

nam, kurš cietis no seksuālas izmantošanas un 
seksuālas vardarbības, kā arī iegūt finansējumu 
2017. gadā plānotajam “Bērna mājas” modeļa iz-
mēģinājuma projektam Rīgas reģionā. Plānotās 
aktivitātes balstītas ANO Bērnu tiesību komitejas 
sniegtajās rekomendācijās Latvijai – vērsties pret 
visām vardarbības formām pret bērniem, ātri iz-
meklēt visus ziņotos gadījumus par vardarbību pret 
bērniem, kā arī notiesāt un sodīt vainīgos.

“Bērna māja” ir starpnozaru un starpinstitūciju pa-
kalpojums, kurā vienkopus notiek no vardarbības 
cietošā bērna atbalsta un aizsardzības plānošana, 
kā arī pret bērnu izdarītā noziedzīgā nodarījuma 

https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11258-atbalstam-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-ekas-bus-pieejami-326-miljoni-eur
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11258-atbalstam-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-ekas-bus-pieejami-326-miljoni-eur
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11258-atbalstam-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-ekas-bus-pieejami-326-miljoni-eur
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11258-atbalstam-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-ekas-bus-pieejami-326-miljoni-eur
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izmeklēšana, piesaistot starpdisciplināru speciālis-
tu komandu. Šis modelis ir bērnam draudzīgāks un 
novērš nepieciešamību cietušajam daudzkārt stāstīt 
par piedzīvoto vardarbību (vidēji 15 sarunu vietās ar 
dažādiem speciālistiem notiek vidēji trīs sarunas).

Izmēģinājuma projekta laikā paredzēts izveidot 
un praksē pārbaudīt Latvijas tiesību sistēmai un 
procedūrām piemērotāko “Bērna mājas” modeli. 

Paredzēts gan pilnveidot infrastruktūru, gan arī iz-
strādāt un praksē izmēģināt vienotu metodoloģiju 
un intervēšanas protokolus un bērniem draudzīgas 
vides vadlīnijas. Tāpat plānots organizēt bērna in-
tervēšanā iesaistīto profesionāļu apmācības un 
pilnveidot atbalsta un aizsardzības nodrošinājumu.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7308.

Valdībā apstiprināta aktīvo vecumdienu 
stratēģija

Lai mazinātu sabiedrības novecošanās radītos ne-
gatīvos aspektus, Labklājības ministrija (LM) izstrā-
dājusi konceptuālo ziņojumu “Aktīvās novecošanās 
stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvi-
jā”. Ziņojums 6. septembrī apstiprināts valdībā.

Tā mērķa grupa ir 50 gadus veci un vecāki iedzīvo-
tāji, īpaši līdz pensionēšanās vecumam, kuri saska-
ras ar ievērojamiem šķēršļiem iesaistei darba tirgū. 
Cilvēkiem pirmspensijas vecumā ir augsts bezdar-
ba risks, šo cilvēku kvalifikācija un prasmes bieži 
vien ir novecojušas, darbspējas ir samazinājušās 
ietekmēto veselības apstākļu dēļ. Par galvenajiem 
rīcības virzieniem aktivitātes uzlabošanai izvirzīta 
nodarbinātības veicināšana, mūžizglītības nodroši-
nāšana, veselīgs un aktīvs dzīvesveids.

Plānots novērtēt gados vecāku nodarbināto iedzī-

votāju spējas, prasmes un veselības stāvokli. Ne-
pieciešamības gadījumā tiks izstrādāti individuāli 
atbalsta plāni uzņēmumu līmenī, ietverot darba 
vietu pielāgošanu, elastīgu darba formu ieviešanu, 
karjeras konsultācijas un apmācības iespējas, ve-
selības uzlabošanu, kā arī starppaaudžu prasmju 
nodošanas veicināšanu. Tiks nodrošināta sasaiste 
ar pieaugušo izglītības pasākumiem, uz pieaugušo 
izglītības programmām novirzot nodarbinātos, ku-
riem jāceļ profesionālā kvalifikācija.

Tāpat paredzēts noteikt un veicināt aktīvo vecum-
dienu potenciālu uzņēmumos. Plānots izstrādāt 
un veikt brīvprātīgus uzņēmumu auditus, vērtēt 
to darba organizācijas piemērotību gados vecāko 
darbinieku potenciāla izmantošanai. Izvērtēšanas 
rezultātā sniegs ieteikumus un sagatavos plānu si-
tuācijas uzlabošanai, kā arī atbalstīs tā īstenošanu.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7306.

Pilsētu integrēšanai TEN-T tīklā būs 
pieejami 35,4 miljoni eiro no Kohēzijas 
fonda

Lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus pilsētās 
un radītu alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas 
transportam, atdalot to no sabiedriskā transporta 
plūsmām, 2014.–2020. gada plānošanas periodā 
nacionālās nozīmes attīstības centriem, izņemot 
Rīgu, paredzēti 35,4 miljoni eiro ES līdzfinansējuma.

To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātais Mi-
nistru kabineta noteikumu projekts Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras 
sasaiste ar TENT tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacio-
nālas nozīmes attīstības centru integrēšana TENT 
tīklā” īstenošanas noteikumi, ko 30. augustā pieņē-
ma valdība.

Pasākumā atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrā-
lo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina 
atsevišķu pilsētu daļu efektīvu sasaisti savā starpā 
un ar TENT tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, 
pārbūve vai modernizācija).

Katrs finansējuma saņēmējs (Daugavpils, Jelgavas, 
Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras 

http://www.lm.gov.lv/news/id/7308
http://www.lm.gov.lv/news/id/7308
http://www.lm.gov.lv/news/id/7306
http://www.lm.gov.lv/news/id/7306
http://www.lm.gov.lv/news/id/7306
http://www.lm.gov.lv/news/id/7306
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un Ventspils pilsētu pašvaldības vai to izveidota ie
stāde) var iesniegt vienu projektu, kas pretendētu 
uz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/pilsetuintegresanaitenttiklabuspie-
ejami354miljonieironokohezijasfonda.

VARAM aicina pašvaldības kopīgi īstenot 
kampaņu “Dienas bez rindām”

VARAM aicina pašvaldības un to iestādes arī šogad 
kopīgi īstenot kampaņu “Dienas bez rindām”, kas 
norisināsies 19.–23. septembrī. Kopīgi rosināsim 
iedzīvotājus un uzņēmējus epakalpojumu apguvi 
neatlikt uz vēlāku laiku, bet izmantot iespēju sa-
ņemt konsultācijas un praktisku palīdzību iestādes 
epakalpojumu lietošanā.

Pagājušā gada 21.–25. septembrī organizētajā akcijā 
“Dienas bez rindām” iesaistījās 85 partneri (28 valsts 
iestādes un 57 pašvaldības). Kopumā partneru iestā-
des klātienē apmeklēja 19 180 iedzīvotāju. Rezultātā 
katrs trešais epakalpojumu konsultāciju saņēmējs 

pauda apņemšanos ar valsti turpmāk sazināties 
elektroniski. Par to liecina iniciatīvas “Dienas bez rin-
dām” laikā veiktais pētījums, tādējādi apstiprinot, ka 
praktiska palīdzība un iedrošinājums ir efektīvākais 
risinājums ieradumu maiņai.

“Pašvaldībām “Dienas bez rindām” ir lieliska ie-
spēja parādīt iedzīvotājiem e-pakalpojumu jomā 
paveikto, un šogad ceram uz vēl lielāku pašvaldību 
iesaisti,” uzsver VARAM valsts sekretāra vietnieks 
Edmunds Beļskis.

Diāna	Tiltiņa,
VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta 

Informācijas sabiedrības politikas nodaļas  
vecākā eksperte

LPS NESASKAŅO

Par trīs dienu elektroniskai saskaņošanai atsūtīto 
precizēto likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļu likumā”, 3. pielikums.

Apakškomiteja 29.09.2016. SAM 4.3.1. specifiskais 
atbalsta mērķis “Veicināt energoefektivitāti un vie-
tējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgā-
dē”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vie-
tām”, 5. pielikums.

Par projekta “Vienotais tiesību aktu projektu izstrā-
des un saskaņošanas portāls” detalizētā apraksta 
iesniegšanu, 6. pielikums.

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes detali-
zētu projekta aprakstu “Fizisko personu datu pakal-
pojumu modernizācija”, 7. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par Oficiā-
lās statistikas programmu 2017.–2019. gadam”, 
8. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā”, 
9. pielikums.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pilsetu-integresanai-ten-t-tikla-bus-pieejami-354-miljoni-eiro-no-kohezijas-fonda
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pilsetu-integresanai-ten-t-tikla-bus-pieejami-354-miljoni-eiro-no-kohezijas-fonda
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pilsetu-integresanai-ten-t-tikla-bus-pieejami-354-miljoni-eiro-no-kohezijas-fonda
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_34_p9.pdf
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS849 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 
“Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzī-
bas objektiem un šo aizsargjoslu platumu””

VSS851 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos 
Nr.1312 “Noteikumi par darbību ierobežojumiem 
aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem””

VSS865 – Rīkojuma projekts “Par ogļūdeņražu iz-
pētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Kul-
dīgas novada Gudenieku pagastā”

VSS858 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos 

Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo 
autoceļu posmu sarakstiem””

VSS860 – Noteikumu projekts “Elektronisko saka-
ru tīklu būvnoteikumi”

VSS857 – Informatīvais ziņojums “Problēmjautāju-
mi saistībā ar pašvaldību iespējām veicināt uzņē-
mējdarbību savā teritorijā un to iespējamie risinā-
jumi”

VSS867 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos 
Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Ventspilī starptautiska konference 
“Grāmata. Veiksmes stāsts”

14. un 15. septembrī Starptautiskā rakstnieku un 
tulkotāju māja un Ventspils bibliotēka aicina uz 
Ventspili, kur notiks starptautiskā konference “Grā-
mata. Veiksmes stāsts” ciklā “Ventspils paralēle”.

Dalīties pieredzē aicināti eksperti no Francijas, Liel-
britānijas, Portugāles un Zviedrijas, kā arī Latvijas 
grāmatniecības profesionāļi Andris Vilks (Nacionā-
lā bibliotēka), Astra Pumpura (Ventspils bibliotēka), 
Renāte Punka (Jāņa Rozes apgāds, Latvijas Grāmat-
izdevēju asociācija) un Evija Veide (izdevniecība 
“Lauku Avīze”).

Konferences otrajā dienā, turpinot aizsākto pro
blemātiku, Ventspils Augstskolas (VeA) studenti un 
pētnieki ar moto “Ventspilī atrastais vārds” disku-
tēs par citām iespējām, kā tuvoties vārdam: caur 
jaunajām tehnoloģijām, tulkošanu, mūziku. Disku-
siju vadīs VeA asociētā profesore Astra Skrābane.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398489
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398489
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398489
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398480
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398480
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398480
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398480
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398492
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Šonedēļ – Dzejas dienu turpinājums

Jau vairāk nekā 50 gadus rudeni Latvijā iezīmē Dze-
jas dienas. Šogad organizatori tām devuši saukli 
“Dzeja pavedina” un aicina uzdrošināties, atklāt un 
izzināt sevi, ķermeni, pasauli, cilvēkus mums līdzās, 
paskatīties uz pasauli caur poētisma prizmu un 
svētkus svinēt visā Latvijā.

Dzejas dienu lasījumi un dažādi pasākumi daudz-
viet Latvijā notika iepriekšējā nedēļā, taču arī šone-
dēļ vēl var pagūt piedalīties dažos no tiem.

Tā Jēkabpilī 14. septembrī Jēkabpils Galvenajā bib-
liotēkā notiks pasākums “Jāņa Akuratera dzeja”. 
Tajā novadpētniece Ausma Bērziņa pastāstīs vairāk 
par dzejnieka, rakstnieka un politiķa novadnieka 
Jāņa Akuratera dzeju. Skanēs arī šā sapņotāja un 
romantiķa dzeja. Viena no sirsnīgākajām Dzejas 
dienu norisēm pilsētā ir nu jau tradicionālais dze-
joļu lasīšanas pasākums “Runčuka pantiņu kaujas” 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļā. Šogad pasākumā 15. septembrī piedalīsies 
PII “Auseklītis” un “Zvaniņš” bērni.

Savukārt Dzejas dienās Preiļos un Preiļu novadā no 
15. līdz 29. septembrim risināsies vairāki pasāku-
mi ar un par dzeju. Preiļu Galvenā bibliotēka aicina 
mazos dzejas lasītājus kopā ar vecākiem 15. sep-
tembrī uz tikšanos ar dzejnieci, dramaturģi, rakst-
nieci Ingu Gaili par grāmatiņu “Vai otrā grupa mani 
dzird”; 23. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā un Pe-
lēču pamatskolā uz dzejnieces, scenāristes, tekstu 
autores un kultūras darbinieces Inetas AtpilesJu-
ganes sarunām par dzeju ar jauniešiem latgaliešu 
un latviešu valodā; tajā pašā dienā Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehnikumā un Pelēču pa-
matskolā tikties ar jauno latgaliešu dzejnieci Anitu 
Mileiku; 29. septembrī Preiļu jauniešus un pārējos 
interesentus aicina uz sarunām par jauniešu dzīvi 
caur dzeju ar vienu no latviešu dzejnieku jaunākās 
paaudzes neapšaubāmiem līderiem – dzejnieku, 
atdzejotāju no vairākām valodām, daudzu recenzi-
ju autoru Arvi Vigulu.

Ērgļos XIV koru saiets par godu Jurjānu 
Andreja 160. jubilejai

17. septembrī Ērgļu novada brāļu Jurjānu memori-
ālajā muzejā “Meņģeļi” notiks XIV koru saiets, kas 
veltīts Jurjānu Andreja 160. dzimšanas dienai. Tieši 
šis ir jubilejas gads visiem brāļiem Jurjāniem, kuri 
latviešu mūzikā ienākuši ar ko jaunu un nebijušu, – 
Pēterim tiek atzīmēta 160, Andrejam 160, Jurim 
155 un Pāvulam 150 gadu jubileja.

XIV koru saietu rīko Ērgļu novada pašvaldība sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds.
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Preiļos – otrais mākslas plenērs un Jāzepa 
Pīgožņa balvas pasniegšanas ceremonija

No 12. līdz 16. septembrim Preiļos notiek otrais 
Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais mākslas plenērs, 
kurā piedalās Jāzepa Pīgožņa balvas “Par labāko 
Latvijas ainavu glezniecībā 2016” nominanti Silva 
Linarte, Vēsma Ušpele un Alise Mediņa, Rīgas paš-
valdības simpātiju balvas ieguvējs Jānis Streičs un 
Preiļu novada pašvaldības simpātiju balvas iegu-
vējs Uldis Zuters, kā arī citi mākslinieki.

Pēc Jāņa Streiča ierosinājuma šogad plenērā ie-
viests jauninājums – vienu dienu katrs plenēra 
dalībnieks pavadīs, gleznojot kopā ar Preiļu nova-
da jaunajiem talantiem Preiļu novada mūzikas un 
mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņiem.

Mākslinieks un Latvijas bērnu mākslinieciskās fan-
tāzijas akadēmijas Jāņa Anmaņa jauno talantu at-
balsta fonda vadītājs Jānis Anmanis piedāvās divas 
meistarklases gleznošanā un grafikā: 13. septembrī 
meistarklase notiks Preiļu 2. vidusskolā, 14. sep-
tembrī – Preiļu 1. pamatskolā. Dalību meistarklasēs 
pieteikusi arī Pelēču pamatskola.

Plenēra noslēgums un otrās Jāzepa Pīgožņa balvas 
“Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā” pasnieg-
šanas ceremonija notiks 17. septembrī Preiļu Kul-
tūras namā. Konkurss notiek otro gadu, un to rīko 
Preiļu novada dome, Rīgas dome, Preiļu Vēstures 
un lietišķās mākslas muzejs un Rīgas Sv. Pētera baz-
nīca ar Pīgožņu dzimtas atbalstu.

Daugavpils novada dienas 2016

No 5. līdz 17. septembrim norisinās Daugavpils no-
vada dienas, kas divu nedēļu garumā pulcē pagastu 
iedzīvotājus uz izstādēm, meistardarbnīcām, sporta 
aktivitātēm un konkursiem. Šādu iespēju šogad pie-
dāvā Laucesas, Salienas, Skrudalienas, Tabores un 
Vecsalienas pagasti, turpinot 2014. gadā aizsākto pa-
gastu dižošanās tradīciju. Svētku kulminācija notiks 
17. septembrī ar krāšņo Novada dienu gadatirgu.

Daugavpils novada dienas jau tradicionāli tiek rī-
kotas septembrī – lai sekmētu novada pazīstamī-
bu, sniegtu lielisku iespēju Daugavpils un Latgales 
iedzīvotājiem iepazīt Daugavpils novada ražotāju 
un tautas mantojuma produktu vērtības, kulināro 
mantojumu, tūrisma iespējas, bagātās tradīcijas un 
godinātu amata prasmju nesējus.

Plašāka informācija par novada dienu norisēm: 
www.novadadienas.lv.

http://www.novadadienas.lv
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Daugavpilī – svētki Rīgas ielai

17. septembra vakarā daugavpilieši un viesi tiek ai-
cināti uz Rīgas ielas svētkiem. Pasākums būs daļa 
no festivāla “Restart”. Pagājušajā gadā Rīgas ielas 
svētku tēma bija Daugava, bet šogad izvēlēts Dau-

gavpils dambis, kas aizsargā pilsētu un ļauj attīstī-
ties. Rīgas ielas svētkos piedalīsies gan Daugavpils 
mākslinieki, gan arī viesi no Rēzeknes un Liepājas. 
Skatītāji varēs ne tikai vērot mākslinieku sniegumu, 
bet arī paši iesaistīties un nesteidzīgā pastaigā pa 
Rīgas ielu noķert mākslu.
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“Rīgas sporta nakts” un “Brīvības ielas 
nakts brauciens”

Aktīvās atpūtas un sporta festivāls “Rīgas sporta 
nakts” un pasākums “Brīvības ielas nakts brau-
ciens” notiks 17. septembrī, un tajā paredzētas līdz 
šim nebijušas, jaunas, atraktīvas aktivitātes gan pil-
sētas centrā, gan Brīvības ielā.

Sporta festivāls “Rīgas sporta nakts” risināsies no 
plkst. 12 dienā līdz vēlai naktij un aicinās gan rī-
dziniekus, gan pilsētas viesus iesaistīties dažādos 
sportiskos izaicinājumos, piedalīties aizraujošās sa-
censībās, kā arī iepazīties ar aktualitātēm veselīga 
dzīvesveida jomā. Plkst. 23 tiks dots starts vēl ne-
bijušam notikumam – skrituļotāju rīcībā nodos tik-
ko izremontēto Brīvības ielu. Skrituļslidu, skūteru, 
skrituļdēļu un rollerslēpju nakts brauciena laikā pa 
pilsētas galveno ielu būs slēgta satiksme un nebūs 
nekādu automašīnu.

Festivālā iedzīvotāji varēs vērot sportistu gājienu, 
kurā piedalīsies vairāki desmiti sporta organizāciju 
un sporta veidu pārstāvju, kā arī sabiedrībā zināmi 
atlēti un sporta veterāni. Būs gan 12 stundas garš 

florbola maratons, gan spēkavīru čempionāta su-
perfināls, “roller disko” ballīte, kā arī kausa izcīņa 
airēšanā. Sporta naktī darbosies arī “Dzīvo vesels” 
zona ar dažādu uzņēmumu pakalpojumu prezen-
tācijām un piedāvājumiem. Svētku dalībnieki va-
rēs iesaistīties azartiskās orientēšanās sacensībās, 
kērlinga spēlēšanā, ruļļu cīņās uz velosipēda, spēlēt 
volejbolu, basketbolu, piedalīties velosacensībās 
un skrituļošanas īsmaratonā pa Kronvalda parka 
celiņiem. Ikvienam būs iespēja izmēģināt spēkus 
kāpšanā pa alpīnisma sienu, veikt labirinta tra-
si, vērot cīņas sporta paraugdemonstrējumus un 
meistarklases ringā.

Kronvalda parkā galvenais notikums šoreiz būs ta-
lantu konkurss “Rādi, ko māki”, kur bērni un jaunie-
ši prezentēs savas prasmes dažādos sporta veidos. 
Savukārt pie Rīgas Kongresu nama būs izvietota 
“Latvijas dzelzceļa” drošības zona “Dzirdi. Redzi. 
Dzīvo”. Paši mazākie aicināti piedalīties “Mazā stip-
rinieka olimpiskajos piedzīvojumos”.

“Rīgas Sporta nakts” mājaslapā www.sportanakts.
lv pieejama jaunākā informācija par visām pasāku-
mā paredzētajām norisēm.

Klāt Bauskas velorudens!

http://www.sportanakts.lv
http://www.sportanakts.lv
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Pirmo reizi Daugavpilī – HOLI krāsu 
skrējiens

18. septembrī Daugavpilī notiks pirmais HOLI krā-
su skrējiens – neaizmirstams starts, četri koši krāsu 
vārti un grandiozs finišs sagaida ikvienu pasākuma 
apmeklētāju. Visas dienas garumā pasākuma ap-
meklētājus sagaidīs daudz dažādu pārsteigumu – 
deju studija “Stop Time”, “Hookah Games” spēļu 
zona bērniem, kā arī trīs punktu metienu konkurss, 
ielu basketbola turnīrs jauniešiem un pārsteigumi 
no “Zinoo centra”. Pašiem ātrākajiem un krāsainā-
kajiem tiks naudas balvas.

Vairāk par skrējienu uzzini: www.holi.lv.

Valmieras maratonam 10. jubilejas gads

18. septembrī Valmierā notiks “Valmieras ma-

ratons”, kas šogad svin savu desmit gadu jubileju 
kopš tā atjaunošanas 2007. gadā. Tas reizē ir arī 
“BigBank skrien Latvija” seriāla 6. posms.

Dalībnieki startēs 42 km, 21 km, 12,6 km distancēs un 
7,5 km nūjošanas distancē. Pašiem mazākajiem dalīb-
niekiem būs iespēja piedalīties arī bērnu skrējienā.

Tāpat kā pērn, starta un finiša vieta būs pie Valmie-
ras Kultūras centra. Plkst. 9 startēs maratonisti un 
pusmaratonisti. Plkst. 13.30 tiks dots starts tautas 
klasēm un nūjotājiem. Savukārt no plkst. 15 gaidā-
mi bērnu skrējieni atbilstoši vecumu grupām.

Pietiekšanās un plašāka informācija: www.valmie-
rasmaratons.lv.

Ziņas sagatavojušas: Andra Konste, Velta Popa, Inga Bika, Indra Vilde, Ilona Vilcāne, Daugavpils novada 
domes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa, Kristīne Ivanova, Līga Korsaka, Svetlana Rimša un 

Justīne Deičmane

Apkopojusi Gunta Klismeta

http://www.holi.lv
http://www.valmieras-maratons.lv
http://www.valmieras-maratons.lv
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

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

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

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

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

IZNĀCIS ŽURNĀLA “LOGS” JAUNAIS 
NUMURS

Iznācis LPS žurnāla “Logs” jaunais numurs (jūlijs/
augusts 2016). Ar žurnālā iekļautajiem svarīgāka-
jiem jaunumiem un rakstiem varat iepazīties šeit: 
http://www.lps.lv/lv/parlps/zurnalslogs/.

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

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.lps.lv/lv/par-lps/zurnals-logs/
mailto:prese@lps.lv



