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AKTUALITĀTES

LPS starptautiskajā konferencē debatē 
par vietējo pašvaldību asociāciju lomu 
sociālajā dialogā

16. septembrī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)
organizēja starptautisku konferenci “Vietējo un re-
ģionālo pašvaldību asociāciju loma sociālajā dialo-
gā: sasniegumi un perspektīva Latvijā un Eiropā”,
kas bija veltīta LPS pastāvēšanas 25. gadadienai.
Konferencē diskutēja par pašvaldību un sociālo
partneru sadarbību Latvijā un Eiropā, interešu pār-
stāvību valdībā, tika apspriesti labās prakses pie-
mēri, kā arī runāts par nākotnes perspektīvu.

Atklāšanas runā 
LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis 
uzsvēra, ka pilsē-
tām un novadiem 
un cilvēkiem, kuri 
tajos dzīvo, vien-
mēr bijusi nozīmīga 
loma valsts veido-
šanā un attīstībā. 
“Šodien mēs daudz 
runājam par ino-
vācijām. Arī tas, ka 
pašvaldībām bija 

liela loma Latvijas neatkarības atgūšanā, bija ino-
vācija – kaut kas jauns un nebijis tiem laikiem. Sa-
vukārt Latvijas Pašvaldību savienība tika izveidota 
kā brīvprātīga organizācija ar mērķi paust vienotu 
pašvaldību viedokli. Tās galvenais uzdevums tobrīd 
bija Eiropas vietējo pašvaldību hartas ieviešana.”

Tāpat LPS priekšsēdis uzsvēra, ka konference tiek 
organizēta ne tikai par godu LPS 25. gadadienai, bet 
arī, lai apspriestu labās prakses piemērus. “Vēlos iz-
celt divus piemērus. Kā pirmais jāmin LPS izveidotā 
formālo sarunu sistēma ar centrālo valdību, kas no-
risinās visa gada garumā, lai noskaidrotu viedok-
ļus par likumdošanu un sagatavotu nākamā gada 
budžetu. Otrs piemērs, ko vēlos izcelt, ir neformālo 
sarunu un konsultāciju sistēma ar Saeimu un Valsts 
prezidentu, kas papildina formālo sarunu sistēmu 
un ļauj pilnvērtīgi pārstāvēt pašvaldību intereses 
visās lemšanas stadijās. Līdz ar to ir izveidojusies 
izvērsta partnerības prakse gan ar ministrijām, gan 
sociālajiem partneriem. Konsultāciju prakse ar po-
litiskajā partijām ļauj ietekmēt lēmumus to rašanās 
stadijā,” stāstīja A. Jaunsleinis.

Atzinīgi LPS darbības 25 gadus un paveikto savā 
atklāšanās runā novērtēja arī ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens. Viņš uzsvēra arī sociālā dialoga 
lielo nozīmi, kā ietekmīgāko spēku šajā jomā minot 
tieši pašvaldības.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts aug-
stu novērtēja LPS kā nozīmīgu partneri dialogā starp 
valsti un pašvaldībām. “Nenoliedzami, LPS pieredze 
par pašvaldību veicamajiem uzdevumiem un iedzī-
votāju vajadzībām ir vistuvāk realitātei. LPS loma 
Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa politikas 
veidošanā un īstenošanā ir izšķirīga, tāpēc svarīgi 
apzināt un nodrošināt iedzīvotāju vajadzības. Esmu 
pārliecināts, ka ikvienas pašvaldības un reģiona po-
tenciāls ir jāizmanto pilnībā, lai veicinātu Latvijas un 
Eiropas izaugsmi,” uzsvēra J. Eglīts un piebilda, ka šo 
mērķu sasniegšanā jāiegulda neatlaidīgs darbs, tikai 
tad sekos kvalitatīvas pārmaiņas Latvijas un ES poli-
tikas veidošanā un īstenošanā. Parlamentārais sek-
retārs arī novēlēja pašvaldībām kļūt modernākām 
un demokrātiskākām, respektēt iedzīvotāju tiesības 
un vēlmi piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Konferences atklāšanas daļā tik nolasīta arī Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka eiro un sociālā 
dialoga jautājumos Valda Dombrovska uzruna 
konferences dalībniekiem. Tajā teikts: “Apsveicu 
LPS 25. jubilejas gadā! Vēlos atzīmēt, ka konferen-
cei izvēlētā tēma ir nozīmīga gan Latvijai, gan arī 
Eiropai. Sociālais dialogs ir izšķirīgs, lai sekmīgi rea-
lizētu valsts izaugsmei un sabiedrības labklājībai 
nepieciešamās pārmaiņas. Turklāt Eiropā tas var 
veiksmīgi funkcionēt tikai tad, ja tas ir efektīvs arī 
nacionālajā līmenī.

Latvijā ir izveidota efektīva sociālā dialoga struk-
tūra. Kā piemēru veiksmīgai valsts, pašvaldību, so-
ciālo partneru un uzņēmēju sadarbībai var minēt 
Reformu vadības grupu, kur krīzes laikā pieņēma 
valsts attīstībai būtiskus lēmumus.

Arī šobrīd ekonomikas izaugsme jāstiprina, reali-
zējot strukturālās reformas un turpinot atbildīgu 
fiskālo politiku. Jāveicina investīciju pieejamība 
un investoru uzticēšanās. Labākais veids, kā to pa-
nākt, ir mērķtiecīgi novērst strukturālās nepilnības. 
Esmu pārliecināts, ka Eiropai jāpaātrina reformu 
programmu īstenošana, lai nostiprinātu investīci-
jām labvēlīgu klimatu un ļautu reformu rezultātiem 
paātrināt ekonomikas izaugsmi. 

Sociālo partneru, pašvaldību un uzņēmēju atbalsts 
ir būtisks, lai palīdzētu valdībai realizēt strukturālās 
reformas…” (pilnu V. Dombrovska uzrunas tekstu 
lasiet LPS interneta vietnē www.lps.lv).

“Kāpēc ir svarīgi, ka reģioniem un pilsētām ir balss 
Eiropā? Tāpēc, ka 70% ES tiesību aktu ir tieša ie-

tekme uz mūsu re-
ģioniem un pilsētām. 
Mēs, vietējie un de-
mokrātiski ievēlētie 
vadītāji, tādēļ esam 
nepieciešami, lai ES 
tiesību akti būtu ne 
tikai forma, bet pa-
mats Eiropas tālākai 
izaugsmei. Ar 14 de-
legātiem no Latvijas 
jūsu balss ir labi sa-
dzirdēta mūsu komitejā un Eiropas Savienībā kopu-
mā,” savā runā skaidroja Eiropas Reģionu komite-
jas prezidents Marku Markula.

Komitejas prezidents arī pastāstīja, ka Eiropas Re-
ģionu komiteja izveidota neilgi pēc LPS dibināša-
nas un Reģionu komitejai un LPS ir kopīgs mērķis: 
jāizmanto visi resursi, lai nodrošinātu sabiedrības 
vajadzības. “Ņemot vērā problēmas, ar ko saskaras 
Eiropa, – no reģionālās nevienlīdzības, jaunatnes 
bezdarba līdz migrācijas krīzei –, vietējo un reģio-
nālo valdību iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ir 
svarīgāka nekā jebkad. Manuprāt, atbilde ir viens 
vārds: partnerība. Sadarbība, zināšanu apmaiņa 
un kopīga politika ir vienīgais ceļš, ja mēs vēlamies 
atrast risinājumus šiem izaicinājumiem.”

Savukārt Eiropas Pado-
mes Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību kongresa 
(CLRAE) ziņotājs par Lat-
vijas vietējo demokrātiju 
un Beļģijas delegācijas 
prezidents Marks Kols 
uzsvēra, ka ir būtiski 
stiprināt vietējo pašval-
dību autonomiju. “Tas 
dod iespēju uzturēt dia-
logu starp vietējo vēlēto varu un iedzīvotājiem. De-
mokrātija nav vertikālās varas izmantošana. Nav 
pieļaujama arī tehnokrātija, kas vienmēr veido 
nošķīrumu starp vietējo varu un pilsoņiem. Demo-
krātija ir par varas dalīšanu. Demokrātija ir dzīva 
tikai tik ilgi, kamēr iedzīvotāji interesējas par sa-
biedrības jautājumiem. Mums jācīnās pret līdzpil-
soņu vienaldzību pret politiķiem un jāmudina viņus 
izrādīt interesi par valsts un pašvaldību pārvaldību. 
Vietējā līmenī šis mērķis ir ļoti viegli sasniedzams,” 
skaidroja M. Kols. 

“Tas, ko mēs piedzīvojam šodien, ir vairāk nekā 
ekonomiskā, sociālā un finansiālā krīze. Izmaiņas 

http://www.lps.lv
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notiek visā sabiedrībā. Šādā kontekstā inovācijas 
un atvērtība pārmaiņām ir būtiska. Aktīvi pilsoņi un 
laba pārvaldība ir labākā recepte, kas ļauj ienākt 
jauninājumiem un veicina pārmaiņas. Vienmēr ir 
jādarbojas, domājot ilgtermiņā, ņemot vērā rītdie-
nu. Ikvienam ir jāiesaistās Eiropas nākotnē, arī so-
ciālajiem partneriem, kas pārstāv darba devējus un 
darba ņēmējus. Šeit mēs atgriežamies pie šīs kon-
ferences tēmas, kas ir sociālais dialogs,” piebilda 
M. Kols.

Konferencē uzstājās arī Vietējo un reģionālo paš-
valdību padomes ģenerālsekretārs Frederiks Val-
jers, LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēte-
ris Krīgers, Latvijas Darba devēju konfederācijas 
ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Pasā-
kuma moderatore – Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes profesore Žaneta Ozoliņa.

Prezentācijas no konferences LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-
kalendars/3241-0-lps-starptautiskaja-konference-
debate-par-vietejo-pasvaldibu-lomu-socialaja-dia-
loga.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

“Meža dienās 2016” Priekuļos iestādīti 20 
rododendri

14. septembrī Priekuļu Saules parkā tika iestādīti 
20 rododendri LPS organizēto “Meža dienu 2016” 
projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 
simtgadei”. Šogad Meža dienas notika ar moto 
“Kopā nākotnes mežam!”.

Lai papildinātu Saules parka daudzveidību, tika ie-
stādīti Babītes rododendru audzētavas selekcionā-
ru izaudzētie 10 zaļie un 10 mūžzaļie rododendru 
hibrīdi, kuriem līdz šai dienai vēl nebija nosaukumu.

Hibrīdiem nosaukumus deva bērnudārza “Mežma-
liņa” audzēkņi. Bērni bija izvēlējušies nosaukumus 
gan no pasakām, gan no apkārtnē esošiem objek-
tiem, gan vērojot rododendru daudzveidību to krā-
sās un izmēros. Henrijam smieklīgs šķita nosaukums 

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3241-0-lps-starptautiskaja-konference-debate-par-vietejo-pasvaldibu-lomu-socialaja-dialoga
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3241-0-lps-starptautiskaja-konference-debate-par-vietejo-pasvaldibu-lomu-socialaja-dialoga
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3241-0-lps-starptautiskaja-konference-debate-par-vietejo-pasvaldibu-lomu-socialaja-dialoga
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3241-0-lps-starptautiskaja-konference-debate-par-vietejo-pasvaldibu-lomu-socialaja-dialoga
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“Gulošais policists”, bet nosaukumu “Priekuļu prin-
cis” Patrīcija bija domājusi kopā ar vecmāmiņu. Vec-
māmiņa teikusi, ka rododendriem dod nosaukumus 
vīriešu dzimtē, tādēļ vecmāmiņa izvēlējusies vārdu 
“princis” un Patrīcija – “Priekuļu”. Amanda izvēlējās 
nosaukumu “Sniega karaliene”, jo iztēlojās, ka viņas 
rododendrs būs baltiem ziediem.

Audzinātāja Ilze Kizāne pastāstīja, ka vārdu domā-
šana bērniem bijis grūts uzdevums. Lai to atvieglo-
tu, bērniem rādītas rododendru fotogrāfijas, kurās 
redzama to dažādība. Bērnudārza audzēkņi vārdus 
izdomāja, nezinot, kādā krāsā būs viņu izvēlētā ro-
dodendra ziedi.

Kad rododendri bija iestādīti un nosaukumi sada-

līti, pie darba ķērās mazās grupiņas audzēkņi, kuri 
piedalījās augu aplaistīšanā ar līdzi paņemtajiem 
spainīšiem un lejkanniņām.

Jau nākamgad PII “Mežmaliņa” audzēkņi varēs ap-
lūkot, kādās krāsās ziedēs viņu izvēlētā vārda rodo-
dendrs.

Ar šo pasākumu LPS uzsāka jaunu tradīciju – pada-
rīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem vai mazo 
koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, ga-
tavojoties Latvijas simtgadei, ko plāno turpināt arī 
nākamos divus gadus.

Ieva Fogele,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības arvien vairāk ievieš digitālos 
pakalpojumus

Digitālajiem pakalpojumiem attīstoties un pilnvei-
dojoties arvien straujāk, tie pakāpeniski tiek ievies-
ti arī pašvaldībās, lai tās efektīvāk un kvalitatīvāk 
koordinētu dažādus pārvaldes procesus – tā seci-
nāts 13. septembrī notikušajā AS “Swedbank” sa-
darbībā ar SIA “ZZ Dats” organizētajā forumā “Paš-
valdība – digitālās sabiedrības veidotāja”.

IT nozares eksperti un speciālisti pašvaldībām ak-
tuālos elektronisko rēķinu, lietvedības un citus 
jautājumus aplūkoja digitalizācijas kontekstā un 

prognozēja turpmākās attīstības tendences. Savu-
kārt pašvaldību pārstāvji skaidroja, kādēļ ieviesuši 
digitālos risinājumus ikdienas darbā un kāda ir viņu 
pašvaldību pieredze šajā jautājumā.

“Iepriekšējo reizi, tiekoties forumā, tika izvirzīts ļoti 
ambiciozs mērķis izveidot tādu vienotu pašvaldību 
sistēmu, kura iekļauj pilnīgi visas funkcijas. Jāsa-
ka, virzība uz šo mērķi norit lēni, taču stabili,” at-
zina “ZZ Dats” direktors Māris Ziema un piebilda, 
ka viens no aktuālākajiem jautājumiem ir finanšu 
pārvaldība, īpaši elektronisko rēķinu aprite. Tāpat 
M. Ziema norādīja, ka gada laikā īpaši daudz darba 
ieguldīts, lai panāktu ievērojamu attīstību vienotās 
pašvaldību sistēmas drošībā.

Akcentējot digitālo pakalpojumu sniegtās priekš-
rocības, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis atzinīgi 
novērtēja pašvaldību līdzšinējo atsaucību informē-
šanā par vajadzīgajiem uzlabojumiem digitālo pa-
kalpojumu izstrādē. “Elektroniskās pakalpojumu 
versijas sniedz iespēju saņemt pakalpojumu attā-
lināti, tādējādi ietaupot gan laiku, gan administrē-
šanas izdevumus, tomēr ir svarīgi noskaidrot, vai 
esošie digitālie risinājumi lietotājiem tiešām ir pie-
tiekami ērti un nav vajadzīgi uzlabojumi. Tieši tādēļ 
sniegtie ieteikumi un novērojumi ir  īpaši uzteicami, 
jo palīdz laikus konstatēt problēmas, novērst tās un 
veikt uzlabojumus,” norādīja A. Jaunsleinis.

“Priecājos, ka jau otro gadu pēc kārtas kopā ar “ZZ 
Dats” organizējam šo forumu, kurā satiekas gan IT 
un banku jomas speciālisti, gan pašvaldību un citu 



valsts institūciju pārstāvji, lai, kopīgi diskutējot un da-
loties pieredzē, uzzinātu par katras pārstāvētās puses 
jaunumiem un vajadzībām. Ir svarīgi uztvert jaunās 
tendences un jau laikus pamanīt, kas notiek “tepat 
aiz stūra” – kādi pakalpojumu risinājumi būs aktuāli 
tuvākajā nākotnē un atbilstoši tam – kādas tehnolo-
ģiskās inovācijas ienākušas pasaulē. Esmu gandarīta, 
ka “Swedbank” ne mirkli neatslābst savā izaugsmē 
un, sadarbojoties ar jomas ekspertiem, iesaistās arī 
pašvaldību tehnoloģiskajā attīstībā, nodrošinot pa-
kalpojumus, kas vienkāršo darbības, kuras līdz šim 
prasījušas daudz vairāk laika,” pasākumu atklājot, 
sacīja Ilze Kukute, “Swedbank” Valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja.

Forums norisinājās jau otro gadu, un to organizēja 
AS “Swedbank” sadarbībā ar SIA “ZZ Dats”. Pasāku-
mu kopumā apmeklēja gandrīz 200 dalībnieku. Pa-
sākuma gaitā tika aplūkotas tādas tēmas kā stratē-
ģiskā virzība un tendences, informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju attīstība, pašvaldību pieredze 
digitālo risinājumu izmantošanā. 

Saite uz prezentācijām: http://www.zzdats.lv/zi-
nas/seminari/pasvaldibu-forums-2016/.

Foto: Jānis Buls

Kristīne Jakubovska,
“Swedbank” mediju attiecību vadītāja
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Pašvaldību izpilddirektori iegūst pieredzi 
Polijā

Laikā no 11. līdz 17. septembrim Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) delegācija piedalī-
jās mācību semināros Polijā. Pomorskas vojevodistē 
izpilddirektori tikās ar vojevodu, burmistriem (Pel-
plinā, Malborkā, Sopotā, Helā) un speciālistiem, 
diskusiju pamattēmas bija atkritumu apsaimnieko-
šana, plūdu riska mazināšana, polderu un kanālu 

sistēmas, demogrāfijas uzlabošana, ugunsdzēsības 
darbu organizēšana, kultūrvēsturiskā un militārā 
mantojuma saglabāšana un tūristu piesaiste, mazo 
uzņēmēju kopas teritorijas attīstības veicināšanai, 
kā arī izglītības, sociālie un infrastruktūras sakār-
tošanas jautājumi. Prezentācijas un atskaite – LPS 
mājaslapā, LPIA sadaļā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

http://www.zzdats.lv/zinas/seminari/pasvaldibu-forums-2016/
http://www.zzdats.lv/zinas/seminari/pasvaldibu-forums-2016/
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē diskutē par 
deinstitucionalizācijas virzību

13. septembrī notika LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas sēde, kurā Labklājības ministrijas 
speciālisti – Sociālo pakalpojumu departamenta 
direktors Maksims Ivanovs, ES struktūrfondu de-
partamenta vecākais eksperts Jānis Laucis un ES 
Struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte 
Uzuliņa – informēja par aktualitātēm deinstitucio-
nalizācijas virzībā, problēmjautājumiem un plāno-
tajiem ERAF ieguldījumiem.

Komitejas dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus par 
ERAF finansējuma apmēra atbilstību reālajām iz-
maksām, finansējuma nodrošināšanu projekta 
rezultātu uzturēšanai pēc projekta, kā arī rosināja 
plānotos grozījumus Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likumā par valsts budžeta finansēju-
ma nodrošināšanu attiecināt ne tikai uz tām perso-
nām, kuras atstās institūcijas, bet arī uz tām perso-
nām, kuras nenonāks institucionālajā aprūpē u.c.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte akcentēja būtiskākos LPS iebildu-
mus pret Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”:

1. Jāparedz, ka projekta iesniedzējs (pašvaldība) 
nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu un lī-
dzekļus projekta rezultātu uzturēšanai, kā arī 
sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus ga-
dus pēc noslēguma maksājuma finansējuma sa-
ņēmējam šādām mērķa grupām:

•	 pilngadīgas personas ar garīgiem traucēju-
miem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilg-
stošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām 

noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I 
vai II invaliditātes grupa),

•	 ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunie-
ši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri sa-
ņem pašvaldības finansētus ilgstošas sociālās 
aprūpes institūciju pakalpojumus.

Rezultātu uzturēšana attiecībā uz pilngadīgām per-
sonām ar garīgiem traucējiem un bērniem, kuri no 
valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes insti-
tūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, tiek nodrošināta 
no tam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

2. Ņemot vērā 9.3.1.1. pasākuma ciešo sasaisti ar 
9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īste-
nošanu, MK noteikumu projekts jāpapildina ar 
jaunu punktu šādā redakcijā: “Deinstitucionali-
zācijas plānos drīkst iekļaut tikai ar attiecīgajām 
pašvaldībām saskaņotu infrastruktūras izveidei 
nepieciešamo faktisko finansējumu, finansēju-
ma avotus un šo noteikumu 6. un 8. punktā no-
teiktās uzraudzības–iznākuma rādītāju vērtības 
katram atsevišķam projektam.”

3. MK protokollēmums jāpapildina ar 3. punktu 
šādā redakcijā:

“3. Ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 16. jū-
nija noteikumu nr. 313 “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģi-
meniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasā-
kuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteiku-
mi” 35.11.4. punktu un likumu “Par pašvaldībām”, 
kā arī 1. punktā minēto noteikumu 13. punktu, kas 
paredz izmaksu attiecināmību no 2017. gada 1. jan-
vāra, Labklājības ministrijai informēt plānošanas re-
ģionus (kā deinstitucionalizācijas plānu izstrādātā-
jus), ka deinstitucionalizācijas plānos to īstenošanai 
nepieciešamais finansējums, finansējuma avoti, kā 
arī plānotie sasniedzamie rezultāti (iznākuma rādī-
tāji) ir jāsaskaņo ar attiecīgo pašvaldību, lai nodroši-
nātu deinstitucionalizācijas plānos ietverto izmaksu 
atbilstību faktiskajai situācijai.”
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē prezentē pētījumu par 
pašvaldību iespējām ietekmēt vietējās 
ekonomikas attīstību

13. septembrī NFI projektā 
“Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspē-
jas uzlabošana” notika LPS 
Reģionālās attīstības un sa-

darbības komitejas sēde. Uzrunas teica un veik-
smīgu sēdes norisi vēlēja komitejas priekšsēdētājs 
Gints Kaminskis un LPS padomniece Gunta Luksti-

ņa. Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs no Vidzemes 
Augstskolas prezentēja pētījumu par pašvaldību 
iespējām ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību.

Par NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvi-
jas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” rezultātiem 
informēja LPS padomniece Elita Kresse. Informāci-
jas sistēmas BLIS praktiskās izmantošanas iespējas 
pašvaldību darbā prezentēja projekta vadošais eks-
perts Māris Pūķis un projekta datubāzes adminis-
trators Jānis Upenieks.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

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, e-pasta adrese: lps@lps.lv.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece un padomniece 

kultūras jautājumos

mailto:lps@lps.lv
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 20. septembrī plkst. 13 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāvā.

Komitejas sēde tiks translēta videotiešraidē.

Darba kārtībā:

1. Par pieaugušo izglītības pārvaldības plānu valstī 
(Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta di-
rektora vietniece pedagogu un pieaugušo izglī-
tības jomā).

2. Pieaugušo izglītības darba organizācijas piere-
dze Daugavpilī (Ilze Onzule, Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodi-
ķe).

3. Pieaugušo izglītības darba organizācija no plā-
nošanas reģiona aspekta (Dr. paed. Ingrīda Mu-
raškovska, Kurzemes plānošanas reģiona admi-
nistrācijas izglītības eksperte).

4. Ministru kabineta noteikumi nr. 474. Darbības pro-

grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto perso-
nu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi 
(Dita Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras 
direktore; Elīna Purmale-Baumane, Valsts izglītības 
attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu 
departamenta direktore; Ingus Zitmanis, Valsts izglī-
tības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības 
projektu departamenta direktora vietnieks).

5. Par pārstāvja deleģēšanu Muzeju padomē (Olga 
Kokāne, LPS padomniece).

Videotiešraides adrese: http://www.lps.lv/lv/semi-
nari-un-video/tiesraide/ vai LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Semināri un video – tiešraide”.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt e-pastā: ties-
raide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
diskusija ar Latvijas Biznesa savienību par 
iniciatīvu “Atbalsti mazo biznesu!”

Diskusija notiks 20. septembrī plkst. 10–12 LPS ēkā 
Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāvā.

Darba kārtība:

1. Mazo un vidējo uzņēmumu status quo.

2. Iniciatīvas ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ sasniegtais 
2015. gadā.

3. Reģionālie nozaru profili.

4. Iniciatīvas ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ jaunumi 
2016. gadā:

	sadarbībā ar VARAM un VRAA – investīcijām 
draudzīgākās pašvaldības indekss;

	Platforma “Open” uzņēmumiem, kas sniedz 
pakalpojumus korporatīviem klientiem.

5. Pašvaldību iespējas iesaistīties un sazināties ar 
uzņēmējiem un sabiedrību.

6. Jautājumi un atbildes.

Dalībnieki:

Elīna Egle, Latvijas Biznesa savienības padomes 
priekšsēdētāja;

Eduards Filipovs, Latvijas Biznesa savienības val-
des priekšsēdētājs;

Agnese Alksne, Latvijas Biznesa savienības padom-
niece komunikācijas jautājumos.

Iniciatīvā reģistrēto uzņēmumu skaits 2015. gadā: 
5024.

Latvijas MVU interneta vietne: www.savieniba.lv.

Iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu” interneta viet-
ne: www.mazabiznesadiena.lv.

Vēlamies vērst uzmanību, ka LPS diskusija tiks 
translēta tiešraidē LPS mājaslapā http://www.lps.
lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2035/www.savieniba.lv
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2035/www.mazabiznesadiena.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
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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 
(priekšsēdētāja uzruna, izpilddirektora prezentāci-
ja)

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

11.20–12.20 LPS projekta informācija (LPS pa-
domnieki Jānis Upenieks un Guntars Krasovskis)

12.20–13.20 Deinstitucionalizācijas ieviešanas 
gaita un prasības jaunveidojamajiem pakalpoju-
miem (LPS padomniece Ilze Rudzīte un Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta di-
rektors Maksims Ivanovs; Sarmīte Uzuliņa, Jānis 
Laucis un Kristīne Lasmane)

13.20–13.50 Psihosociālā rehabilitācija un bērnu 
un jauniešu nometnes. Novada speciālistu piere-
dze (3 x 10 min)

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

Pusdienas

14.50–17.00 Novada apskate (divas grupas, vie-
na uz Zasu, otra – uz Kaldabruņu. Abās vietās sa-
gaidīs amatnieki un nevalstiskās organizācijas). Tad 
visi – iepazīties ar atjaunoto Tadenavu.

Pieteikt dalību iespējams līdz 23. septembrim.

Plašāka informācija: sniedze.sproge@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Aicina piedalīties biznesa forumā 
par uzņēmumu attīstību un 
energoefektivitātes veicināšanu

22. septembrī AS “Attīstības finanšu institūcija Al-
tum” (Altum) Lielajā zālē Doma laukumā 4 Rīgā no 
plkst. 9.00 līdz 14.30 norisināsies Finanšu ministri-
jas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
(ERAB) un Altum organizēts biznesa forums par 

ERAB pašreizējo un potenciālo atbalstu Latvijas 
ekonomikas attīstībai. Foruma dalībnieki varēs ie-
gūt praktisku informāciju par iespējām saņemt fi-
nansējumu energoefektivitātes vai uzņēmumu at-
balsta programmās.

Plašāka informācija: http://fm.gov.lv/lv/aktualita-
tes/jaunumi/53323-aicina-piedalities-biznesa-fo-
ruma-par-uznemumu-attistibu-un-energoefektivi-
tates-veicinasanu.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:sniedze.sproge@lps.lv
http://fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/53323-aicina-piedalities-biznesa-foruma-par-uznemumu-attistibu-un-energoefektivitates-veicinasanu
http://fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/53323-aicina-piedalities-biznesa-foruma-par-uznemumu-attistibu-un-energoefektivitates-veicinasanu
http://fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/53323-aicina-piedalities-biznesa-foruma-par-uznemumu-attistibu-un-energoefektivitates-veicinasanu
http://fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/53323-aicina-piedalities-biznesa-foruma-par-uznemumu-attistibu-un-energoefektivitates-veicinasanu
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Seminārs “Pilsētas ilgtspēja un klimata 
pielāgošanās”

Dānijas Karalistes vēstniecība Latvijā sadarbībā ar 
Liepājas pilsētas domi un Dānijas Kultūras institūtu 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā aicina apmeklēt dom-
nīcu “Ideju siltumnīca” ar nosaukumu “Pilsētas 
ilgtspēja un klimata pielāgošanās” 22. septembrī 
plkst. 14.30–17.30 Liepājas “Lielajā dzintarā”.

Domnīcas tēma saistīta ar pilsētvides izaicināju-
miem un ilgtspējīgu risinājumu meklējumiem kli-
mata pārmaiņu ietekmē, un tajā uzstāsies Dānijas 
un Latvijas eksperti un praktiķi, kuri stāstīs par kli-
mata izmaiņu ietekmi uz pilsētvidi, kas ietekmē lē-
mumu pieņemšanu, ekonomiku, labklājību un soci-
ālo vidi. Eksperti dalīsies piemēros par labāko praksi 

un nākotnes plāniem. Īpaši aicinām pasākumā pie-
dalīties valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, 
pašvaldību vides, attīstības un plānošanas nodaļu 
pārstāvjus, pilsētu un novadu arhitektus, kā arī ik-
vienu interesentu pilsētvides un ilgtspējīgu risinā-
jumu jomā. Pasākuma darba valoda – angļu, pēc 
pieprasījuma tiks nodrošināta simultānā tulkošana.

Pēc domnīcas plkst. 18 visi laipni aicināti uz Dānijas 
izstādes “Kopenhāgenas risinājumi” atklāšanu Lie-
pājas “Lielā dzintara” zālē Civita Nova 6. stāvā, kur 
atklāšanas runu teiks un uz vīna glāzi aicinās Dā-
nijas vēstnieks Latvijā Hans Brasks. Izstāde tulkota 
latviešu valodā.

Dalības reģistrācija: ej.uz/IdejuSiltumnica.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Izdots periodiskā izdevuma Sociālais 
darbs Latvijā 2016. gada pirmais numurs

Labklājības ministrijā (LM) izdots periodiskā izde-
vuma Sociālais darbs Latvijā 2016. gada pirmais 
numurs, kurā sniegts ieskats sociālā darba prakses 
aktualitātēs un problēmās.

Izdevuma vadmotīvs ir sociālā darba pamatvērtī-
bas, lai uzsvērtu, ka sociālais darbs ir vērtībās bal-
stīta profesija, un šo vērtību aktualizācijas nozīmi 
Latvijā gan pētniecībā, gan izglītībā, gan sociālā 
darba praksē. Izdevumā iekļautie raksti atspoguļo 
to, cik daudz pozitīvu izmaiņu sociālais darbs nesis 
visā Latvijā un cik daudz mums ir profesionālu un 

motivētu sociālo darbinieku, kas praksē realizē la-
bākās sociālā darba idejas.

Izdevumu Sociālais darbs Latvijā ar Eiropas Soci-
ālā fonda atbalstu LM īstenotajā projektā “Profe-
sionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” turp-
māk izdos divas reizes gadā. Izdevumu mērķis ir 
sniegt ieskatu sociālā darba prakses aktualitātēs 
un problēmās, ietverot gan teorētiskos un praktis-
kos aspektus, gan jaunāko sociālā darba zinātnē un 
pētniecībā, kā arī informēt par labklājības nozares 
aktualitātēm un iepazīstināt ar interesantiem un 
aizrautīgiem profesionāļiem.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Kampaņa “Dienas bez rindām”

No 19. līdz 23. septembrim visā Latvijā notiek kam-
paņa “Dienas bez rindām”, kurā vairāk nekā 80 
valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotā-
jus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu.

Kampaņu “Dienas bez rindām” 19. septembrī 
plkst. 11 laukumā pie “Origo” (Stacijas laukumā 1) 
atklās VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārval-
des jautājumos Edmunds Beļskis, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Informācijas 
tehnoloģiju departamenta vadītājs Lauris Lenerts 

http://ej.uz/IdejuSiltumnica
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p2.pdf
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un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pār-
valdes direktors Juris Gaiķis.

Teltī pie “Origo” līdz pat plkst. 16 ikviens intere-
sents varēs uzzināt vairāk par dažādiem valsts un 
pašvaldību e-pakalpojumiem. E-teltī klātienē varē-
siet uzdot jautājumus VARAM, VSAA, VID un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) speciālis-
tiem, kā arī saņemt praktisku palīdzību pirmajiem 
soļiem e-pakalpojumu saņemšanā. VRAA, kas por-
tāla www.latvija.lv lietotājiem katru dienu darba 
laikā sniedz konsultācijas elektroniski (portals@

vraa.gov.lv) vai telefoniski (67502757), kampaņas 
laikā papildus gatavos statistiku par e-pakalpojumu 
izmantošanu.

Praktiska palīdzība un iedrošinājums ir efektīvākais 
veids ieradumu maiņai un e-pakalpojumu apguvei. 
Tāpēc valsts un pašvaldību iestādes jau trešo reizi 
ir apvienojušas spēkus tiešā konsultāciju sniegšanā 
un aicina iedzīvotājus piedalīties kampaņā “Dienas 
bez rindām”.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22641.

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties 
konkursā–festivālā “Mēs Latvijai”

Biedrības “Jaunatnes kultūras un estētiskās audzinā-
šanas asociācija” un “Sadarbības platforma” īsteno 
projektu “Mēs Latvijai”, kurā rīko bērnu un jauniešu 
konkursu–festivālu. Tajā iesaistīties aicināti dažādu 
tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā 
dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru 
komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvi-
jas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos 
un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij – Latvijai. 
Dalība konkursā rosinās arī bērnu un jauniešu iesais-
ti mākslinieciskajā un radošajā darbībā.

Konkursā var piedalīties bērnu un jauniešu kolektī-
vi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 
līdz 25 gadiem, lai mūzikas, dejas vai teātra priekš-
nesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. 
Konkurss tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies 
ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 

10. novembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma an-
keta atrodami projekta “Mēs Latvijai” www.face-
book.com/MesLatvijai/ lapā.

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz 
līdz 25. oktobrim rakstiski e-pastā celma.lauma@
gmail.com.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Lat-
vijas pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju 
projektā “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevu-
mu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un 
starpkultūru dialoga jomā”. Projekta finansējuma 
avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Festivāla nolikums – 3. pielikumā.

Janīna Kūla,
Biedrības “Jaunatnes kultūras un estētiskās 

audzināšanas asociācija” prezidente

Izglītības darbiniekus aicina pieteikties 
dalībai nacionālajā eTwinning konferencē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Ei-

ropas skolu sadarbības tīklā eTwinning 8. oktobrī 
Rīgā, Spīķeru koncertzālē, rīkos nacionālo eTwin-
ning konferenci, kurā prezentēs septiņus pagāju-
šā mācību gada veiksmīgākos starptautiskās skolu 
sadarbības projektus. Aicinām dalībai pieteikties 
eTwinning skolotājus, kā arī ikvienu izglītības dar-
binieku, kuru interesē starptautisku projektu orga-
nizēšana. Pieteikuma termiņš: 3. oktobris plkst. 9, 
aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://bit.ly/
anketa_konf2016.

http://www.latvija.lv/
mailto:portals@vraa.gov.lv
mailto:portals@vraa.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22641
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22641
http://www.facebook.com/MesLatvijai/
http://www.facebook.com/MesLatvijai/
mailto:celma.lauma@gmail.com
mailto:celma.lauma@gmail.com
http://bit.ly/anketa_konf2016
http://bit.ly/anketa_konf2016
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p3.doc
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Plašāka informācija: http://bit.ly/info_konf2016.

Baiba Suseja,

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas 

projektu koordinatore

Visā Latvijā norisinās Eiropas mobilitātes 
nedēļa
No 16. līdz 22. septembrim Latvijas pilsētās, tāpat 
kā vairāk nekā 2000 pilsētās citur Eiropā, norisinā-
sies Eiropas mobilitātes nedēļa (EMN). Tajā ikviens 
Latvijas iedzīvotājs un komersants ir aicināts pār-
domāt savus ikdienas pārvietošanās ieradumus un 
izvēlēties ilgtspējīgākus transporta veidus līdzšinē-
jo pārvietošanās līdzekļu vietā, tādējādi uzlabojot 
savu veselību un apkārtējo vidi.

2016. gadā EMN kampaņas centrālā tēma vērsta uz 
“Viedu un ilgtspējīgu mobilitāti – ieguldījumu Eiro-
pā”. Šo iniciatīvu atbalsta Eiropas Komisija (EK). Vai 
zināji, ka pāreja uz ilgtspējīgākiem mobilitātes mo-
deļiem var nodrošināt pārsteidzošus ieguvumus? 
Saskaņā EK aplēsēm izmaksas, ko rada sastrēgumi 
uz ceļiem, gadā sasniedz 1% no Eiropas Savienības 
IKP. Viedāka mobilitāte var samazināt satiksmes 
sastrēgumus Eiropas pilsētās un veicināt sabiedrī-
bas ikgadējos ietaupījumus līdz 100 miljardu eiro 
apmērā.

Šogad EMN piedalīsies un dažādus pasākumus 
savu novadu iedzīvotājiem piedāvās vairāk nekā 
desmit vietās visā Latvijā: Ādažos, Alojā, Bauskā, 
Daugavpilī, Gulbenē, Ikšķilē, Liepājā, Rīgā, Salac

grīvā, Ainažos, Liepupē un Tukumā, kā arī Valmierā 
un Viļānos. Plašāka informācija par aktivitātēm Lat-
vijas pilsētās aplūkojama European Mobility Week 
mājaslapā http://ieej.lv/gOqCe.

Latvijā EMN tiks atklāta 16. septembrī ar akciju “Ar 
velo uz darbu”. Tās mērķis aicināt Latvijas iedzīvo-
tājus doties ikdienas gaitās ar velosipēdu. Rīgas ve-
lobraucēji tiek aicināti 16. septembrī pulcēties pie 
Brīvības pieminekļa, kur plkst. 7:30–09:30 tiks luti-
nāti ar karstu kafiju no “Coffee Tower” un našķiem. 
Ikvienam divriteņa īpašniekam būs iespēja veikt 
bezmaksas tehnisko apkopi. Akcijas laikā darbosies 
velosipēdu reģistrācijas punkts, ko nodrošinās Ceļu 
satiksmes drošības direkcija.

Akcijā paredzēti pasākumi arī Latvijas novados. Ik-
šķiles novada pašvaldības darbinieki dosies kopīgā 
velobraucienā, kā arī pie novada skolām darbosies 
divriteņu apkopes stacijas. Valmierā pašvaldības 
darbinieki kopā ar Valsts policijas pārstāvjiem pār-
baudīs velosipēdu stāvokli un atbilstību dalībai sa-
tiksmē. Savukārt Ādažos 16. septembrī plkst. 7:00–
10:00 tiks sveikti visi riteņbraucēji, kas pārvietosies 
pa veloceliņu.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22637.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/text/3137.

http://bit.ly/info_konf2016
http://ieej.lv/gOqCe
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22637
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22637
http://www.lm.gov.lv/text/3137
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Skolotājus aicina uz semināru par jauniešu 
sadarbības iespējām Eiropā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) or-
ganizē semināru par skolotāju tīkla eTwinning aktuali-
tātēm un iespējām īstenot “Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā” projektus. Seminārs notiks 6. oktobrī plkst. 14—
16 IZM Informācijas  centrā Vaļņu ielā 2 Rīgā, 1. stāvā.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties vispārizglīto-
jošo skolu, profesionālo skolu un augstskolu peda-
gogus, direktorus un mācību personālu, kam būtu 
aktuāli uzzināt par jaunatnes darbinieku mobili-
tātes projektiem un citiem “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektiem, arī Eiropas skolu sadarbības 
programmu interneta vidē eTwinning, un kuriem 
nav pieredzes vai iepriekšējas zināšanas šajos pro-
jektos.

Semināra pirmajā daļā JSPA speciālisti sniegs infor-

māciju par to, kā skolu pedagogiem piedalīties jau-
natnes darbinieku mobilitātes projektos vai izglīto-
jošos semināros, kā skolēniem iesaistīties jauniešu 
apmaiņas, Eiropas brīvprātīgā darba un starptautis-
kajās jauniešu iniciatīvas projektos, kas tiek īstenoti 
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” projektos. Semināra otrajā daļā aģen-
tūras speciālisti informēs par eTwinning iespējām.

Dalība seminārā ir bez maksas, taču nokļūšanu uz 
semināru (ceļa izdevumus) nodrošina pats dalīb-
nieks vai tā pārstāvētā organizācija. Dalībai seminā-
rā var pieteikties elektroniski http://bit.ly/2c5cfu3 
līdz 30. septembra plkst. 12. Vietu skaits ir ierobe-
žots. Pieteikšanās dalībai seminārā tiks pārtraukta 
arī agrāk, ja 20 personas būs reģistrējušās pirms 
30. septembra.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1972aicinamskolotajusuzsemina-
ruparjauniesusadarbibasiespejameiropa.

Eiropas Valodu dienas 2016 pasākumi

Aicina septembrī svinēt valodu svētkus: notiek Ei-
ropas Valodu dienas 2016 pasākumi!

Arī šogad kopā ar sadarbības partneriem esam sa-
gatavojuši plašu pasākumu klāstu, kas notiks no 
19. septembra līdz 5. oktobrim.

Šogad Eiropas Valodu dienas pasākumu ciklu iesā-
ka Alūksnes pilsētas bibliotēka, kur visu septembri 
var apskatīt 2015. gada Eiropas Valodu dienas foto-
grāfiju un stāstu konkursa “Saredzi valodu, saredzi 

stāstu!” uzvarētāju darbus.

Aicinām interesentus gan Latvijā, gan citur iesaistī-
ties un bagātināt Eiropā sastopamo valodu apguves 
un lietošanas pieredzi, kā arī novērtēt un godināt 
latviešu valodu kā mūsu valsts valodu. Ieskatieties 
arī Eiropas Padomes oficiālajā Eiropas Valodu die-
nas mājaslapā http://edl.ecml.at/, kur informācija 
ir arī latviešu valodā.

Plašāka informācija: http://www.valoda.lv/Ak-
tualitates/Eiropas_Valodu_dienas_2016_pasaku-
mi/1716/mid_522.

http://bit.ly/2c5cfu3
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1972-aicinam-skolotajus-uz-seminaru-par-jauniesu-sadarbibas-iespejam-eiropa
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1972-aicinam-skolotajus-uz-seminaru-par-jauniesu-sadarbibas-iespejam-eiropa
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1972-aicinam-skolotajus-uz-seminaru-par-jauniesu-sadarbibas-iespejam-eiropa
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_Valodu_dienas_2016_pasakumi/1716/mid_522
http://edl.ecml.at/
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_Valodu_dienas_2016_pasakumi/1716/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_Valodu_dienas_2016_pasakumi/1716/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_Valodu_dienas_2016_pasakumi/1716/mid_522
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Aicina pašvaldības pieteikties sabiedrības 
veselības veicināšanas finansējumam

Veselības ministrija atgādina, ka Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra 12. jūlijā ir izsludinājusi iero-
bežotu atlasi projektiem (pirmajai kārtai), kuru 
mērķis ir no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 
31. decembrim īstenot pasākumus sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Paš-

valdības līdz 22. septembrim var iesniegt pietei-
kumus, lai pretendētu uz Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzfinansējumu veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumiem tādās jomās kā 
aptaukošanās mazināšana, veselīgs uzturs, fiziskās 
aktivitātes, profilaktisko pārbaužu veicināšana, at-
karību izraisošo vielu lietošanas profilakse u.c.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

Labklājības ministrija izsludina trešo 
iepirkumu elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem

Labklājības ministrija (LM) 14. septembrī izsludinā-
ja trešo iepirkumu elastīga bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem, kas sniegs pakalpojumus 
Jelgavas, Rīgas un Valmieras pilsētu teritorijās, kā 
arī blakuspašvaldību teritorijās.

Piedāvājumus trešajam iepirkumam var iesniegt 
līdz 3. oktobra plkst. 15 LM Personāla un dokumen-
tu pārvaldības departamentā Skolas ielā 28 Rīgā.

Iepirkuma nolikums un skaidrojošā informācija 
piedāvājuma formu aizpildīšanai ir publicēta LM tī-
mekļa vietnē http://www.lm.gov.lv/text/3532.

LM aicina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzē-

jus un pirmsskolas izglītības iestādes, kas darbojas 
Rīgas, Jelgavas vai Valmieras pilsētu teritorijās vai 
tuvāko pašvaldību teritorijās, izvērtēt iespēju pie-
teikties atkārtotā iepirkuma konkursā.

Ja kādam uzņēmumam (Jelgavā, Rīgā un Valmierā) 
ar nestandarta darba laiku ir vēlme iesaistīties pro-
jektā, aicinām sazināties ar projekta vadības grupu.

LM informē, ka pirmo divu iepirkuma rezultātā at-
lasīti 59 elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, to skaitā viens bērnudārzs Valmierā un 
četri bērnudārzi Rīgā. Šobrīd noslēgti 59 līgumi par 
pakalpojuma sniegšanu, 59 vecākiem ir iespēja sa-
ņemt bērnu aprūpi ārpus standarta darbalaika (no 
sešiem vakarā līdz astoņiem no rīta, kā arī brīvdie-
nās).

Plašāka informācija 5. pielikumā.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Saeima pirmajā lasījumā atbalsta 
lidmašīnu pasažieru datu apstrādes likumu

Saeima 15. septembrī pirmajā lasījumā atbalstīja 
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumu, ar kuru 
tiks izveidots lidmašīnu pasažieru datu reģistrs (PDR).

Likums vajadzīgs tāpēc, lai drošības iestādes varētu 
apstrādāt lidmašīnu pasažieru datus, veikt to analī-
zi smagu un sevišķi smagu noziegumu novēršanai, 
atklāšanai, pierādījumu avotu noskaidrošanai, kā 
arī valsts drošības, sabiedriskās kārtības un drošī-
bas apdraudējumu novēršanai.

Līdz ar jauniem teroristu uzbrukumiem par šāda 
regulējuma vajadzību vienojušās ES dalībvalstis, un 
tieši Latvijas prezidentūras laikā tika panākta vie-
nošanās par šādas ES direktīvas ieviešanu, deputā-
tus par likumprojektu atbildīgās Saeimas Aizsardzī-
bas un iekšlietu komisijas sēdē iepriekš informēja 
Iekšlietu ministrijas pārstāvji. ASV un Austrālija jau 
izmanto šo datu sistēmu, Eiropā pagaidām Lietuva, 
Igaunija, Ungārija, Beļģija un Latvija strādā pie šī re-
gulējuma ieviešanas.

Šādu datu saņemšana ļaus atklāt jaunas personas, 
kas līdz šim nebija iestāžu uzraudzības lokā, bet ir 

http://www.lm.gov.lv/news/id/7142
http://www.lm.gov.lv/news/id/7142
http://www.lm.gov.lv/news/id/7142
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p5.pdf
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iesaistītas noziegumu izdarīšanā.

Likumprojekts paredz iekļaut datus reģistrā, kuru 
pārraudzīs Drošības policija, bet tā turētājs būs 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Reģistrā 
tiks iekļauti dažādi dati par personu, galvenokārt 
tas, ko cilvēks aizpilda, pērkot lidmašīnas biļeti. Tā-
pat reģistrā būs redzamas, piemēram, izlidošanas 

kontroles sistēmā pieejamās ziņas par pasažiera 
nododamo bagāžu un valsts robežas šķērsošanas 
vieta, caur kuru pasažieris ieceļos Latvijā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/
aktualitates/saeimas-zinas/25099-saeima-pirma-
ja-lasijuma-atbalsta-lidmasinu-pasazieru-datu-ap-
strades-likumu.

Augu karantīnas slimību izplatības riski

Lai izvairītos no bīstamām augu slimībām, Valsts 
augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina pircējus 
rudens sezonā, iegādājoties augļkokus un dekora-
tīvos stādus, pārliecināties par to izcelsmi, pievērst 
uzmanību augu pases esamībai un tur norādītai 
informācijai, iegādāties augus no zināmām stādau-
dzētavām.

Kopš 2016. gada 1. janvāra VAAD inspektori, veicot 
pārbaudes stādu tirdzniecības vietās lielveikalos un 
dārzkopības centros, konstatējuši 122 bakteriālās 
iedegas (Erwinia amylovora) saimniekaugus ābeles, 

pīlādžus, cidonijas bez augu pasēm vai ar neatbil-
stošām augu pasēm. Par augu karantīnas normatī-
vajos aktos noteikto prasību pārkāpumu ierosinātas 
sešas administratīvo pārkāpumu lietas. Septembra 
sākumā Latvijas interneta veikalā konstatēti vairāki 
augu stādu tirdzniecības pārkāpumi, tajā skaitā vei-
kals tirgoja ābeles, bumbieres un cidonijas, kuras 
audzētas Polijas stādaudzētavā, kas neatbilst prasī-
bām par bakteriālās iedegas saimniekaugu ieveša-
nu Latvijā. Nedrošo stādu tirdzniecība pārtraukta, 
uzsākta administratīvo pārkāpumu lieta.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
augu-karantinas-slimibu-izplatibas-riski?id=8218.

LPS NESASKAŅO

VSS-849 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jū-
nija noteikumos nr. 508 “Noteikumi par aizsargjos-
lām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsarg-
joslu platumu””, 6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos nr. 193 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām 
personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla soci-
ālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas notei-
kumi””, 7. pielikums.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25099-saeima-pirmaja-lasijuma-atbalsta-lidmasinu-pasazieru-datu-apstrades-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25099-saeima-pirmaja-lasijuma-atbalsta-lidmasinu-pasazieru-datu-apstrades-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25099-saeima-pirmaja-lasijuma-atbalsta-lidmasinu-pasazieru-datu-apstrades-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25099-saeima-pirmaja-lasijuma-atbalsta-lidmasinu-pasazieru-datu-apstrades-likumu
http://www.zm.gov.lv/presei/augu-karantinas-slimibu-izplatibas-riski?id=8218
http://www.zm.gov.lv/presei/augu-karantinas-slimibu-izplatibas-riski?id=8218
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p7.pdf
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VSS-889 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.2 Baseina ielā 18, Liepājā, no-
došanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-890 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamās mā-
jas “Talcinieki-1”, Skaistkalnes pagastā, Vecumnie-
ku novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Vecum-
nieku novada pašvaldības īpašumā”

VSS-870 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu””

VSS-876 – Likumprojekts “Grozījums Autopārvadā-
jumu likumā”

VSS-877 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 
transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “At-
tīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infra-
struktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi”

VSS-887 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.462 
“Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidoša-

nas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas 
koncepciju””

VSS-874 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Nākotnes ielā 16, Stendē, 
Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-875 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos 
Nr.111 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stip-
rināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas 
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un re-
ģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība””

VSS-882 – Noteikumu projekts “Noteikumi par zve-
jas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”

VSS-883 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos 
Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā 
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) iz-
sniegšanu””

“Rīgas Enerģētikas dienas 2016”

Otrdien, 20. septembrī, sāksies “Rīgas Enerģētikas 
dienas 2016”, ko tradicionāli organizē Rīgas pašval-
dības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) 
kopā ar sadarbības partneriem.

Šogad Rīgas Enerģētikas dienas tiks atklātas ar Vā-
cijas–Baltijas Tirdzniecības kameras (AHK) organi-
zētu konferenci “Energoefektīva ēku būvniecība 
un rekonstrukcija” viesnīcas “Radisson BLU Dauga-
va Hotel” (Rīgā, Kuģu ielā 24) konferenču zālē. Kon-
ferences dalībnieki varēs iepazīties ar vairākiem 
referātiem un prezentācijām par Vācijā īstenotiem 
energoefektīviem projektiem un jaunajām tehno-
loģijām.

Šajās dienās Latviju apmeklē pārstāvji no vairākiem 
vācu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar energoefek-

tīvu ēku celtniecību un rekonstrukciju, un viņi ir 
ieinteresēti sadarboties ar Latvijas uzņēmumiem. 
21. septembrī paredzētas Vācijas firmu pārstāvju 
individuālās tikšanās ar Latvijas uzņēmumiem.

22. septembrī tiks noskaidrotas vērtīgākās Latvijas 
ēkas un paziņoti konkursa “Ilgtspējīgākā ēka un 
projekts 2016” uzvarētāji.

“Rīgas enerģētikas dienas 2016” ilgs līdz 20. oktob-
rim, un to kalendārā ietverti deviņi pasākumi – gan 
atvērto durvju dienas renovētajās mājās, gan vairā-
kas konferences, gan arī starptautiskā izstāde “Vide 
un enerģija 2016” BT1 izstāžu kompleksā Ķīpsalā.

8. pielikumā – “Rīgas enerģētikas dienu 2016” 
programma, 9. pielikumā – konferences “Energo-
efektīva ēku būvniecība un rekonstrukcija” pro-
gramma.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40398991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399018
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399018
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399028
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p9.pdf
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“Uzņēmēju dienas Latgalē 2016” Rēzeknē

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kamera (LTRK) – sadarbībā 
ar Latgales Plānošanas reģionu aicina pašvaldības 
un uzņēmējus piedalīties “Uzņēmēju dienās Latga-
lē 2016”, kas notiks 23. un 24. septembrī Latgales 
vēstniecībā “GORS” Rēzeknē, Pils ielā 4.

“GORA” lielajā koncertzālē apmeklētāji varēs ie-
pazīties ar Latgales novadu pašvaldību piedāvāju-

mu, katram novadam raksturīgajiem produktiem, 
pakalpojumiem, tūrisma informāciju un uzņēmu-
miem, bet plašajās pirmā un otrā stāva telpās būs 
skatāmi Latgales reģiona un visas Latvijas jaunākie 
ražojumi. Pie koncertzāles varēs baudīt Latgalei 
raksturīgos gardumus mājražotāju un amatnieku 
gadatirgū, kā arī apskatīt Nacionālo bruņoto spē-
ku tehniku. “SEB līzings” apmeklētājiem piedāvās 
iespēju iepazīties ar vairāk nekā 40 jaunākajiem 
automašīnu modeļiem un doties arī izmēģinājuma 
braucienā ar kādu no tām.

Līdzīgi kā pērn rīkotajās “Uzņēmēju dienās Latga-
lē”, kas notika Daugavpilī, arī šogad uzņēmējiem 
būs iespēja iegūt zināšanas Biznesa iespēju foru-
mā, kas tiek rīkots sadarbībā ar SEB banku un tās 
piesaistītajiem ekspertiem.

Daugmalē atzīmēs latviešu strēlnieku 
simtgadi

Tieši pirms 100 gadiem Nāves salā vācu karaspēks 
veica lielāko ķīmisko gāzu uzbrukumu Pirmā pasau-
les kara laikā Latvijas teritorijā, kurā dzīvības zau-
dēja vairāk nekā simts latviešu strēlnieku. Pieminot 
viņu varonību, Ķekavas novada pašvaldība no 23. 
līdz 25. septembrim rīko trīs dienu pasākumu “Lat-
viešu strēlnieki Nāves salā”.

Pasākuma cikls aizsāksies 23. septembrī ar starp-
tautisku konferenci “Ķīmisko ieroču pielietošana: 
Latvijas (Ķekavas) un Beļģijas (Ipras) vēsturiskais 
mantojums. Mūsdienu izaicinājumi”. Pēc konfe-
rences Daugmales multihallē notiks filmu vakars, 
kurā varēs noskatīsies trīs filmas par latviešu strēl-
niekiem, kā arī apskatīt NBS izstādi par ķīmiskajiem 
ieročiem un Ķekavas novadpētniecības muzeja iz-
stādi “Latviešu strēlnieku cīņās 1915–1916”.

24. septembrī Nāves salā notiks svinīgā ziedu nolik-
šana pie pieminekļa Nāves salas aizstāvjiem. Visas 

šīs dienas laikā iedzīvotāji aicināti dāvāt ziedus, lai 
kopīgi veidotu ziedu zvaigzni latviešu strēlniekiem 
pieminekļa pakājē. Tāpat visas dienas garumā inte-
resenti varēs gida pavadībā iepazīt Nāves salas no-
tikumus pirms 100 gadiem, nobaudīt karavīru lauku 
gardumus un apskatīt NBS izstādi par ķīmiskajiem 
ieročiem. Uz Nāves salu varēs nokļūt, pārceļoties 
ar laivām un lielu plostu. Pēc aktivitātēm Nāves 
salā latviešu strēlnieku piemiņai sestdienas vakarā 
Daugmales multihallē notiks NBS orķestra koncerts 
un balle strēlnieku garā ar grupu “Rumbas kvartets”.

25. septembrī ikviens aicināts piedalīties piemiņas 
dievkalpojumā latviešu strēlniekiem Doles-Ķeka-
vas ev. lut. baznīcā, bet pēc tā pievienoties ziedu 
nolikšanā Nāves salā kritušo strēlnieku Brāļu ka-
pos: plkst. 13:30 – Ikšķiles Vecajos kapos un plkst. 
14:30 – Salaspils novada Vecpelšu Brāļu kapos.

Vairāk par pasākumu: www.kekavasnovads.lv.

Pasākumu programma 10. pielikumā; konferences 
programma 11. pielikumā.

http://www.kekavasnovads.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_35_p11.pdf
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12. reizi Ventspilī Krievu kultūras dienas

Krievu kultūras dienas 
“Laiki un laikmeti…” no-
tiek no 16. septembra 
līdz 15. oktobrim, un to 
mērķis ir atklāt krievu 
kultūras daudzveidību 
un krievu cilvēku garīgu-
mu, parādīt viņu saikni ar 

Latvijas vēsturi un Ventspili, maksimāli piesaistīt 
ventspilniekus un kurzemniekus piedāvātajai kul-
tūras programmai.

Šīs nedēļas nogalē 24. septembrī notiks Ventspils 
pilsētas domes atbalstīts pasākums “Ventspils 
KVN kauss”, kurā piedalīsies trīs KVN Augstākās 

līgas komandas: “Sojuz” no Tjumeņas apgabala, 
“Detektivnoje agentstvo “Lunnij svet”” (“DALS”) no 
Belgorodas un “Lučšije druzja” no Minskas.

25. septembrī ar vēsturisku lekciju “Ar svēto Geor-
giju uz karogiem...” sāksies lekciju cikls par Krievi-
jas līdzdalību Latvijas vēsturiskajos notikumos, ko 
papildinās Ventspils vēsturisko rekonstrukciju klu-
ba paraugdemonstrējumi.

26. septembrī Ventspils 3. vidusskolā tiks atvērta 
mākslas izstāde “Latvijas krievu gleznotāji”.

Vairāki pasākumi paredzēti arī oktobrī – ekskursijas, 
koncerti, muzikāli izklaides vakari, dzejas un literāri 
pasākumi. Krievu kultūras dienas Ventspilī noslēg-
sies 15. oktobrī ar koncertu “Uz visiem laikiem...”.

Liepājā velobrauciens “Pilsētā bez auto”

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību veselīgam un 
aktīvam dzīvesveidam, Liepājā Eiropas mobilitātes 
nedēļā 24. septembrī notiks tradicionālais tautas 
velobrauciens “Pilsētā bez auto”.

Reģistrācija dalībai velobraucienā sāksies plkst. 11 
pie Liepājas domes (Rožu ielā 6), bet starts plānots 

plkst. 12. Maršruts būs apmēram 10,7 km garš.

Noslēgumā ikviens velobrauciena dalībnieks varēs 
piedalīties jautrās un radošās aktivitātēs, veikt ve-
selības mērījumus Rīgas Stradiņa universitātes Lie-
pājas filiāles veselības teltī, kā arī darboties Valsts 
policijas informatīvajā teltī kopā ar runci Rūdi un 
bebru Bruno.

Saldū aicina veikt 160 vingrinājumus par 
godu pilsētas apaļajai jubilejai

24. septembrī notiks pasākums aktīvās atpūtas cie-
nītājiem “160 vingrinājumi Saldus pilsētai”, kas būs 
sportiska dāvana Saldum 160 gadu jubilejā.

Lai iepazītu sporta veidus, ar kādiem var nodarbo-
ties Saldus novadā, katrs sporta entuziasts varēs 
veikt 23 Saldus novada sporta biedrību sagatavo-
tos 160 vingrinājumus. Rezultatīvākos gaida vērtī-
gas balvas!

Vairāk informācijas: www.saldus.lv.

http://www.saldus.lv
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Salaspilī – Knuta Skujenieka dienas

Septembris Salaspilī tiek pavadīts dzejnieka Knuta 
Skujenieka zīmē. 24. septembrī plkst. 16 Salas-
pils kultūras namā “Enerģētiķis” visi laipni aicināti 
uz ikgadējām Knuta dienām, kas šogad notiks jau 
16. reizi. Viesos būs pats Knuts Skujenieks, dzej-

nieks Māris Salējs, mūziķis Uldis Fridrihsons un iz-
devniecības “Jumava” pārstāvji.

Šeit varēs apskatīt arī fotogrāfiju izstādi “Knutifikā-
cija”, ko veidojuši fotomākslinieki Viktorija Eksta un 
Paulis Jakušonoks.

Miķeļdienas andelēšanās Jēkabpilī

25. septembrī Krustpils saliņā norisināsies Miķeļ-
dienas gadatirgus, kas ir tradicionāls Jēkabpils pil-
sētas rudens ražas svētku pasākums, kurā apmek-
lētājiem līdz ar iepirkšanos tirdziņā ir iespēja bau-
dīt arī kultūras programmu.

Tāpat apmeklētāji varēs apciemot Jēkabpils dzīv-
nieku patversmes telti, notiks arī tradicionālais 
konkurss “Varenākais ķirbis”, darbosies piepūša-
mās atrakcijas un velokarti bērniem, notiks izjādes 
ar ponijiem un radošā darbnīca “Pie Zīļuka”.

Plkst. 13 interesenti tiek aicināti uz projekta “Sau-
les gadskārtas Jēkabpilī” trešo interaktīvo lekciju 
“Rudens saulgrieži – Miķeļi un apjumības”, ko va-
dīs folkloriste, filoloģe, Liepājas Universitātes lek-
tore, Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā 
institūta pētniece Mg. philol. Gita Girņus.

Daugavpilī, Rotko centrā – rudens sezonas 
atklāšana
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

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

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

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

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

Ziņas sagatavojuši: Dzintra Āboliņa, Vineta Bērziņa, Vasilijs Ginko, Zane Ģirne, Agnese Reķe un Elīna 
Serkova

Apkopojusi Gunta Klismeta

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

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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