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AKTUALITĀTES

Latvijas delegācija piedalās Eiropas 
Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa plenārsēdē Strasbūrā

Strasbūrā no 18. līdz 21. oktobrim notika kārtējā 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongresa plenārsēde. Latvijas delegāciju tajā 
pārstāvēja Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
Māra Juzupa, Kārsavas novada domes priekšsē-
dētāja Ināra Silicka un Mazsalacas novada domes 

priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

Kongresa 31. plenārsēde iezīmējās ar jauna prezi-
denta, palātu un komiteju vadītāju vēlēšanām, kā 
arī kongresa prioritāšu noteikšanu 2017.–2020. ga-
dam. Pirmo reizi kongresa vēsturē par tā prezidenti 
tika ievēlēta sieviete, Austrijas pārstāve Gudruna 
Moslere-Tērnstrema (Gudrun Mosler-Törnström), 
kas septiņus gadus aktīvi piedalījusies kongresa 
darbā un demokrātijas veicināšanā – piedalījusies 
daudzās vietējās demokrātijas monitoringa vizītēs 
(t.sk. Lietuvā), kā arī pašvaldību vēlēšanu novēro-
šanas misijās.

Saistībā ar Igaunijas prezidentūru Eiropas Pado-
mes Ministru komitejā uz plenārsēdi tika uzaicināts 
Igaunijas iekšlietu ministrs Hanno Pevkurs, lai ie-
pazīstinātu klātesošos ar prezidentūras iniciatīvām 
saistībā ar Turcijas un Ukrainas politisko situāciju. 
Runājot par demokrātijas reformām Ukrainā, mi-
nistrs uzsvēra: “Tikai konstitucionāli garantēta de-
centralizācija būs pamats demokrātijai reģionālajā 
un vietējā līmenī.” Turklāt ministrs Igauniju minē-
ja kā paraugu e-demokrātijai Eiropā un ierosināja 
kongresam pievērst lielāku uzmanību e-demokrāti-
jai un tās attīstībai citās Eiropas valstīs.

Kongresa plenārsēdē tika apstiprināti vairāki ziņo-
jumi ar ieteikumiem. To vidū: “Romu un klejotāju 
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situācija, ņemot vērā pieaugošo rasismu un kseno-
fobiju”, “Vietējā demokrātija Kiprā”, “Sieviešu poli-
tiskā līdzdalība un pārstāvība vietējā un reģionālajā 
līmenī”, “Vietējā un reģionālā demokrātija Hor-
vātijā”. Ar ziņojumiem var iepazīties šeit: http://

www.coe.int/t/congress/texts/recommendations_
en.asp?mytabsmenu=6.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos  

un Latvijas delegācijas sekretāre

Interešu izglītība ir visciešākajā saskarē ar 
karjeras izglītību un kompetencēs balstītu 
pieeju

Interešu izglītība ir definēta kā personas individu-
ālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana, inte-
rešu izglītības programmu un iestāžu prioritāte pa-
liek nemainīga – bērnu intelektuālā attīstība, spēju 
un talantu izkopšana, pašizglītības un karjeras izglī-
tības veicināšana.

Tehniskā jaunrade ir viena no interešu izglītības jo-
mām, kuras nozīme šobrīd īpaši aktualizējies sais-
tībā ar skolēnu sociālo prasmju pilnveidi un kar-
jeras vadības prasmju veidošanu, kā arī iespējām 
bērniem un jauniešiem praktiski darboties, iegūt 
jaunu pieredzi, veidot saikni starp formālajā un ne-
formālajā izglītībā apgūtajām zināšanām, iemaņām 
un prasmēm.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) projektā “Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspē-
jas uzlabošana”, lai aktualizētu skolēnu interešu 

izglītības apguvi caur STEM priekšmetiem, iesaistot 
Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldības, 
18. un 19. oktobrī organizēja divu dienu semināru 
“Interešu izglītības attīstība un vieta izglītības sistē-
mas pārmaiņu procesā”.

Pirmajā dienā semināra dalībnieki tikās Maltas vi-
dusskolā. Novada domes priekšsēdētājs Monvīds 
Švarcs iepazīstināja ar novada attīstības stratēģiju 
un izglītības lomu uzņēmējdarbības attīstībā no-
vadā. Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 
klātesošos informēja par izglītības attīstības strat-
ēģiju, interešu izglītību novadā un Kaunatas, Naut-
rēnu un Maltas vidusskolas realizētajiem moderni-
zācijas projektiem.

Semināra dalībniekus ar interešu izglītībai pieeja-
mo finansējumu no ES struktūrfondiem pasāku-
mam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” (SAM 8.3.2.2.) iepazīstināja Kristīne 
Grundmane, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
Struktūrfondu departamenta eksperte.

Par pašvaldību sadarbības tīklu un salīdzināmo 
datu datubāzes izmantošanas iespējām informēja 
Jānis Upenieks, NFI projekta IT administrators un 
analītiķis.

Semināra dalībnieki apmeklēja arī zirgaudzētavu, 
iepazinās ar “Jauno zirgu pajūgu braucēju skolas” 
dalībnieku iegūtajām prasmēm. Emocionālus brī-
žus sagādāja tikšanās ar vienu no labākajiem ģitāru 
meistaru valstī Jāni Kuzminsku, kurš jau piecus ga-
dus darbojas pavisam netradicionālā nozarē – viņš 
izgatavo elektriskās ģitāras. Meistars turpmāk plā-
no ne tikai izgatavot ģitāras, bet arī piedāvāt iespē-
ju interesentiem vērot to tapšanu, kā arī aplūkot 
ģitāru kolekciju, kas visu laiku papildinās topošajā 
ģitāru muzejā.

Rēzeknes pilsētā semināra dalībnieki varēja ap-
meklēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), tās 
prorektore Angelika Juško-Štekele, mācību daļas 
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vadītāja Alvīne Kazinika un Inženieru fakultātes 
dekāne Ērika Teirumnieka pastāstīja par RTA or-
ganizēto skolēnu zinātniski pētniecisko darbību un 
interešu izglītību. RTA mērķis ir ar interešu izglītību 
3.–9. klašu grupā radīt interesi skolēnos par STEM 
virziena priekšmetiem, lai palielinātu to jauniešu 
skaitu, kuri izvēlas studijas STEM jomā un turpina 
strādāt ražošanā. Akadēmija piedāvā skolēniem ie-
saistīties Robotikas (ar dažādām priekšzināšanām), 
Elektronikas, Vides izlūku, Jauno ķīmiķu skolas, 
Jauno inženieru skolas, Programmēšanas, Meha-
tronikas, Vides un cilvēka veselības, Vides, interje-
ra, modes dizaina u.c. programmās.

Īpaši jāatzīmē Rēzeknes pilsētas Austrumlatvijas 
radošo pakalpojumu centrs (ARPC) “Zeimuļs”, kurš 
apmeklētājiem durvis atvēra 2012. gada 1. sep-
tembrī. “Zeimuļa” aktivitātes paredzētas bērniem 
un jauniešiem no 4 līdz 25 gadu vecumam, bet ir 
nodarbības, kurās piedalās bērni un viņu vecāki. In-
terešu izglītības nodaļā 2016./2017. m.g. darbojas 
82 interešu izglītības programmas.

“Zeimuļā” semināra dalībniekus uzrunāja Rēzeknes 
pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Barta-
ševics. Viņš atzīmēja izglītības, tai skaitā interešu 
izglītības, nozīmi cilvēkkapitāla attīstībā pilsētā. Ar 
Rēzeknes pilsētas attīstības tendencēm iepazīsti-
nāja Georgs Orlovs, Rēzeknes pilsētas Attīstības 
pārvaldes vadītājs; par Rēzeknes pilsētas izglītības 
sistēmu, tai skaitā interešu izglītības attīstību, pa-
stāstīja Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas Izglītī-
bas pārvaldes vadītājs.

Semināra dalībnieki iepazinās ar interešu izglītības 
organizāciju ARPC “Zeimuļs”, noklausoties Interešu 

izglītības nodaļas metodiķes Agitas Gailišas infor-
māciju. Dalībnieki iepazinās ar “Zeimuļu” un to, kā 
strādā tehniskās jaunrades un kokapstrādes pulciņi.

Interesi izraisīja Rīgas Tehniskās universitātes pēt-
nieka Bruno Žugas prezentācija par moderno inte-
rešu izglītību, par IT nākotnes attīstību un to ietek-
mi uz veselību.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
koncertzāli “GORS”.

Paldies visiem, kas mērojāt tuvus un tālus ceļus un 
piedalījāties seminārā “Interešu izglītības attīstība 
un vieta izglītības sistēmas pārmaiņu procesā”, it 
īpaši Ligitai Ginterei, LPS Izglītības un kultūras ko-
mitejas vadītājai un Jaunpils novada domes priekš-
sēdētājai.

Sirsnīgs paldies Rēzeknes novada domes priekšsē-
dētājam Monvīdam Švarcam un Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševi-
cam par atbalstu un mums veltīto laiku!

Pateicība par veiksmīgo sadarbību Vilim Deksnim 
un Arnoldam Drelingam. Pateicoties tehniskajām 
iespējām un LPS padomniekam IT jautājumos Gun-
taram Krasovskim, semināra videoieraksti ir pie-
ejami LPS YouTube kontā: http://ej.uz/lpsyoutube.

Tiešā pieeja visu semināra videoierakstu sarak-
stam: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt
iZjDjhu6DxmXpgmBoNBW-XziKhls6b.

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

Videokonferencē “Vardarbības atpazīšana 
un profesionāļu rīcība tās novēršanā” 
diskutē par vardarbību ģimenēs

19. oktobrī LPS sadarbībā ar Labklājības ministriju 
rīkoja videokonferenci “Vardarbības atpazīšana un 
profesionāļu rīcība tās novēršanā”.

Videokonferences darba kārtībā bija šādi jautājumi:

1) vardarbības ģimenē specifika, valsts apmaksātie 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbības 
upuriem (Zane Zvirgzdiņa, resursu centra “Mar-

ta” juriste);

2) kā uzrunāt cietušos un piedāvāt palīdzību (Zane 
Avotiņa, krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” 
direktore, psiholoģe);

3) rīcība un sadarbība praksē, risinot vardarbības 
gadījumus (Janeks Bahs, Valsts policijas Tukuma 
nodaļas priekšnieks);

4) ieteikumi sociālajiem dienestiem darbam ar var-
darbības upuriem (Labklājības ministrijas spe-
ciālisti).

http://ej.uz/lpsyoutube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6DxmXpgmBoNBW-XziKhls6b
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6DxmXpgmBoNBW-XziKhls6b
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Videokonferenci kopā vēroja skatītāji no 276 IP ad-
resēm.

Klātienē videokonferencē piedalījās Rīgas, Tukuma, 
Rēzeknes novada, Salaspils novada un Alsungas no-
vada speciālisti, kā arī LSK krīzes centra “Burtnieks” 
vadītāja Ieva Antonsone. Speciālisti diskutēja par 
trūkstošo dažādos prakses līmeņos, dalījās ar savu 
rīcību vardarbības profilaksē, darbā ar vardarbībā 
cietušajiem un vardarbību veikušajiem. Lai uzlabo-
tu vardarbības novēršanu, būtiska ir veiksmīga sa-
darbība starp institūcijām un starp profesionāļiem, 
speciālistu profesionalitāte, resursu pieejamība un 
sabiedrības attieksmes maiņa.

Liels paldies kolēģiem un sadarbības partneriem, 
kuri dalījās ar savu pieredzi, pārdomām, viedokli 
par nepieciešamajām izmaiņām!

Videokonferences “Vardarbības atpazīšana un pro-
fesionāļu rīcība tās novēršanā” ieraksts un prezen-
tācijas pieejamas LPS interneta vietnē: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3362-
videokonference-vardarbibas-atpazisana-un-
profesionalu-riciba-tas-noversana.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

Sēde notiks 25. oktobrī plkst. 10 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē.

Dienas kārtība:

1. Par pašvaldību budžetu 2017. gadā. 

2. Kontu reģistra izveide, reģistra izmantošana 
efektīvas nodokļu administrēšanas sistēmas, 
t.sk. NĪN, darbības nodrošināšanai (uzaicināts 
Finanšu ministrijas pārstāvis).

(Saeimā iesniegtajā 2017. gada valsts budžetu 
pavadošo likumprojektu paketē ir arī likumpro-
jekts “Kontu reģistra likums” (nr. 722/Lp12), kas 
paredz vienotu, centralizētu maksājumu iestāžu 
kontu reģistra izveidi. Ziņas iekļaušanai reģistrā 
sniegs kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības 
un maksājumu iestādes. Reģistrs būs valsts in-
formācijas sistēma, un tās pārzinis – VID. Viens 
no likumprojekta “Kontu reģistra likums” mēr-
ķiem ir nodrošināt efektīvu nodokļu adminis-
trēšanas sistēmas darbību, paredzot VID tie-
sības izmantot reģistrā iekļautās ziņas izpildes 
nodrošinājuma līdzekļu piemērošanai, piedziņai 
bezstrīda kārtībā, daļējai vai pilnīgai norēķinu 
operāciju apturēšanai, nodokļu kontroles pasā-
kumu plānošanai un nodrošināšanai, nodokļu 
administrēšanas plānošanai, informācijas par 
konta esamību noskaidrošanai administratīvajā 

procesā u.c. Problēma: pašvaldības, kas ir NĪN 
administrācija, likumprojektā kā tiešas sistēmas 
lietotājas nav paredzētas. Pārrunājamais jau-
tājums: kā pašvaldībām kļūt par Kontu reģistra 
lietotājām un iegūt tādas pašas tiesības, kādas 
paredzētas VID.)

3. Par Ekonomikas ministrijas piedāvātajiem at-
balsta stimuliem jaunuzņēmumiem, uzņēmēj-
darbības uzsācējiem un uzņēmumiem ar mazu 
ikgadējo apgrozījumu. Prognozētā pasākumu 
fiskālā ietekme uz valsts un pašvaldību budže-
tiem īstermiņā un ilgtermiņā (uzaicināts Ekono-
mikas ministrijas pārstāvis).

(Š.g. 27. septembrī valdībā tika atbalstīts Ekono-
mikas ministrijas sagatavotais “Konceptuālais 
ziņojums par uzņēmējdarbības uzsākšanas un 
mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turp-
māk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem”. 
Ziņojums piedāvā iespējamos atbalsta risināju-
mus trīs uzņēmējdarbības veicēju segmentiem: 
augošiem tehnoloģiju uzņēmumiem jeb jaunuz-
ņēmumiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un uz-
ņēmumiem ar mazu ikgadējo apgrozījumu. Pie-
dāvātie risinājumi uzņēmumu grupām paredz 
atbalstu arī samazināta nodokļu, t. sk. IIN, sloga 
veidā. Nav zināma prognozētā šo pasākumu fis-
kālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem 
īstermiņā un ilgtermiņā.

Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumprojekts 
kopā ar saistītajiem likumprojektiem iekļauts 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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likumprojekta “Par valsts budžetu 2017. gadam” 
likumprojektu paketē un jau iesniegts Saeimā.)

Sēdes tiešraidi varēs noskatīties LPS komiteju por-
tālā. Turpat atrodami arī sēdē izskatāmie doku-
menti.

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 tika nosū-
tīts e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nauris.
ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam interesēties ne vēlāk kā vienu dienu 
pirms sēdes sākuma!);

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

- jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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LPS Tehnisko problēmu komitejas 
izbraukuma sēde

PROJEKTS “LIETPRATĪGA PĀRVALDĪBA UN LATVIJAS 
PAŠVALDĪBU VEIKTSPĒJAS UZLABOŠANA”

Seminārs par pašvaldību sadarbības tīklu un salī-
dzināmo datu datubāzes izmantošanas iespējām 
notiks 26. oktobrī plkst. 11 Rundāles pilī.

Darba kārtība:

10.30–11.00 Reģistrācija, rīta kafija

11.00–11.05 Sēdes atklāšana

Aivars Okmanis, Rundāles novada 
domes priekšsēdētājs, LPS Tehnisko 
problēmu komitejas priekšsēdētājs

11.05–11.45 NFI projekta sākotnējie uzstādījumi, 
izaicinājumi un rezultāti

Māris Pūķis, LPS vecākais padom-
nieks, NFI projekta vecākais eksperts

11.45–12.30 Rezultatīvo rādītāju iegūšanas ie-
spējas, izmantojot pašvaldību bu-
džetus. Vidēja termiņa budžets un 
tā sasaiste ar attīstības plānošanu

Inga Vilka, SIA “Publiskās pārvaldes 
konsultācijas”

12.30–13.15 Pusdienas

13.15–14.00 NFI projekta salīdzināmās datubā-
zes – informācijas sistēmas BLIS – iz-
mantošanas iespējas, dati par paš-
valdību autoceļu finansējumu

Jānis Upenieks, NFI projekta datu-
bāzes administrators

Aino Salmiņš, LPS padomnieks, NFI 
projekta pašvaldību sabiedrisko pa-
kalpojumu un mājokļu politikas tīkla 
koordinators

14.00–14.30 Mājokļu politikas risinājumi Jelgavas 
novadā

Antra Alksne, SIA “Jelgavas novada 
KU” Valdes priekšsēdētāja

14.30–15.00 Ādažu novada domes Saimniecības 
un infrastruktūras daļas teritoriālās 
apsaimniekošanas modeļa reformas 
izstrāde

Juris Antonovs, Ādažu novada do-
mes deputāts, projekta vadītājs

15.00–15.20 Kafijas pauze

15.20–17.00 Rundāles pils apskate. Sanāksmes 
noslēgums

Reģistrācijas saite: https://goo.gl/forms/tu4JNpp-
CKljF3kIf1

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

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
https://goo.gl/forms/tu4JNppCKljF3kIf1
https://goo.gl/forms/tu4JNppCKljF3kIf1
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LPS Novadu apvienības Valdes sēde

Sēde notiks 28. oktobrī plkst. 10 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par VARAM plāna projektu sadarbības teritoriju 
veidošanā.

2. Par situāciju pedagogu atalgojuma jautājumā.

3. Par priekšlikumiem Novadu apvienības Valdes 
sēdēs 2017. gadā skatāmajiem jautājumiem.

4. Dažāda informācija.

Sēdē izskatāmie dokumenti būs pieejami LPS komi-
teju 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 tika nosū-
tīts e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nauris.
ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam interesēties ne vēlāk kā vienu dienu 
pirms sēdes sākuma!);

- kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sēdes”;

- jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

Seminārs par sagatavotajiem 
priekšlikumiem degradēto teritoriju 
klasifikācijai, to noteikšanai un 
informācijas iegūšanai

Seminārs notiks 2. novembrī plkst. 13 LPS ēkā Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē. Semināru vadīs 
Maija Bērziņa, Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes docente.

Darba kārtība:

13:00–13:05 Semināra atklāšana (VARAM Zemes 
politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kā-
postiņš)

13:05–13:10 Komanda un tās uzdevumi (Maija 
Bērziņa)

13.10–13.20 Spēkā esošo normatīvo aktu analīze 
(lektore Mg. sc. ing. Dace Didrihsone)

13.20–13.30 Informācija par degradētajām teri-
torijām pašreizējos teritorijas plā-
nojumos (lektore Mg. oec. Aina Pa-
labinska)

13.30–13.40 Pašvaldību un valsts institūciju spe-
ciālistu aptaujas rezultāti (profesore 
Dr. oec. Anda Jankava)

13.40–13.50 Ekspertu viedoklis par zemes degra-
dācijas noteikšanas kritēriju savstar-

pējo ietekmi (pētniece Dr. oec. Dace 
Platonova)

13.50–14.00 Kafijas pauze

14:00–14:30 Priekšlikumi degradēto teritoriju 
klasifikācijai zemes degradācijas 
kontekstā (profesore Dr. oec. Velta 
Paršova). Diskusija

14:30–15:00 Priekšlikumi degradēto teritoriju 
klasifikācijai augsnes degradācijas 
kontekstā (profesors Dr. agr. Aldis 
Kārkliņš). Diskusija

15.00–15.50 Priekšlikumi par degradēto teritoriju 
informācijas iegūšanu un uzturēša-
nu (profesors Dr. agr. Aldis Kārkliņš, 
docente Dr. sc. ing. Maija Bērziņa). 
Diskusija

15.50–16.00 Ieteikumi zemes turpmākai izman-
tošanai atbilstoši noteiktajam aug-
snes degradācijas veidam (profesors 
Dr. agr. Aldis Kārkliņš)

Seminārs būs pieejams tiešsaistē LPS mājaslapā 
www.lps.lv, sadaļā “Semināri un video – tiešraide” 
vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/tiesraide/. Tiešraides laikā varēs uzdot 
jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@
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
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 4. novembrī plkst. 10.30 Valkas 
kultūras namā Valkā, E. Dārziņa ielā 8.

Darba kārtība:

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

10.30–11.00 Valkas novada prezentācija (do-
mes priekšsēdētājs Armands Vents 
Krauk lis)

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

11.20–11.40 Pārrobežu sadarbība un projekti (Val-
kas novada attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja Gunta Smane)

IEPIRKUMI

11.40–11.55 Pašvaldībām aktuālais iepirkumu 
jomā (LPS iepirkumu speciāliste Dai-
na Dzilna)

11.55–12.50 Publisko iepirkumu organizēšanas 
aktualitātes (Iepirkumu uzraudzības 

biroja vadītāja Dace Gaile)

12.50–13.40 Saimnieciski izdevīgāko iepirkumu kri-
tēriji būvprojektiem un būvdarbiem 
(tai skaitā energoefektivitāte, zaļie kri-
tēriji) (Ilgtspējīgas būvniecības pado-
mes priekšsēdētājs Gints Miķelsons)

13.40–14.00 Ghetto Games 2017. gada aktualitā-
tes (Ghetto Football līderis Antons 
Semeņaks)

Pēc prezentācijas uz jautājumiem labprāt atbildēs 
arī Ghetto Vasaras akadēmijas līdere 
Sanda Brūna un Komunikācijas va-
dītāja Laura Dabare.

14.00–14.30 Pusdienas

14.30–18.00 Novada apskate (Pedeles taka; SIA 
“PEPI RER”, “efn Nord”, mākslas sko-
la, Valgas militārās tematikas parks 
(reklāma) – novads sekos laika pro-
gnozei un piedāvās iespējami labāko)

Lūgums pieteikt dalību līdz 24. oktobrim! Maksa 
par katru cilvēku virs noteiktās kvotas: 12 eiro. Uz-
manību, pierobeža! Lūdzu neaizmirst paņemt līdzi 
personu apliecinošus dokumentus!

7. Komunikācijas konferencē Briselē 
apspriež jomas aktualitātes

20. un 21. oktobrī Briselē norisinājās jau 7. Komuni-

kācijas konference EuroPCom, kurā piedalījās ar ko-
munikāciju saistīti profesionāļi no visas Eiropas. Kon-
ferencē norisinājās gan dažādu profesionāļu lekcijas, 
gan darbs grupās, gan ideju un pieredzes apmaiņa.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ
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Tā kā gan lekcijas, gan darbs grupās norisinājās pa-
ralēli, divās konferences dienās tika apskatīts ļoti 
plašs jautājumu loks saistībā ar vizuālo un citu ko-
munikāciju, sociālajiem medijiem utt. “Veidojot vi-
zuālo komunikāciju, pirmām kārtām jāņem vērā, ka 
tas, kas bija aktuāls pat tikai pirms pusgada, šodien 
var būt daudz mazāk aktuāls. Mūsdienu pasau-
lē nekas nestāv uz vietas, arī komunikācija,” savā 
runā uzsvēra lektors no Īrijas Dirmads Makmahū-
na (Diarmaid Mac Mathúna), kurš iepazīstināja ar 

jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem ko-
munikācijas kontekstā.

Konferencē tika pasniegta arī EuroPCom 2016 bal-
va. Tās mērķis ir popularizēt paraugpraksi un veici-
nāt profesionālu komunikāciju par Eiropas Savienī-
bu visos pārvaldības līmeņos. Šogad galveno balvu 
ieguva Polijas Reģionālās attīstības ministrijas In-
formācijas un veicināšanas departaments. 

Konferencē piedalījās arī LPS padomniece sabied-
risko attiecību jautājumos Jana Bunkus un LPS pār-
stāvniecības Briselē vadītāja Agita Kaupuža.

Pasākumu organizēja Eiropas Savienības Reģionu 
komiteja. Konferences noslēguma vārdus teica arī 
komitejas priekšsēdētājs Marku Markula.

Konferences tēmturis plašākai informācijai: 
#europcom. Plašāka informācija: http://cor.euro-
pa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-
about.aspx.

Jaunieši aicināti uzzināt par līdzdalības 
iespējām un kontaktbiržā satikt savu 
NVO
27. oktobrī plkst. 16–18 Eiropas Savienības mājā 
Aspazijas bulvārī 28 Rīgā (1. stāvā) notiks informa-

tīvs pasākums par līdzdalības iespējām “Jaunieti, 
nāc un satiec savu NVO!”.

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/nvo/jauniesi-
aicinati-uzzinat-par-lidzdalibas-iespejam-un-kon-
taktbirza-satikt-savu-nvo.

“Prakses kalvei 2016” pieteikšanās termiņš 
pagarināts līdz 23. oktobrim

Ja esi jaunietis vecumā no 16 līdz 30 gadiem, līdz 

23. oktobra plkst. 23:59 e-pastā esmaja@esmaja.
lv iesūti motivācijas vēstuli, kurā apraksti iegūto 
izglītību un pieredzi sabiedriskajās aktivitātēs, kā 
arī mērķus un motivāciju dalībai nodarbību ciklā 

Labākās idejas interaktī-
vi pārtapa asprātīgos zī-
mējumos un karikatūrās.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-about.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-about.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-about.aspx
http://esmaja.lv/nvo/jauniesi-aicinati-uzzinat-par-lidzdalibas-iespejam-un-kontaktbirza-satikt-savu-nvo
http://esmaja.lv/nvo/jauniesi-aicinati-uzzinat-par-lidzdalibas-iespejam-un-kontaktbirza-satikt-savu-nvo
http://esmaja.lv/nvo/jauniesi-aicinati-uzzinat-par-lidzdalibas-iespejam-un-kontaktbirza-satikt-savu-nvo
mailto:esmaja@esmaja.lv
mailto:esmaja@esmaja.lv
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uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmju attīs-
tīšanai “Prakses kalve 2016”.

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/prakses-kal-
ve/prakses-kalve-2016-pieteiksanas-termins-paga-
rinats-lidz-23-oktobrim.

Neapjaustā vērtība: kā pašvaldību dzīvē 
iesaistīt cilvēkus bez Latvijas pilsonības?

Ņemot vērā, ka Latvijas pilsoņi 2017. gadā varēs 

lemt par savu pašvaldību darbu, piedaloties pašval-
dību vēlēšanās, Providus aicina uz diskusiju par ne-
pilsoņu zināšanu un spēju izmantošanu pašvaldību 
dzīvē. Diskusija notiks 27. oktobrī.

Plašāka informācija un reģistrācijas forma: http://
providus.lv/article/neapjausta-vertiba-ka-pasval-
dibu-dzive-iesaistit-cilvekus-bez-latvijas-pilsoni-
bas.

Pateicības pasākums pedagogiem un 
skolēniem

25. oktobrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas iniciatīvu “Skolēns, kuram es gribu pa-
teikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pateikt 
paldies” noslēguma pasākums, uz kuru aicināti gan 

pieteiktie skolēni un pedagogi, gan viņu pieteicēji. 
Būs iespēja gan iepazīties ar iesūtīto darbu frag-
mentiem, gan piedalīties dažādās aktivitātēs un 
baudīt mākslinieku priekšnesumus.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7395.

Sākas vērienīgs projekts mācību pieejas 
maiņas atbalstam skolās

Pagājušajā nedēļā tika parakstīta vienošanās starp 
VISC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 
projekta īstenošanu, ir veikti visi priekšdarbi pro-
jekta uzsākšanai. Piecu gadu projektu paredzēts uz-
sākt jau šajā mācību gadā, un tajā plānots izstrādāt 
un aprobēt kompetencēs balstītu mācību saturu 
vispārīgajā izglītībā (bērniem no pusotra gada ve-
cuma līdz vidusskolai) un uzsākt secīgu šīs pieejas 

īstenošanu izglītības iestādēs. Projekta būtība: ra-
dīt skolēniem auglīgus apstākļus dziļas izpratnes 
veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kon-
tekstos, kā arī personības pilnveidei. Mācību pro-
cesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, 
sadarboties, meklēt atbildes un iegūst prasmes lie-
tot zināšanas.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2018-sakas-verienigs-projekts-ma-
cisanas-pieejas-mainas-atbalstam-skolas.

http://esmaja.lv/prakses-kalve/prakses-kalve-2016-pieteiksanas-termins-pagarinats-lidz-23-oktobrim
http://esmaja.lv/prakses-kalve/prakses-kalve-2016-pieteiksanas-termins-pagarinats-lidz-23-oktobrim
http://esmaja.lv/prakses-kalve/prakses-kalve-2016-pieteiksanas-termins-pagarinats-lidz-23-oktobrim
http://providus.lv/article/neapjausta-vertiba-ka-pasvaldibu-dzive-iesaistit-cilvekus-bez-latvijas-pilsonibas
http://providus.lv/article/neapjausta-vertiba-ka-pasvaldibu-dzive-iesaistit-cilvekus-bez-latvijas-pilsonibas
http://providus.lv/article/neapjausta-vertiba-ka-pasvaldibu-dzive-iesaistit-cilvekus-bez-latvijas-pilsonibas
http://providus.lv/article/neapjausta-vertiba-ka-pasvaldibu-dzive-iesaistit-cilvekus-bez-latvijas-pilsonibas
http://www.lm.gov.lv/news/id/7395
http://www.lm.gov.lv/news/id/7395
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2018-sakas-verienigs-projekts-macisanas-pieejas-mainas-atbalstam-skolas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2018-sakas-verienigs-projekts-macisanas-pieejas-mainas-atbalstam-skolas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2018-sakas-verienigs-projekts-macisanas-pieejas-mainas-atbalstam-skolas
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VARAM aicina uz semināru ciklu reģionos 
par zaļā iepirkuma piemērošanu 
pašvaldību publiskajos iepirkumos

Lai veicinātu zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmanto-
šanu valsts un pašvaldību institūciju rīkotajos kon-
kursos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) organizē semināru ciklu. Katrā 
no tiem varēs iegūt praktiskus ieteikumus iepirku-
mu dokumentācijas sagatavošanā un atbilstošu ZPI 
kritēriju izstrādē. Semināri tiek organizētu sadarbī-
bā ar projektu “GreenS”, Rīgas plānošanas reģionu, 
Rīgas Enerģētikas aģentūru un Baltijas Vides foru-
ma īstenoto projektu “NonHazCity”. 

Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunumiem tiesību 
aktu un metodisko materiālu izstrādē, iegūt piere-

dzi zaļā iepirkuma veikšanā un kopīgi ar ekspertiem 
izstrādāt iepirkumu dokumentāciju.

Kopā plānoti 10 reģionālie semināri dažādas Latvi-
jas pilsētās. Katrā pasākumā praktiskā nodarbība 
būs atšķirīga un veltīta kādai prioritārajai nozarei: 
pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, iekštelpu un 
āra apgaismojuma, tīrīšanas līdzekļu un būvdarbu 
iepirkumiem.

Semināros aicināti piedalīties pašvaldību un to in-
stitūciju iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažā-
du organizāciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji, kuri sa-
redz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.

Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits ir ie-
robežots, lūdzam laikus reģistrēties šeit: http://www.
varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22894.

Liela apmēra kolektīvās atlaišanas 
gadījumos būs iespēja piesaistīt Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda 
finansējumu

Darba ņēmējiem, kuri nākotnē iespējamo pasaules 
finanšu un ekonomikas krīžu radīto strukturālo iz-
maiņu rezultātā var masveidā zaudēt darbu, būs ie-
spēja izmantot Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fonda (EGF) līdzekļus, lai pēc iespējas drīzāk varētu 

atgriezties darba tirgū.

To paredz Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Glo-
balizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņem-
šanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinā-
tības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasā-
kumu īstenošanai”, kas 18. oktobrī pieņemti valdībā.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/liela-apmera-kolektivas-atlaisanas-gadi-
jumos-bus-iespeja-piesaistit-eiropas.

VARAM atbalsta jaunu biznesa ideju 
attīstību reģionos

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos un 
atbalstītu jaunas biznesa idejas, VARAM jau otro 
gadu organizē reģionālo biznesa ideju konkursu 
“Biznesa ekspresis”. Biznesa idejas konkursam tika 
pieņemtas līdz 23. oktobrim.

Finālā piedalīsies katra Latvijas plānošanas reģiona 
(Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales) 

piecu labāko ideju autori, kuri cīnīsies par naudas 
balvām sava biznesa tālākai attīstībai.

1. vietas ieguvēji saņems 5000 eiro naudas balvu, 
par 2. vietu – 3000 eiro, bet par 3. vietu – 2000 
eiro. Kopējais konkursa balvu fonds ir vairāk nekā 
50 000 eiro, kas starp plānošanas reģioniem tiks 
sadalīts vienlīdzīgi.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22946.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22894
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22894
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/liela-apmera-kolektivas-atlaisanas-gadijumos-bus-iespeja-piesaistit-eiropas
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/liela-apmera-kolektivas-atlaisanas-gadijumos-bus-iespeja-piesaistit-eiropas
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/liela-apmera-kolektivas-atlaisanas-gadijumos-bus-iespeja-piesaistit-eiropas
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22946
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22946
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Aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam 
par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu 
cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti
Labklājības ministrija 7. oktobrī izsludināja atklātu 
konkursu “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadī-
gām personām ar smagiem garīga rakstura trau-

cējumiem (I un II grupas invalīdiem)” 2017. un 
2018. gadam. Piedāvājumi iesniedzami līdz 21. no-
vembra plkst. 15. Ar atklātā konkursa nolikumu var 
iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes 
sadaļā “Publiskie iepirkumi” (http://www.lm.gov.
lv/text/140).

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7390.

Atklās Konsultatīvo nodaļu bērniem ar 
uzvedības traucējumiem un saskarsmes 
grūtībām

27. oktobrī plkst. 14 Rīgā, Ventspils ielā 53, 4. stāvā, 
atklās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
(VBTAI) Konsultatīvo nodaļu, kas sniegs konsultāci-
jas un izstrādās atbalsta programmas bērniem ar 
uzvedības traucējumiem un saskarsmes problē-
mām.

Atklāšanā Konsultatīvās nodaļas speciālisti infor-
mēs par nodaļas darbu, t. sk. par konsultācijas 
norisi un atbalsta programmu izstrādi. Pasākuma 
apmeklētāji arī varēs iepazīties ar Konsultatīvās 
nodaļas telpām.

Pieteikties konsultācijām un atbalsta program-
mas izstrādei bērniem ar uzvedības traucējumiem 
un saskarsmes problēmām var jau no 3. oktobra 
pa tālruni 67359129 vai e-pastu konsultativais-

centrs@bti.gov.lv. Klātienes konsultācijas nodaļa 
sāks sniegt 1. novembrī.

Konsultācijas var pieteikt bērna vecāki, aizbildņi, 
bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, bā-
riņtiesas (ja individuālā atbalsta programma jāiz-
strādā bērnam, kurš ievietots audžuģimenē).

VBTAI no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada martam 
īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsta sis-
tēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, 
uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, 
lai pilnveidotu atbalsta sistēmu bērniem ar uzve-
dības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem, kā 
arī pašvaldību speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar 
šiem bērniem. Konsultatīvā nodaļa izveidota šajā 
projektā. Kopējais ESF projekta aktivitāšu finan-
sējums ir līdz 2,4 milj. eiro, t. sk. ESF finansējums 
2 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 0,4 milj. 
eiro.

Apakškomitejas 04.11.2016. SAM 9.2.5. “Uzlabot 
pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta 
personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās 
veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rī-
gas”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija notei-
kumos nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjek-
tiem””, 2. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 8. jū-
nija noteikumos nr. 515 “Noteikumi par publiskas 
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem””, 3. pielikums.
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija notei-
kumos nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegta-
jiem pakalpojumiem””, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.lm.gov.lv/text/140)
http://www.lm.gov.lv/text/140)
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
mailto:konsultativaiscentrs@bti.gov.lv
mailto:konsultativaiscentrs@bti.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_40_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_40_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_40_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_40_p4.pdf
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VSS-1005 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS-994 – Rīkojuma projekts “Par profesionālās 
izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu 
Nacionālajai Mākslu vidusskolai”

VSS-1004 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos 
Nr.484 “Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru 
un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu pa-
augstināšanai””

VSS-1011 – Rīkojuma projekts “Par Burtnieku no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-995 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos 
Nr.769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko 
iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā””

VSS-996 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos 
Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti””

VSS-997 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 
“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanu un lietošanu””

VSS-1007 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limi-
tiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūde-
ņos””

Ziemeļvidzemes pašvaldības nosaka 
vides izglītību par stratēģisku prioritāti 
atkritumu apsaimniekošanā

30. septembrī SIA “ZAAO” dalībnieku sapulcē, pie-
daloties visu 28 pašvaldību pārstāvjiem, nolēma vi-
des izglītības nodrošināšanu Ziemeļvidzemē (ZAAO 
darbības reģionā) izvirzīt par stratēģisku prioritāti. 
Sapulcē Pārgaujas novada pašvaldība tika aicināta 
izveidot vides izglītības infrastruktūru un aktīvi ie-
saistīties finansējuma piesaistē vides izglītībai, cita 
starpā vēršoties pie VARAM un IZM.

Tas nozīmē, ka kopš atkritumu savākšanas un no-
glabāšanas sistēmas izveides un attīstīšanas re-
ģionā šobrīd tieši atkritumu radītāju izglītošana 
kļuvusi par svarīgāko sistēmas posmu. Jau kopš 
1998. gada, kad nodibināts atkritumu apsaimnie-
kotājs ZAAO, paveikts liels darbs visu veidu atkri-
tumu savākšanā, šķirošanā, nogādāšanā pārstrādei 

un noglabāšanā. Reģionā gan iedzīvotājiem, gan 
juridiskajām personām pieejams pienācīgs pakal-
pojumu loks, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām 
atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Kopš 2002. gada ZAAO īsteno sistemātiskas vides 
izglītības aktivitātes pašvaldībās. Pašreizējo iespē-
ju robežās pašvaldībām un ZAAO ir labas iestrādes 
vides izglītības jomā. ZAAO faktiski var uzskatīt par 
jomas līderi vides izglītībā. Kopš 2012. gada ZAAO 
reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā 
“Daibe” īsteno Pārgaujas novada pašvaldības licen-
cētu bērnu un jauniešu interešu izglītības program-
mu, kas papildina bērnu un jauniešu zināšanas par 
cilvēka un vides mijiedarbību, vides piesārņojumu, 
atkritumu veidiem, to apsaimniekošanu un otr-
reizējo pārstrādi. Tiek organizētas daudzveidīgas 
ekskursijas, izbraucieni u.c., tomēr ZAAO iespējas 
vides izglītības veicināšanā ir ierobežotas gan fi-
nansējuma, gan infrastruktūras ziņā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402119
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402119
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402119
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402085
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402085
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402085
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402103
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402103
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402103
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402103
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402103
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Kuldīgā – starptautiskā meistarklase 
fotogrāfijā un konference par izglītību

• No 23. līdz 29. oktobrim Kuldīgas Mākslas skolā 
iespējams apmeklēt lekcijas, kurās savus darbus 
prezentē ārvalstu fotogrāfi, to vidū pasaulē atzītie 
autori Saimons Norfolks no Lielbritānijas un Fils To-
ledano no ASV. Lekcijas ietilpst abu slaveno foto-
meistaru vadītajā ISSP starptautiskajā meistarkla-
sē – gadu garajā praksē balstītajā fotogrāfijas izglī-
tības programmā. 25 šīs meistarklases studenti no 
16 dažādām valstīm savus darbus prezentēs 25. un 
26. oktobrī, bet 29. oktobrī darbnīcas noslēgumā 
viņi atrādīs Kuldīgā radītos projektus, kā arī idejas 
turpmākajiem darbiem.

• 27. oktobrī Kuldīgas kultūras centrā norisināsies 
ikgadējā Kuldīgas novada muzeja rīkotā konferen-
ce “Izglītības sistēmas attīstība Kurzemē līdz Pir-
majam pasaules karam”, kurā aicināts piedalīties 
ikviens interesents. Konferences dienas kārtībā 
vairāki interesanti temati: “Skolotājs, folklorists, 

sabiedriskais darbinieks Ansis Lerhis-Puškaitis”, 
“Baltijas skolotāju seminārs – skolotāju kalve”, 
“Kuldīgas vācu ģimnāzija”, “Skolas Dundagas muižā 
(1804–1867)”, “Ernesta Dinsberga pedagoģiskais 
mantojums”, “Profesionālās izglītības aizsākumi 
Ventspilī 20. gs. sākumā”, “Pilsētas skolas Kurzemē 
16.–18. gs.”, “Dažu laikmeta likumsakarību iezīmē-
jums Jura Plāķa un Ernesta Plāķa atmiņu grāmatā” 
un “Ieskats vispārējās izglītības situācijas raksturo-
jumā Latvijas teritorijā 19. gs.”.

Liepājā turpinās Arhitektūras dienas

Reizi divos gados Liepājā notiek Arhitektūras die-
nas ar speciālistu iecienītajiem Berči lasījumiem 
un plašu sarīkojumu programmu arhitektūras en-
tuziastiem. Šogad Arhitektūras dienu uzmanības 
centrā ir izstāde “Bravo! Koncertvietas Latvijā” 
koncertzālē “Lielais dzintars”, kas sniedz ieskatu 
mūzikas atskaņošanas un uztveres arhitektoniskajā 
ietvarā. Izstāde ikvienam interesentam apskatāma 
līdz 6. novembrim.

Liepājas Arhitektūras dienu galvenais notikums – 
Berči lasījumi “Telpa mūzikai. Rakursi” – no-

tiks 28. oktobrī 
plkst. 11 koncert-
zālē “Lielais dzin-
tars”. Berči lasīju-
mu tematika šogad 
veltīta telpas un 
mūzikas mijiedar-
bībai, koncerttelpu 
arhitektūras vēs-
turei un mūsdienu 
risinājumiem, Lie-
pājas mūzikas dzīves vēsturei, koncertzāles “Lielais 
dzintars” tapšanai un vietai reģiona koncertdzīvē.

Kafijas un tējas svētki Kandavā

Katru gadu oktobra pēdējā sestdienā Kandavā no-
tiek Kafijas un tējas svētki. Šogad 29. oktobrī tie 
būs jau septītie pēc skaita. Līdz tam Kandavā un 

apkaimē cītīgi tiek lasītas zīles, lai pagatavotu tikai 
Kandavai raksturīgo gardo ozolzīļu kafiju. Kafijas 
un tējas svētkos Kandavā pulcējas dažādi tējas, 
kafijas un citu našķu ražotāji no visām Latvijas 
malām.
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5. Starptautiskais Latgales grafikas 
simpozijs Daugavpilī

No 17. līdz 28. oktobrim Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā norisinās 5. Starptautiskais Lat-
gales grafikas simpozijs – tikšanās, diskusijas un 
radošs darbs Latgales kultūras telpā, kas vieno lī-
dzīgi un atšķirīgi domājošos Latvijas un ārvalstu 

grafiķus, kuru mākslas izpausmes forma ir grafi-
ka. Starptautiskā žūrija dalībai simpozijā izvēlēju-
sies 11 dalībniekus no deviņām pasaules valstīm. 
27. oktobrī no plkst. 15 līdz 19 ikviens var pieda-
līties bezmaksas radošajās darbnīcās. 28. oktobrī 
plkst. 16 paredzēta simpozija laikā tapušo darbu 
izstādes atklāšana. Tā būs skatāma līdz 14. no-
vembrim.

Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās

29. oktobrī jau piekto gadu vairāk nekā 30 Latvijas 
pilīs un muižās norisināsies Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas organizētā Leģendu nakts, kad stāsti, no-
stāsti, vēsturiski fakti kļūs par realitāti un ceļotājs – 
par daļu no tās. Šajā naktī pilīs un muižās būs sa-

stopami baroni, grāfi, pilskungi, dāmas, muzikanti, 
stāstnieki, kalpotāji un pat viesi no citām planētām. 
Atliek vien izvēlēties, uz kurieni doties, – jūs gaida 
Aizputes jaunajā pilsmuižā, Apriķu muižā, Arendo-
les muižā, Bērvircavas muižā, Cesvaines pilī, Cēsu 
Jaunajā pilī, Dikļu pilī, Dundagas pilī, Elejas muižā, 
Jaunauces pilī, Jaunpils pilī, Jērcēnmuižā, Krāslavas 
muižā, Kukšu muižā, Lielplatones muižā, Lielvirca-
vas muižā, Liepas muižā, Mālpils muižā, Naukšēnu 
muižā, Pelču pilī, Puikules muižā, Staļģenes muižā, 
Šlokenbekas muižā, Ungurmuižā, Vadakstes mui-
žā, Varakļānu muižas pilī, Vecauces pilī, Veselavas 
muižā, Ventspils Livonijas pilī, Vilces muižā, “Villā 
Medem”, Vircavas muižā, Zaļāmuižā (Zaļeniekos), 
Turaidas muzejrezervātā, Padures muižā Kuldīgas 
novadā un varbūt vēl kaut kur…

Padurē notiks tautasdziesmas svētki

31. oktobra vakarā Kuldīgas novada Padures pa-
gasta Deksnes pasākumu zālē ikviens aicināts pie-
dalīties pasākumā “Citiem Helovīni, mums svētki 
latviešu tautasdziesmai”. Pasākumā uzstāsies Kul-
dīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles sko-
lēni ar nelielu tautasdziesmu uzvedumu, folkloras 

kopa “Kūrava”, bet dančus spēlēs kapela “Strops” 
no Saldus. Pasākumā laikā būs konkursi par tau-
tasdziesmām, sejas masku gatavošana un citas in-
teresantas izdarības. Pasākumu organizē biedrība 
“Padure” no projekta “Ieskaties Kurzemē!” finan-
sējuma. Tas tiek īstenots ar Kultūras ministrijas un 
“Kurzemes NVO atbalsta centra” finansiālu atbal-
stu.

http://pilis.lv/lv/zinas/258/legendu-nakts-latvijas-pilis-un-muizas


16

Jaunie mūzikas izpildītāji Ikšķiles gaisu 
tricinās arī šogad!

5. novembrī Ikšķiles tautas namā otro gadu pēc 
kārtas norisināsies jauno mūzikas izpildītāju kon-
kurss “Gaisa trīce”. Arī šogad jaunajiem mūziķiem 
būs iespēja izpildīt savu un citu radītu mūziku, žūri-
jas un publikas priekšā pierādīt sevi kā spēcīgu jau-
no mūzikas izpildītāju. Šogad jaunie mūzikas cen-
soņi no visas Latvijas varēs sacensties par galveno 
balvu – mūzikas ierakstu profesionālā skaņu stu-
dijā –, kā arī citām vērtīgām balvām. Konkursā var 
piedalīties jaunieši vecumā no 14 līdz 27 gadiem. 
Lai pieteiktu dalību konkursam, līdz 27. oktobrim 
jāaizpilda anketu, kas atrodama šeit: https://goo.
gl/forms/6oF3PU5hOByd1dmc2. Plašāka informā-
cija atrodama Ikšķiles jauniešu lapā: www.ikjau-
niesi.lv un sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook 
(@IKJauniesi).

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 Elīna Astahovska, Ieva Raudsepa, Jolanta Mediņa, Dagnija Gudriķe, Kristīne Duļbinska, 
Signeta Lapiņa un Aigars Štāls

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm sūtiet e-pastā: prese@lps.lv!

https://goo.gl/forms/6oF3PU5hOByd1dmc2
https://goo.gl/forms/6oF3PU5hOByd1dmc2
http://www.ikjauniesi.lv
http://www.ikjauniesi.lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

