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Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti 
pilnveido aroda prasmes

18. un 19. maijā Bauskā norisinājās ikgadējais Lat-
vijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu 
seminārs.
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Šogad pašvaldību sabiedrisko attiecību (SA) speciā-
listi tikās ļoti gleznainā un vēsturiskā vietā – Baus-
kas pilī. Atklājot semināru, Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks augstu novērtēja 
pašvaldību SA speciālistu darbu un novēlēja izbau-
dīt semināru, kā arī tuvāk iepazīt Bauskas novadu.

Semināra lekciju daļu atklāja Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) komunikācijas speciālists Arturs 
Hansons, kurš savā stāstījumā pievērsās dažādiem 
latviešu valodas jautājumiem un aplūkoja biežākās 
kļūdas un problēmgadījumus runas un rakstu va-
lodā.

Savukārt Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecī-
bu profesionāļiem (LASAP) Valdes priekšsēdētāja 
Kristīne Tjarve stāstīja par mūsdienās tik svarīgo 
aspektu sabiedriskajās attiecībās – krīzes komuni-
kāciju.

Ļoti praktisks un noderīgs bija fotogrāfa Normun-
da Kažoka stāstījums. Fotogrāfs ieskicēja galvenos 
principus, kas jāņem vērā, fotografējot pasākumus, 
kuri ik dienas jāatspoguļo pašvaldību SA speciālis-
tiem.

Semināra pirmo dienu noslēdza saviesīgas sarunas, 
kurās SA speciālisti varēja apmainīties ar pieredzi, 

izanalizējot gan veiksmes stāstus, gan situācijas, 
kuras nebūtu tik pozitīvi vērtējamas.

19. maija diena iesākās ar digitālās komunikācijas 
konsultantes Ievas Knāķes-Milbergas praktisko lek-
ciju par sociālo tīklu iespējām un labo praksi tajos.

Lielu interesi raisīja arī Ineses Tauriņas un Jura 
Šleiera lekcija par to, kā pārliecinoši uzstāties inter-
vijās dažādos medijos. Semināra dalībniekiem pa-
šiem bija iespēja iejusties improvizētās intervijās ar 
televīziju un pēc tam izanalizēt uzstāšanās manieri.

Paldies Bauskas novada domei par atbalstu semi-
nāra organizēšanā un Bauskas pils lieliskajam ko-
lektīvam par uzņemšanu!

Pašvaldību SA speciālistu semināra video būs pie
ejams arī LPS YouTube kanālā. Informācija sekos.

Semināra prezentācijas un foto pieejami šeit: 
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567pasvaldibu
sabiedriskoattiecibuspecialistiapgustaroda
prasmes.

Foto: Normunds Kažoks

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
16. maijā

Komitejas sēdē tika izskatīti divi jautājumi.

1. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas 
gaita un Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projekts “Proti un dari!”.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas de-
partamenta direktors Imants Lipskis informēja par 
jauniešu garantijas rezultātiem un atzīmēja, ka šis 
projekts savā ziņā ir Labklājības ministrijas, Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas (IZM) un pašvaldību sa-
darbības veiksmes stāsts.

Iesaistot Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru (JSPA), sadarbībā ar 119 pašvaldībām ne-
aktīvajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
tika piedāvāts atbalsts dalībai pasākumos prasmju 
attīstīšanai, īstenojot individuālu pasākumu pro
grammu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īstenoja 
viengadīgas un pusotrgadīgas profesionālās izglītī-
bas programmas, radot iespēju jauniešiem (17–29 
g.) īsā laikā apgūt kādu no aptuveni 90 profesijām.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) palielināja 
īstenoto pasākumu apjomu, sniedzot jauniešiem 
(15–29 g.) informāciju par Latvijā pieejamām darb-
vietām, profesionālās pilnveides programmām un 
darbam nepieciešamajām iemaņām.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialisti-apgust-aroda-prasmes
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialisti-apgust-aroda-prasmes
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialisti-apgust-aroda-prasmes
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VIAA piedāvāja jauniešiem divas reizes gadā – va-
sarā un ziemā – iestāties un uzsākt mācības kādā 
no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kurās 
viena vai pusotra gada laikā bija iespējams apgūt 
tautsaimniecībā noderīgu profesiju.

Savukārt IZM Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras direktore Daina Sproģe un IZM Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūras Struk-
tūrfondu daļas vadītājs Raitis Imša informēja par 
projekta “Proti un dari!” īstenošanas gaitu un plā-
notajām normatīvo aktu izmaiņām, lai samazinātu 
administratīvo slogu.

2. Par informatīvo ziņojumu “Par vispārējās izglītī-
bas pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēša-
nās vecuma sasniegšanas un līdz priekšlaicīgas 
pensionēšanās vecumam pašvaldību dibināto 
skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā 

zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmu”.

IZM Izglītības departamenta direktora vietniece 
pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere un IZM 
Izglītības departamenta direktore valsts sekretāra 
vietniece Evija Papule informēja par sociālā atbal-
sta sistēmu pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pen-
sionēšanās vecuma sasniegšanas un līdz priekšlai-
cīgas pensionēšanās vecumam pašvaldību dibināto 
skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zau-
dē darbu.

Sēdes videoieraksts un prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/videoarhivs/3640lpsizglitibas
unkulturaskomitejassede16maija. 

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

Apstiprinot grozījumus Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā, ņemts vērā būtisks 
un ilgstoši izteikts LPS iebildums

18. maijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozī-
jumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, 
ņemot vērā arī vienu LPS lūgumu – svītrot normu, 
kas paredzēja, ka kadastrālajai vērtībai ir jābūt 85% 
apmērā no tirgus vērtības.

LPS lūdza gan Ministru kabinetu, gan Saeimas Juri-
disko komisiju nevis tikai par diviem gadiem atlikt 

71. panta otrajā daļā noteiktās kadastrālās vērtības 
vidējās atbilstības nekustamā īpašuma tirgus ce-
nām 85% apmērā (koeficients 0,85) stāšanos spē-
kā, bet gan svītrot šo normu. Šādu priekšlikumu 
bija iesniedzis arī Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.

Visu LPS padomnieces finanšu un ekonomikas jau-
tājumos Sanitas Šķilteres aprakstu par šo tēmu 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3645ap-
stiprinotgrozijumusnekustamaipasumavalsts
kadastralikumanemtsverabutisksunlpsiebil-
dums.

Izskanējuši projekta Baltic InteGrid 
reģionālais seminārs un konference

 

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sa-
darbības programmas projektā Baltic InteGrid (In-
tegrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid De-
velopment) pagājušonedēļ Latvijā noritēja divi pa-
sākumi: reģionālais seminārs “Jūras vēja enerģijas 

infrastruktūra: iespējas un izaicinājumi Latvijā” un 
starptautiska konference “Ceļā uz vienotu elektro-
enerģijas tīklu: jūras vēja enerģija un starpsavieno-
jumi Baltijas jūras reģionā”.

LPS padomnieka enerģētikas jautājumos Andra 
Akermaņa vadībā reģionālais seminārs pulcināja 
dažādu ieinteresēto pušu pārstāvjus – vietējos eks
pertus, ministriju pārstāvjus, telpiskos plānotājus, 
kā arī Baltic InteGrid projekta pārstāvjus. Semināra 
mērķis bija kopīgi apspriest Latvijas iespējas nā-
kotnē izmantot jūras vēju elektroenerģiju, ņemot 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3640-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-16-maija
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3640-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-16-maija
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3640-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-16-maija
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3645-apstiprinot-grozijumus-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likuma-nemts-vera-butisks-un-lps-iebildums
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3645-apstiprinot-grozijumus-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likuma-nemts-vera-butisks-un-lps-iebildums
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3645-apstiprinot-grozijumus-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likuma-nemts-vera-butisks-un-lps-iebildums
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3645-apstiprinot-grozijumus-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likuma-nemts-vera-butisks-un-lps-iebildums
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vērā tehniskās iespējas, telpisko plānojumu, pie 
kā VARAM pārstāvji vēl turpina darbu, kā arī vides 

tiesisko regulējumu. Savukārt konferencē tika pul-
cināts jau plašāks starptautisko dalībnieku pulks, 
kas tika iepazīstināts ar projekta pirmajiem rezul-
tātiem – Baltijas jūras tīkla forumu un progresu 
projekta tematiskajās darba grupās (politika un re-
gulējums, vide un sabiedrība, iespējamie scenāri-
ji). Tāpat konferencē bija iespēja uzzināt par līdzīga 
projekta pieredzi Ziemeļjūras reģionā, kā arī mūsu 
kaimiņu igauņu nākotnes plāniem saistībā ar jūras 
vēju enerģijas izmantošanu.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Vēršam uzmanību, ka LPS un Labklājības 
ministrijas ikgadējās sarunas, kas bija 
paredzētas 23. maijā, atceltas!

Par pārcelto sarunu norises laiku informācija sekos.

Videokonference par Eiropas Mobilitātes 
nedēļas nacionālo konkursu

Videokonference notiks 23. maijā plkst. 11 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

“Gudrie pilsētnieki” Eiropas Komisijas aizsāktajā 
kampaņā Eiropas Mobilitātes nedēļa 2017 aicina 
pašvaldības, uzņēmumus, skolas un nevalstiskās 
organizācijas īstenot pasākumus, kas veicina Lat-
vijas iedzīvotāju gudru un videi draudzīgu pārvie-
tošanos, un piedalīties Eiropas Mobilitātes nedēļas 
2017 nacionālajā konkursā.

Aicinām 23. maijā plkst. 11 attālināti un klātienē 
apmeklēt videosemināru, kur tiešsaistē stāstīsim 
par Eiropas Mobilitātes nedēļas nacionālā konkur-
sa pieteikšanās kārtību un dalības kritērijiem, kā arī 
sniegsim vadlīnijas veiksmīgai pasākumu norisei.

Videokonference tiešraidē būs skatāma šeit: http://
www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz adresi tiesraide@lps.lv. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS un Zemkopības ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiks 24. maijā plkst. 10–12 Zemkopības 
ministrijas ēkas 3. stāvā, 315. telpā.

Darba kārtībā:

1. LAP un EZF programmas izpilde.

2. Zemes fonds un ALTUM.

3. Vietējie produkti: pašvaldību un valsts iepirku-
mi, tirgus jautājumi.

4. Meliorācijas infrastruktūras sakārtošana, t.sk. 

pašvaldību un pašvaldību nozīmes koplietoša-
nas sistēmas.

5. Publisko ūdeņu apsaimniekošana un kontrole.

6. Suņu reģistrācija valstī (pašvaldību griezumā) un 
uzskaite dzīvnieku patversmēs.

Lūgums savu dalību pieteikt iepriekš, sūtot pie-
teikumu uz epasta adresi: sniedzes@lps.lv līdz 
23. maijam. Sarunu dalībniekiem tiks izsūtīti papil-
du materiāli.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Centrālās vēlēšanu komisijas tiešraides 
seminārs “2017. gada 3. jūnija pašvaldību 
vēlēšanu sarīkošana vēlēšanu iecirkņos”

24. maijā plkst. 9 LPS notiks Centrālās vēlēšanu ko-
misijas (CVK) rīkots tiešraides seminārs “2017. gada 
3. jūnija pašvaldību vēlēšanu sarīkošana vēlēšanu 
iecirkņos”.

Lektors: CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars.

Semināra mērķauditorija: pašvaldību vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju locekļi un līgumdarbinieki, kā arī 
vēlēšanu novērotāji.

Semināra tēmas:

• kā iekārtot vēlēšanu iecirkni;

• kādi darbi vēlēšanu iecirkņa komisijai jāpaveic, 
gatavojoties balsošanai;

• kā reģistrēt un apkalpot vēlētājus iepriekšējās 
balsošanas dienās un vēlēšanu dienā;

• kas jāievēro, skaitot balsis;

• kā dokumentēt vēlēšanu norisi iecirknī.

Semināru būs iespējams vērot tiešraidē LPS mājas-
lapā: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/
tiesraide.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, iesūtot tos 
uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

A. Jaunsleinis: Austrumu partnerības 
politikā jābūt individuālai pieejai 

22. maijā Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadī-
tājs Andris Jaunsleinis piedalījās Eiropas Savienības 
un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietē-
jo pašvaldību konferences (CORLEAP) Biroja sanāk-
smē, kas šoreiz norisinājās Minskā Baltkrievijā.

Diskusijā par novembrī gaidāmo 5. Austrumu part-
nerības samitu A. Jaunsleinis, būdams arī Latvijas 

delegācijas vadītājs Eiropas Padomes Vietējo un re-
ģionālo pašvaldību kongresā, tās vārdā pauda vai-
rākus ieteikumus, kā arī turpmāk stiprināt vietējās 
un reģionālās pašvaldības Austrumu partnerības 
valstīs. “Mums jārosina īstenot individuālu pieeju 
katrai Austrumu partnerības valstij, lai risinātu kat-
ras valsts patiesās vajadzības un ņemtu vērā vie-
tējo pašvaldību intereses,” uzsvēra Andris Jaunslei-
nis. Viņš arī aicināja iekļaut vietējās un reģionālās 
pašvaldības Austrumu partnerības politikas definē-
šanā un īstenošanā.

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

mailto:sniedzes@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv


6

Savukārt CORLEAP Biroja sanāksmē, tikšanās laikā ar 
Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām, Latvijas 
delegācijas Reģionu komitejā vadītājs uzsvēra paš-
valdību divpusējās sadarbības nozīmi un pastāstīja 
par LPS un “Lev Sapieha” fonda ilgstošo veiksmīgo 
sadarbību, organizējot pašvaldību mācību vizītes. 
“Iespēja cilvēkiem tikties klātienē un mācīties mūsu 
pašvaldību pieredzi nepastarpināti ir svarīga un mai-
na Austrumu partnerības valstu pašvaldību pārstāv-
ju domāšanu ilgtermiņā,” atklāja A. Jaunsleinis.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Sākas gadskārtējā informatīvā akcija pret 
seksuālo vardarbību

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 23. 
līdz 30. maijam rīko informatīvo akciju “Pārtrauc 

klusēšanu!”. Akcijas mērķis ir vērst sabiedrības uz-
manību uz seksuālās vardarbības atklāšanu, aicinot 
cietušos, ģimenes locekļus un līdzcilvēkus zvanīt uz 
bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un zi-
ņot par notikušo.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

“Projektu nakts 2017”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau 
trešo gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras 
festivālu “Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir pa-
līdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē. Festivāla 
laikā atbalstīsim organizāciju pārstāvjus program-
mas “Erasmus+” projektu sagatavošanā. “Projektu 
nakts 2017” laikā varēs iepazīt “Erasmus+: Jaunat-

ne darbībā” jauniešu apmaiņas, Eiropas brīvprātīgā 
darba un jaunatnes darbinieku mobilitātes projek-
tu būtību un, protams, strādāt pie sava projekta 
pieteikuma.

“Projektu nakts 2017” notiks 19.–20. augustā vie-
su namā “Turbas”.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Par termina “bāriņtiesa” atveidojumu 
angļu valodā

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts valodas cen-

tru Bāriņtiesu likuma oficiālajā tulkojumā ir pār-
strādājusi termina “bāriņtiesa” oficiālo atveidoju-
mu angļu valodā, aizstājot līdz šim lietoto terminu 
Orphan’s Court ar Orphan’s and Custody Court.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_18_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_18_p2.pdf
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Seminārs “Dzīvojamo ēku atjaunošana: 
vai komplekss redzējums?”

Praktisks seminārs arhitektiem, pilsētu un attīstības 
plānotājiem un pārvaldītājiem par dzīvojamo ēku 
energoefektīvas atjaunošanas arhitektūru, tās ietek-
mi uz pilsētvidi un iespējām uzlabot procesu. Semi-

nārs notiks 25. maijā plkst. 10 Rīgas Tehniskās uni-
versitātes Arhitektūras fakultātē, 115. un 116. telpā.

Plašāka informācija un reģistrācija: https://docs.
google.com/forms/d/1Cg36fsFvybQdLiSITgU8
HOmZs6FBE9Sn59GlUrNNU94/viewform?edit_
requested=true.

Maija beigās uzsāks apzināt Latvijas dabas 
vērtības

Lai gan Latviju uzskata par vienu no zaļākajām valstīm 
pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobe-
žotas. Lai šos resursus efektīvi pārvaldītu un plānotu 
teritoriju saimniecisko darbību, maija beigās plānots 
uzsākt Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu.

Projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” jeb vienkāršāk “Dabas skaitī-

šanas” mērķis ir iegūt informāciju par mūsu valsts 
dabas vērtībām, to apjomu un kvalitāti. Projektu 
līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas 
ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un 
kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu 
daudzveidību tajās. Dabas skaitīšanas projekta uz-
devums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību vei-
di sastopami Latvijā. 

Plašāka informācija 3. pielikumā.

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

VARAM aicina pašvaldības pieteikties konkursam 
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Tā mērķis ir izvēr-
tēt un noteikt labākās pašvaldības, kas nodrošina 
lielāko atbalstu, kā arī daudzveidīgākos un pieeja-
mākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

Ministrija aicina pašvaldības līdz 9. jūnijam aizpil-
dīt anketu tiešsaistē: https://ec.europa.eu/eusur-
vey/runner/GDPAptauja2017. 

Informācija ar pieteiktajām pašvaldībām būs apkopo-
ta un pieejama konkursa norisei izveidotā tīmekļviet-
nē. Iedzīvotāji tajā varēs sniegt vērtējumu un balsot 
par draudzīgāko pašvaldību ģimenēm ar bērniem.

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta protokollēmuma projektu 
“Par Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra 
sēdes protokollēmuma (prot. nr. 67, 41. §) “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra 
noteikumos nr. 75 “Noteikumi par vides aizsardzī-
bas vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem 
īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām”” 2. punktā dotā uzdevuma izpildi”, 
4. pielikums.

Par noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas notei-
kumi”, 5. pielikums.

Jauna KIDG rakstiskās procedūra // 2007.–2013. ie-
guldījumu vides aizsardzībā izvērtējums (nr. KIDG 
2017/05), 6. pielikums.

https://docs.google.com/forms/d/1Cg36fsFvybQdLiSITgU8HOmZs6FBE9Sn59GlUrNNU94/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Cg36fsFvybQdLiSITgU8HOmZs6FBE9Sn59GlUrNNU94/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Cg36fsFvybQdLiSITgU8HOmZs6FBE9Sn59GlUrNNU94/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Cg36fsFvybQdLiSITgU8HOmZs6FBE9Sn59GlUrNNU94/viewform?edit_requested=true
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GDPAptauja2017
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GDPAptauja2017
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_18_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_18_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_18_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_18_p6.pdf
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VSS517 – Noteikumu projekts “Militāro objektu 
apzīmēšanas kārtība”

VSS529 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vie-
tējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenoša-
nas noteikumi”

VSS531 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Rucavas novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS532 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS533 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS534 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu 
Iekšlietu ministrijas valdījumā”

VSS519 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma “V118” Alojas novadā nodoša-
nu Alojas novada pašvaldības īpašumā”

VSS514 – Likumprojekts “Valsts pārvaldes infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums”

Gaujas svētki Ādažos un nebijis 
uguņošanas šovs

27. maijā Ādažos notiks tradicionālie Gaujas svētki, 
kas jau kopš 2010. gada ir visvairāk gaidītais noti-
kums Ādažu novadā.

Jau no deviņiem rītā ādažnieki un svētku viesi aici-
nāti uz pavasara tirgu, kur varēs iegādāties amat-
nieku darinājumus, dažādus lauku labumus, māj-
ražojumus, rokdarbus un visu nepieciešamo dārza 
darbiem. Atrakcijas bērniem, izjādes ar zirgiem, 
Vējupē gaida iespējas vizināties ar vikingu kuģi 
vai vērot sacensības airēšanas slalomā. Nacionā-
lo bruņoto spēku militārās tehnikas, drifta, kā arī 

Porsche auto apskate. Lai priecētu pašus mazākos, 
Līgo laukumā būs dzīvnieki no lauku sētas. Āda-
žu sporta stadionā risināsies sacensības strītbolā, 
pludmales volejbolā, florbolā un futbolā. Svētkus 
atklās tradicionālais gājiens. Svētku vadītāji: Ufo, 
Māris Grigalis un Artūrs Breidaks. Dienas program-
mā skatītājus priecēs Ādažu vidusskolas, novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu, Ādažu Kultūras cen-
tra radošie kolektīvi. Vakara programmu plkst. 19 
atklās “Brīnumskapis lieliem un maziem” un “Tri-
ānas parks”, kam sekos īpaša Gaujas svētkiem vei-
dota koncertprogramma no latviešu estrādes labā-
kajiem darbiem līdz pasaules populārās mūzikas un 
opermūzikas šedevriem. Par to gādās Gaujas svēt-
ku orķestris ar solistiem Dināru Rudāni, Ievu Sutu-
govu, Andri Ērgli, Nauri Puntuli, Sergeju Jēgeru un 
Kristīni Prauliņu. Īsi pirms pusnakts muzicēs grupa 
“Zodiaks”, bet pusnaktī visus gaida nebijis Balti-
jas valstu uguņošanas šovs – no gaisa, zemes un 
ūdens. “Lietuviešu pirotehnikas kompānija “Blikas” 
šaus no dambja, igauņu kompānija “Arnika” – no 
Kultūras centra jumta, bet latviešu “Pyro power” 
komanda – no Vējupes. Katrai komandai ir savs 
priekšnesuma dizainers. Trīs dažādas komandas, 
atšķirīgi rokraksti, redzējumi,” stāsta pieredzējušais 
pirotehniķis Ilmārs Āboliņš. Pēc pusnakts – Antra 
Stafecka un “Otra puse”, bet 1.30 uz skatuves – 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425887
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425887
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425939
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425939
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425939
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425891
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425891
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425891
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425882
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“Skyforger”. Dejas ar dīdžeju Robertu Lejasmeijeru 
līdz pat pieciem rītā. 

Visi pasākumi, koncerti, atrakcijas visiem apmek-
lētājiem ir bez maksas.

Nedēļas nogalē Kuldīga būs velotūrisma 
galvaspilsēta
26. un 27. maijā Kuldīgā notiks lielākais nekomer-
ciālais velotūrisma pasākums Latvijā – Kuldīgas ve-
lofestivāls, kā arī pirmā nacionālā velokonference 
“Velotūrisms kā ilgtspējīgas attīstības instruments 
Latvijā. Tendences. Problēmas. Risinājumi”.

Kuldīgas velofestivāls notiks jau desmito gadu, 
tāpēc tas tiek rīkots īpaši. Pasākuma dalībnieki, 
līdzjutēji un apmeklētāji visas dienas garumā tiks 

priecēti ar koncertiem, konkursiem, radošajām 
darbnīcām, tirdziņiem un daudziem citiem pār-
steigumiem. Katram reģistrētajam dalībniekam ir 
izredzes izlozē laimēt vienu no trīs burvīgiem ve-
losipēdiem, lidojumu ar lidmašīnu, lidojumu ar he-
likopteru, dažādas dāvanu kartes un citas vērtīgas 
balvas. Pasākumu vadīs Intars Rešetins, bet atklās 
Nila Īles šovs. Nakts brauciena noslēgumā dažādi 
“ugunīgi” prieki un grupas “Dzelzs vilks” koncerts. 
Dalība velofestivālā – bez maksas! Reģistrējies jau 
tagad: http://velokuldiga.lv/.

http://velokuldiga.lv/
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Nacionāla mēroga velotūrisma konference Latvijā 
tiks rīkota pirmo reizi ar Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras atbalstu. Konference paredzēta 
Latvijas tūrisma un riteņbraukšanas profesionā-
ļiem, pašvaldību speciālistiem un plānotājiem, ve-
lotūrisma entuziastiem, kuri diskutēs par velotū-
risma attīstības iespējām, problēmām un risināju-
miem Latvijā. Konferencē uzstāsies dažādu nozaru 
speciālisti, lektori un uzņēmumu pārstāvji no visas 
Latvijas. Martins Akermanis no Nīderlandes dalī-
sies savas valsts pieredzē par velotūrisma un infra-
struktūras attīstību, t.sk. par holandiešu inovatīvo 
krustpunktu velosistēmu, kas joprojām ir jaunums 
Latvijā. Konferences laikā tiks piešķirtas zīmes 
“Draudzīgs velosipēdistam” tiem Kuldīgas novada 
naktsmītņu un ēdināšanas nozares uzņēmumiem, 
kuri atbilst kritērijiem. Vidzemes Augstskolas pār-
stāvji prezentēs pavisam jaunu un vēl nebijušu 
Android lietotni “Digitālais velo maršruts”, kuru būs 

iespējams izmēģināt, pēc konferences dodoties iz-
braukumā ar velosipēdiem pa krustpunktu velosis-
tēmu Kuldīgas novadā, kā arī jau nākamajā dienā 
Kuldīgas velofestivālā. Mobilā lietotne paredzēta 
kā alternatīva drukātajām kartēm, kurās bieži vien 
ir grūtāk orientēties. Lietotnei nav nepieciešams 
mobilais internets. Konferencē tiks ziņots arī par 
jaunākajām tehnoloģijām velotūrismā, velosipēdu 
ražošanā un attīstības tendencēm un inovācijām 
pasaulē. Velofestivāla laikā interesenti varēs iepa-
zīties ar vismodernākajiem elektrokalnriteņu mo-
deļiem, ko nodrošinās Veloatlaides.lv.

Plašāka informācija par konferences programmu, 
lektoriem un tēmām pieejama mājaslapā www.
velokuldiga.lv. Dalība konferencē ir bez maksas, 
taču vietu skaits ir ierobežots. Reģistrēšanās ve-
lokonferencei šeit: https://goo.gl/forms/I8rgt-
PWTxXCFbjMk2.

27. maijā Piņķos notiks Babītes 
novada Ģimeņu svētki 

Babītes novada ikgadējie Ģimeņu svētki pul-
cēs novada ģimenes un viesus, kā arī izglī-
tības, kultūras un sporta iestāžu pārstāvjus, 
lai kopīgi piedalītos svētku pasākumos un 
vērotu Babītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centra organizētās aktivitātes. Svēt-
ku gājiens, talantu konkurss ar balvām no TC 
“Spice”, dziedātāja Justa koncerts, ballīte ar 
Kašeru, izzinīgas spēles bērniem un daudzi 
citi notikumi šogad gaida mazus un lielus 
svētku viesus Ģimeņu svētkos Piņķos.

Plašāka informācija: http://www.babite.
lv/lv/pieteiksanaskonkursammusutalan-
ti2017/.

“Latvijas ekspresis simtgadei” pietur 
Daugavpilī

26.–28. maijā cauri visiem Latvijas vēstu-
riskajiem novadiem ceļā dosies speciāls vil-
ciena reiss “Latvijas ekspresis simtgadei” ar 
vairāk nekā 180 pasažieriem – dziedātājiem 

http://www.Veloatlaides.lv
http://www.velokuldiga.lv
http://www.velokuldiga.lv
https://goo.gl/forms/I8rgtPWTxXCFbjMk2
https://goo.gl/forms/I8rgtPWTxXCFbjMk2
http://www.babite.lv/lv/pieteiksanas-konkursam-musu-talanti-2017/
http://www.babite.lv/lv/pieteiksanas-konkursam-musu-talanti-2017/
http://www.babite.lv/lv/pieteiksanas-konkursam-musu-talanti-2017/
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un dejotājiem. Gaidot XXVI Vispārējos latviešu 
dziesmu un XVI deju svētkus un Latvijas simtgadi, 
īpašais vilciens piestās 12 Latvijas vietās un dzelz-
ceļa staciju laukumos, kopā ar koriem “Balsis”, 
“Monēta” un “Rīga”, deju ansambļiem “Ačkups”, 
“Auda”, “Dardedze” un pieturvietu vietējiem māk
sliniekiem trijās dienās sniegs 12 unikālus bezmak-
sas koncertus. Vilciens savu maršrutu sāks Latgalē, 
Indras stacijā, bet vērienīgs noslēgums gaidāms 
ValkāValgā, kur muzikālā uzvedumā tiks akcentēta 

Valkas 1917. gada notikumu izšķirošā nozīme Lat-
vijas valsts izveidē. 26. maijā plkst. 18.00 “Latvijas 
ekspresis simtgadei” ieradīsies Daugavpils stacijā 
un sniegs koncertu Stacijas laukumā. Kopā ar eks-
preša dalībniekiem koncertā piedalīsies profesio-
nālais pūšamo instrumentu orķestris “Daugava”, 
sieviešu koris “Rūta”, folkloras kopa “Svātra” un 
deju ansamblis “Laima”. Ikviens aicināts stacijā sa-
gaidīt māksliniekus un kopīgi uzsākt valsts simtga-
des svinības.

Bagāta nedēļas nogale Ventspils novadā 

27. maijā Puzes pagasta Mežaparkā plkst. 19 sāk-
sies tradicionālais Ventspils novada pašdarbības 
kolektīvu Vasarsvētku lielkoncerts. Šāgada pasā-
kuma tēma ir “Precības”, tādēļ Jānis mēģinās no-
lūkot līgavu, bet, lai viņam palīdzētu izdarīt pareizo 
izvēli, koncertā iesaistīsies dažādi amatiermākslas 
kolektīvi: dejotāji, dziedātāji, aktieri. Vai Jānis pa-
tiešām atradīs līgavu, uzzināsiet, ja apmeklēsiet 
lielkoncertu, kura izskaņā paredzēta balle, uzstā-
sies grupa “Zvaigžņu lietus”.

28. maijā plkst. 15 Vārves pagasta Zūrās pie Sporta 
un kultūras centra sāksies trešie Ventspils nova-
da Bērnu svētki, kuru moto ir “Mums pieder de-
besis”. Vispirms klātesošie bērni piedalīsies svētku 
karoga izgatavošanā, pēc tam būs koncerts, kurā 
piedalīsies Tārgales pamatskolas un Piltenes vokā-
listi, Ugāles pagasta bērnu deju kolektīvs, Vārves 
pagasta bērnu tautas deju kolektīvs “Vāruvīte” un 

Zlēku pagasta deju kolektīvs. Pasākumu vadīs ma-
zās raganiņas no Liepājas “Krāsu karuseļa”. Pēc 
koncerta notiks rotaļas, varēs iesaistīties radošajās 
darbnīcas, būs pieejamas spēles, ar bērniem tiksies 
kānisterapijā apmācītie suņi, varēs izmantot piepū-
šamās atrakcijas, doties izjādēs ar zirgu, apmeklēt 
novadpētniecības ekspozīciju. Notiks arī komandu 
stafetes. Svētkos varētu piedalīties ap 300 dalībnie-
ku no visa novada.

Jaunpilī pirmizrāde animācijas filmām par 
ilgtspējīgu attīstību

28. maijā Jaunpilī notiks animācijas filmu par ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem pirmizrāde. Filmu 
autori ir desmit animācijas studijas dalībnieki, kuri 
vairākus mēnešus radoši darbojušies, lai par ilgt-
spējīgas attīstības mērķiem pastāstītu citiem ani-
mācijas valodā. Animācijas filmas top LPS īstenotā 
Eiropas Komisijas līdzfinansētā projektā “Strādājot 
kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnerval
stīs”.
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“Lauku ceļotājs” ienāk Latvijas 
Lauksaimniecības muzejā

27. un 28. maijā Latvijas Lauksaimniecības muzejs 
Talsos, Celtnieku ielā 12, būs atvērts un gaidīs vie-
sus “Lauku ceļotāja” organizētajā akcijā “Atvērtās 
dienas laukos”. Šogad akcija norisināsies ne tikai 
Latvijā, bet pirmo reizi arī Lietuvā. Abās valstīs ak-
cijā apvienojušās 180 lauku tūrisma saimniecības, 

kas šajās divās dienās apmeklētājiem sarūpējušas 
īpašus pārsteigumus un piedāvājumus. Akcijas laikā 
Latvijas Lauksaimniecības muzeja apmeklētājiem 
tiks dota unikāla iespēja izkalt savu laimes naudi-
ņu, kā arī fotografēties pie vēsturiskiem muzeja 
priekšmetiem. Apmeklētāji varēs iepazīties ar īs-
tām lauksaimniecības vēstures liecībām, par kurām 
interese tiek veicināta ar zemes apstrādes, kopša-
nas, ražas novākšanas un pārstrādes tehniku, lauku 
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amatnieku – kalēju un galdnieku – darbarīkiem, ie-
rīcēm un izgatavojumiem, sadzīves tehniku un māj-
turībā vajadzīgām lietām, visdažādāko transportu, 
sākot ar ratiem un beidzot ar kombainu, zemes mē-
rīšanai un meliorēšanai nepieciešamo, ģeodēzijas 
instrumentiem, meliorācijas aprīkojumu u.tml.

Akciju “Atvērtās dienas laukos” organizē “Lauku ce-
ļotājs” sadarbībā ar Lietuvas lauku tūrisma asociā-
ciju “Atostogos kaime”. Ar to tiek uzsākta vasaras 
tūrisma sezona laukos. Šogad akcents likts uz saim-
niecībām, kurās var iepazīt un pieredzēt lauksaim-
niecības procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienī-
gai ražošanai.

Lai nokļūtu atvērto dienu saimniecībās un objek-
tos, vispirms jāatver akcijas tīmekļa vietne www.
celotajs.lv/atvertasdienas, kurā var atrast karti un 
visu saimniecību aprakstus ar īpašajiem piedāvāju-
miem un ieteikumiem, kā veiksmīgāk plānot vienas 
vai divu dienu braucienu. Papildu informācija par 
Lietuvas saimniecībām atrodama tīmekļa vietnē 
http://www.atostogoskaime.lt/akcijosdalyviai. 
Akcijas karti ar saimniecību kontaktiem Latvijā un 

Lietuvā var saņemt arī “Lauku ceļotāja” birojā, no-
vadu tūrisma informācijas centros un DUS “Circle 
K” visā Latvijā.

Organizatoru lūgums: lai nerastos pārpratumi un 
akcija sniegtu gandarījumu, savu noskatīto vie-
tas apmeklējumu vēlams iepriekš pieteikt saim-
niekiem, bet ieteicamais apmeklējuma laiks – no 
10.00 līdz 18.00.

Papildu informācija: http://www.celotajs.lv/lv/e/
lauksaimniecibas_muzejs_talsos.

“Traktordiena 2017” Tērvetes novadā

26. un 27. maijā Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra (VTUA) būs aktīva pasākuma “Traktordiena 
2017: viedā lauksaimniecība praksē” dalībniece. 
Pasākums notiks turpat, kur iepriekšējā gadā: Tēr-
vetes novadā, agrofirmas “Tērvete” laukā “Anški-
ni”, tieši pa vidu starp Kroņauci un Tērveti.

Divu dienu garumā VTUA pasākuma apmeklētā-
jiem piedāvās dažādas iespējas un radošas aktivitā-
tes, kā arī konsultēs un sniegs pakalpojumus trak-
tortehnikas uzraudzības un lauksaimniecības jomā, 
tai skaitā par traktortehnikas reģistrāciju un jaudas 
un dīzeļmotoru izplūdes gāzu dūmainības mērīju-

miem. Tāpat apmeklētājiem būs iespēja iegūt in-
formāciju un pieteikties augu aizsardzības līdzekļu 
iekārtu (smidzinātāju) pārbaudēm, kārtot eksāme-
nus traktortehnikas “A” kategorijas vadītāja aplie-
cības iegūšanai, apmainīt traktortehnikas vadītāja 
apliecību (vecā parauga vai arī tās, kurām beidzies 
derīguma termiņš – 10 gadi kopš izdošanas dienas), 
kā arī iegūt citu ar VTUA saistītu informāciju.

Bērniem un jauniešiem (līdz 16 gadu vecumam) 
tiks piedāvāta iespēja pārbaudīt savas prasmes 
traktortehnikas vadīšanā, zināšanas Ceļu satiksmes 
noteikumos, darba drošībā, strādājot ar traktorteh-
niku, un iegūt “Jaunā traktorista apliecību”. VTUA 
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atgādina, ka apliecība ir informatīva un izglītojoša. 
Zāles pļāvēju drīkst vadīt tikai vecāku uzraudzībā.

Muzeju krājuma glabātāji pasākuma viesus iepa-
zīstinās ar Latvijas Lauksaimniecības muzeja un 
K. Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” aktualitātēm 
un ekspozīciju. Pasākuma laikā jebkurš interesents 
varēs izzināt pašizgatavotu traktoru un citus ar Lat-
vijas lauksaimniecību saistītus muzeja krājumus. 
“Traktordienā” notiks traktoru sacensības, semi-
nāri, demonstrējumi, tehnikas un pakalpojumu 
piedāvājumi, izklaides, loterijas, pārsteigumi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 

26. maijā Tērvetē norisināsies arī gada vērienīgā-
kais vides un veselīgas atpūtas pasākums visai 
ģimenei “Zaļās jostas” vides festivāls “Tīrai Lat-

vijai!”. Tajā tiks godināti čaklākie makulatūras un 
izlietoto bateriju vācēji. Pasākumā ar plašu vides 
izglītības un atpūtas programmu dažādām vecuma 
grupām piedalīsies vairāk nekā 40 vides organizāci-
jas, uzņēmumi un institūcijas. 

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas lauksaimniecī-
bas un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanu 
un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, or-
ganizēt pieredzes apmaiņu starp lauksaimniecības 
nozares speciālistiem, tehnikas, tehnoloģiju, pakal-
pojumu un preču piedāvātājiem, uzņēmējiem, lauk-
saimniecības izglītības iestādēm, valsts un neval
stiskā sektora dalībniekiem un interesentiem.

Papildu informācija: www.vtua.gov.lv/ un www.
traktordiena.lv.

Ventspils Digitālajā centrā – atraktīvas 
darbnīcas vasaras IT skolā

Ventspils Digitālais centrs aicina 1.–11. klašu sko-
lēnus apmeklēt vasaras IT skoliņu, kur bērni varēs 
iegūt vērtīgu informāciju par mūsdienu tehno-
loģijām, lai pie datora pavadītais laiks kļūtu liet-
derīgāks un neaprobežotos tikai ar datorspēlēm. 
Reģistrēties skoliņai iespējams no 22. maija līdz 
1. jūnijam šeit: www.ej.uz/vasaru2017 vai Ventspils 
Digitālajā centrā klātienē. Digitālā centra pulciņu 
skolotāji parūpējušies, lai bērniem būtu interesan-
ti, piedāvājot daudzveidīgas atraktīvas tehnoloģiju 
nodarbības atbilstoši skolēnu vecumam, piemē-
ram, tulku skolu; “Viesos pie drona”; fotomedības 
“Pēdas zib”; digitālo aplikāciju veidošanu tālrunim; 
komiksu izveidi; līnijzīmēšanu; digitālo zīmēšanu 
“Akvarelis planšetē”; datu šifrēšanu jeb kriptogrā-
fiju; Tkreklu apdruku; plakāta veidošanu; “Foto un 
video asprātību”; darbošanos ar 3D pildspalvām 
un robotiem; spēles prāta asumam; “Ieprogrammē 
vasaru”, infografiku veidošanu u.c. Vasaras IT sko-

liņa tiks organizēta darbnīcu ciklos jeb sesijās, kas 
ilgs divas nedēļas. Nodarbības notiks darbdienās 
un ilgs vienu līdz divas stundas.

Sesiju laiki:

1. sesija: no 5. līdz 16. jūnijam;

2. sesija: no 19. līdz 30. jūnijam;

3. sesija: no 3. līdz 14. jūlijam;

4. sesija: no 17. līdz 28. jūlijam.

Vecuma grupas:

1. grupa: bērni vecumā no 6 gadiem un 1. klases 
skolēni;

2. grupa: 2.–4. klašu skolēni;

3. grupa: 5.–7. klašu skolēni;

4. grupa: 8.–11. klašu skolēni.

Bērni darbnīcās varēs izmantot plašo Digitālā cen-
tra tehnoloģiju klāstu. Pieteikšanās 2., 3. un 4. se-
sijai tiks pagarināta gadījumā, ja pēc 1. jūnija vēl 
būs brīvas vietas. Dalība nodarbībās ir bez maksas, 
un vietu skaits grupās ir ierobežots. Vairāk informā-
cijas pa tālr. 63607607, epastā vdc@ventspils.lv vai 
Ventspils Digitālajā centrā Akmeņu ielā 3 Ventspilī. 
Ventspils Digitālā centra pārstāvis sazināsies ar kat-
ru dalībnieku vai viņa vecākiem individuāli, lai pre-
cizētu informāciju un vienotos par vasaras IT skolas 
apmeklēšanas nosacījumiem.

http://www.vtua.gov.lv/
http://www.traktordiena.lv
http://www.traktordiena.lv
http://www.ej.uz/vasaru2017
mailto:vdc@ventspils.lv
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Kā piesaistīt talantus reģioniem un 
pilsētām?

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāle 
24. maijā aicina apmeklēt konferenci “Talantu pie-
saiste reģioniem un pilsētām”. Tajā dažādu jomu 
speciālisti no triju valstu astoņām organizācijām 
uzstāsies ar priekšlasījumiem par to, kā radīt vietu, 
vidi un priekšnoteikumus, kas piesaistītu un notu-
rētu talantus. Talantīgu cilvēku piesaiste ir viens 
no konkurētspējas attīstības priekšnoteikumiem 
gan valsts, gan reģionu, gan uzņēmumu kontekstā. 
Globalizācijas laikā, kad cilvēku mobilitāte ir arvien 
lielāka, talantu piesaiste kļuvusi par lielu izaicinā-
jumu. Tā ir aktuālā gan izglītības iestādēm, gan arī 
daudzu citu jomu organizācijām. Konferencē ar 
uzrunām uzstāsies “Future Place Leadership” vadī-
tājs Pertels Pēters Pere, “Kurk Lietuvai” (Create for 
Lithuania) pārstāve Barbora Gobīte, Cēsu domes 
Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots, kopra-
des mājas “Skola6” idejas skolotāja Evija Taurene, 
Cēsu Jaunās sākumskolas direktore Dana Narvaiša, 
sertificēta biznesa trenere Agnese Pilsuma, Vides 
risinājumu institūta komunikācijas un sabiedrisko 

attiecību vadītāja Guna Dātava, kā arī “Draugiem 
Group” runasvīrs Jānis Palkavnieks, kurš dalīsies 
savā pieredzē, sniedzot praktiskus ieteikumus paš-
valdību iestādēm, uzņēmumiem un citām organi-
zācijām talantu piesaistes stratēģijas pilnveidoša-
nā. Konferencē īpaši aicināti piedalīties uzņēmumu 
un pašvaldību pārstāvji, komunikācijas un perso-
nāla speciālisti, kurus ikdienā nodarbina talantu 
piesaistes jautājumi. Konference notiks 24. maijā 
plkst. 14 Vidzemes koncertzālē “Cēsis” Raunas 
ielā 12 Cēsīs. Konferences darba valoda – angļu. 
Aicinām pieteikties konferencei līdz 23. maijam, 
aizpildot reģistrācijas formu https://goo.gl/forms/
Qfy9SS5ysYVS5vnr2).

Ziņas sagatavojuši Monika Griezne, Edgars Kalmēns, Artis Gustovskis, Ilze Aizsila, Līga Korsaka,  
Marlena Zvaigzne, Renāte Zīverte, Jānis Mergups-Kutraitis, Guna Stepiņa un Sandra Salmiņa.

Apkopojusi Daina Oliņa

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

https://goo.gl/forms/Qfy9SS5ysYVS5vnr2
https://goo.gl/forms/Qfy9SS5ysYVS5vnr2
https://goo.gl/forms/Qfy9SS5ysYVS5vnr2
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

