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Latvijas jūras piekrastes ilgtermiņa 
attīstībai vajadzīgs pastāvīgs finansējums
Attēlā (no kreisās): LPS padomnieces Sandra Bērziņa un 
Gunta Lukstiņa, kampaņas “Mana jūra” eksperts Jānis 
Ulme, vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Kaspars Gerhards.

“Lai nākotnē visa Latvijai piederošā, pašvaldībām 
un valsts institūcijām pārvaldībā deleģētā piekras-

te – būtisks atpūtas un tūrisma galamērķis – tiktu 
kvalitatīvi kopta visa gada garumā, tā sekmējot 
piekrastes ekonomisko attīstību, piekrastes pār-
valdībai nepieciešams pastāvīgs finansējums,” 
2.  augustā  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  at-
tīstības  ministrijas  (VARAM)  organizētajā  preses 
konferencē  uzsvēra  Latvijas  Pašvaldību  savienī-
bas (LPS) padomnieces Sandra Bērziņa un Gunta  
Lukstiņa.
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Gan LPS, gan Latvijas Piekrastes pašvaldību apvie-
nība (darbojas LPS paspārnē) jau kopš 2015. gada 
atgādina, ka valsts budžetā šāds finansējums jāie-
kļauj.

Milzu solis šajā jautājumā sperts šogad. Vasaras se-
zonā no maija līdz oktobrim 17 piekrastes pašvaldī-
bas īsteno nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 
(tā finansējums no Latvijas Vides aizsardzības fon-
da ir 199 565 eiro), veicot piekrastes joslas apsaim-
niekošanu un labiekārtošanu, lai nodrošinātu labu 
vides  kvalitāti,  iedzīvotājiem,  atpūtniekiem,  tūris-
tiem tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību.

Lai arī piekrastes pašvaldības ieguldījušas lielu dar-
bu, par ko preses konferencē arī izpelnījās ministra 

Kaspara Gerharda pateicību, Vides izglītības fonda 
rīkotās  kampaņas  “Mana  jūra”  šāgada  atkritumu 
monitoringa  dati  liecina,  ka  atkritumu  daudzums 
piekrastē  pieaug.  “Starp  cilvēku  un  atkritumiem 
nevar  likt  vienādības  zīmi,  jo  cilvēks  var  mainīt 
savus  paradumus,  un  tas  arī  ir  jādara,”  piebilda 
K. Gerhards.

Monitoringa dati liecina, ka 57% atkritumu ir tieši 
plastmasa, kas diemžēl dabā nesadalās, tāpēc no-
dara vislielāko kaitējumu.

Informācija LPS interneta vietnē šeit. 

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Diskusija tiešraidē par pieejamo ES 
finansējumu pēc 2020. gada

2. augustā Latvijas Pašvaldību savienībā notika dis-
kusija par VARAM uzsākto pašvaldību anketēšanu 
ar  mērķi  iegūt  informāciju  par  nepieciešamajām 
investīcijām  pašvaldību  uzņēmējdarbības  atbalsta 
infrastruktūrā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, ener-
goefektivitāti pašvaldību īpašumos, dabu, tūrismu 
un kultūru (pašvaldību īpašumos), uzlabotu pašval-
dību publisko ārtelpu un ielas, t. sk. pārbrauktuves, 
pašvaldību ceļus.

Diskusijas videoieraksts pieejams šeit.  Informācija 
LPS interneta vietnē šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Attēlā: Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas 
departamenta direktors

Latvijas pašvaldību izpilddirektori 
sanāksmē apmainās ar pieredzi 
par atkritumu apsaimniekošanu un 
autoceļiem
3.  augustā  Grobiņas  novadā  norisinājās  augus-
ta  Latvijas  Pašvaldību  izpilddirektoru  asociācijas 
(LPIA)  sanāksme.  Tā  kā  šoreiz  tika  diskutēts  par 

pašvaldībām aktuālām divām tēmām – atkritumu 
apsaimniekošanu un valsts un pašvaldību autoce-
ļiem, to stāvokli, finansēšanu, pārvaldīšanu –, tad 
arī sanāksmes norises vietas bija izvēlētas atbilstoši 
tēmām. Atkritumu apsaimniekošanu izpilddirektori 
apsprieda reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 
poligonā “Ķīvītes”, bet par autoceļiem sanāksmes 
dalībnieki izrunāja lidostā “Liepāja”.

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/4222-latvijas-juras-piekrastes-ilgtermina-attistibai-nepieciesams-pastavigs-finansejums
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/266-diskusija-tiesraide-par-pieejamo-es-finansejumu-pec-2020-gada
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4220-diskusija-tiesraide-par-pieejamo-es-finansejumu-pec-2020-gada
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Starp  abām  sanāksmes  daļām  izpilddirektoriem 
bija lieliska iespēja doties iepazīšanās ekskursijā pa 
Grobiņas  novadu,  un,  protams,  akcents  izbrauku-
mam tika likts uz autoceļu stāvokli, to uzturēšanas 
risinājumiem un jaunākajām tehnoloģijām, par ku-
rām ekskursijas  laikā atraktīvā veidā pastāstīja arī 
“Latvijas valsts mežu” pārstāvji. Klātesošajiem tika 
pastāstīts arī par “Latvijas valsts mežu” ceļu stan-
dartiem. 

Sirsnīgs paldies Grobiņas novada domei par pār-
domāto uzņemšanu! Tāpat paldies arī Liepājas 

pilsētas domei par LPIA Valdes uzņemšanu viesos 
2. augustā. Liepājas domes telpas izpilddirektoriem 
ir vēsturiski ļoti nozīmīgas, jo tieši šajā ēkā pirms 21 
gada tika dibināta šī asociācija. 

Plašāka  informācija,  prezentācijas  un  fotogalerija 
pieejama  LPS  interneta  vietnē www.lps.lv,  sadaļā 
Apvienības, un šeit.

Teksts un foto: Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPIA sanāksmes allaž ir piepildītas ar praktisku un vērtīgu informāciju. Arī šoreiz izpilddirektori varēja iepazīties ar 
ikdienas darbā noderīgu informāciju. Piemēram, “Latvijas valsts meži” sanāksmes apmeklētājus sagaidīja mežā, lai 
uzskatāmi parādītu labākās tehnoloģijas meža autoceļu būvniecībā. 

Attēlā: Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols (attēlā) un izpilddirektors Uldis Vārna sanāksmes 
dalībniekiem ne tikai atklāja daudzus interesantus faktus par Grobiņas novadu, bet arī sniedza ieskatu par paveikto 
atkritumu apsaimniekošanas un autoceļu uzturēšanas jautājumos.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4198-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-sanaksme-grobinas-novada-3-augusta-2018
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LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas 
ikgadējās sarunas

9. augustā plkst. 11 Izglītības un zinātnes ministri-
jā. 

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada 5. ok-
tobra vienošanās un domstarpību protokola iz-
pildi.

1.2. Par  nepieciešamo  finansējumu  atlaišanas 
pabalstu  nodrošināšanai  pedagogiem  internāt-
skolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā. 

1.3. Par  profesionālās  izglītības  iestāžu  pro

grammu  finansējuma modeļa  projekta  izstrādi 
neatkarīgi  no  profesionālās  izglītības  iestādes 
dibinātāja, tai skaitā sagatavot priekšlikumu mā-
cību stipendijas finansēšanai.

2. Par minimālo pieļaujamo  izglītojamo skaitu un 
kritērijiem  maksimālā  pieļaujamā  izglītojamo 
skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās 
izglītības  pakāpē  pašvaldību,  valsts  augstskolu 
un  privātajās  vispārīgās  izglītības  iestādēs  un 
par izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes 
rādītājiem.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par Latvijas Simtgades 
zaļumballi – organizēšanu, vizuālo 
identitāti, atskaitēm

9. augustā plkst. 14 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē.

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas 
dienas visā Latvijā un pasaulē tiks rīkota simtgades 
zaļumballe.  Vēlamies  vērst  uzmanību  uz  atseviš-
ķiem  organizatoriskiem  jautājumiem,  plānoto  in-
formācijas  apkopošanu  par  pasākuma  norisi  visā 

Latvijā,  par  piešķirtā  valsts  finansējuma  izlietoša-
nas galaatskaišu sagatavošanu un sniegt informāci-
ju par citām aktualitātēm.

Informatīvais  seminārs  notiks  sadarbībā  ar  Kultū-
ras ministrijas Latvijas Valsts simtgades biroju, un 
tā tiešraide tiks translēta LPS vietnē: http:// www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Tiešraides  laikā būs  iespēja uzdot  jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv. Jautāju-
mus var iesūtīt arī iepriekš uz epasta adresi jana.
bunkus@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE
LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

16. augustā plkst. 10 LPS  ēkā  Rīgā,  Mazajā  Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.4.  specifiskā atbalsta mērķa  “Sa-
mazināt  priekšlaicīgu  mācību  pārtraukšanu,  īste-

nojot preventīvus un intervences pasākumus” pro-
jekts  nr.  8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Darba kārtība:

10:00–10:10  Ievada informācija par projektu PuM-
PuRS. Inese Vilāne, projekta vadītāja 

 http:// www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
 http:// www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
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10:10–10:40  Pašvaldību un izglītības iestāžu loma 
priekšlaicīgu  mācību  preventīva  un 
interventīva  pārtraukšana.  Sadarbī-
ba  projektā.  Projekta  satura  īsteno-
šana. Dace Medne, Kristīne Jozaus-
ka, Lauris Liepiņš (PuMPuRS)

10:40–10:50 Jaunatnes  iniciatīvu  projekti:  pre-
vencijas sistēmas izveide pašvaldībā. 
Ivita Mauriņa (PuMPuRS)

10:50–11:20 Projekta PuMPuRS realizācijas piere-
dze pašvaldībās:

•	 Jelgavas  pilsētas  pašvaldība  – 
Gunta Auza, Jelgavas  pilsētas  iz-
glītības pārvaldes vadītāja.

•	 Preiļu  novada  pašvaldība  – 

Andrejs Zagorskis, Preiļu novada 
izglītības pārvaldes vadītājs.

•	 Aknīstes  novads  –  Aija Voitiš-
ķe, Aknīstes  novada  projekta 
PuMPuRS koordinatore.

11:20–12:00  Debates.

Sēdi būs iespēja skatīties arī tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai  sekojot  šai  saitei:  http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/tiesraide/.

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

Ināra Dundure, 
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 7. augustā plkst. 10–12:30 
Jūrmalā, Turaidas ielā 1 (Dzintaru koncertzālē)

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” 
(ziņo LPS padomniece Kristīne Kinča).

2. Par pašvaldību izdevumu pieejamību sveš-
valodā un par grozījumiem likumā “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem” (ziņo 
LPS padomnieces Kristīne Kinča un Jana Bun-
kus).

3. Jūrmalas pilsētas prezentācija (ziņo Jūrmalas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis).

4. Jūrmalas pilsētas labās prakses piemērs ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību 
ieviešanā (ziņo Labklājības pārvaldes vadītāja 
Laima Grobiņa).

5. Jūrmalas pilsētas labās prakses piemērs darbā 
ar nepilngadīgajiem (ziņo Labklājības pārvaldes 
vadītāja Laima Grobiņa).

6. Dažāda informācija.
Gints Kaminskis,

LPS priekšsēdis

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu  saskaņošanas  un  pieņemšanas  proce-
dūrās)  iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar  likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai  ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie  atzinumi  sākas  ar  konstatējumu  –  vai 
LPS  saskaņo  vai  nesaskaņo  attiecīgo  projektu. 

Abos  gadījumos projektu  virzītāji  un dokumentu 
pieņēmēji var  izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā  procedūra  sākas  ar  Valsts  sekretāru  sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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2. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS773  Likumprojekts  “Grozījumi  Dzelzceļa  liku-
mā”

VSS780  Likumprojekts  “Administratīvo  sodu  par 
pārkāpumiem pārvaldes,  sabiedriskās  kārtības  un 
valsts valodas lietošanas jomā likums”

VSS775 Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Komi-
sijas  trešās Savienības  rīcības programmas veselī-
bas  jomā  (2014.–2020.gadam)  2018.gada  Darba 
plānā  ietverto  vienoto  rīcību  par  Eiropas  Savienī-

bas gatavības stiprināšanu pret nopietniem pārro-
bežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko 
veselības aizsardzības noteikumu ieviešanai”

VSS769  Rīkojuma  projekts  “Par  valstij  piekritīgā 
nekustamā  īpašuma  Ķeguma  ielā  62,  Rembatē, 
Rembates pagastā, Ķeguma novadā nodošanu Ķe-
guma novada pašvaldības īpašumā”

VSS770  Rīkojuma  projekts  “Par  valstij  piekritīgā 
nekustamā  īpašuma  “Mazrūķīši”,  Tomes  pagastā, 
Ķeguma  novadā,  nodošanu  Ķeguma  novada  paš-
valdības īpašumā”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

Par  likumprojektu  “Grozījumi  likumā  “Par  nodok-
ļiem un nodevām””, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra 
noteikumos  nr.  546  “Oficiālo  elektronisko  adrešu 

informācijas sistēmas noteikumi””, 2. pielikums.

Par  Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzi-
jas  fonda  2014.–2020.  gada  plānošanas  perioda 
APAKŠKOMITEJU  REGLAMENTA  grozījumu  projek-
tu, 3. pielikums.

LPS NESASKAŅO

11. augustā visā Latvijā simtgades 
zaļumballes

11. augustā, tieši simts dienas pirms Latvijas valsts 

simtās  dzimšanas  dienas,  visā  Latvijā  un  pasaulē 
pakalnos,  jūru  un  upju  krastos,  pilsdrupu  estrā-
dēs, parkos un pļavās notiks  simtgades  zaļumbal-
les. Tām gatavojas dejotāji, lauku kapelas, orķestru 
muzikanti,  ziņģētāji  un  tautas  mūzikas  ansambļi 
vairāk nekā 140 vietās visos Latvijas novados, kā arī 
Krievijā (Omskas apgabala Taras rajona Augšbebru 
ciemā), Īrijā (Lough Ramor Camping Virdžīnijā) un 
Anglijā (Bredfordā).

Informācija par tradīciju burtnīcu “Zaļumballe” šeit.

Zaļumbaļļu norišu vietu Latvijā apkopojums 4. pie-
likumā.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461211
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461211
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461207
https://lv100.lv/jaunumi/misingrauzeji-snauda-kopa-ar-cusku-slepens-brauciens-kuzava-jeb-piedzivojumi-latvijas-zalumballes/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_29_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_29_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_29_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_29_p4.pdf
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Keramikas cepļa kurināšana Jasmuižā

Latgales  keramikas  vecmeistara  Andreja  Paulā-
na darbnīcāceplī  (Preiļu novads, Aizkalne) 10. un 
11.  augustā notiks  ikgadējais  keramikas  cepļa  ku-

rināšanas  un  atvēršanas  pasākums.  Cepli  kurinās 
tautas  lietišķās mākslas studija “Rēzeknes apriņķa 
pūdnīki”.

10.  augustā norisināsies Aizkalnes pagasta  svētki, 
kas sāksies plkst. 14, kad keramiķi ar saviem apde-
dzināšanai sagatavotajiem māla traukiem piepildīs 
cepli un ap pusdienlaiku to  iekurinās. Kamēr cep-
lis kurēsies, vakara gaitā būs iespēja aprunāties ar 
podniekiem, vērot cepļa kurināšanu un ap pusnak-
ti – lielo liesmu.

Par  keramiķu  darba  rezultātu  varēs  pārliecināties 
11. augustā, kad plkst. 11 notiks vēl karsto, krāšņi 
glazēto  trauku  izņemšana.  Būs  iespēja  darbus  arī 
iegādāties.

Programma šeit.

Mazie opermūzikas un mākslas svētki Sēļu 
muižā

10.  augustā  Sēļu  muižā  apmeklētājus  jau  piekto 
gadu priecēs Mazie opermūzikas un mākslas svēt-
ki.  Šoreiz,  pateicoties  “Latvijas  valsts  mežu”  un 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Vidzemes kultū-
ras programmai,  izskanēs Gaetāno Donidzeti ope-
ras “Dons Paskvāle” muzikālais stāsts.

Plašāka informācijas par svētku programmu šeit. Attēlā: Sēļu muiža

42. Baltijas valstu čempionāts 
ugunsdzēsības sportā

No 9. līdz 10. augustam Valkas pilsētas stadionā Rī-
gas ielā 41 notiks Latvijas valsts simtgadei veltītais 
42. Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības spor-
tā,  kurā  Latvijas,  Lietuvas,  Igaunijas,  Baltkrievijas, 
Polijas un Čehijas spēcīgākās komandas sacentīsies 
četrās  dažādās  disciplīnās,  lai  noskaidrotu,  kura 
valsts šogad iegūs Baltijas čempiona ugunsdzēsības 
sportā uzvarētāja titulu.

Plašāka informācija šeit.

http://www.preili.lv/page/474?news_id=21463
http://www.mazsalaca.lv/index.php?zoomzina=2855&title=Mazie+Operm%C5%ABzikas+un+M%C4%81kslas+sv%C4%93tki
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sogad-baltijas-valstu-cempionats-ugunsdzesibas-sporta-norisinasies-latvija
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Informatīvs materiāls par valsts 
ģeodēziskā tīkla punktiem

Latvijas  ģeotelpiskās  informācijas  aģentūra 
2016. gadā uzsākusi vienlaidu valsts ģeodēziskā tīk-
la (VĢT) punktu apsekošanu un sakārtošanu. Darbi 
2016.  gadā  veikti  Latgalē,  2017.  gadā – Vidzemē, 
šogad darbi tiek veikti Zemgalē, bet 2019. gadā tos 
veiks Kurzemē.

VĢT punkti ir stratēģiski svarīgi, jo to uzturētie dati 
un  informācija  nodrošina  valstī  vienotu  atskaites 
sistēmu koordinātu un augstuma noteikšanai. Pla-
šāka  informācija  par  VĢT  pieejama  aģentūras  in-
terneta  vietnē  http://www.lgia.gov.lv/LGIA/Darbi-
bas_jomas/Geodezija.aspx.

Visiem  ģeodēziskajiem  punktiem  Aizsargjoslu  li-
kums nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas 50 m vai 
5 m diametrā no ģeodēziskā punkta centra un dar-

bību ierobežojumus ģeodēzisko punktu tuvumā.

VĢT punktu saglabāšanai no bojāšanas un iznīcinā-
šanas un, galvenais, lai nodrošinātu raksturlielumu 
nemainību,  punktus  nedrīkst  izkustināt,  iznīcināt 
vai kā citādi bojāt. Gadījumos,  ja notiek darbības, 
kas izkustinās, iznīcinās vai kā citādi bojās VĢT, par 
to  nekavējoties  jāinformē  aģentūra  (elektroniskai 
saziņā info@lgia.gov.lv). No vietas izkustināts ģeo-
dēziskais punkts ir uzskatāms par iznīcinātu. Aizsar-
dzībai  un  sabiedrības  informēšanai  apsekošanas 
laikā VĢT punkti tiek īpaši noformēti. 

Jaunākā informācija par VĢT punktiem ir pieejama 
VĢT  datubāzē  http://geodezija.lgia.gov.lv/start.
php.  Ja kāds punkts objektīvu apstākļu dēļ netiek 
pilnībā noformēts tā, kā minēts iepriekš, tad par to 
VĢT datubāzē sniegta atsauce.

Plašāka informācija šeit.

Iznākusi jaunākā Kurzemes plānošanas 
reģiona “Ziņu Lapa”

Šajā  numurā  apkopotas  aktualitātes  par  šī  gada 
otro ceturksni. Kurzemes plānošanas reģiona “Ziņu 
Lapas” elektroniskā versija apskatāma šeit. 

Trešā pieteikšanās ES fondu mācībām 
pieaugušajiem

Augusta  vidū  sāksies  nākamā  pieteikšanās  mācī-
bām  ES  fondu  pieaugušo  izglītības  projektā  “No-
darbināto  personu  profesionālās  kompetences 
pilnveide”, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlē-
ties mācības 11 dažādās nozarēs.

Tāpat  kā  iepriekš,  pieteikšanās  ritēs  mēnesi,  līdz 
septembra  vidum,  mācību  pieteikums  jāiesniedz 
izglītības  iestādē.  Plānots,  ka mācību  grupu  kom-

plektēšana un mācības sāksies novembrī.

Detalizēts jauno mācību saraksts būs pieejams pro-
jekta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv au-
gusta vidū.

Arī  trešajā kārtā mācībām varēs pieteikties strā-
dājoši  un  pašnodarbināti  iedzīvotāji,  tai  skaitā 
jaunie  vecāki,  kas  atrodas  darba  attiecībās  un 
bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri  ir vecumā no 
25 gadiem un ar nepabeigtu vai pabeigtu  izglītī-
bu.

http://www.lgia.gov.lv/LGIA/Darbibas_jomas/Geodezija.aspx
http://www.lgia.gov.lv/LGIA/Darbibas_jomas/Geodezija.aspx
mailto:info@lgia.gov.lv
http://geodezija.lgia.gov.lv/start.php
http://geodezija.lgia.gov.lv/start.php
http://www.lgia.gov.lv/LGIA/Darbibas_jomas/Geodezija.aspx
http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/1533197427_Nr. 2_2018.pdf
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
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Augustā Jūrmalas parkā Liepājā “bērnu 
rīti” ar ceļojošo cirku “Beztemata”

Augusta svētdienās Liepājas Kultūras pārvalde pie-
dāvā apmeklēt “bērnu rītus” kopā ar ceļojošo cirku 
“Beztemata”.  Šīs  vasaras  jautrie  un  atraktīvie  rīti 
norisināsies no plkst. 12 Jūrmalas parka bērnu lau-
kumā.

Mazie liepājnieki un viesi varēs vērot dažādus ne-
parastus cirka trikus un iesaistīties to veidošanā.

Cirka dalībnieki ir profesionāli cirka pasniedzēji cir-
ka nometnēs, meistarklasēs Anglijā (Solsberi), Dā-
nijā (Nikēbinga Falstera), Latvijā un Liepājā.

Plašāka informācija un programma šeit.

Ventspils novadā tiksies novada literāti

10. augustā plkst. 18 Ventspils novada Vārves pagastā 
pie Zūru novadpētniecības ekspozīcijas notiks literāti 
muzikāls pasākums. Novadā dzīvojošās radošās per-

sonas, kas raksta dzeju, nolasīs kādu no saviem dzejo-
ļiem, pastāstīs par saviem iedvesmas avotiem un ie-
pazīsies ar domubiedriem. Muzicēs Mārtiņš Grunte.

Plašāka informācija šeit.

Burtniekos notiks deju uzvedums “Spēlēju, 
dancoju”

Latvijas  valsts  simtgades  programmā  deju  skola 
“Dzirnas”  ar  māksliniecisko  vadītāju  horeogrāfu 
Agri Daņiļeviču  un Burtnieku novada bērniem un 
jauniešiem  projektā  “Dodot  gūtais  neatņemams” 
iestudēs  deju  uzvedumu  “Spēlēju,  dancoju”.  Tas 
tiks  izrādīts  sestdien,  11.  augustā,  plkst.  21  Burt-
nieku pagasta estrādē. 

Deju uzvedumā muzicēs grupa “Iļģi”. Deju meistar-
klasēs,  kas  norisināsies  astoņas dienas,  120 Burt-
nieku novada bērni un  jaunieši  kopā ar  astoņiem 
profesionāliem  pedagogiem  apgūs  deju  soli.  Tas 
būs  jauns  izaicinājums  ne  tikai  horeogrāfam,  bet 
arī  bērniem un  jauniešiem.  Kopā  ar  dalībniekiem 
no Burtnieku novada dejos arī 80 deju skolas “Dzir-
nas” audzēkņi.

Plašāka informācija šeit.

https://www.liepaja.lv/bernu-riti-augusta-jurmalas-parka-ar-celojoso-cirku-beztemata/
http://www.ventspilsnovads.lv/158-kultra/aktualitates-kultura/3691-tiksies-novada-literati
https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/5669/
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“Muzikālais augusts 2018” Daugavpilī

Festivāls  “Muzikālais 
augusts” Daugavpilī no-
tiek  jau  sesto  gadu.  To 
organizē Latviešu kultū-
ras centrs ar Daugavpils 
pilsētas domes un Dau-

gavpils teātra atbalstu. Savas pastāvēšanas laikā šis 

festivāls ir kļuvis populārs un ieguvis starptautisku 
atzinību.

Šogad  festivāla  dalībnieku  vidū  ir  kolektīvi  un  so-
listi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un 
daudzām citām valstīm. Ar  katru gadu paplašinās 
ne tikai festivāla dalībnieku, bet arī skatītāju loks.

Plašāka informācija šeit.

Rīgā notiks starptautisks forums “Laiks 
bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko 
sabiedrību”

Valsts iniciatīvā “Latvijas Goda ģimenes gads” Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā 9. un 10. augustā 
notiks  starptautisks  forums  “Laiks  bērniem!  Ceļā 

uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”. Forumā pie-
dalīsies  vairāk nekā 10 valstu pārstāvji,  lai  dalītos 
pieredzē par ģimenei draudzīgākas politikas veido-
šanu, tādējādi sekmējot ģimenes atbalsta politikas 
attīstību Eiropā un Latvijā.

Plašāka informācija šeit.

Kuldīgas pusmaratonā aicina uz skrējienu 
Latvijai

11. augustā Kuldīgā norisināsies 13. Kuldīgas pus-
maratons  –  skriešanas  seriāla  “Bigbank  skrien 

Latvija” 6. posms. Kuldīgas pusmaratona trase, kā 
ierasts, vīsies cauri pilsētai,  ļaujot skrējiena dalīb-
niekiem izbaudīt Kuldīgas skaistākās vietas, unikālo 
vecpilsētu un gleznainās ainavas.

Par  godu  Latvijas  simtgadei  pirmo  reizi  Kuldīgas 
pusmaratona  sacensību  programmā  līdzās  klasis-
kajām distancēm  iekļauts  īpašs  jaunums – “Mans 
skrējiens Latvijai”.

Patriotiskā skrējiena distance būs 2 km gara, lai to 
varētu  noskriet  vai  noiet  ikviens  neatkarīgi  no  fi-
ziskās sagatavotības, tāpēc tajā aicināti piedalīties 
gan sportisti, gan ģimenes, vecāki ar bērniem, mā-
miņas ar bērnu ratiem un citi.

Plašāka informācija šeit.

https://tv.daugavpils.lv/58316
http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26295
http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/3575-trispadsmito-reizi-aicina-uz-kuldigas-pusmaratonu
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Daugavpilī Pasaules taku čempionāts 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Līdz  10.  augustam  Latvijā  norisināsies  svarīgākais 
gada  pasākums  orientēšanās  sportā  –  Pasaules 
čempionāts. Šajā laikā Daugavpils uzņems Pasaules 
taku orientēšanās čempionāta cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem  dalībniekus  –  151  sportistu  no  24 
valstīm.

2018. gada Pasaules taku orientēšanās čempionātu 
cilvēkiem  ar  kustību  traucējumiem Daugavpilī  or-
ganizē  Starptautiskā Orientēšanās  federācija,  Lat-
vijas Orientēšanās federācija un Daugavpils Orien-
tēšanās klubs “Stiga”. Atbalsta Daugavpils pilsētas 
dome.

Detalizētāka informācija par čempionātu un tā no-
risi Daugavpilī ir pieejama šeit.

Latgales diena Rīgā 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales 
pašvaldībām un biedrību “Latgales tematiskie cie-
mi” 18. augustā no plkst. 10 līdz 19 Jēkaba laukumā 
Rīgā jau piekto gadu rīko Latgales dienu, kurā rīdzi-
nieki  un pilsētas  viesi  varēs  iepazīties  ar  ceļojošo 
tirgu, vērot amatnieku darbošanos, priecāties par 
latgaliešu tautas mūziku, dejām un dzīvesprieku.

Plašāka informācija šeit.

Izstrādās karti Daugavas ūdenstūrisma 
maršrutam visā upes garumā

Unikālā  Daugavas  ūdenstūrisma maršruta  izpētes 
ekspedīcija, kas ceļu pa Latvijas lielāko upi uzsāka 
24.  jūlijā  tās  augštecē,  Latvijas–Baltkrievijas  pie-
robežā,  noslēdzās  Rīgā,  pie  Mangaļsalas  bākas. 

13  dienās  tika  pētīta  un  dokumentēta  Daugavas 
piemērotība laivotājiem aptuveni 350 km garumā. 
Tagad sadarbībā ar karšu izdevniecību “Jāņa sēta” 
eksperti uzsāks darbu pie interaktīvās kartes izvei-
des, kurā būs iezīmēts tūrisma ūdensceļš visā upes 
garumā,  apstāšanās  vietas,  drošas  Daugavas  HES 
apiešanas  vietas,  1  km  attālumā  no  abiem  kras-
tiem – kultūrvēsturiski apskates objekti un tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji,  kā arī būs pieejama  infor-
mācija  par  upes  tecējumu  dažādos  posmos.  Plā-
nots, ka karte tiks publiskota  līdz  šā gada beigām 
un tā būs bez maksas pieejama un viegli lietojama 
ikvienam  interesentam,  lai  atkārtotu  šo maršrutu 
pa posmiem vai kopumā.

Ekspedīcijā ar trim speciāli veidotiem plostiem de-
vās  piecas  vides  ekspertu  komandas  kopā  ar  10 
brīvprātīgajiem palīgiem, un to organizēja Publisko 
un privāto partnerattiecību biedrība  “Zied  Zeme” 

https://www.woc2018.lv/wtoc/
https://lpr.gov.lv/lv/2018/sogad-latgales-diena-riga-jaudigaka-ka-jebkad/#.W2gTmCgzY2w
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

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

sadarbībā ar vietējās  rīcības grupām no 21 muni-
cipalitātes un biedrību  “Ūdensmalu attīstībai”  sa-

darbības projektā “DaugavAbasMalas”. Plašāka in-
formācija šeit.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://daugavabasmalas.lv/

