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1. septembrī –  
Zinību dienā!
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Sekmīgu jauno mācību gadu un veiksmīgu 
darba cēlienu visiem novēl Latvijas Pašval-

dību savienības (LPS) priekšsēdis GINTS KA-
MINSKIS. Viņa videouzruna skatāma šeit.

Videokonference par skolu apgādi ar 
augļiem, dārzeņiem un pienu

23. augustā Pašvaldību savienībā notika videokon-
ference par valsts un ES atbalsta programmu iz-
glītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un 
pienu, ar ko iepazīstināja Zemkopības ministrijas 
(ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direk-
tors Zigmārs Ķikāns un Tirgus kopējās organizācijas 
nodaļas vadītāja Dace Freimane. Diskusijā piedalī-
jās arī Lauku atbalsta dienesta direktores vietniece 
Veronika Gailume un Tirgus kopējās organizācijas 
departamenta direktora vietniece Oksana Milo-

ševska, kā arī augļu un dārzeņu ražotāji un nozaru 
asociāciju pārstāvji.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3714-video-
konference-par-valsts-un-es-atbalsta-program-
mu-auglu-un-darzenu-un-piena-piegadei-izgliti-
bas-iestadem.

Jaunajā mācību gadā būs vienota atbalsta pro-
gramma izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dār-
zeņiem un pienu – to paredz ZM sagatavotie notei-
kumi, ko valdība apstiprināja 16. augustā. Turpmāk 
vienā tiesiskā un administratīvā ietvarā tiks apvie-
notas divas līdz šim pazīstamās atbalsta program-
mas – “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Plašāka informācija šeit: https://www.zm.gov.lv/
presei/-no-jauna-macibu-gada-bus-vienota-atbal-
sta-programma-izglitibas-iestaz?id=8957.

Atbalsta programmai ir izveidota sava tīmekļviet-
ne www.piensaugliskolai.lv, kurā būs pieejama in-
formācija par atbalsta programmu, iesaistītajām 
izglītības iestādēm, produktu ražotājiem un atbal-
sta pretendentiem. Tāpat informācija par atbalsta 
programmu tiks izvietota Lauku atbalsta dienesta 
tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3723-lps-prieksseza-ginta-kaminska-apsveikums-jaunaja-macibu-gada
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3714-videokonference-par-valsts-un-es-atbalsta-programmu-auglu-un-darzenu-un-piena-piegadei-izglitibas-iestadem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3714-videokonference-par-valsts-un-es-atbalsta-programmu-auglu-un-darzenu-un-piena-piegadei-izglitibas-iestadem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3714-videokonference-par-valsts-un-es-atbalsta-programmu-auglu-un-darzenu-un-piena-piegadei-izglitibas-iestadem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3714-videokonference-par-valsts-un-es-atbalsta-programmu-auglu-un-darzenu-un-piena-piegadei-izglitibas-iestadem
https://www.zm.gov.lv/presei/-no-jauna-macibu-gada-bus-vienota-atbalsta-programma-izglitibas-iestaz?id=8957
https://www.zm.gov.lv/presei/-no-jauna-macibu-gada-bus-vienota-atbalsta-programma-izglitibas-iestaz?id=8957
https://www.zm.gov.lv/presei/-no-jauna-macibu-gada-bus-vienota-atbalsta-programma-izglitibas-iestaz?id=8957
http://piensaugliskolai.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
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Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pašvaldību 
asociāciju sanāksme Islandē

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un padomnie-
ce Elita Kresse 25. augustā Islandes pilsētā Agireiri 
piedalījās ziemeļvalstu un Baltijas valstu pašvaldī-
bu asociāciju sanāksmē, kurā tika saskaņotas kopī-
gas pozīcijas darbam starptautiskajās organizācijās. 

LPS dalījās pieredzē, kā Latvijā diskutē par ilgtspējī-
gas attīstības mērķiem un par reģionālajām diskusi-
jām Latvijas pašvaldībās, kā arī par Eiropas Solidari-
tātes dienu aktivitātēm.

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3720-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-pasvaldi-
bu-asociaciju-sanaksme-akureyri.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3720-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-pasvaldibu-asociaciju-sanaksme-akureyri
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3720-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-pasvaldibu-asociaciju-sanaksme-akureyri
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3720-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-pasvaldibu-asociaciju-sanaksme-akureyri
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Aizvadītajā nedēļā lielu daļu Latgales teri-
torijas piemeklēja vasarai neparasta dabas 
stihija – spēcīgas lietavas un plūdi. Par to, 
kā klājas plūdu visvairāk skartajam nova-
dam, telefonintervijā LPS padomniecei Ja-
nai Bunkui 28. augusta pēcpusdienā stās-
ta Kārsavas novada domes priekšsēdētāja 
INĀRA SILICKA.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE

TELEFONINTERVIJA

AINO SALMIŅŠ, LPS 
tehnisko problēmu pa-
domnieks:
– Pirmdienas, 28. au-
gusta, vakarā Latgales 
reģiona pašvaldību va-
dītāji tikās Līvānos, lai 
apspriestu plūdu radīto 
seku novēršanu un lem-
tu par ārkārtas stāvokļa 
izsludināšanu. Sarunā 
piedalījās arī Ministru 
prezidents Māris Kučin-

skis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards. Valdības pārstāvji gan izvairījās 
plūdus saukt par plūdiem, bet dēvēja par stihisku 
nelaimi, tādējādi atbildību no VARAM pārceļot uz 
valdības pleciem.
Pirmā labā ziņa, ko premjers pauda, – viņš vieno-
jies ar Komercbanku asociāciju, ka tās sniegs pa-
līdzību un plūdu skarto reģionu lauksaimniekiem 
zaudējumus kompensēs, tiesa gan, katru iesniegu-
mu izskatot atsevišķi. Otra lieta: arī Lauku atbalsta 
dienests izvērtēs visus gadījumus individuāli, jo 
dažviet graudus nedz novāks šoruden, nedz varēs 
iesēt nākamā gada ražai.
Diskusijas turpinājumā tika spriests, vai un kādā ap-
jomā izsludināt ārkārtas situāciju, un vienojās, ka tā 
ir jāizsludina lauksaimniecībā Latgalē un Alūksnes 

novadā. Neņemos vērtēt, kādēļ izdalīta tikai lauk-
saimniecība, bet netiek minētas pašvaldības, kam ir 
saistošs gan Nacionālās drošības likums un likums 
“Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, gan 
Civilās aizsardzības likums, taču nav dotas tiesības 
pašām izsludināt ārkārtas stāvokli savā teritorijā.
Pašvaldību savienība jau 2013. gadā nosūtīja at-
klātu vēstuli premjeram par pašvaldību tiesībām 
izsludināt ārkārtas situāciju, un šobrīd atkārtojas 
līdzīgs scenārijs. Pašvaldības un LPS joprojām uz-
tur spēkā prasību, ka valdībai būtu jādod tiesības 
pašvaldībām pašām noteikt ārkārtas vai krīzes si-
tuāciju un atbilstoši tai reaģēt, piemēram, plūdu, 
vētras, dažādu avāriju un infrastruktūras postījumu 
gadījumā.
Stihisku nelaimju novēršanai un avārijas seku lik-
vidēšanai pašvaldības atbilstoši Ministru kabineta 
2017. gada 7. marta noteikumiem nr. 131 drīkst 
neorganizēt iepirkumu, bet, ņemot vērā apdrau-
dējuma veidu, nosaka vidējo tirgus cenu un vadās 
pēc tās, stihisku nelaimju seku novēršanā iesaistot 
fiziskas vai juridiskas personas.
Atvadoties no Līvāniem, Ministru prezidents Māris 
Kučinskis solīja, ka nākamajā dienā, tātad otrdien, 
aicinās valdību izsludināt ārkārtas stāvokli plūdu 
skartajās lauksaimniecības teritorijās Latgales re-
ģionā un Alūksnes novadā. Diemžēl skaidrības par 
to, kā tiks atjaunoti un savesti kārtībā reģiona ceļi 
un tilti, pagaidām vēl nav, aptuvenie zaudējumi ap-
lēsti viena miljona eiro apmērā.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_32_p0.WMA
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

29. augustā plkst. 10 Pašvaldību savienībā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1) notiks kārtējā Finanšu un ekono-
mikas jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komite-
jas vadītāja vietnieka apstiprināšana.

2. Par izmaiņām nodokļu regulējumā no 2018. gada 
1. janvāra (izmaiņas, ko paredz nodokļu refor-
mas likumu paketes likumi):

2.1. par izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa regulējumā no 2018. gada 1. janvāra (li-
kums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli”” (pieņemts: 28.07.2017.; 
publicēts: 08.08.2017.));

2.2. par izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu regulējumā no 2018. gada 
1. janvāra (likums “Grozījumi likumā “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu”” (pieņemts: 
27.07.2017.; publicēts: 08.08.2017.));

2.3. par izmaiņām solidaritātes nodokļa regu-
lējumā no 2018. gada 1. janvāra (likums 
“Grozījumi Solidaritātes nodokļa liku-
mā” (pieņemts: 28.07.2017.; publicēts: 

08.08.2017.));

2.4. par būtiskākajām izmaiņām mikrouzņē-
mumu nodokļa regulējumā no 2018. gada 
1. janvāra (likums “Grozījumi Mikrouz-
ņēmumu nodokļa likumā” (pieņemts: 
28.07.2017.; publicēts: 08.08.2017.));

2.5. par būtiskākajām izmaiņām jaunajā uzņē-
mumu ienākuma nodokļa regulējumā no 
2018. gada 1. janvāra (Uzņēmumu ienāku-
ma nodokļa likums (pieņemts: 28.07.2017.; 
publicēts: 08.08.2017.));

2.6. par būtiskākajām izmaiņām likumā “Par 
nodokļiem un nodevām” no 2018. gada 
1. janvāra (likums “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” (pieņemts: 
28.07.2017.; publicēts: 08.08.2017.)).

(Uzaicināti Finanšu ministrijas un Labklājī-
bas ministrijas pārstāvji.)

3. Dažādi (par LPS un Finanšu ministrijas sarunām 
30. augustā par pašvaldību 2018. gada budžetu 
u.c.).

Komitejas sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS interne-
ta vietnē: www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides – Video-
arhīvs”. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautāju-
mus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Finanšu ministrijas un LPS sarunas

30. augustā plkst. 10 Finanšu ministrijas Portretu 
zālē (202. telpā) notiks FM un LPS sarunas.

Sarunu darba kārtība:

1. Plānotie nodokļu ieņēmumi 2018. gadā un vidē-
jā termiņā:

– nodokļu ieņēmumi valsts kopbudžetā;

– nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā;

– iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmu-
mu daļa pašvaldību budžetā;

– pašvaldībām piekrītošās nodokļu ieņēmumu 
daļas nostiprināšana likumos;

– IIN ieņēmumu prognozes procentuālais sada-
lījums pa ceturkšņiem un mēnešiem;

– garantijas IIN ieņēmumu prognozes nodroši-
nāšanai pašvaldību budžetā 2018. gadā.

2. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana 2018. gadā. 
Valsts budžeta dotāciju apmērs 2018. gadā paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fondam un paš-
valdībām par bērniem bērnunamos un iemīt-
niekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas 
ievietoti tajos līdz 1998. gada 1. janvārim.

Plānotās izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanā vidējā termiņā.

3. Pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību 
uzņemšanās iespējas 2018. gadā un vidējā ter-
miņā.

4. Par avansa maksājumiem ES fondu projektiem.

5. Valsts budžeta transferti pašvaldībām 2018. gadā 
un vidējā termiņā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv
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6. Plānotais garantētā minimālā ienākuma līmenis
2018. gadā un vidējā termiņā (LM jautājums).

7. Informācija par likumprojektiem, kas tiks ie-
kļauti 2018. gada valsts budžeta likumprojektu
paketē. Normatīvo aktu projektu mērķis un bū-

tība. Likumprojekti, kas tieši vai netieši attiecas 
uz pašvaldībām.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Videokonference par pedagogu darba 
samaksu un Valsts izglītības informācijas 
sistēmu

LPS sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 
(IZM) 30. augustā plkst. 10 organizē videokonferen-
ci par aktuāliem pedagogu darba samaksas jautāju-
miem, ar ko iepazīstinās IZM Izglītības departamen-
ta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu 
plānošanas jomā Līga Buceniece un IZM Izglītības 
departamenta vecākā eksperte Modra Jansone.

Informāciju par Valsts izglītības informācijas sistē-
mas funkcionalitātes uzlabojumiem sniegs IZM Iz-
glītības departamenta vecākā referente Mārīte Ro-
zenštoka, Finanšu departamenta vecākā eksperte 
Initra Pavloviča un Finanšu departamenta grāmat-
vede Ieva Pētersone.

Jautājumus lūdzam iesūtīt līdz 29. augusta plkst. 12 
uz e-pastu: marite.rozenstoka@izm.gov.lv.

Jautājumus varēs iesūtīt arī videokonferences lai-
kā.

Sēdes norise būs vērojama tiešraidē LPS mājasla-
pas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” 
vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
des-videoarhivs/tiesraide/.

Atgādinājums: lūdzam nodrošināt datu ievadi VIIS 
par izglītojamo skaitu, tajā skaitā par pirmsskolas 
izglītojamajiem, jūsu dibinātajās izglītības iestādēs 
jaunajā 2017./2018. mācību gadā!

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

Dzīvokļu jautājumu apakškomitejas sēde

30. augustā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1) notiks LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde,
kurā izskatīs likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres
likums”. Sēdē piedalīsies arī Ekonomikas ministrijas
Mājokļu departamenta pārstāvji.

Sēdē tiks detalizēti izvērtēti vēl neskaidrie jautāju-
mi:

– par mehānismu bezstrīdus piespiedu izpildes

jautājumu risināšanā;

– par īres līguma termiņiem;

– par īrnieku ģimenes locekļu tiesībām;

– par īrnieku pienākumiem;

– par īres maksas noteikšanas kārtību;

– par īres līgumu reģistrācijas kārtību.

Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

TIEŠRAIDE

mailto:marite.rozenstoka@izm.gov.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
un Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
izbraukuma sēde Rēzeknē

6. septembrī plkst. 10 Rēzeknes pilsētas domes 
zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93) notiks LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Vese-
lības un sociālo jautājumu tīkla izbraukuma sēde.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:10 – Sēdes atklāšana

(Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekš-
sēdētājs, LPS Sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs; Aleksandrs Bartaševičs, Rē-
zeknes pilsētas domes priekšsēdētājs)

10:10–10:40 – 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei” ieviešanas aktualitātes

(ziņo: Veselības ministrijas un Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras speciālisti)

10:40–11:00 – Rēzeknes pilsētas īstenotais pro-
jekts “Veselības veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”

(ziņo: Eleonora Ivanova, projekta vadītāja)

11:00–11:20 – Rēzeknes novada īstenotais projekts 
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”

(ziņo: Mārīte Kaļva, projekta vadītāja)

11:20–12:10 – Pašvaldību sociālo dienestu kapaci-
tāte, identificētās problēmas

(ziņo: Ilze Rudzīte, LPS padomniece veselības un so-
ciālajos jautājumos)

12:10–12:30 – Sociālie pakalpojumi Rēzeknes pil-
sētā

(ziņo: Gunārs Arbidāns, Rēzeknes pilsētas domes 
pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)

13:20–16:00 – Rēzeknes pilsētas sociālo pakalpoju-
mu sniedzēju apmeklējums:

•	 Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs vai 
Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (izvēle);

•	 patversme – atskurbtuve;

•	 NVO nodrošinātie pakalpojumi: biedrība 
“Eņģeļi ar mums” (bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem), invalīdu un viņu drau-
gu biedrība “Impulss”.

Pieteikšanās dalībai līdz 4. septembra darba die-
nas beigām, reģistrējoties: http://www.lps.lv/lv/
zinas/notikumu-kalendars/1382-1-registracija-ve-
selibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veseli-
bas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 6. septembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. Par VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu 
“Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jau-
tājumiem”

 (ziņo: Aivars Mičuls, VARAM Pašvaldību departa-
menta direktors; Jānis Piešiņš, LPS padomnieks)

2. Par VARAM aktualitātēm publisko pakalpojumu 
jomā. Jaunās prasības pakalpojumu izveidošanā 
un uzskaitē

 (ziņo: Edmunds Beļskis, VARAM valsts sekretāra 
vietnieks informācijas un komunikācijas tehno-
loģiju jautājumos)

3. Par VARAM sagatavoto likumprojektu “Grozīju-
mi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1382-1-registracija-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1382-1-registracija-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1382-1-registracija-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1382-1-registracija-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
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likumā” (VSS-896)

 (ziņo: Ivita Peipiņa, LPS padomniece)

4. Aktuāli jautājumi pašvaldībās piekļuves nodro-
šināšanai, satiksmes organizēšanai u.c.: iespē-
jamie grozījumi Zemes pārvaldības likumā (paš-
valdību ceļi un ielas, koplietošanas ceļi, piekļu-
ves nodrošināšana publiski lietojamiem zemes, 
ūdeņu un meža īpašumiem, jaunciemu un dārz-
kopības sabiedrību koplietošanas ceļi, ielas, da-
lītā īpašuma problēmas u.c.)

 (ziņo: Sniedze Sproģe un Kristīne Kinča, LPS pa-
domnieces)

5. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS mājaslapas 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-
videoarhivs/tiesraide/.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

 

Mēru pakts enerģētikas un klimata jomā ir pasaulē 
lielākā pašvaldību klimata un enerģētikas iniciatīva 
un apvieno tūkstošiem vietējo un reģionālo pašval-
dību, kas brīvprātīgi apņēmušās īstenot Eiropas Sa-
vienības klimata un enerģētikas politikas mērķus.

Latvijā Mēru paktam jau pievienojusies 21 pašval-
dība, “Rīgas Enerģētikas aģentūra” un Latvijas Vi-
des investīciju fonds kā nacionālais koordinators, 
apņemoties sasniegt CO2 emisiju samazinājumu 
par 40% līdz 2030. gadam un pielāgot vienotu 
pieeju klimatisko pārmaiņu seku mazināšanas 
jautājumu risināšanā. Norises Latvijas politiskajā 

darba kārtībā rosina Latvijas pašvaldības darboties 
klimata jomā, jo šā gada martā pieņemts jaunais 
Energoefektivitātes likums, kas nosaka pašvaldības 
energoefektivitātes fonda izveidi, lai finansētu paš-
valdības plānoto energoefektivitātes pasākumu un 
enerģijas pārvaldības sistēmu īstenošanu. Vēl šo-
gad VARAM plāno pieņemt arī Latvijas pielāgoša-
nās klimata pārmaiņām stratēģiju.

Šī sanāksme būs iespēja iepazīties ar to Latvijas paš-
valdību pieredzi, kuras jau iesaistījušās Mēru pak-
tā, uzzināt politikas plānošanas jaunumus klimata 
pārmaiņu jomā Latvijā, kā arī iedvesmoties savām 
aktivitātēm no citu pašvaldību paveiktā Igaunijā un 
Lietuvā. Viena no Mēru pakta priekšrocībām ir tā 
sniegtā daudzlīmeņu sadarbības iespēja. Tāpat na-
cionālā līmeņa iesaiste ir izšķirīga, lai pašvaldībām 
savos sagatavotajos ilgtspējīgas enerģētikas un kli-
mata rīcības plānos būtu iespējas sasniegt iecerē-
tos enerģijas un klimata mērķus.

Darba kārtība

09:30–10:00 – Reģistrēšanās

10:00–10:30 – Apes novada domes priekšsēdētāja 
uzruna. Prezentācija par novadu

(Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs; 
Viesturs Dandens, Apes novada izpilddirektors)

10:30–11:00 – LPIA valdes informācija

(Guntis Kalniņš, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas priekšsēdētājs)

Mēru pakts: veiksmes stāsti un piemēri

11:00–11:30 – Mēru pakts klimata un enerģētikas 
jomā: kas mums par to būtu jāzina? Īss video par 
Mēru paktu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

“Mēru pakts nacionālajā un klimata politikā. 
Nākotnes perspektīvas Latvijā”

2017. gada 8. septembrī

Apes Tautas namā Apes novada Apē, Skolas ielā 4

Darba valoda: latviešu un angļu

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.pilsetumerupakts.eu/about/covenant-of-mayors_lv.html
https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/latvia
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/latvia


9

(Eudženia Mansuti, projekta koordinatore, Mēru 
pakts)

11:30–12:00 – Rakveres pašvaldība Igaunijā: labās 
prakses piemēri ilgtspējīgas enerģijas aktivitāšu īs-
tenošanā

(Andress Jādla, Rakveres pilsētas domes deputāts)

12:00–12:40 – Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plā-
ni: piemēri Lietuvas pašvaldībās

(Felikss Zinevičs, Kauņas Reģionālās enerģijas 
aģentūras direktors, Lietuva; Lietuvas Publisko in-
vestīciju attīstības aģentūras pārstāvis)

Mēru pakts Latvijā un finansējuma iespējas

13:30–13:50 – Rīgas Enerģētikas aģentūra. Mēru 
pakts darbībā. Kā kopīgiem spēkiem īstenot Ilgt-
spējīgas enerģijas rīcības plānu: “Rīgas pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 
2014.–2020. gadam”

(Timurs Safiuļins, Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas 
aģentūra” direktora p.i.)

13:50–14:10 – Kārsavas novads. Kārsavas nova-
da ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.–
2020. gadam. Iespējas un izaicinājumi

(Toms Vorkalis, Kārsavas novada domes izpilddirektors)

14:10–14:25 – Jaunā Latvijas pielāgošanās klimata 
pārmaiņām stratēģija

(Ieva Bruņeniece, padomniece vides aizsardzības 
jautājumos, VARAM Klimata pārmaiņu un adaptā-
cijas politikas nodaļas vecākā eksperte)

14:25–14:40 – Latvijas Vides investīciju fonds: 
ESCO ielu apgaismojumam

(Zane Bilzēna, projekta vadītāja, Latvijas Vides in-
vestīciju fonds)

14:40–15:00 – Diskusija

Jautājumi ierosmei: pievienošanās Mēru paktam; 
rīcības plāna sagatavošana; mērķu noteikšana 
2030. gadam un pielāgošanās stratēģijas sagata-
vošana; pašvaldības mērķu saskaņošana ar nacio-
nālajiem plānošanas dokumentiem.

15:20–17:00 – Novada apskate: ekskursija pa jaun-
uzceltā Apes depo ēku, Zigurda Safranoviča privāt-
muzejs “Fazāni” (senu un ne tik senu lietu muzejs, 
vīna degustācija), SIA “Very Berry” (purvs, ogu pār-
strādes cehs, degustācija).

Pieteikties sanāksmei iespējams līdz 1. septem-
brim šeit. Pēc šā datuma elektroniskā reģistrēša-
nās tikš slēgta. Savu dalību atsaukt iespējams līdz 
5. septembrim, rakstot uz e-pasta adresi: sniedze.
sproge@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS NESASKAŅO

VSS-691 Par noteikumu projektu “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos 
nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimnie-
cības zemi””, 1. pielikums.

Par plāna projektu “Elektronisko sakaru nozares 
politikas plāns 2017.–2020. gadam”, 2. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

VSS-900 Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās in-
formācijas likumā”

VSS-898 Noteikumu projekts “Oficiālās statistikas 

programmas 2018.–2020. gadam noteikumi”

VSS-891 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 

http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_VIEDAI_PILSETAI_2014-2020.pdf
http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_VIEDAI_PILSETAI_2014-2020.pdf
http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_VIEDAI_PILSETAI_2014-2020.pdf
http://karsava.lv/wp-content/uploads/2016/10/R-cibas_plans.pdf
http://karsava.lv/wp-content/uploads/2016/10/R-cibas_plans.pdf
http://karsava.lv/wp-content/uploads/2016/10/R-cibas_plans.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFWI8BwpbZv-XGEuePGDGzPJalB3tcwtNdhtm6VzgMToOoLw/viewform?usp=sf_link
mailto:sniedze.sproge@lps.lv
mailto:sniedze.sproge@lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434946
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434946
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434942
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434942
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434858
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434858
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_32_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_32_p2.pdf
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549 “Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes noli-
kums””

VSS-901 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 
790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegša-
nas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību 
veikušām pilngadīgām personām””

VSS-895 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 
iespējas” īstenošanas noteikumi””

VSS-896 Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”

VSS-869 Rīkojuma projekts “Par zemes vienību pie-
derību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas 
personā”

VSS-870 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par no-
dokļiem un nodevām””

VSS-872 Noteikumu projekts “Noteikumi par civi-
lās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļauja-
mo informāciju”

VSS-877 Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Andreja Paulāna ielā 6, Prei-
ļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašval-
dības īpašumā”

VSS-878 Informatīvais ziņojums “Par mazo ciemu 
nosaukumu saglabāšanas jautājumiem”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Informatīvajā akcijā “Atpakaļ uz skolu!” 
konsultēs pedagogus un vecākus

Sagaidot jauno mācību gadu, jau vairākus gadus 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko 
akciju pedagogiem un vecākiem. Šogad akcija nori-
sināsies no 28. augusta līdz 3. septembrim, un tās 
laikā pedagogiem un vecākiem būs iespēja zvanīt 
uz uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionā-
las konsultācijas un atbalstu par sev aktuāliem jau-
tājumiem saistībā ar bērniem.

Akcijā no 29. līdz 31. augustam varēs saņemt kvali-
ficētu speciālistu konsultācijas.

29. augustā no plkst. 13 līdz 16 uz jautājumiem par 
bērnu drošību, piemēram, kā pasargāt sevi uz ielas, 

ja esi apmaldījies, kā rīkoties, ja kāds grib atņemt 
mantas, kā sazvanīt policiju un kādos gadījumos to 
darīt, ja kāds laužas dzīvoklī vai seko, kā sevi pasar-
gāt interneta vidē, kā arī par ceļu satiksmes dro-
šību, pārvietojoties kā gājējam vai velobraucējam, 
atbildēs Valsts policijas pārstāve Olga Podžuna.

30. augustā no 13 līdz 16 par bērnu tiesību nodro-
šināšanu skolās un pirmsskolās konsultēs VBTAI 
galvenā inspektore Dagne Frankoviča.

31. augustā no 13 līdz 16 uz jautājumiem, kas saistīti 
ar atbalsta programmas izstrādi bērniem ar uzvedī-
bas traucējumiem un saskarsmes grūtībām, konsul-
tatīvā atbalsta sniegšanu vecākiem un pašvaldību 
speciālistiem, piemēram, sociālajiem darbiniekiem 
un izglītības iestāžu atbalsta personālam, atbildēs 
VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Millere.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434858
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434858
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434339
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434339
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434436
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434436
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434436
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434446
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Apmācības Lietuvā jaunatnes darbiniekiem

Līdz 1. septembrim var pieteikties apmācībām jau-
natnes darbiniekiem “Social Innovation HUB”, kas 
notiks no 27. septembra līdz 4. oktobrim Lietuvā 
ar mērķi veicināt jauniešu uzņēmējdarbības kom-
petenču izaugsmi. Apmācībām aicinātas pieteikties 

personas, kas strādā ar jauniešiem (īpaši ar tādiem, 
kam ir ierobežotas iespējas), partnerorganizāciju 
pārstāvji, jaunatnes politikas un jaunatnes darbā 
ieinteresētās personas.

Plašāka informācija: http://ljp.lv/piesakies-apma-
cibam-social-innovation-hub.

Starptautiskiem jaunatnes projektiem 
šogad pieejams gandrīz miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iz-
sludinājusi trešo programmas “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” projektu konkursu, kas noslēgsies šā-
gada 4. oktobrī plkst. 13 pēc vietējā laika.

Kopējais plānotais finansējums 2017. gada trešajā 
projektu konkursā ir 983 340,76 eiro:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību no-
lūkos” projektiem (kopā) – 824 495,16 eiro, no ku-
riem 235 689,31 eiro projektu īstenošanai sadarbī-
bā ar ES kaimiņvalstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītī-
bas, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem la-

bās prakses apmaiņai, t.sk. starptautisko jauniešu 
iniciatīvas projektiem, 105 627,60 eiro;

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” pro-
jektiem – 53 218 eiro.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projek-
tu vadības un uzraudzības daļas projektu koordina-
toriem (http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti).

Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var 
uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”, 
savukārt par izglītības un mācību jomas projek-
tiem – www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

Plašākai informācijai: Rasa Lazdiņa, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras Projektu vadī-
bas un uzraudzības daļas vadītāja (67358068; rasa.
lazdina@jaunatne.gov.lv).

Pieteikumu iesniegšana balvai “Zelta 
čiekurs”

Foto: www.saimnieks.lv

Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs” ir augstā-
kā atzinība meža nozarē par nozīmīgiem sasniegu-
miem un ieguldījumu nozares labā.

Zemkopības ministrija aicina līdz 4. septembrim ie-
sniegt pieteikumus nominācijās:

– “Par mūža ieguldījumu”;

– “Par inovatīvu uzņēmējdarbību;

– “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”.

Nolikums skatāms Zemkopības ministrijas mājas-
lapas saitē: https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-
lapas/konkursi-un-pasakumi/meza-nozares-gada-
balva-zelta-ciekurs-/2017-gads?nid=2577#jump.

http://ljp.lv/piesakies-apmacibam-social-innovation-hub
http://ljp.lv/piesakies-apmacibam-social-innovation-hub
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
mailto:rasa.lazdina@jaunatne.gov.lv
mailto:rasa.lazdina@jaunatne.gov.lv
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/meza-nozares-gada-balva-zelta-ciekurs-/2017-gads?nid=2577#jump
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/meza-nozares-gada-balva-zelta-ciekurs-/2017-gads?nid=2577#jump
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/meza-nozares-gada-balva-zelta-ciekurs-/2017-gads?nid=2577#jump
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URBACT City festivāls Tallinā

Šogad ES pilsētvides attīstības programmas 
URBACT gada galvenais pasākums – URBACT City 
Festival – notiks no 3. līdz 5. oktobrim Tallinā un 
būs veltīts URBACT labās prakses konkursa uzvarē-
tājiem. Festivālā piedalīsies ap 400 pilsētu attīstī-
bas speciālistu no visas Eiropas. Plašāka informāci-
ja par pasākumu šeit: http://urbactcityfestival.eu/.

Šis pasākums ir arī iespēja meklēt partnerus un at-
bilstošas labās prakses, lai piedalītos URBACT labās 
prakses pārneses tīklu konkursā (plānots izsludināt 
septembra vidū), kurā tiks piešķirts atbalsts labās 

prakses piemēru atkārtotai izmantošanai citā pil-
sētā. Sīkāka informācija par labajām praksēm šeit: 
http://urbact.eu/good-practices/home. No Lat-
vijas URBACT labās prakses statusu ieguvis Rīgas 
NVO nams.

Reģistrācija – līdz 5. septembrim. Pasākums ir bez 
maksas, bet pašiem jāsedz izdevumi par transpor-
tu un viesnīcu. Šobrīd ir reģistrējušies pārstāvji 
no Jūrmalas, Daugavpils, Cēsīm, Rīgas, Ventspils, 
Bauskas, Gulbenes, Salaspils un Garkalnes novada. 
Aicinātas piedalīties arī pārējās pilsētas un novadu 
pašvaldības!

Kontaktpersona: VARAM Attīstības instrumentu 
departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas ve-
cākā eksperte, URBACT III programmas Nacionālā 
kontaktpunkta koordinatore Latvijā Laura Cun
skaĀboma (Laura.Cunska-Aboma@varam.gov.lv; 
67026467).

Sabiedrības vadītāju konference Liepājā
20. oktobrī Liepājā norisināsies sabiedrības vadī-
tāju konference “Celtspēja”, kuras dalībnieki būs 
valsts un pašvaldību pārvaldes vidējā un augstā-
kā līmeņa vadītāji. Konference notiks koncertzālē 
“Lielais dzintars”. Dalība – bez maksas.

Konferencē īpaši tiks izcelta un apskatīta dažādu 
līmeņu vadītāju loma rezultātu sasniegšanā. Kā 
lektori uzstāsies bijusī Valsts prezidente Vaira Vī-

ķe-Freiberga, Cēsu mākslas festivāla direktors ak-
tieris Juris Žagars, NATO Stratēģiskās komunikācijas 
izcilības centra direktors Jānis Sārts, žurnālists un 
moderators Haralds Burkovskis, sociālantropologs 
Viesturs Celmiņš, ekonomikas doktore Tatjana Vol-
kova, bijusī VID vadītāja Ināra Pētersone, sociāl-
antropologs Roberts Ķīlis u.c.

Vadītāju dalības pieteikšana ir pieejama un atvērta: 
www.celtspeja.lv.

Pieejami kokmateriāli Ādažu poligonā, 
Alūksnes novadā un Lielvārdē

Atbilstoši aizsardzības ministra 18.08.2017. pavēlei 
nr. 129 “Par kokmateriālu atsavināšanu” AS “Valsts 
nekustamie īpašumi” mājaslapā ir ievietots sludi-
nājums kokmateriālu atsavināšanai un līdz 4. sep-
tembrim iespējama publisko personu interese par 
kokmateriālu apskati: http://www.vni.lv/lat/sludi-
najumi/publiskam_personam_piedavata_kusta-

ma_manta/?id=847).

Šogad kokmateriāli atrodas gan Ādažu poligonā, 
gan Alūksnes novadā, gan NBS aviācijas bāzes “Liel-
vārde” teritorijā.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Valsts aiz-
sardzības militāro objektu un iepirkumu centra Ap-
saimniekošanas departamenta Vides nodaļas va-
dītāju Dainu Galaktionovu (67300242; 26155452; 
daina.galaktionova@vamoic.gov.lv).

http://urbactcityfestival.eu/
http://urbact.eu/good-practices/home
mailto:Laura.Cunska-Aboma@varam.gov.lv
https://www.celtspeja.lv/lv/registracija
http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=847
http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=847
http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=847
mailto:daina.galaktionova@vamoic.gov.lv
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Divas dienas Liepājā aizrit izglītības zīmē

22. un 23. augustā Liepājā notika šīs vasaras vērie-
nīgākais izglītības pasākums pašvaldību izglītības lī-
deriem, kuru organizēja izglītības uzņēmums “Liel-
vārds” un Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde. Fo-
rumā praktiskajās darbnīcās un lekcijās bija iespēja 
uzzināt aktualitātes un tendences izglītībā pasaulē, 
aplūkot un izmēģināt jaunākos risinājumus mūs-
dienīgai mācību videi, tikties un dalīties pieredzē 
ar kolēģiem, kā arī pozitīvi noskaņoties jaunajam 
mācību cēlienam.

Pirmajā dienā visi pulcējās praktiskajās darbnīcās 
“Ceļā uz apzinātu mācīšanos”, kurās ar idejām da-
lījās “Iespēju tilta” īpašie viesi no Zviedrijas, Lielbri-
tānijas un ASV. Latviju pārstāvēja uzņēmuma “Edu-
rio” dibinātājs Jānis Strods ar komandu, daloties 
atziņās par pētījumu “Atgriezeniskās saites kultūra. 
Pašvaldību pieredzes stāsti”.

23. augustā Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”, 
notika izglītības forums “Iespēju tilts 2017: darīt 
vēl labāk!”. Forumā piedalījās vairāk nekā 800 Lat-
vijas pašvaldību izglītības organizatoru, skolu direk-
toru un pedagogu. Forumā pieredzējuši izglītības 
un citu nozaru eksperti dalījās zināšanās par savas 
pozitīvās ietekmes īstenošanu ikdienā, iedvesmo-
jot ikvienu ne tikai darīt, bet darīt vēl labāk. Viens 
no būtiskākajiem uzdevumiem mūsdienīgā izglītībā 

ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem 
un visai sabiedrībai. Tas nozīmē prasmi un motivā-
ciju nepārtraukti attīstīties, nebaidīties no kļūdām, 
uzdrošināties un darīt vēl labāk. Ir svarīgi, lai mērķi 
darīt vēl labāk īstenotu visos līmeņos – skolas vadī-
bas, skolotāju ikdienas, ģimenes –, un tam jābūt ie-
dvesmas avotam skolēniem. Esot pārejas posmā uz 
jaunu izglītības standartu, kura mērķis ir 21. gad-
simta zināšanu, prasmju un attieksmju attīstīšana, 
forumā tika meklētas atbildes uz daudziem jautā-
jumiem.

Attēlā (no kreisās): Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja 
Kristīne Niedre-Lathere, LPS padomniece izglītības, bēr-
nu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure un 
izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs 
Aivars Gribusts.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Divi “atklājumi” Jelgavā Satiksmes ministrs Uldis Augulis 25. augustā devās 
reģionālajā vizītē uz Jelgavu, lai tiktos ar Jelgavas 
pašvaldības vadību un pārstāvjiem, svinīgi atklātu 
atjaunoto nozīmīgāko tranzīta ielas – Atmodas ie-
las – posmu, kā arī atklātu pirmo jaunajiem vecā-
kiem draudzīgo pasta nodaļu.

Vizītes laikā pasta centrā “Jelgava” Katoļu ielā 2b 
notika ārpus galvaspilsētas pirmās jaunajiem ve-
cākiem draudzīgās pasta nodaļas atklāšana. Tajā 
piedalījās satiksmes ministrs Uldis Augulis, vecāku 
organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga 
Akmentiņa-Smildziņa, Latvijas Pasta valdes priekš-
sēdētājs Mārcis Vilcāns un Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Bez jauno vecāku prioritāras apkalpošanas ar 
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klientu plūsmas vadības sistēmas palīdzību pasta 
centrā “Jelgava” ierīkots arī īpašs bērnu izklaides 
stūrītis. Jaunajiem vecākiem draudzīgās pasta no-
daļas ideja tapusi sadarbībā ar Latvijas vecāku or-
ganizāciju “Mammamuntetiem.lv”, balstoties uz 
organizācijas ieteikumiem, kā jaunajiem vecākiem 
labvēlīgāk organizēt nodaļu darbu.

Vizītes turpinājumā U. Augulis tikās ar Jelgavas do-

mes priekšsēdētāju A. Rāviņu, kā arī pašvaldības 
amatpersonām un transporta nozares speciālis-
tiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus autoceļu 
sakārtošanas jomā. Pēc tikšanās satiksmes ministrs 
piedalījās atjaunotās Jelgavā nozīmīgākās tranzīta 
ielas – Atmodas ielas – posma atklāšanā. Kopumā 
ir atjaunots Atmodas ielas asfalta segums posmā 
no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecī-
bas ielas posms no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai.

Programmatūra atvieglos siltumapgādes 
plānošanu Jelgavā

Jelgavai iesaistoties Eiropas Savienības projektā 
“Thermos”, tuvāko trīs gadu laikā būs nodrošināta 
bezmaksas programmatūra, kas ļaus gan pašvaldī-
bai, gan vietējiem uzņēmējiem veikt vienkāršāku 
siltumapgādes plānošanu.

SIA “Fortum Jelgava” valdes priekšsēdētāja Aina Ba-
taraga stāsta, ka šobrīd uzņēmums bieži saskaras ar 
iedzīvotāju pieprasījumiem par to, cik maksātu cen-
tralizētās apkures pieslēgšana privātmājās. Šobrīd 
aprēķini prasa daudz laika, savukārt jaunā program-
matūra sniegs iespēju aprēķinus veikt ātrāk. Proti, 
iedzīvotāji varēs īsā laika posmā ne tikai noskaidrot 
to, cik izdevīgi pieslēgt centralizēto apkuri konkrētā 
adresē, bet arī uzzināt, cik izdevīgi būtu citi siltumap-
gādes veidi. Lai plānotāji, kuri strādā ar programmu, 
pieņemtu lēmumu, vērā ņemama būs gan informāci-
ja par investīcijām, gan par potenciālo siltuma patē-
riņu un siltuma zudumiem, kā arī atmaksāšanās laiks.

A. Bataraga uzsver: “Mūsu interesēs ir veidot blī-
vāku siltumapgādes tīklu pilsētā, jo, palielinoties 

“Fortum” klientu skaitam, mums būs iespēja iedzī-
votājiem piedāvāt zemāku tarifu.” Ne mazāk sva-
rīga ir CO2 jeb kaitīgo izmešu samazināšana. Gaisa 
kvalitātes pārbaudes liecina, ka gaiss pilsētā, kur 
vairākums namu pieslēgti centralizētajai apkurei, ir 
daudz tīrāks nekā privātmāju rajonos. 

Būtiski, ka programmatūra atvieglos arī Jelgavas 
pilsētas un citu pašvaldību darbu. Zemgales re-
ģiona enerģētikas aģentūras (ZREA) direktore Inga 
Kreicmane uzsver, ka šobrīd dažādu siltumapgādes 
projektu ieviešanai daudz laika un finanšu līdzek-
ļu tērē plānošanas stadijā, savukārt jaunā sistēma, 
nodrošinot ātrāku modelēšanu, ļaus līdzekļus ie-
guldīt efektīvāk. 

Balstoties uz Jelgavas pilsētas pieredzi, sistēma tiks 
ieviesta pieredzes pārneses pilsētā Rumānijā. Vien-
laikus ar Jelgavu pilotprojekts norisināsies arī Liel-
britānijas, Polijas un Spānijas pilsētās.

Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve, projekta 
vadītāja Aija Zučika, piebilst, ka starptautiskā pro-
jekta ilgums ir trīs gadi un tā dalībvalstu kopējais 
budžets ir 2,9 miljoni eiro.
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Dabas parkā “Daugavas loki” atjaunots 
tiltiņš pār Bornes upi

Dabas parks “Daugavas loki” ir viena no tūristu ie-
cienītākajām vietām Latgales reģionā. Te apskatā-
mas gan krāšņas ainavas, gan kultūrvēsturiski ob-
jekti – Slutišķu vecticībnieku sādža, Dinaburgas pils 
drupas, dažādu konfesiju baznīcas –, kā arī iepazīs-
tama dabas daudzveidība. Lai teritorija būtu pie-
ejama arvien plašākam tūristu lokam, te izveidotas 
dabas takas, skatu torņi, atpūtas vietas un izvietoti 
informatīvie stendi un zīmes. Ņemot vērā tūristu 
lielo interesi par velomaršrutiem, Daugavpils nova-
da pašvaldības aģentūra “TAKA” ir uzsākusi papildi-
nāt un labiekārtot velomaršrutu nr. 35, kas vijas pa 
“Daugavas loku” teritoriju: tiek veidoti jauni marš-
ruta posmi, tiks uzstādītas norādes zīmes un stendi. 
Augusta beigās ir pabeigta tiltiņa rekonstrukcija pār 
Bornes upi Salienas pagastā, un tagad velotūristi 
var atkal izmantot ceļa posmu gar Daugavu.

Šajā vietā (lejpus Lielbornes muižas parka) iepriek-
šējais tilts bija pilnīgi sabrucis, līdz ar to ainaviskais 
ceļa posms pa Daugavas krastu vairs nebija izman-
tojams. Tiltiņa būvei finansējumu piešķīra biedrība 

“Daugavas savienība”, līdzfinansējumu nodrošināja 
Daugavpils novada dome (kopējās izmaksas – 1531 
eiro). Projektu koordinēja Daugavpils novada do-
mes Dabas resursu nodaļa un pašvaldības aģentūra 
“TAKA”. Darbus veica z/s “Stiebriņi”.

Jāpiemin, ka šajā vasarā arī Lielbornes muižas parkā 
uzsākti atjaunošanas darbi, tāpat norit kungu mājas 
atjaunošana un apkārtnes sakopšana. Rekonstruk-
cijas rezultātā uzņēmējs plāno izveidot mācību un 
atpūtas kompleksu “Lielbornes muiža”. Nākamajā 
gadā tajā plānots uzņemt tūristus.

Jaunieši 24 stundu laikā izstrādājuši 31 
mobilitātes projekta ideju

Lai veicinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” kvalitatīvu projektu izstrādi, jau trešo 
gadu pēc kārtas Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra naktī no 19. uz 20. augustu organizēja 
izglītojošu vasaras festivālu “Projektu nakts 2017”. 

Tajā jaunieši varēja iepazīties ar programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” iespējām.

“Projektu naktī 2017” piedalījās vairāk nekā 100 
dalībnieki no 28 Latvijas pilsētām un novadiem 
un vietēja un starptautiska mēroga eksperti, kas 
24 stundu laikā dažādās tematiskajās darbnīcās 
apguva jaunradi un ideju ģenerēšanu, zināšanas 
par projekta attīstības ciklu, neformālās izglītības 
metodēm un mācīšanos, veiksmīgas partnerības 
veidošanu, projektu redzamību, publicitāti, rezul-
tātiem un to izplatīšanu.

“Projektu nakts 2017” dalībnieki attīstīja 31 pro-
jekta ideju, plānojot un rakstot jauniešu apmaiņas, 
Eiropas brīvprātīgā darba un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektus, kurus iesniegt šī gada pēdējā 
periodā, lai saņemtu finansējumu savām idejām un 
pārvērstu tās realitātē.

Īpaša uzmanība tika veltīta projektu rezultātu 
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izplatīšanai un publicitātei, savus ieteikumus un 
veiksmes formulas atklāja mediju aģentūras “Are-
na Media SIA” vadītājs Artūrs Frosts. Viņš stāstīja, 
kā izveidot savu mārketinga stratēģiju un kā izvērst 
komunikāciju, lai nodrošinātu efektīvu projekta re-
zultātu izplatīšanu.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-
jektu pieredzējušie īstenotāji deva padomus, kā la-
bāk sagatavot savu projekta pieteikumu, kas jāņem 
vērā, lai projekts izdotos. Nakts melnumā ikviens 
varēja izsmieties kopā ar improvizācijas teātra ak-
tieri Vari Klausītāju vai iejusties DJ lomā Rīgas DJ 
skolas ekspertu vadībā.

Tāpat dalībniekiem bija iespēja dzirdēt vieslektora 
Laimoņa Ragauska (Lietuva) lekciju par jaunākajām 
digitālajām aplikācijām efektīvai projektu komuni-
kācijai.

Natalja Gudakovska, apmācību vadītāja un pro-
grammas “Erasmus+” vēstnese: ““Projektu nakts” 
ļauj satikties dažādiem jauniešiem un iedvesmoties 
citam no cita, iegūt pārliecību, ka viņu ideju ir ie-
spējams pārvērst reālā projektā. Galvenais ir sa-
prast, kā šo ideju padarīt atbilstošu programmas 
prasībām. Jauniešiem bija iespēja apmeklēt virkni 

dažādu radošo darbnīcu, lai viņi vēl labāk saprastu, 
kas ir projekts, ko nozīmē projekta cikls un kādi pos-
mi jāiziet, lai varētu īstenot starptautiskas projektu 
aktivitātes.”

Normunds Pīlips, apmācību vadītājs: “Manā grupā 
bija jaunieši, kas atklāti teica: mēs gribam rakstīt 
projektu, mēs esam sākuši, bet nezinām, ko tālāk 
darīt, tāpēc mēs atbraucām, lai uzdotu jautājumus. 
Kopumā šķiet, ka pasākums ir efektīvs, interesants, 
atbalstošs un iedrošina jauniešus nākt un piedalī-
ties!”

Dārta Olekša, dalībniece: “Uzrakstot un īstenojot 
savu pirmo projektu, jaunietis potenciālajam darba 
devējam var reāli pierādīt, ka spēj vadīt apjomīgu 
projektu, tas palīdz jaunietim kļūt konkurētspējīgā-
kam darba tirgū.”

Šogad “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu ie-
sniegšanas trešā konkursa termiņš ir 4. oktobris 
(līdz plkst. 12 pēc Latviijas laika). Finansējums pro-
jektu iesniegšanas trešajā kārtā ir vairāk nekā mil-
jons eiro.

Plašākai informācijai tālr.: 67358066; e-pasts: ed-
gars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv.

Viesojamies pie konkursa “Sējējs 2017” 
dalībniekiem

Zemkopības ministrijas izveidotās komisijas dodas 
izbraukumos uz lauku saimniecībām un uzņēmu-
miem, lai klātienē iepazītos ar konkursa dalībnie-
kiem un vērtētu to ieguldījumu Latvijas lauku at-
tīstībā un lauksaimniecībā. Ir beigušies izbraukumi 
konkursa “Sējējs 2017” nominācijā “Rītdienas sē-
jējs – mazpulks”. Šai nominācijai tika pieteikti trīs 
mazpulki:

* Daugmales mazpulks “Dzirkstelīte”, ko vada Zi-
naida Matisone;

* 867. Ilzenes mazpulks, ko vada Sarmīte Salmiņa;

* 307. Džūkstes mazpulks, ko vada Gundega Jēkab-
sone.

Vērtēšanas komisijā bija pārstāvji no šādām orga-
nizācijām: Latvijas Mazpulki, Latvijas Jauno zem-
nieku klubs, Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība.

mailto:edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv
mailto:edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv


17

Ar mirdzumu acīs mazpulku pārstāvji prezentēja 
savus veikumus, dalījās darba pieredzē un rezul-
tātos. Visi mazpulki ir daudz un smagi strādājuši, 
iesaistījušies ne tikai skolu, bet arī novada sabied-
riskajās aktivitātes.

Pašlaik notiek vērtēšanas darbs, lai noteiktu vienu 

uzvarētāju, kuru godinās konkursa noslēguma pa-
sākumā 2017. gada rudenī.

Latvijas Pašvaldību savienība mazpulcēniem no-
vēl aizrautīgu, pārsteigumiem un atklājumiem 
bagātu, izturības un entuziasma pilnu arī nākamo 
gadu!

Jauniešu festivāls “Artišoks 2017”

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes 
departamenta Jaunatnes nodaļa organizē jauniešu 
festivālu “ARTIŠOKS 2017”, kurš notiks 2. septem-
brī. Aicinām visus Daugavpils pilsētas iedzīvotājus 
un ciemiņus plkst. 15 Vienības laukumā, Dubrovina 
parkā, apmeklēt pasākumu!

Jau plkst. 11 sāksies sacensības dažādos sporta vei-
dos. Profesionāļus un iesācējus aicinām piedalīties 
ielu basketbola, futbola, boksa, svarbumbu celšanā 
un orientēšanās sacensībās. Savāc savu sportisko 
un enerģisko komandu! Pieteikties var pa tālru-
ni 654 22306 vai e-pastu: jaunatne@daugavpils.
lv. Papildinformācija: olga.simkina@daugavpils.lv; 
27096500.

mailto:jaunatne@daugavpils.lv
mailto:jaunatne@daugavpils.lv
mailto:olga.simkina@daugavpils.lv
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Bānīša svētki 2. septembrī

Godinot vienīgo regulāri kursējošo bānīti ne tikai 
Latvijā, bet arī Baltijā, kopš 2000. gada septembra 
pirmajā sestdienā tiek rīkoti Bānīša svētki. Arī šo-
gad Gulbenes–Alūksnes bānītis 2. septembrī ikvie-
nu aicina kopīgi svinēt savu 114. dzimšanas dienu 
un doties braucienā no Gulbenes uz Alūksni, pie-
stājot stacijās un baudot dažādus pārsteigumus un 
jautras izdarības. Bānīša svētki Gulbenes dzelzceļa 
stacijā sāksies 2. septembrī plkst. 11 ar brāļu Auzā-
nu un slavenā Jersikas orķestra koncertu. Plkst. 13 
bānītis dosies ceļā uz Alūksni. Bānītī vietu skaits ir 
ierobežots, tādēļ, lai visi, kas vēlas, varētu nokļūt 
Stāmerienā un izbaudīt tur piedāvāto svētku pro-
grammu, plkst. 13 no Gulbenes dzelzceļa stacijas 
uz Stāmerienu kursēs autobuss. No Stāmerienas 

atpakaļ uz Gulbeni autobuss dosies plkst. 18.

2. septembrī no plkst. 11.30 uz Stāmerienas staci-
jas perona satiksimies ar svētku pasākuma vadītāju 
Māri Pīlāci un ar visiem tiem, kurus viņš uzaicinājis 
uz satikšanos. 

Alūksnē bānīti plkst. 15.15 sagaidīs un dziesmās 
satiksies Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dita Lūri-
ņa-Egliena un diriģents Ints Teterovskis, dziedātājs 
Kaspars Markševics un ģitārists Āris Ozols, kā arī 
jaunie un talantīgie Alūksnes solisti Elizabete Bal-
diņa, Tīna Sloģe (vadītāja Inese Krūmiņa) un Artūrs 
Pūpols. 

Sīkāku informāciju par to, kas notiks katrā no trim 
stacijām, meklējiet http://www.gulbene.lv/lv/zr/
klt-z/3535-banisa-svetki-2-septembri.

Tomātu svētki Brenguļos
Pirmo reizi Latvijā 2. septembrī Brenguļu alus sētā 
norisināsies Tomātu svētki. No plkst. 11 līdz 17 
būs iespējams ne tikai iepazīties ar iepriekš nere-
dzētām Latvijas tomātu šķirnēm, bet arī nogaršot 
vietējo saimnieču tomātu ēdienus un iegādāties 
tomātus un dažādus to konservējumus. Pasākuma 
laikā norisināsies muzikāli priekšnesumi un aktivi-
tātes bērniem.

Sadarbojoties ar Artūra Sildes dārznieku entuziastu 
klubu “Tomāts” un Latvijas tomātu šķirņu kolekcio-
nāriem, būs apskatāma tomātu izstāde. Varēs iepa-
zīties ar jau iemīļotām Latvijas tomātu šķirnēm, kā 
arī apskatīt vēl neredzētas. Ar savām tomātu šķirņu 
kolekcijām piedalīsies vairāki kluba “Tomāts” Val-
mieras nodaļas biedri, Natālija Zeltiņa no Brenguļu 
pagasta iepriecinās ar 200 šķirnēm. Svētkos pieda-
līsies arī pārējie kluba kolekcionāri no visas Latvijas. 
Kolekcionāri labprāt dalīsies savā pieredzē tomātu 
audzēšanā no sēkliņas līdz sēkliņai, konsultēs, kā ar 
bioloģiskiem līdzekļiem cīnīties pret slimībām un 
kaitēkļiem. Izstādes laikā varēs iegādāties šķirņu 
tomātu sēklas.

Novada saimnieces Inguna Vilka un Zanda Ženti-
ņa parūpēsies, lai svētkos varētu nogaršot gan uz 
ugunskura vārītu tomātu biezzupu ar grauzdiņiem, 

gan pēc itāļu receptēm gatavotus ēdienus no vie-
tējiem tomātiem. Par saimnieču nodrošināšanu 
ar tomātiem parūpēsies zemnieku saimniecība 

http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/3535-banisa-svetki-2-septembri
http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/3535-banisa-svetki-2-septembri


19

“Audzītes”, kuras tomātus un dažādus piparus varēs 
arī iegādāties pasākumā. Tematiskā mājas labumu 
gadatirdziņā būs iespējams nodegustēt un iegādā-
ties gan dažādus tomātu un lauku labumus, gan arī 
amatnieku roku darbus. Svētku garšu papildinās arī 
“Vīnkalnu” ceļojošās picērijas gardumi, saldējums 
no Trikātas “R Chocolate” un Brenguļu alus.

Pasākuma laikā varēs baudīt arī mākslinieciskus 
priekšnesumus, ko sniegs Beverīnas novada paš-
darbnieku kolektīvi. Ieeja un bērnu aktivitātes pa-
sākumā ir bez maksas. 
Pasākumu organizē Beverīnas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Artūra Sildes dārznieku entuziastu 
klubu “Tomāts”.

2. septembrī Babītes novadā atklās 
izstāžu zāli ar Eduardam Pāvulam veltītu 
ekspozīciju

Šā gada 2. septembrī Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra jaunajā Salas pagasta filiālē 
“Vietvalži” notiks izstāžu zāles atklāšanas pasā-
kums “SALAS PAGASTS. EDUARDS PĀVULS. SAVĒ-
JAIS”. Kultūrizglītības centra pirmajā stāvā turp-
māk varēs aplūkot pastāvīgo ekspozīciju par Salas 
pagasta vēsturi un apmeklēt Eduardam Pāvulam 
veltītu memoriālo izstādi, savukārt kultūrizglītības 
centra otrajā stāvā būs telpas, kurās tiks izstādītas 
dažādas tematiskas ekspozīcijas un vietējo māksli-
nieku darbi.

2. septembrī pulksten 15 Salas pagasta “Vietval-
žos” uz izstāžu zāles atklāšanu pulcēsies viesi, kas 
savulaik bijuši saistīti ar Eduardu Pāvulu darbā un 
ikdienā, kā arī Pāvulu dzimtas pārstāvji, lai kopā ka-
vētos atmiņās par leģendāro latviešu aktieri, kura 
dzīves gājums ir bijis cieši saistīts ar Salas pagastu. 
Pasākuma režisors ir Latvijas Kultūras akadēmijas 
Eduarda Smiļģa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš. 
Aktieri Zane Jančevska un Jānis Paukštello, kā arī 

mūziķis Jēkabs Jančevskis palīdzēs raisīt noskaņu 
draudzīgām sarunām par Eduardu Pāvulu.

2. septembrī ieeja pasākumā ar ielūgumiem (pie-
ejami kultūrizglītības centrā “Vietvalži” no 28. au-
gusta, ielūgumu skaits ir ierobežots!). Visu septem-
bri izstāžu zāli varēs apmeklēt bez maksas. Bez-
maksas ekskursijas izstāžu zālē pirmajā mēnesī pēc 
tās atklāšanas tiks organizētas vienu reizi nedēļā. 

Plašāka informācija par izstādēm un to apmeklēju-
ma iespējām mājaslapā www.babite.lv.

Nīcā sēņos kopā ar zinošu speciālisti

Pēc Kalnišķu sabiedriskā centra vadītājas Initas 
Ķaupeles iniciatīvas sestdien, 2. septembrī, pirmo 
reizi Nīcas novadā notiks sēņošana kopā ar zinošu 
speciālisti – Latvijas Dabas muzeja mikoloģi Initu 
Danieli. Nereti izvēlamies savā sēņu groziņā likt ti-
kai labi zināmās sēnes, paejot garām citām vērtī-
gām sēnēm. Šī būs iespēja savas zināšanas papildi-
nāt, lai turpmāk sēņu vākums būtu daudzveidīgāks.

Jācer, ka laikapstākļi būs piemēroti un sēņošana 

būs veiksmīga, taču speciālistei būs līdzi arī mate-
riāli, ja kādu no vērtīgām sēnēm neizdotos atrast.

Dalībnieki aicināti ierasties ar grozu, nazīti un pie-
mērotā tērpā. Var noderēt arī blociņš gudro pado-
mu pierakstīšanai. Pēc kopīgās sēņošanas atpūtas 
vietā visi baudīs sēņu zupu.

Dalības maksa 3 eiro. Pieteikties pie I. Ķaupeles, 
tālr. 28361268. Pašvaldības autobuss no domes 
stāvlaukuma uz sēņošanas vietu izbrauks pulk-
sten 9.

http://www.babite.lv
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3. septembrī Piejūras brīvdabas muzejā 
notiks 15. Pagastu diena

Ventspils novada sieviešu biedrība “Spārni” Piejū-
ras brīvdabas muzejā jau piecpadsmito reizi rīkos 
Pagastu dienu. Pasākums sāksies plkst. 11. To vadīs 
Rita un Valdis Lūriņi.

Šajā dienā Ventspilī ieradīsies visu pagastu un Pil-
tenes pārstāvji, lai dižotos ar saviem amatniecības 
un kulinārijas izstrādājumiem un iepriecinātu ska-
tītājus ar dejām: uzstāsies visi Ventspils novada 
deju kolektīvu pārstāvji. Koncertā muzicēs grupas 
“Rumbas kvartets”, tautas tērpu parāde notiks Vēr-
gales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Vēr-
galīte” izpildījumā.

Svētkos goda vietā cels sentēvu arodus un recep-
tes, tādēļ daudzviet virmos kārdinoša ēdienu smar-
ža, varēs iegādāties kūkas, marinējumus, gaļas, 
zivju un piena produktus, arī daudzveidīgus amat-
nieku izstrādājumus. Katlos vārīs dažādas zupas, arī 

tādu, kuras pagatavošanā izmantos 18. gadsimta 
recepti (šmorklopša zupu). Viesos ir aicinātas Kul-
dīgas muzeja rokdarbu kopas “Čaupe” pārstāves, 
kuras rādīs zeķu izstādi. Ar rokdarbiem dižosies arī 
Ventspils novada rokdarbnieces. Bērni un jaunieši 
varēs piedalīties radošās darbnīcās, šaut ar loku, 
savas prasmes rādīs mazpulcēni, stikla pūtēji, ādas 
apstrādes un seno rotu meistari, dzintara rotaslie-
tu darinātāja, būs iespēja grafikas tehnikā izveidot 
katru pagastu raksturojošu attēlu.

Svētku viesi varēs izmēģināt atrakciju “Foto kaste”. 
Svinot Pagastu dienas 15. jubileju, notiks arī lote-
rija. 15 laimīgo loterijas biļešu īpašnieki saņems 
Ventspils novada uzņēmēju sarūpētās veltes. 15. 
dzimšanas diena tiks atzīmēta, piedāvājot pasāku-
ma apmeklētājiem apskatīt katra pagasta pārstāvju 
sagatavotu fotoizstādi, lai secinātu, kāda bijusi Pa-
gastu dienas izaugsme, kādi notikumi notikuši 15 
gadu laikā.

Ieeja Pagastu dienā – ar muzeja ieejas biļetēm.
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Kārlim Ulmanim – 140

3. septembrī plkst. 12 piemiņas muzejā “Pikšas” 
Dobeles novadā tiks rīkots atceres pasākums, vel-
tīts Kārļa Ulmaņa 140. jubilejai. 

Atceres pasākums tiks atklāts plkst. 10 Bērzes lu-
terāņu baznīcā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Liepājas diecēzes bīskapa vadīto dievkal-
pojumu.

No plkst. 12 muzejā “Pikšas” notiks atceres pasā-
kums ar svinīgām uzrunām un Kārļa Ulmaņa simtās 
stipendijas pasniegšanu. Svētku laikā skanēs dzies-
mas jauniešu jauktā kora “Pa Saulei” izpildījumā.

No plkst. 13 muzeja svinēšanas laukumā varēs ap-
lūkot Latvijas mazpulku veidoto ziedu kompozīciju, 
muzicēs ansamblis “Dobeles zemessargi”, darbo-
sies lauku labumu tirdziņš, bet lauku sētā pasāku-
ma organizatori dalībniekus sagaidīs ar cienastu.

Ieeja bez maksas.

Dobeles novada pašvaldība braucienam uz pasāku-
mu nodrošinās autobusu (bez maksas), kurš aties 
no Dobeles (Domes laukums) uz K. Ulmaņa muzeju 
plkst. 11 un no muzeja “Pikšas” uz Dobeli (Domes 
laukums) – plkst. 15.30.

Papildinformācija: piksas@piksas.lv vai www.piksas.lv.

mailto:piksas@piksas.lv
http://www.piksas.lv/
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Aicina skolēnus dienas laikā izbaudīt trīs 
aizraujošus piedzīvojumus Ventspilī

No 1. septembra līdz 31. oktobrim skolēni no visas 
Latvijas un viņu skolotāji tiek aicināti atzīmēt jaunā 
mācību gada sākumu, dodoties vienas dienas eks-
kursijā uz Ventspili un izbaudot trīs atraktīvus un 
aizraujošus piedzīvojumus. 

Piedāvājums skolēniem “3 piedzīvojumi 1 dienā” 
izveidots, sadarbojoties Ventspils Digitālajam cen-
tram, Zinātnes un tehnoloģiju muzejam “Kurzemes 
Democentrs” un SIA “Aspired”, kā arī Ventspils Pie-
dzīvojumu parkam.

Ekskursijas laikā skolēni varēs:

* Kurzemes Democentrā izmēģināt interaktīvos 
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Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” galvenā redaktore, gunta.klismeta@lps.lv
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

eksponātus par klimata pārmaiņām un sadarbībā 
ar “Aspired” pārbaudīt savas karjeras iespējas IKT 
jomā, izspēlējot interaktīvo grīdas spēli. Apmeklē-
jums – 6 eiro no skolēna;

* Ventspils Digitālajā centrā iepazīties ar moderna-
jām tehnoloģijām, darbojoties ar 3D pildspalvām 
un izgatavojot personalizētās uzlīmes. Apmeklē-
jums – 4 eiro no skolēna;

* Ventspils Piedzīvojumu parkā pārbaudīt sevi vir-

vju trasē “Kaķa taka” vai pārspējot savu klasesbied-
ru “Peintbolā”. Sīkāk par Piedzīvojuma parka pie-
dāvājumu iespējams uzzināt šeit: http://www.pie-
dzivojumuparks.lv/piedavajums-skolenu-grupam. 
Apmeklējums skolēnam – 5,20–6,90 eiro.

Pieteikties ekskursijai var pa tālruni 63630435 vai 
e-pastā info@kurzemesdemocentrs.lv.

Papildinformācija: www.kurzemesdemocentrs.lv, 
www.digitalaiscentrs.lv un www.piedzivojumuparks.lv.

Ziņas sagatavojuši Liene Užule, Anastasija Miteniece, Austris Auziņš, Rolands Gradkovskis, Edgars 
Knohenfelds, Jānis Upenieks, Olga Simkina, Ieva Putniņa, Ilze Aizsila, Gunita Šime, Marlena Zvaigzne, 

Jānis MergupsKutraitis un Guna Stepiņa.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.piedzivojumuparks.lv/piedavajums-skolenu-grupam
http://www.piedzivojumuparks.lv/piedavajums-skolenu-grupam
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