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LPS Valdes sēde

5. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valdes sēdē, izskatot darba kārtības pirmo jautā-
jumu par plānotajiem grozījumiem Izglītības liku-
mā un Vispārējās izglītības likumā un to ietekmi 

uz pašvaldībām, LPS padomniece izglītības, bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure 
informēja par būtiskākajām izmaiņām, ko paredz 
abu likumu grozījumi, kuriem spēkā stāšanās laiks 
nolikts 2018. gada 1. janvārī (prezentācija pieeja-
ma šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3730-lps-

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3730-lps-valdes-sede


2

valdes-sede). Likumprojektos paredzēts pilnvaro-
jums Ministru kabinetam noteikt minimālo pieļau-
jamo skolēnu skaitu klašu grupā vidējās izglītības 
pakāpē, kā arī kritērijus klašu atvēršanai, mainīt 
regulējumu pedagogu darba samaksas nodrošinā-
šanai no valsts budžeta, izslēgt sociālās korekcijas 
izglītības programmas no vispārīgās izglītības iestā-
dēm, savukārt interešu izglītību īstenot tikai tajās, 
veikt speciālo izglītības iestāžu padotības maiņu, 
pārtraukt finansēt internātskolu uzturēšanu, no-
teikt vispārīgās pamatizglītības apguvi no sešiem 
gadiem u.c. Valde šos grozījumus neatbalsta un 
nolēma uzturēt prasību, ka izmaiņas Vispārējās iz-
glītības likumā attiecībā uz pamatizglītības apguves 
uzsākšanu bērniem no sešu gadu vecuma var stā-
ties spēkā ne agrāk kā gadu pirms normatīvā regu-
lējuma (tajā skaitā vadlīniju) pieņemšanas.

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) sagatavoto likumprojektu “Gro-
zījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vie-
tu likumā” iepazīstināja LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis, norādot uz trūkumiem un pretrunām 
tajā, kā arī cēla priekšā iespējamos LPS priekšliku-
mus. Gan padomnieks, gan Valdes locekļi uzsvēra, 
ka pašvaldības atbalsta sadarbību, taču to nedrīkst 
ierobežot. Valde nolēma pieprasīt papildu infor-
māciju ministrijām par viņu sadarbības saturu un 
iespējamām formām sadarbības teritorijās un pēc 
atbilžu saņemšanas un apkopošanas sniegt detali-
zētāku vērtējumu par šo likumprojektu.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautā-
jumos Ilze Rudzīte informēja par konceptuālajā 
ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas refor-
mu” iekļauto uzdevumu definēt pašvaldību lomu 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā un 
iesaistīt pašvaldības atsevišķu pakalpojumu no-
drošināšanā un par garantētā minimālā ienākumu 
(GMI) līmeņa pabalsta nodrošināšanas apmēru 
2018. gadā. Nākamgad paredzēts pašvaldībām no-
teikt jaunus pienākumus: sniegt atbalstu ģimenes 
ārstu praksēm, nodrošināt veselības aprūpi mājās, 
hroniski slimo un nedziedināmi slimo (hospice tipa) 
pacientu aprūpes gultas u.c., taču konceptuālajā zi-
ņojumā nav norādīta jauno pienākumu īstenošanas 
fiskālā ietekme uz pašvaldību budžetu un to finan-
sējuma avoti, kā arī nav analizēti statistikas dati re-
ģionālā un pašvaldību līmenī par pacientiem, slimī-
bām, nepieciešamajiem pakalpojumiem kontekstā 
ar pašreiz nodrošināto veselības aprūpi, nav veikta 
ieguvumu un zaudējumu analīze, tajā skaitā atspo-
guļots papildu administratīvais slogs, sadrumstalo-

ti organizējot un nodrošinot šos pakalpojumus, u.c. 
Vietējām varām nāksies izšķirties, vai tās piekritīs 
jaunu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanai paš-
valdībām. Valde, formulējot LPS pozīciju šajā jautā-
jumā, nolēma, ka jaunu valsts pārvaldes uzdevumu 
deleģēšana pašvaldībām ir iespējama tikai tad, ja 
par konkrētajiem papildu pienākumiem panākta 
vienošanās ar pašvaldībām (ar LPS) un ja pašval-
dībām tiek nodrošināts atbilstošs papildfinansē-
jums. Valde arī nolēma atbalstīt Ministru kabineta 
noteiktā GMI līmeņa palielināšanu 2018. gadā līdz 
53 eiro ar papildu nosacījumiem: pašvaldību so-
ciālajiem dienestiem tiek nodrošināta pieeja Kon-
tu reģistra informācijai, kā arī pašvaldībām dotas 
tiesības pabalstu saņēmējus iesaistīt līdzdarbības 
pienākumu veikšanā līdz 24 stundām nedēļā. (Lab-
klājības ministrijas prezentācija par plānoto GMI 
līmeni 2018. gadā un vidējā termiņā – šeit.)

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 
Lāsma Ūbele pastāstīja par pašvaldību aizņemša-
nās un ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējām 
2018. gadā un vidējā termiņā un par Finanšu minis-
trijas (FM) izteikto priekšlikumu LPS un FM sarunās 
par 2018. gada budžetu – nākamgad atteikties no 
atļauto aizņēmumu mērķu norādīšanas valsts bu-
džeta likumā, tādējādi dodot pašvaldībām iespēju 
aizņemties jebkura mērķa realizācijai, bet pašvaldī-
bām katrā projektā jānodrošina sava līdzfinansēju-
ma daļa. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs varē-
tu būt 20% no projekta kopējām izmaksām. Attie-
cībā uz pašvaldību aizņēmumiem, kas paredzēti ES 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu īstenošanai, nekādas izmaiņas nav plāno-
tas. Jau šogad pašvaldības, nodrošinot līdzfinansē-
jumu, var saņemt aizdevumu ceļu investīciju pro-
jektiem, kuros pašvaldībai no sava budžeta jāsedz 
25% no kopējām izmaksām, un kultūras iestāžu 
investīciju projektiem, kuros pašvaldības līdzfinan-
sējuma daļa noteikta 40% apmērā. Valde uzskata, 
ka valsts budžeta likumā noteiktie pašvaldību aiz-
ņēmumu mērķi bez pašvaldības līdzfinansējuma jā-
saglabā arī 2018. gadā un jānodrošina pašvaldībām 
iespēja aizņemties pārējo mērķu realizācijai ar 20% 
pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

Informējot par Konkurences likuma grozījumiem – 
Konkurences padomes pilnvaru palielināšanu 
attiecībā uz pašvaldībām un pašvaldību kapitāl-
sabiedrībām –, LPS padomniece juridiskajos jautā-
jumos Kristīne Kinča iepazīstināja ar likumprojektu 
“Grozījumi Konkurences likumā”. Likumprojekts 
paredz, ka Konkurences padome uzraudzīs, kā 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3730-lps-valdes-sede
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pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrī-
bas ievēro pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu 
konkurenci. LPS vēlas panākt, lai plānotais regulē-
jums par konkurences kavēšanu attiektos ne tikai 
uz publisko personu kapitālsabiedrībām, bet uz vi-
siem tirgus dalībniekiem.

LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos 
Vineta Reitere pastāstīja par iespējamajiem risi-
nājumiem, kā nodrošināt izvirzītā mērķa sasnieg-
šanu bāriņtiesās par drošu īpašuma tiesību no-

stiprināšanas procesu, ko nosaka MK 2016. gada 
14. novembra rīkojums nr. 679 “Par konceptuālo zi-
ņojumu “Par darījumiem ar nekustamajiem īpašu-
miem””, un par priekšlikumu Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldei atļaut reģistrēt bērna dzimšanas, 
kā arī personas miršanas faktu un izsniegt miršanas 
faktu apliecinošu dokumentu, ko šobrīd nodrošina 
pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un kas ir pašval-
dību autonomā kompetence.

Gunta Klismeta un Andra Rakšte

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde 6. septembrī iezīmīga ar to, ka pirmoreiz to 
vadīja komitejas priekšsēdētāja amatā ievēlētais 
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis 
Gladkins, kurš komitejas vadību pārņēmis no taga-
dējā LPS priekšsēža Ginta Kaminska.

NB! Visus sēdes materiālus (prezentācijas un vi-
deoierakstu) meklējiet: http://www.lps.lv/lv/zi-
nas/lps/3727-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbi-
bas-komitejas-sede.

Sēdē apspriesto jautājumu pirmais bloks saistījās 
ar VARAM jautājumiem. Pašvaldību departamenta 
direktors Aivars Mičuls iepazīstināja ar ministrijas 
sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par mazo ciemu 

nosaukumu saglabāšanas jautājumiem”. Atbilsto-
ši spēkā esošajai likumdošanai no Latvijas teritorijā 
reģistrētajiem 6437 ciemiem pašvaldību teritorijas 
plānojumos iezīmētas tikai 2123 ciemu robežas. 
A. Mičuls skaidroja, kāpēc pašvaldības, kas reiz pie-
ņēma lēmumu par ciema statusa piešķiršanu, ne-
uzdrošinās to anulēt, kaut arī apdzīvotā vieta neat-
bilst paredzētajām normām. Samezglojumu risināt 
centās darba grupa, kuras sastāvā ietilpa LPS, VZD 
un LĢIA pārstāvji. Pamatojoties uz darba grupas se-
cinājumiem, sagatavots informatīvais ziņojums un 
17. augustā izsludināts valsts sekretāru sanāksmē 
(VSS-896). Izmaiņas paredz nākotnē par ciemiem ar 
noteiktām robežām uzskatīt tikai ciemus ar koncen-
trētu apbūvi, nevis lauku teritorijas daļas ar vienotu 
nosaukumu. Tomēr darba grupa atzinusi par nepie-
ciešamu likumā iekļaut normu par izzūdošo ciemu 
vietvārdu saglabāšanu nākotnē.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3727-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3727-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3727-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
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Par VARAM aktualitātēm publisko pakalpojumu 
jomā un jaunajām prasībām pakalpojumu izvei-
došanā un uzskaitē sēdes dalībniekus informē-
ja VARAM Publisko pakalpojumu departamenta 
Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja Maija 
Anspoka. Viņa iepazīstināja ar četriem 4. jūlijā pie-
ņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem: nr. 399 
“Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes 
kontroles un sniegšanas kārtība”, nr. 401 “Par valsts 
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru vei-
diem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpoju-
mu sniegšanas kārtību”, nr. 400 “Valsts pārvaldes 
pakalpojumu portāla noteikumi” un nr. 402 “Valsts 
pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”.

Par VARAM sagatavoto likumprojektu “Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mā” ziņoja LPS padomniece Ivita Peipiņa. VARAM 
ideja par sadarbības teritorijām diskusiju krustugu-
nīs atrodas jau gandrīz gadu. Un tikpat ilgi LPS un 
tās biedri – Latvijas pašvaldības – nerimstas ap-
liecināt savu gatavību sadarbībai, dažādās jomās 
tā notiek jau sen. Taču kategoriskas iebildes raisa 
VARAM centieni pašvaldību sadarbību iesprostot 
konkrētās sadarbības teritoriju robežās, jo dzīve 
līdz šim pierādījusi, ka viena pašvaldība var sadar-
boties ar dažādām pašvaldībām. Sadarbību dzīvē 
nosaka konkrētais jautājums un izdevīgums. Turklāt 
likumprojektā nav pildīts solījums detalizēti noteikt 
valsts institūciju (ministriju un iestāžu) sadarbību.

LPS padomniece Sniedze Sproģe ziņoja par vēl vie-
nu jautājumu “ar garu bārdu”, kas prasa tūlītēju 
risinājumu, – iespējamie grozījumi Zemes pārval-
dības likumā. Steidzami jāatrisina problēmas par 
pašvaldību autoceļiem un ielām, kas ir pašvaldības 
bilancē, Autoceļu reģistrā vai noteikti pašvaldības 
lēmumos kā servitūti, bet zeme zem tiem ierakstīta 
zemesgrāmatā uz citas personas vārda. Tāpat jādo-
mā par tiem autoceļiem, kas novadā nepieciešami 
normālas satiksmes un piekļuves nodrošināšanai 
teritorijā. Komitejas dalībnieki vienojās, ka grozīju-
mi Zemes pārvaldības likumam par piekļuves no-
drošināšanu jāiesniedz Saeimā, jo tie ir steidzami, 
tāpēc pašvaldību viedokļus gaidīs līdz 15. septem-
brim.

Noslēgumā Ivita Peipiņa informēja par komitejas 
jaunizveidotajiem sadarbības tīkliem vides, atkritu-
mu, kā arī vietējo resursu izmantošanas un attīstī-
šanas jomā. Notikušas divas sanāksmes Mārupē un 
Dobelē. 27. septembrī Aizputē tiek plānota nāka-
mā sanāksme par pilsētu un ciemu reģenerāciju.

Savukārt LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas nākamā sēde notiks 11. oktobrī, jo 4. ok-
tobrī ir paredzēta LPS Domes sēde. Lūgums – sūtīt 
pašvaldībām svarīgos problēmjautājumus, kurus 
komitejas dalībnieki varētu apspriest turpmāk.

Daina Oliņa

Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
un tīkla izbraukuma sēde Rēzeknē

Apvienoto LPS Veselības un sociālo jautājumu ko-
mitejas un Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
izbraukuma sēdi 6. septembrī Rēzeknē atklāja ko-
mitejas priekšsēdētājs Jaunjelgavas novada domes 
priekšsēdētājs Guntis Libeks un Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras 
un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva.

Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savie-
nības fondu uzraudzības departamenta direktors 
Jevgeņijs Blaževičs un Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras Veselības attīstības projektu nodaļas va-
dītāja Gunta Bērziņa iepazīstināja ar 9.2.4.2. pa-
sākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei” ieviešanas 

aktualitātēm, projektu ieviešanā konstatētajām 
nepilnībām un ierosinātajām izmaiņām projektu 
īstenošanā. Pašvaldību pārstāvji aicināja pārskatīt 
projektā iesaistīto personu uzskaites kārtību, to at-
vieglojot, norādīja uz problēmām sensitīvās infor-
mācijas iegūšanā un uzkrāšanā u.c.

Rēzeknes pilsētas speciālisti stāstīja par savu īste-
noto projektu “Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pil-
sētā”, Rēzeknes novada speciālisti – par projektu 
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”. Tā kā projektu 
ieviešanas uzsākšana būtiski aizkavējās visā valstī, 
tiek īstenotas pirmās aktivitātes un rodas pirmā 
pieredze šā komplicētā projekta ieviešanā.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte iepazīstināja ar 2017. gada feb-
ruārī veiktās aptaujas “Sociālo dienestu kapacitāte 
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un starpinstitucionālā sadarbība” rezultātiem un 
identificētajām problēmām – krasi atšķirīgo soci-
ālo darbinieku atalgojuma līmeni, nevienmērīgo 
nodrošinājumu ar sociālā darba speciālistiem un 
noslodzi, nepilnībām starpinstitucionālajā sadar-
bībā, risinot ģimeņu ar bērniem sociālās situācijas, 
ne vienmēr pārdomāto komunikāciju ar medijiem, 
kā arī speciālistu piedāvātajiem risinājumiem šo 
problēmu šķetināšanai. Būtiska loma sociālā darba 
un sociālo pakalpojumu attīstībā pašvaldībās ir po-
litiķu iesaistei un izpratnei par šiem jautājumiem.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais die-
nests” vadītājs Gunārs Arbidāns pastāstīja par pār-
valdes struktūru, kvalitātes vadības sistēmu, pilsē-
tā nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību, īstenotajiem investīciju projek-
tiem un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.

Nevalstisko organizāciju – biedrības “Eņģeļi ar 
mums” (bērniem ar funkcionāliem traucējumiem) 
un invalīdu un viņu draugu biedrības “Impulss” – 
pārstāvji iepazīstināja ar savu organizāciju darbību, 
īstenotajiem projektiem un aktivitātēm, atbalstu 
ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem, un pieaugušajiem ar funkcionāliem trau-
cējumiem.

Noslēgumā dalībnieki apmeklēja sociālo pakalpo-
jumu sniedzējus: Pensionāru sociālo pakalpojumu 
centru, Bērnu sociālo pakalpojumu centru un pa-
tversmi-atskurbtuvi.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS un Kultūras ministrijas sarunas

7. septembrī Kultūras ministrijas telpās notika LPS 
un Kultūras ministrijas (KM) sarunas, ko vadīja kul-
tūras ministre Dace Melbārde un LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Ar darba kārtības pirmo jautājumu par XXVI Vis-
pārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku sa-
gatavošanu iepazīstināja svētku izpilddirektore 
Eva Juhņēviča. Dziesmu un deju svētki notiks nā-
kamgad no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, un plānots, ka 
tajos būs ap 40 000 dalībnieku. Biļetes uz svētku 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3719-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede-rezekne
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pasākumiem pašvaldības varēs iegādāties, iepriekš 
tās rezervējot. Svētku organizatori piedāvā šādu 
formulu: kolektīvu skaits pašvaldībā x 2 vietas uz 
noslēguma koncertu + 2 vietas uz deju lieluzvedu-
mu, un pašvaldība pati pēc saviem ieskatiem lems 
par biļešu izmantošanu.

Par starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” 
sagatavošanu informēja Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra (LNKC) folkloras eksperte Gita Lancere. 
Festivāls notiks no 16. līdz 21. jūnijam, turklāt da-
žādi pasākumi paredzēti ne tikai galvaspilsētā, bet 
arī Dagdā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrkalnē, Turaidā 
un Viļakā. Svētkos piedalīsies 236 Latvijas folkloras 
kopas un etnogrāfiskie ansambļi, stāstnieki, amat-
nieki un meistari un septiņi ārvalstu ansambļi no 
Igaunijas, Lietuvas, Armēnijas, Baltkrievijas, Poli-
jas, Somijas un Ungārijas.

Kultūras centru likumprojektu prezentēja juriste 
Gunta Laizāne. Pašvaldībās izveidoti un darbojas 
579 kultūras centri, kas ir atsevišķas iestādes vai 
struktūrvienības, to nosaukumi ir dažādi – kultūras 
centrs, kultūras nams, tautas nams, saieta nams 
u.c. –, bet nav likuma, kas noteiktu kultūras centru 
statusu Latvijā, regulētu kultūras centru darbību, 
profesionālos standartus, finansēšanu un citus ar 
kultūras centru darbību saistītus jautājumus. Jau-
nais likumprojekts veidots līdzīgi kā citu kultūras 
iestāžu un jomu darbību regulējošie likumi (Muzeju 
likums, Bibliotēku likums, Arhīvu likums u.c.).

Par valsts pasūtījumu profesionālās ievirzes iz-
glītības programmu realizēšanā informēja LNKC 
direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos Kul-
tūras un radošās industrijas izglītības nodaļas va-
dītājs Andis Groza. Jāatzīmē, ka veiktas izmaiņas 
normatīvajā regulējumā par profesionālās ievirzes 
izglītības finansēšanu (MK noteikumi nr. 1035): 
valsts 100% apmērā finansē izglītības programmas 
pedagogu darba samaksu noteikta audzēkņu skaita 
izglītošanai (kopš šāgada 1. janvāra pilnībā finansē 
19 350 no 25 959 audzēkņiem).

Par mērķdotācijām pašvaldību amatiermākslas 
kolektīviem prezentāciju sniedza LNKC informā-

cijas analīzes eksperte Inga Ziediņa-Lagzdona. 
Nākamgad mērķdotācija pašvaldībām plānota 
996 156 eiro apmērā (šogad – 858 858 eiro).

Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jaunie-
šu projekta vadītāja Aija Tūna iepazīstināja ar Lat-
vijas skolas somu. Pašvaldību atbildība šajā pasā-
kumā ir šāda: veic projekta koordināciju pašvaldī-
bas teritorijā, t.sk. nosaka atbildīgo amatpersonu, 
saskaņo un koordinē novada izglītības iestāžu dar-
bību, pārrauga darbības kvalitāti, novērš dublēša-
nos, sekmē izglītības un kultūras darbinieku sadar-
bību projekta īstenošanas procesā; pēc vajadzības 
un atbilstoši savām iespējām piešķir papildu finan-
sējumu pašvaldības prioritāšu īstenošanai Latvijas 
skolas somas aktivitātēm.

Par KM atbildībā esošo aktivitāšu īstenošanu bēg-
ļu un personu ar alternatīvo statusu sociālekono-
miskai iekļaušanai (t.sk. tulku pakalpojumu no-
drošināšanu pašvaldībām, pašvaldību speciālistu 
apmācībām u.c.) informēja Sabiedrības integrāci-
jas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilso-
niskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā refe-
rente Anita Zorgenfreija. Saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem tiešu sadarbību ar pašvaldībām jautāju-
mos, kas skar starptautiskās aizsardzības personas, 
veic biedrība “Patvērums “Drošā māja””, bet arī 
pašvaldībās notikuši vairāki izglītojoši starpkultūru 
komunikācijas semināri speciālistiem, sniegti tul-
košanas pakalpojumi un patvēruma meklētāji tiek 
iepazīstināti ar pašvaldībām.

KM Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns iepazīs-
tināja ar Ministru kabineta doto uzdevumu Kultū-
ras ministrijai izvērtēt, kādus valsts muzejus varētu 
nodot pašvaldībām, un aicināja pašvaldības pārdo-
māt šo jautājumu.

Visas prezentācijas pieejamas LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3734-
lps-un-kulturas-ministrijas-ikgadejas-sarunas.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, kultūras, bērnu, 

jaunatnes un ģimenes jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3734-lps-un-kulturas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3734-lps-un-kulturas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Apē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) 8. septembra izbraukuma sēde notika Apes 
Tautas namā. Sanāksmes virsuzdevums bija iz-
zināt Pilsētu mēru paktu. Kaut arī Latvijā amata 
nosaukumu “mērs” tagad oficiāli lieto tikai saistī-
bā ar lielajām pilsētām, tomēr Eiropas Komisijas 
2008. gadā dibināto Pilsētu mēru paktu ir tiesības 
parakstīt jebkura lieluma Eiropas vietējām pašval-
dībām – no maziem ciematiem līdz lielpilsētu te-
ritorijām. Pasaulē aizvien pieaugot satraukumam 
par planētas nākotni apdraudošajām klimata pār-
maiņām, pakta dalībnieces brīvprātīgi apņēmušās 
īstenot Eiropas Savienības (ES) klimata un ener-
ģētikas politikas mērķus. Rīgas Enerģētikas aģen-
tūras un Latvijas Vides investīciju fonda virsvadī-
bā Latvijā tagad tiem seko jau 21 pašvaldība, kas 
apņēmusies līdz 2030. gadam sasniegt CO2 emisiju 
samazinājumu par 40%. Apņemšanās paredz arī 
vienotu pieeju klimatisko pārmaiņu seku mazinā-
šanā, pirmām kārtām – izmantojot atjaunojamos 
energoresursus.

Norises Latvijas politiskajā darbakārtībā rosina 
darboties klimata jomā ne tikai 21, bet gan visām 
pašvaldībām, jo šāgada martā pieņemts jaunais 
Energoefektivitātes likums. Tas paredz pašvaldības 
energoefektivitātes fonda izveidi, lai finansētu no-
vada vai pilsētas plānoto energoefektivitātes pasā-
kumu un enerģijas pārvaldības sistēmu īstenošanu. 
Tāpat vēl šogad VARAM plāno pieņemt stratēģiju, 
kā Latvijai pielāgoties klimata pārmaiņām.

Diena izskanēja ar izpilddirektoru tradicionālo 
ceļojumu, Apes novadā tuvāk iepazīstot atraktī-
vā stāstnieka un senatnes kolekcionāra Zigurda 
Safranoviča privātmuzeju “Fazāni”, vienu no ogu 
audzēšanas veiksminiekiem “Very Berry” un tikai 
23. februārī atklāto Apes ugunsdzēsēju un glābē-
ju depo ēku, no kuras augstumiem pavērās lielisks 
skats uz Tautas namu, kur aizsākās šī dvēseli prieci-
nošā un prātu urdošā diena.

Nākamā LPIA sanāksme par Dzīvojamo māju pār-
valdīšanas likumu notiks 6. oktobrī Dagdā.

Apes sanāksmē sniegtās prezentācijas, sanāksmes 
protokolu un videomateriālus aicinām iepazīt LPS 
interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/profesio-
nalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3722-
meri-paraksta-izpilddirektori-rikojas.

Daina Oliņa

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3722-meri-paraksta-izpilddirektori-rikojas
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3722-meri-paraksta-izpilddirektori-rikojas
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3722-meri-paraksta-izpilddirektori-rikojas
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LPS priekšsēža tikšanās ar Moldovas 
vēstnieku

4. septembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis tikās 
ar Moldovas vēstnieku Latvijā Jeudženu Revenko 
kungu un pārrunāja Latvijas un Moldovas pašvaldī-
bu sadarbību, kā arī Pašvaldību savienības un Mol-
dovas pašvaldību asociācijas īstenotos projektus 
un tuvākās aktivitātes, tajā skaitā Eiropas Pašval-
dību solidaritātes dienas Tās 13.–18. novembrī LPS 
organizēs sadarbībā ar Jaunpils novada pašvaldību. 
LPS aicināja vēstnieku teikt atklāšanas runu LPS 
konferencē 16. novembrī.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS priekšsēža dalība konferencē par 
viedām pilsētām

Foto: Ansis Vegners/norden.lv

7. septembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā, Zie-
meļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direk-
tors Stēfans Eriksons, AS “Rīgas siltums” valdes 
priekšsēdētājs Normunds Talcis un LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis atklāja starptautisku konferenci 
“Ziemeļvalstu–Baltijas valstu risinājumi viedākām 

reģiona pilsētām: energoefektivitāte: ceļā uz kom-
pleksu klimata un enerģētikas plānu”.

Konferencē piedalījās gan valsts ierēdņi un politiķi, 
gan pašvaldību vadītāji, gan nevalstiskā un privātā 
sektora pārstāvji, un tās mērķis bija aplūkot ener-
goefektivitātes jautājumus visos pārvaldības līme-
ņos – no valsts līdz pašvaldībām un pašvaldību ma-
zajiem un vidējiem uzņēmumiem –, kā arī uzlabot 
zināšanu apmaiņu ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
enerģētikas nozares dalībnieku starpā.

LPS priekšsēdis konferencē uzsvēra, ka no uzņēmēj-
darbības attīstības viedokļa svarīgi, lai pašvaldības 
būtu gatavas kļūt par platformu jaunu tehnoloģiju 
testēšanai un ieviešanai, un minēja labos piemē-
rus: daudzās Latvijas vietās uzstādīts moderns ielu 
apgaismojums un realizēti projekti, kuru rezultātā 
rekonstruētās un uzceltās ēkas atbilst pasīvās ēkas 
standartam; Jelgavā izveidota inteliģentā luksoforu 
vadības sistēma; arī Valmiera ir ceļā uz viedās pilsē-
tas statusa iegūšanu, jo ievieš Latvijā pirmo viedās 
pilsētas lietotni “Mana Valmiera”.

http://www.norden.lv/Uploads/2017/09/06/1504684172_.pdf
http://www.norden.lv/Uploads/2017/09/06/1504684172_.pdf
http://www.norden.lv/Uploads/2017/09/06/1504684172_.pdf
http://www.norden.lv/Uploads/2017/09/06/1504684172_.pdf
http://www.norden.lv/Uploads/2017/09/06/1504684172_.pdf
http://www.norden.lv/Uploads/2017/09/06/1504684172_.pdf
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Grāmatas “Gribu būt tētis” atvēršanas 
svētki

8. septembrī LPS laipni atvēlēja savas telpas grā-
matas “Gribu būt tētis” atvēršanas svētkiem. Ar šo 
grāmatu “Roche akadēmija” turpina sociālās atbil-
dības projektu “Izglābsim 100 bērnus”, kurā pirms 
četriem gadiem sadarbībā ar Latvijas vadošajiem 
dzemdību speciālistiem tika izdota grāmata “Gribu 
būt māmiņa”, tā izglītojot Latvijas iedzīvotājus par 
mātes un tēva veselību ceļā uz bērna piedzimšanu 
un cerot uzlabot Latvijas demogrāfisko situāciju. 
Grāmata “Gribu būt tētis” tapusi sadarbībā ar Lat-
vijas vecāku organizāciju “Mammamuntetiem.lv”, 
un tajā savus padomus snieguši vairāki speciālisti 
un sabiedrībā zināmi tēti.

Grāmatas atvēršanas svētku videoierakstu varat 
noskatīties šeit: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-vi-
deoarhivs/videoarhivs/89-gramatas-gribu-but-te-
tis-atversanas-svetki.

Pārmaiņas pašvaldību vadībā

5. septembrī Vecpiebalgas novada domes ārkār-
tas sēdē par novada domes jauno priekšsēdētāju 

ievēlēts Indriķis Putniņš. Viņš par Vecpiebalgas 
novada domes priekšsēdētāju apstiprināts vien-
balsīgi ar visu sešu sēdē klātesošo deputātu bal-
sīm.

Aizvadītajā nedēļā visā Latvijā svinējām 
Tēva dienu, stiprinot tēva lomu sabiedrībā. 
Šīs dienas atzīmēšana saistāma arī ar de-
mogrāfiskās situācijas uzlabošanu. Par to, 
ko var darīt un dara pašvaldība, telefon-
intervijā 11. septembrī Guntai Klismetai 
stāsta Ventspils novada domes priekšsē-
dētājs AIVARS MUCENIEKS.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE

TELEFONINTERVIJA

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/89-gramatas-gribu-but-tetis-atversanas-svetki
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/89-gramatas-gribu-but-tetis-atversanas-svetki
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/89-gramatas-gribu-but-tetis-atversanas-svetki
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p0.mp3
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Informatīva videokonference 
jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem

15. septembrī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienī-
bā notiks informatīvs pasākums (videokonferences 
formātā) likumā “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” un citos normatīva-
jos aktos pašvaldību deputātiem noteiktie ierobe-
žojumi un aizliegumi, kura mērķauditorija ir jaunie-
vēlētie pašvaldību deputāti. Informatīvo pasākumu 
vadīs KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles 
nodaļas galvenais speciālists Valentīns Platkovs.

Informatīvā pasākuma tiešraide būs skatāma LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-vi-
deoarhivs/tiesraide/. Jautājumus varat iesūtīt 
līdz 14. septembra plkst. 9 e-pastā: vineta@lps.lv. 
Tiešraides laikā tos varēsiet sūtīt uz e-pasta adresi 
tiesraide@lps.lv. Interesanti aicināti piedalīties arī 
klātienē, līdz 14. septembra plkst. 12 reģistrējoties 
šeit.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde notiks 
20. septembrī plkst. 13 LPS mītnē.

Darba kārtība:

1. Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā trans-
porta likumā” (ziņos Satiksmes ministrijas Au-
tosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis 
Vectirāns un SIA “Autotransporta direkcija” val-
des priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš).

2. Par likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu 
likumā” (ziņos T. Vectirāns un K. Godiņš, kā arī 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas pre-
zidents Ivo Ošenieks un LPS padomnieks Aino 
Salmiņš).

3. Par 2018. gada valsts budžeta pozīcijām autoce-

ļu un sabiedriskā transporta nozarē (ziņos A. Sal-
miņš, T. Vectirāns, K. Godiņš un I. Ošenieks).

4. Par 2018. gada valsts budžeta pozīcijām mājokļu 
politikas jautājumos (ziņos A. Salmiņš).

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/.

Lūgums reģistrēties dalībai sēdē LPS mājas-
lapā: http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-
kalendars/1424-1-registracija-lps-tehnisko-proble-
mu-komitejas-sede-20-septembri līdz 18. septem-
brim.

Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

LPS NESASKAŅO

Par likumprojektu “Valsts pārvaldes informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju likums”, 1. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabine-

ta 2016. gada 22. novembra rīkojumā nr. 697 “Par 
valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināša-
nu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu””, 
2. pielikums.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:vineta@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1423-1-registracija-informativs-pasakums-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1424-1-registracija-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-20-septembri
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1424-1-registracija-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-20-septembri
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1424-1-registracija-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-20-septembri
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p2.pdf
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VSS-946 – Likumprojekts “Prostitūcijas ierobežoša-
nas likums”

VSS-947 – Likumprojekts “Valsts materiālo rezervju 
likums”

VSS-949 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-950 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015. gada 4. marta rīkojumā Nr. 105 “Par 
finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kon-
taktpunkta darbības nodrošināšanai””

VSS-924 – Noteikumu projekts “Fundamentālo un 
lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēša-
nas un administrēšanas kārtība”

VSS-925 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 280 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību 
un iesaistītā personāla profesionālās kompetences 
pilnveidi” īstenošanas noteikumi””

VSS-934 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 288 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanas kārtība””

VSS-959 – Noteikumu projekts “Noteikumi par na-
cionālo interešu objekta Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail 
Baltica teritorijas izmantošanas nosacījumiem”

VSS-945 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 
310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzla-
bot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvo-
tājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īste-
nošanas noteikumi””

VSS-935 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
piesārņojumu””

VSS-937 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību 
un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrī-
bas līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma 
“Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un eko-
sistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-939 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Stendes ielā 7 k–3, Rīgā, 
nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-940 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, 
nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-941 – Likumprojekts “Grozījumi Saeimas vēlē-
šanu likumā”

VSS-942 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr. 14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, 
nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-943 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kurzemes prospektā 128, 
Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašu-
mā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435990
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435990
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435984
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435984
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435984
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435985
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435985
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435987
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435987
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435987
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435987
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Par izmaiņām valsts nodevas par īpašuma 
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 
apmēra noteikšanā

LPS informē, ka 22. augusta Ministru kabineta 
sēdē tika atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 27. oktobra noteikumos nr. 1250 “No-
teikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un 
ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”, kas 

paredz izmaiņas valsts nodevas par īpašuma tiesī-
bu nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēra noteik-
šanā gadījumā, ja īpašuma tiesību nostiprināšanas 
pamatā ir uztura līgums. Šie grozījumi stājās spēkā 
2017. gada 25. augustā.

Tā kā grozījumi skar pašvaldību tiesības un pienā-
kumus vērtības aprēķināšanā, 3. pielikumā Ties-
lietu ministrijas sagatavotā informācija par šiem 
grozījumiem.

Vēl var pieteikties uz pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanas ekspertu vietām

Lai 2018. gada 1. janvārī uzsāktu pirmsskolas izglī-
tības iestāžu (PII) vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests 
(IKVD) paplašina ekspertu loku un aicina PII vadī-
tājus pieteikties uz PII vadītāju profesionālās darbī-
bas novērtēšanas ekspertu vietām.

Pieteikumus līdz 15. septembrim var iesūtīt pa 
pastu, elektroniski uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.
gov.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) 
vai iesniegt klātienē IKVD Rīgā, Zigfrīda Annas Mei-
erovica bulvārī 14.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Kvalitā-
tes novērtēšanas departamenta vecāko eksperti 
kvalitātes novērtēšanas jautājumos Ilonu Eiduku 
(67358076; ilona.eiduka@ivd.gov.lv).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

VIAA aicina visas pašvaldības sniegt 
informāciju par sociālo iekļaušanu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā ES 
Erasmus+ programmas nacionālā aģentūra Latvi-
jā izglītības un mācību jomā aicina visas Latvijas 
pašvaldības piedalīties aptaujā un sniegt informā-
ciju par projektiem vai aktivitātēm pašvaldībā, kas 
vērstas uz sociālo iekļaušanu, mazina priekšlaicīgu 
skolas pamešanu, sniedz atbalstu skolēniem no ne-
labvēlīgas vides, novērš radikalizācijas riskus, vei-
cina aktīvu pilsonību un eiropeisko pamatvērtību 

popularizēšanu. VIAA šo informāciju plāno izman-
tot apkopotā veidā, lai izvērtētu jaunu Erasmus+ 
aktivitāšu nepieciešamību šai mērķauditorijai, ma-
zinātu sociālos riskus un apzinātu iespējamos pie-
redzes stāstus.

Aptaujas anketa pieejama tiešsaistē (https://goo.
gl/forms/fxkkTFATgO4DTuHY2) un ir izsūtīta visām 
Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām uz oficiā-
lajām e-pasta adresēm. Atbildes jāsniedz, aizpildot 
tiešsaistes anketu un iesniedzot ne vēlāk kā līdz 
20. septembrim.

mailto:ikvd@ikvd.gov.lv
mailto:ikvd@ikvd.gov.lv
mailto:ilona.eiduka@ivd.gov.lv
https://goo.gl/forms/fxkkTFATgO4DTuHY2
https://goo.gl/forms/fxkkTFATgO4DTuHY2
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p3.pdf
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Informatīvs seminārs par daudzgadu 
prioritāšu integrēšanu projektu pieteikumos

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties 
informatīvajā seminārā, kas notiks 12. septembrī 

Rīgā, kultūras telpā “3 MĀSAS” Zirgu ielā 1. Semi-
nāra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību un to 
padotības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju 
un biedrību pārstāvjus par programmu “Eiropa pil-
soņiem” un tās specifiskajām daudzgadu prioritā-
tēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot 2. atbalsta 
darbībai “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedris-
kā līdzdalība”. Semināra darba programma ŠEIT.

Pieteikšanās semināram ŠEIT. Pieteikties var tikai 
elektroniski!

“Viedpilsētas jeb Smart city” tematikai 
veltīta konference Jelgavā

15. septembrī Jelgavā notiks viedpilsētai jeb Smart 
city faktoriem veltīta konference, uz kuru aicināti 
gan pilsētu pārvaldes darbinieki, pašvaldību vadītā-
ji un uzņēmēji, gan arī Smart city koncepta ieviesēji 

un biznesa tehnoloģiju eksperti. Konferencē būs 
prezentācijas, intervijas, diskusijas un pieredzes 
stāsti. Interesentiem būs iespēja vērot konferenci 
tiešsaistē sev ērtā ekrānā caur bismart.lv, straume.
lmt.lv vai FaceBook.com plūsmā.

Vairāk par BiSMART: www.bismart.lv.

Starptautiska konference par Baltijas jūras 
piekrastes attīstības veicināšanu

Latvijas Zaļā kustība, Koalīcija par tīru Baltiju un 
Frīdriha Ēberta fonds 26. un 27. septembrī Jūr-
malā, “Baltic Beach Hotel”, organizē starptautisku 
konferenci “Ilgtspējīgas attīstības mērķi: sabiedrī-
bas iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas 
jūras piekrastes attīstības veicināšanā”. Viena no 
konferences tēmām būs Baltijas jūras piekrastes 
infrastruktūras risinājumi, kas nodrošinātu dabas 
daudzveidības aizsardzību un pieejamību, ievēro-
jot universālā dizaina principus.

Pieredzes apmaiņas konferences otrā diena pare-
dzēta izbraukumam uz Rojas pludmali un Kolkas 
raga Priežu taku, kur pieejamības un dabas sagla-
bāšanas principi ir sabalansēti un veiksmīgi arī īs-
tenoti. Ekspertu prezentācijas, “Dialogs ar…” (pa-
neļdiskusijas) un World Café diskusijas būs veltītas 
divām tēmām: reģionālā identitāte, sabiedrības iz-
glītošana un dabas vērtību saglabāšana kā Baltijas 
jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības pamats; tūrisma 
infrastruktūras risinājumi, lai saglabātu piekrastes 
dabu, nodrošinātu pieejamību un veicinātu vietē-
jās ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras piekrastē.

Reģistrēšanās anketas tiks pieņemtas līdz 15. sep-
tembrim. Tās pieejamas šeit: http://zalie.lv/pietei-
kuma-anketa. Vairāk informācijas: 4. pielikumā un 
5. pielikumā.

Izsludināta pieteikšanās balvai “Cilvēka 
izaugsmei”

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA), Amerikas Tirdz-

niecības palāta Latvijā (ATPL) un 
ASV vēstniecība Latvijā izsludināju-
si ceturto balvu konkursu “Cilvēka 
izaugsmei 2017”, lai vairotu cilvēka 

http://kkplatvija.us3.list-manage1.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=562372945d&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=08445e6e24&e=c29645e246
http://www.bismart.lv
http://zalie.lv/pieteikuma-anketa
http://zalie.lv/pieteikuma-anketa
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p5.pdf
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izaugsmes nozīmi Latvijā un rosinātu sociālās at-
bildības iniciatīvas, atspoguļojot labās prakses pie-
mērus. Nominācijas var iesniegt šādās kategorijās: 
“Par sociālo atbildību”; “Par izcilu ieguldījumu izglī-
tībā”; “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājī-

bā”; “Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē”.

Pieteikumi balvu konkursam tiks pieņemti līdz 
19. septembrim, aizpildīta pieteikuma forma jāno-
sūta: info@cilvekaizaugsme.lv.

Izsludināta projektu pieteikumu otrā kārta 
Erasmus+ pieaugušo izglītības mobilitātei

VIAA aicina organizācijas, kas darbojas pieaugušo 
izglītības jomā, iesniegt projektu pieteikumus ES 
izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalstam 
programmas Erasmus+ aktivitātē “Personu mobili-
tāte pieaugušo izglītības sektorā” 2017. gada pro-
jektu konkursa otrajā kārtā. Programma atbalsta 

nodarbību vadīšanu, dalību profesionālās pilnvei-
des kursos un darba vērošanu ārvalstīs.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4. ok-
tobris (plkst. 12 pēc Briseles laika).

Plašāka informācija (t.sk. programmas Erasmus+ 
vadlīnijas, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtī-
ba un dokumenti) pieejama VIAA mājaslapā.

Kultūras ministrijas apkārtraksts par 
projektu gatavošanu

Lai turpinātu sekmīgu sadarbību un sniegtu atbal-
stu projektu iesniegumu gatavošanā un īstenošanā, 

Kultūras ministrija ir sagatavojusi apkārtrakstu, kurā 
aplūkoti ar projekta iesnieguma sagatavošanu un 
sadarbības projekta īstenošanu saistīti jautājumi.

Vairāk informācijas 6. pielikumā.

Konkursā aicina veidot plakātus par 
vardarbību internetā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludina konkursu skolēniem, aicinot veidot pla-
kātus par vardarbību interneta vidē. Konkursā var 
piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionā-
lās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot 
no 5. klases. Darbi jāiesniedz līdz 6. oktobrim. La-

bāko darbu apbalvošana 
notiks 19. oktobrī kustības 
“Draudzīga skola” konfe-
rencē.

Plašāka informācija atro-
dama VBTAI mājaslapā 
www.bti.gov.lv, sadaļā 
“Konkursi”.

mailto:info@cilvekaizaugsme.lv
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?year=2017&text_id=39470
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?year=2017&text_id=39470
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/par_macibu_mobilitatem/?tl_id=21447&tls_id=35474
http://www.bti.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_34_p6.pdf
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Ventspils strūklakai starptautiska godalga

Ventspils strūklaka “Fregate “Valzivs”” ieguvusi 
godpilno sudraba godalgu Amerikas Industriālā di-
zaina savienības skatē “IDSA IDEA 2017” vides un 
apkārtnes nominācijā. Šajā skatē, kas ir viens no 
pasaules prestižākajiem dizaina konkursiem pasau-
lē, piedalījās vairāki simti pieteikto objektu no 54 
valstīm un sešiem kontinentiem.

Ventspilī renovēta Augstskolas viesnīca un 
iemūrēts vēstījums Mūzikas vidusskolas 
būvlaukumā

5. septembrī Ventspils Augstskolā tika atklāts die-
nesta viesnīcas B korpusa renovētais 3. stāvs, kurā 
atjaunotas un labiekārtotas 39 istabiņas ar 72 gul-
tasvietām. Dienesta viesnīcas remontdarbu, mēbe-
ļu un aprīkojuma iegāžu izmaksas pilnībā segtas no 
Ventspils pilsētas domes piešķirtajiem līdzekļiem 
270 730 eiro apmērā. Tik vērienīgs kosmētiskais re-
monts Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā nav 
veikts kopš 2000. gada. Turpmākajos gados plānots 
remontēt pārējās dienesta viesnīcas telpas.

Savukārt 7. septembrī Ventspils Mūzikas vidussko-
las būvlaukumā svinīgā pasākumā ēkas pamatos 

tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm. 
Jaunajā Ventspils Mūzikas vidusskolā 76% ēkas pa-
redzēti skolas vajadzībām, bet 24% – komerciālo un 
nekomerciālo koncertzāles funkciju īstenošanai.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Ventspils IKT speciālisti izstrādājuši 
interaktīvas grīdas spēles

Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
(IKT) pilotprojektu programmā SIA “Aspired” spe-
ciālisti izstrādājuši interaktīvas grīdas spēles. Tās 
paredzētas trim klašu grupām: 1.–4. klašu grupai 
grīdas spēle “Augļu labirints” palīdzēs inovatīvi un 
radoši apgūt programmēšanas pamatus, izmanto-
jot algoritmus; 5.–9. klašu grupai spēle “Kodu pavēl-
nieks” attīstīs un nostiprinās programmēšanas un 
loģiskās domāšanas prasmes; 10.–12. klašu grupai 
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domātais “Veiksmīgais lauksaimnieks” palīdzēs 
jauniešiem izprast programmēšanas būtību, veicot 
aritmētiskas darbības. Ventspils pilsēta ir pirmā Lat-

vijā, kur tiks izmantotas interaktīvas grīdas spēles 
programmēšanas apguvei. Interaktīvās grīdas spē-
les ir pieejamas arī citām izglītības iestādēm Latvijā.

Kuldīgas 2. vidusskolā pabeigta telpu 
renovācijas pirmā kārta

Noslēgusies Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovā-
cijas pirmā kārta, kas norisinājās ES līdzfinansēta-
jā projektā “Kuldīgas novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” un ilga gandrīz 
gadu. Ēkas renovācijas rezultātā skola ieguvusi trīs 
jaunas telpas skolēnu atpūtas un zinātniskā proce-
sa nodrošināšanai. Turpmāk skolēniem būs pieeja-
ma īpaši iekārtota garderobes telpa, bet 1. stāva 
vestibilā darbosies informācijas centrs, ko bērni va-
rēs izmantot mācībām nepieciešamās informācijas 
iegūšanai, pētnieciskajam darbam un arī saturīgai 
laika pavadīšanai.

Aizkrauklē atklāts Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs

8. septembrī Aizkraukles novada pašvaldības ēkā 
tika atklāts Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs (UAC), kas sniegs informāciju un kon-
sultatīvu atbalstu personām, kuras ir sākušas vai vē-
las sākt uzņēmējdarbību Aizkraukles novadā un tā 
apkārtnē. UAC izveide un pirmo divu gadu darbība 
tiek finansēta no INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. ga-
dam. Aizkraukles novada UAC vadīs Baiba Kellere.

Šovasar Ziemeļlatgalē tapuši pieci jauni 
tūrisma objekti

Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojektā “Loba doba 
Zīmeļlatgolā jeb Atklāj dabas pētnieku sevī!” šova-
sar tapuši pieci mākslas darbi Baltinavas, Balvu, Ru-
gāju, Viļakas un Kārsavas novadā.

Pirmie, kas zemes stihijai par godu veidoto vides ob-
jektu “Zeme” atklāja 28. jūlijā, bija Baltinavas no-
vads. Vides objekta autors ir Visvaldis Asaris, un to 
var apskatīt Baltinavas vēsturiskā centra laukumā.
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Didža Jaunzema veidoto instalācijas objektu 
“Gaiss” Balvu muižas parkā pie Balvu ezera atklāja 
5. augustā. Vides objekts ir kā simbolisks koks, kas, 
reaģējot uz gaisa kustību, rada mūziku. Tas sastāv 
no 324 vēja stabulēm, uz kurām attēloti visu Latga-
les novadu ģerboņi, un tās ieskandina 48 vēja zvani.

Rugāju novada vides objekta “Dabas bērni” ide-
jas autors ir Ivars Vecāns, un to var apskatīt kopš 
12. augusta. “Dabas bērnu” apgleznotie tēli simbo-
lizē pilnvērtīgu Latgales ģimeni, kur līdzās vecvecā-
kiem dzīvo bērni un mazbērni, un caur ģimenisko 
spēku tiek cildināta Latgales daba, tās skaistums un 
daudzveidība.

Vides objekts ar nosaukumu “Ūdens”, ko māksli-
nieks Didzis Jaunzems veidojis kā levitējošu ūdens 
lāšu kopumu, tika atklāts Viļakas pilsētā pie Viļakas 
ezera pludmales 18. augustā. “Ūdens” veidots kā 
simbolisks aplis, tā virsma sastāv no 2625 metāla 
lāsītēm, kas šūpojas ar vēja plūsmas palīdzību, ra-
dot ūdens ņirboņas imitāciju.

Noslēdzošais uguns stihijai veltītais vides objekts 
“Uguns” tika prezentēts apmeklētājiem dabas 
parkā “Numernes valnis” Kārsavas novadā 9. sep-
tembrī. Autora Didža Jaunzema ugunskura formā 
veidotais objekts jau ieguvis dabas svētnīcas no-
saukumu.

Dagdas novads noslēdzis sadarbības 
līgumu ar Polijas Narevkas pašvaldību

Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” ansamblis 
“Akolica” un Dagdas novada pašvaldības priekš-
sēdētājs Aivars Trūlis 2. un 3. septembrī devās uz 
Poliju, lai piedalītos festivālā “Dozynkowy” (Apkū-
lības) un parakstītu sadarbības līgumu ar Narevkas 
pašvaldību. Sadraudzības līgums paredz īstenot 
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projektus starp Narevkas un Dagdas novada kul-
tūras un izglītības iestādēm, ekonomisko sakaru 
dibināšanu un attīstību starp uzņēmējiem, orga-
nizēt un atbalstīt pašvaldības kolektīvu un māksli-
nieku savstarpējo apmaiņu, piedaloties abu valstu 
rīkotajos kultūras pasākumos, izstrādāt un realizēt 

tūrisma attīstības projektus, lai popularizētu vēs-
turiskos un tūrisma objektus Narevkas pašvaldības 
Hajnovkas rajonā un Dagdas novadā, piedalīties 
kopīgu projektu un programmu izstrādē un orga-
nizēt pasākumus kultūras mantojuma saglabāšanai 
un attīstīšanai.

Aglonā projekts palīdz cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām

Šopavasar visiem ieinteresētajiem Aglonas nova-
da iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties LMT rīko-
tajā projektu konkursā “LMT Latvijai”, iesniedzot 
savas idejas. Arī VSAC “Latgale” filiāles “Krastiņi” 
iemītnieki izteica vēlmi piedalīties un izmēģināt 
savu veiksmi konkursā. Pateicoties atbalstītājiem, 
konkursā “LMT Latvijai” iesniegtais projekts “Cil-
vēki ar īpašām vajadzībām ir starp mums” ieguva 
finansējumu, kas ļāva iegādāties 30 pārus nūjoša-
nas nūju nodarbībām ar klientiem un aktīvai brīva 
laika pavadīšanai svaigā gaisā. 29. augustā Aglonas 
nūjošanas trasē norisinājās “LMT Latvijai” projekta 
atklāšanas pasākums.

Uzņēmēju dienas Latgalē

15. un 16. septembrī Daugavpilī notiks Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) orga-
nizētais pasākums “Uzņēmēju dienas Latgalē 2017” 
un biznesa forums. LTRK sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi un Latgales plānošanas reģionu ai-
cina uzņēmējus reģistrēties biznesa foruma ap-
meklējumam, kas notiks 15. septembrī Daugavpils 
Olimpiskajā centrā. Biznesa foruma programma un 
iepriekšējā reģistrācija: http://ej.uz/UDL_150917.

Preiļos trešoreiz pasniegs Jāzepa Pīgožņa 
balvu Latvijas ainavu glezniecībā

Šogad Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glez-
niecībā izstāde pulcēja 135 dažādu tautību un ve-
cumu māksliniekus no visas Latvijas, kas žūrijas 
vērtējumam iesniedza 238 mākslas darbus. Kon-
kursa izstādei žūrija izraudzīja 97 autoru 125 dar-
bus. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glez-
niecībā galvenās balvas pretendenti tika paziņoti 

izstādes atklāšanā Rīgas Sv. Pētera baznīcā Jāzepa 
dienā (19. martā), bet galvenās balvas laureāts tiks 
nosaukts 16. septembrī Preiļu kultūras namā. Laikā 
no 11. līdz 15. septembrim Preiļos notiek 3. Jāzepa 
Pīgožņa vārdā nosauktais profesionālo mākslinieku 
plenērs, un 15. septembrī Preiļu Kultūras namā tiks 
svinēta Jāzepa Pīgožņa dzimšanas diena ar plenēra 
darbu izstādes atklāšanu un mākslinieku piedalīša-
nos. Katrs mākslinieks vismaz vienu darbu dāvinās 
topošajam Latvijas ainavu muzejam Preiļos.

http://ej.uz/UDL_150917
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Pašsacerētās mūzikas un dzejas festivāls 
Sēļos

16. septembrī Mazsalacas novada Sēļu muižas es-
trādē notiks pašsacerētās mūzikas un dzejas fes-

tivāls “Dzejas dienu kārtainā ābolmaize”, kuram 
pašsacerēto dziesmu autori un lauku muzikanti 
izpildītāji var pieteikties līdz 14. septembrim. Pla-
šāka informācija un pieteikšanās – Iveta Dukaļska 
(20019452) un Ināra Blūma (26321158).
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Gārsenes takām – 20 16. septembrī Gārsenes pils administrācija un kul-
tūras darbinieki aicina visus interesentus uz plašu 
programmu, lai atzīmētu Gārsenes taku 20 gadu 
jubileju. Plkst. 10 Gārsenes pagasta “Veikala” pa-
galmā paredzēta gārsenieša Valda Kalnieša sen-
lietu privātkolekcijas “Solis sendienās” atklāšana. 
Turpinājumā pasākuma dalībniekiem būs iespēja 
gidu pavadībā izstaigāt takas, uzzināt par Gārsenes 
pils barona gaitām un baudīt gan dabas netveramo 
skaistumu, gan barona Budberga smeķīgo virumu 
un pils Zilās dāmas spēka dziru.
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Ābolu svētki Durbē

16. septembrī pie Durbes kultūras nama norisinā-
sies jau ikgadējie Durbes Ābolu svētki, kuros būs 
Durbes novada ābolu audzētāju ābolu izstāde un 
degustācija, tiks meklēts lielākais Durbes ābols un 

lielajā grāpī uz ugunskura vārīta gardā ābolu zapte, 
ar ko varēs cienāties visi svētku dalībnieki. Ja kāro-
jas svaigi spiestas ābolu sulas, tad tikai atliek salasīt 
spaini ar sulīgiem āboliem un tos izspiest svētku 
laikā. Rudens tirgū varēs iegādāties dažādus gar-
dumus un saimniecībā noderīgas lietas. Mazākie 
svētku dalībnieki tiks iepriecināti ar Liepājas ceļojo-
šā leļļu teātra izrādi, dejas izrādi “Eksperiments ar 
apskāvienu”, smilšu darbnīcu un citām aktivitātēm. 
Sportiskāki cilvēki varēs piedalīties novada novusa 
sacensībās, veloorientēšanās sacensībās pa Dur-
bes ielām vai iemēģināt roku šaušanā ar loku. Būs 
skatāmi arī Liepājas ielu vingrotāju “Workout Gen-
eration” un durbenieka Dāvida Veilanda paraugde-
mostrējumi. Svētku kultūras sadaļu piepildīs Lieģu 
kapelas “Luste” uzstāšanās, līnijdeju kluba “Jautrie 
zābaciņi” uzvedums un iluzionista Jura Gavrilova 
triku šovs. Pēc aktīvi pavadītas dienas svētki no-
slēgsies ar koncertu un balli kopā ar grupu “Radio 
Orchestra”.

“Aplido, apceļo, apmīļo 
Latviju!” – šoreiz Pāvilostas 
pusē

Ik nedēļu tiek organizēti gājieni fonda 
“1836” un sadarbības partneru īsteno-
tajā projektā “Aplido, apceļo, apmīļo 
Latviju!”. Pāvilostas novada Ziemupē 
pārgājiens un koncerts notiks 16. un 
17. septembrī.

Jaunākā informācija par projektu pie-
ejama www.1836.lv, gājienu plānam 
var sekot līdzi šeit: http://1836.lv/ga-
jienu-plans/.

http://www.1836.lv
http://1836.lv/gajienu-plans/
http://1836.lv/gajienu-plans/
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Gunta Klismeta, 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

Izzināšanas pārgājiens “Iepazīsti Ēveles 
pagastu!”

Svētdien, 17. septembrī, Ēvelē norisināsies izzi-
nāšanas pārgājiens “Iepazīsti Ēveles pagastu!”. 
Starts – plkst. 11 Ēveles centrā pie veikala. Reģis-
trējoties dalībnieki saņems karti, kurā atzīmēti ap-
skates objekti, informatīvo materiālu un objekta 
fotogrāfiju un atbilžu lapu. Kopā jāapmeklē desmit 
apskates objekti un katrā būs jāveic kāds uzde-
vums. Pēc pārgājiena dalībnieki saņems sertifikātu 
par Ēveles pagasta iepazīšanu.

Ziņas sagatavojuši: Dace Kalsere, Agnese Jēkabsone, Kristīne Bergmane-Korāte, Oskars Jūra, Kristīne 
Duļbinska, Zanda Bistere, Inga Bernāne, Evita Krūmiņa, Tatjana Komare, Andris Ruduks, Ilona Vilcāne, 

Anete Gluha, Lāsma Prande, Gita Tauriņa, Marita Kurčanova un Anda Jukāme

Apkopojusi Gunta Klismeta

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



