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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

19. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) 
notika LPS Izglītības un kultūras jautājumu komite
jas sēde, ko vadīja komitejas priekšsēdētāja Jaun
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

(vidū) un LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunat
nes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure.

Vispirms komiteja uzklausīja Jaunsardzes un infor
mācijas centra direktoru Aivi Mirbahu, kurš infor
mēja par Jaunsardzes līgumiem ar pašvaldībām un 
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jaunsardzes sabiedriskajiem instruktoriem, īpaši 
uzsverot vajadzību mācīt jaunatnei patriotismu un 
vidusskolās ieviest valsts aizsardzības programmu.

LPS padomniece Ināra Dundure izklāstīja plānotos 
grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītī
bas likumā, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvā
rī. Viena no lielākajām izmaiņām saistās ar mācību 
uzsākšanu sešu gadu vecumā. Pašvaldību viedokli 
par riskiem un ieguvumiem saistībā ar pamatizglītī
bas apguvi no sešiem gadiem pauda Jelgavas Izglī
tības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma, 
savukārt pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītā
ja skatījumu sniedza Rīgas 49. PII vadītāja Vineta 
Jonīte.

LPS uzskata, ka jautājumu par skolas gaitu sākšanu 
sešu gadu vecumā nedrīkst sasteigt un pārejai jāno
tiek, balstoties pētījumos. Lai īstenotu šādu refor
mu, vispirms jāgūst atbildes uz visiem neskaidrajiem 
jautājumiem, piemēram, par normatīvo regulēju
mu, prasībām videi, skolēnu pāreju no vienas izglī
tības iestādes uz citu, pedagogu pārkvalifikāciju u. c.

Vairāk lasiet šeit. Sēdes videoieraksts pieejams LPS 
mājaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Video
arhīvs”.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

20. septembra Tehnisko problēmu komitejas sēde 
sākās ar AS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdē
tāja Jāņa Langes sniegto informāciju par autoceļu 
stāvokli plūdu skartajās teritorijās. Komiteja atzina, 
ka pašreizējā valsts regulējumā par ārkārtas situā
ciju un izņēmuma stāvokļa izsludināšanu nav pre
cīzi definēta valsts un pašvaldību darbība stihisku 
nelaimju gadījumos, un uzskata, ka civilās aizsar
dzības komisijām būtu jādod tiesības lemt un paš
valdībām jādeleģē tiesības izsludināt īpašu režīmu 
(krīzes situāciju) lokāla apdraudējuma novēršanai 
to administratīvajā teritorijā.

Ar grozījumiem Sabiedriskā transporta likumā ie
pazīstināja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes 
departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns (vidū) 
un SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsē
dētājs Kristiāns Godiņš (pa labi). Viņi kopā ar Lat
vijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidentu 
Ivo Ošenieku (pa kreisi) un LPS padomnieku Aino 
Salmiņu sniedza arī ieskatu likumprojektā “Grozīju
mi Autopārvadājumu likumā” un 2018. gada valsts 
budžeta pozīcijās autoceļu un sabiedriskā trans
porta nozarē.

Komiteja uzskata, ka paredzamais naftas pro
duktu akcīzes nodokļa pieaugums kopā ar 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3747-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede


3

papildfinansējumu 25,6 miljonu eiro apmērā divos 
turpmākajos gados un 37,3 miljonu eiro 2020. gadā 
būtu jānovirza valsts vietējo autoceļu sakārtoša
nai, kā arī aicinās valdību pārskatīt valsts budžeta 
dotāciju piešķiršanas principus un kārtību, lai no
drošinātu faktisko zaudējumu segšanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 
vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutos.

A. Salmiņš informēja par 2018. gada valsts budže
tu mājokļu politikas jomā. Tā kā valdība atbalsta 
tikai vienu – valsts galvojumu programmu jauna
jām ģimenēm –, bet netiek risināts jautājums par 
valsts atbalsta programmu mājokļu tirgus attīstībā, 

komiteja nolēma aicināt Ekonomikas ministriju ie
spējami īsākā laikā izveidot finanšu instrumentu, 
kas sniegtu iespēju pašvaldību kapitālsabiedrībām 
saņemt atbalstu aizdevumam daudzdzīvokļu īres 
namu celtniecībai, un izstrādāt finanšu instrumen
tu, kas veicinātu dzīvojamā fonda attīstību un sa
glabāšanu, nodrošinot valsts atbalstu daudzdzīvok
ļu dzīvojamo māju kvalitātes uzlabošanai.

Plašāk – šeit. Sēdes videoierakstu var noskatīties 
LPS mājaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Vi
deoarhīvs”.

Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

LPS sarunas ar Finanšu ministriju

21. septembrī Finanšu ministrijā turpinājās Fi
nanšu ministrijas un LPS sarunas par pašvaldību 
2018. gada un vidēja termiņa budžetu, bet šoreiz 
plašāk tika pārrunāti tieši Ministru kabineta un LPS 
vienošanās un domstarpību protokolā iekļautie no
zaru jautājumi.

Sarunās izskatīja virkni izglītības jomas, kā arī citu 
ministriju pārziņā esošu jautājumu. Joprojām pa
likušas domstarpības par pašvaldībām piekrītošo 
nodokļu ieņēmumu daļu no valsts konsolidētā kop

budžeta nodokļu ieņēmumiem. LPS saglabā nostā
ju, ka pašvaldību proporcijai valsts konsolidētā kop
budžeta nodokļu ieņēmumos jābūt ne mazākai kā 
2017. gadā, t.i., 19,6%, bet Finanšu ministrija uztur 
viedokli par 19,5%.

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3752-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-finan
su-ministrijas-sarunas.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3737-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3752-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-finansu-ministrijas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3752-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-finansu-ministrijas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3752-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-finansu-ministrijas-sarunas
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Preses konference par centralizēto 
eksāmenu rezultātiem Latvijas skolās

21. septembrī Pašvaldību savienībā notika video
konference un preses konference, kurā LPS priekš
sēdis Gints Kaminskis (pa labi), padomniece izglītī
bas, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra 
Dundure (otrā no labās) un sistēmu analītiķis Jānis 
Upenieks iepazīstināja ar LPS veikto datu apkopo
jumu un analīzi par centralizēto eksāmenu rezultā
tu korelāciju ar eksāmenu kārtotāju skaitu Latvijas 

vidusskolās. Pētījums apstiprinājis dažu vispārzinā
mu pieņēmumu neatbilstību reālajai situācijai un 
apstiprina, ka sliktus rezultātus nevar saistīt tikai ar 
skolu lielumu.

Plašāk – šeit. Videoierakstu meklējiet LPS interneta 
vietnē šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

Projekta partneru tikšanās Rumānijā

Lai piedalītos Eiropas Savienības programmas “Ei
ropa pilsoņiem” finansētā projekta “Nelieli tirgi – 

Eiropas ekonomikas sirds” konferencē, no 14. līdz 
18. septembrim Kudžirā (Cugir) Rumānijā viesojās 
vairākas projekta partneru delegācijas no Latvijas, 
tajā skaitā arī Jaunpils novada domes izpilddirektors 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3751-petijums-par-centralizeto-eksamenu-rezultatu-korelaciju-ar-eksamenu-kartotaju-skaitu-latvijas-vidusskolas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/93-videokonference-par-centralizeto-eksamenu-rezultatu-korelaciju-ar-eksamenu-kartotaju-skaitu
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Pēteris Baranovskis, Preiļu novada Uzņēmējdar
bības centra konsultante Ineta Liepniece un LPS 
padomnieces Andra Feldmane (attēlā pa labi) un 
Ligita Pudža.

Plašāka informācija šeit.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Jauni pārstāvji Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda padomē

19. septembrī valdība apstiprināja Pašvaldību fi
nanšu izlīdzināšanas fonda padomi 14 cilvēku sa
stāvā. Padomē tiek iekļauti pārstāvji no Saeimas, 
Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministrijas (VARAM), Izglītības un zi
nātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Rīgas 
pilsētas pašvaldības, kā arī seši pašvaldību domju 
priekšsēdētāji, kurus izvirzījusi LPS, nodrošinot, ka 
divi no tiem pārstāv republikas pilsētu pašvaldības, 

bet četri – novadu pašvaldības.

Turpmāk Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
padomē darbosies Rīgas vicemērs Andris Ame-
riks, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Bartaševičs, Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Tukuma novada 
domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, Strenču no
vada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons, Liepā
jas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds 
Švarcs.

RK Latvijas delegācijas loceklis gatavos 
atzinumu par Eiropas Aizsardzības fondu

19. septembra Eiro
pas Reģionu komitejas 
Ekonomikas politikas 
komisijas sanāksmē 
Latvijas delegācijas 
locekli Rīgas domes 
Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju Daini 
Turlo apstiprināja par 
ziņotāju atzinumam par tematu “Priekšlikums par 
Eiropas Aizsardzības fondu”. 

Savā atzinumā Turlais izvērtēs priekšlikumu Eiro
pas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības programmas iz
veidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības 
konkurētspēju un inovētspēju, kā arī Komisijas pa
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai “Eiropas Aizsardzības fonda izveide”.

Par Eiropas Aizsardzības fonda, kam būs jāpalīdz 
dalībvalstīm efektīvāk izmantot nodokļus un mazi
nāt izdevumu dublēšanos, izveidi Eiropas Komisija 
paziņoja jūnijā. Fonda mērķis ir koordinēt, papildi
nāt un vairot valstu ieguldījumus aizsardzības va
jadzību izpētē, prototipu izstrādē un aizsardzības 
iekārtu un tehnoloģiju iegādē. 

Arī šāgada 13. septembra runā par stāvokli ES Ei
ropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 
norādīja uz vēlmi veltīt lielākus pūliņus aizsardzī
bas jautājumiem. “Tuvākajā laikā ir iecerēts Eiro-
pas Aizsardzības fonds, kā arī pastāvīga strukturē-
tā sadarbība aizsardzības jomā. Līdz 2025. gadam 
mums ir nepieciešama pilnvērtīga Eiropas aizsar-
dzības savienība. Mums tā ir vajadzīga. Arī NATO 
to vēlas,” atklāja Junkers.

Latvijas delegācijas locekļa Daiņa Turlā sagatavoto 
atzinumu plānots apstiprināt Ekonomikas politikas 
komisijas 2018. gada 23. janvāra sanāksmē un pie
ņemt 21.–22. marta plenārsesijā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3756-diskute-par-es-vienoto-tirgu-ieguvumiem-un-izaicinajumiem
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23606
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0295&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0295&from=LV
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lv.htm
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Izglītības un zinātnes ministrija, uzsākot jauno 
mācību gadu, ziņoja par skolu tīkla optimizācijas 
rezultātiem: pieaudzis sākumskolu, bet sarucis 
pamatskolu un vidusskolu skaits. Tomēr ministri
ju neapmierina fakts, ka daļā atlikušo skolu ir maz 
audzēkņu. Izglītības departamenta direktore Evija 
Papule intervijā atzina, ka viņai rodoties šaubas 
par mācību procesu šajās skolās, turklāt šajā pos
mā ļoti svarīga ir konkurence, kuras te praktiski nav.

Pretēji secinājumi izriet no aizvadītajā nedēļā pub
liskotā LPS speciālistu pētījuma par centralizēto ek
sāmenu rezultātu korelāciju ar eksāmenu kārtotāju 
skaitu Latvijas vidusskolās, kas apstiprinājis dažu 
vispārzināmu pieņēmumu neatbilstību reālajai si
tuācijai, proti, mazskaitlīgo vidusskolu audzēkņi 
centralizētos eksāmenus nokārto visai radniecīgi 
ar “lielo” skolu beidzējiem. Un nesen radiointervijā 
kāda mamma atzina: “Astoņu bērnu klasē dēls mā-
jās mācījās katru dienu, jo zināja, ka stundā izsauks 
visus. Pārejot uz lielo skolu, palaidies slinkumā, jo 
labi saprot, ka trīsdesmit audzēkņus tik bieži netēr-
pinās.” Tā ka konkurencei ir arī savas ēnas puses.

Vismazāko pamatskolu topa galvgalī nokļuvusi 
Jaunmuižas pamatskola Skrundas novadā (16 sko

lēnu), un otrajā vietā minēta Dunavas pamatskola 
Jēkabpils novadā (17), kas pērn bija vismazākā Lat
vijā. Kā skolas nākotnes izredzes vērtē pašvaldības 
vadība, telefonintervijā 25. septembrī Dainai Oli-
ņai stāsta Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
AIVARS VANAGS.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

Finanšu un ekonomikas komitejas sēde LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
sēde notiks 26. septembrī plkst. 10 Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1 (4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu veikšanā, sākot ar 2018. gada 
1. janvāri (uzaicināta Labklājības ministrijas So
ciālās apdrošināšanas departamenta direktores 
vietniece Airīna Dreimane).

2. Par vienotā nodokļu konta konceptu un plāno
to regulējumu (Finanšu ministrijas sagatavotie 
grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 
(VSS-870)) (uzaicināts Finanšu ministrijas pār
stāvis).

3. Jaunākā informācija par pašvaldību budžetiem 

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE
TELEFONINTERVIJA

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p0.mp3
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2018. gadā; par Ministru kabineta un LPS 
2018. gada vienošanās un domstarpību proto
kola projektu.

4. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot 
šai saitei.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo 
vērtību un resursu izmantošana attīstībai” 
tikšanās Aizputē

27. septembrī plkst. 10:30 Aizputes novada Mūž-
izglītības un tūrisma informācijas centrā (Atmodas 
ielā 16) notiks kārtējā pašvaldību sadarbības tīkla 
“Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstībai” 
tikšanās “Pilsētu un ciemu reģenerācija (“vietu dzī
vināšana”) – vietējais resurss attīstībai”.

Darba kārtība:

10:30–10:50 – Reģistrācija.

10:50–11:00 – Sanāksmes atklāšana (Aizputes no
vada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis un LPS 
padomnieces Ivita Peipiņa un Gunta Lukstiņa).

11:00–11:20 – Aizputes novada prezentācija “Aiz
pute vakar, šodien, rīt” (Aizputes novada domes 
priekšsēdētājs Juris Grasmanis vai vietnieks Andris 
Jankovskis).

11:20–11:50 – “Instrumenti vecpilsētas ēku sagla
bāšanai. Kuldīgas piemērs” (Kuldīgas novada Re-
staurācijas nodaļas vadītāja Ilze Zariņa).

11:50–12:20 – “161: simt sešdesmit viena iespē
ja Liepājai” (Liepājas pilsētas Būvvaldes teritorijas 
plānotāja Anete Bērziņa un Liepājas pieminekļu 
aizsardzības inspektore Ilze Bernāte).

12:20–12:30 – VARAM pieteikums tēmai “Aprites 
ekonomika un aprites pilsētas” (VARAM Vides aiz
sardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).

12:30–13:30 – Diskusija un pieredzes apmaiņa par 
vietu “dzīvināšanu” vietējo resursu attīstībai.

Darbs grupās (I. Peipiņa un G. Lukstiņa).

13:30–13:50 – Darba grupu prezentācijas.

14:00–17:00 – Vietējā resursa izmantošana: Aiz
putes vīna darītavas stāsts; “Serde” – mākslinieku 
darbnīcu un rezidenču centrs; “Vitalitātes akadē
mija” – 180 ha plaša teritorija, alternatīva uzņē
mējdarbība, svara korekcijas centrs (Lažas pagasta 
“Lejasraķos”).

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Diskusija Amatā par inovācijām un 
digitalizāciju pašvaldībās un attīstības 
sadarbībā

  

 
Projektu finansē Eiropas Savienība

LPS 28. septembrī plkst. 10:30 aicina uz diskusiju 
Amatas novada domē (Drabešu pagasta “Ausmās”) 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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par inovāciju un digitalizācijas lomu un iespējām 
gan pašvaldību attīstībā, gan arī attīstības sadar
bībā. Sanāksmē tiks diskutēts par inovāciju ekosis
tēmām jeb sadarbību starp pašvaldībām, universi
tātēm un uzņēmējiem, kā arī par to, kādi finanšu 
līdzekļi pieejami inovāciju projektiem un pieredzes 
apmaiņai.

Darba kārtība:

10:30–11:00 – Reģistrēšanās.

11:00–11:15 – Diskusijas atklāšana (Amatas nova
da domes priekšsēdētāja Elita Eglīte).

11:15–11:35 – Inovāciju ekosistēmas un pašvaldī
bas: no idejām līdz jauniem pakalpojumiem (LPS 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Latvijas 
Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes lo
cekle Andra Feldmane).

11:35–11:55 – Atbalsta aktivitātes inovāciju sekmē
šanai: programmas un finansējums (Ekonomikas mi
nistrijas Inovācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Jansons).

11:55–12:15 – E-pārvalde un e-pakalpojumi attīstī
bas sadarbības projektos: iespējas Latvijas pašval
dībām un uzņēmumiem (Ārlietu ministrijas Attīstī
bas sadarbības politikas nodaļas vecākā referente 
Linda Ozoliņa).

12:15–12:30 – Investīciju piesaiste pašvaldībās 
(Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investī
ciju piesaistes nodaļas vecākais investīciju projektu 
vadītājs Roberts Gudermanis).

Inovācijas: pašvaldību un uzņēmēju sadarbība ceļā 
uz izcilību

13:30–13:50 – Latvijas Universitātes un Microsoft 
Inovāciju centrs: iespējas pašvaldībām (Latvijas 
Universitātes un Microsoft pārstāvji).

13:50–14:10 – IT inovācijas un uzņēmumu sadar
bība ar pašvaldībām (“Divi grupa” vadītāja Zane 
Bičevska, IT klastera biedrs, Microsoft partneris 
Latvijā).

14:10–14:30 – Ceļā uz Vidzemes reģiona viedo spe
cializāciju (Vidzemes plānošanas reģiona projektu 
vadītājs Kristaps Ročāns).

14:30–14:50 – No tradīcijām līdz inovācijām: “Auti
ne Tools” (“Autine Tools” izveidotājs Jānis Nīmanis).

14:50–15:00 – Secinājumi. Ceļavārdi iedvesmai 
(LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane).

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Valdes sēde

Pašvaldību savienības Valdes sēde notiks 4. oktobrī 
plkst. 11 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stā
va zālē).

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2018. gada vieno
šanās un domstarpību protokola projektu (ziņos 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un LPS padom

niece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma 
Ūbele).

2. Par pašvaldību tiesībām izsludināt īpašu tiesisku 
režīmu (ziņos LPS padomnieks Aino Salmiņš).

3. Par valsts nodevas ieviešanu par tiesiskuma uz
raudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi 
(ziņos LPS padomniece lauku attīstības jautāju
mos Sniedze Sproģe).

4. Dažāda informācija.

LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 4. oktobrī plkst. 15 Rīgas 
domes ēkā Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāvā, sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2018. gada vie
nošanās un domstarpību protokolu (ziņos LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis). Piedalīsies Minis

tru prezidents Māris Kučinskis un finanšu minis
tre Dana Reizniece-Ozola.

2. Par grozījumiem LPS Valdes sastāvā (ziņos LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis).

3. Dažāda informācija.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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Par noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas notei
kumi”, 1. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektronis
kās adreses likumā” un likumprojektu “Grozījumi 
Paziņošanas likumā”, 2. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā dzīvok
ļa īpašuma nr. 3 Kurzemes prospektā 128 Rīgā no
došanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”, 3. pie-
likums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesār
ņojumu””, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektronis
kās adreses likumā” un likumprojektu “Grozījumi 
Paziņošanas likumā”, 5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka
bineta 2016. gada 17. maija noteikumos nr. 310 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī
ba” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pie
ejamību veselības veicināšanas un slimību profilak
ses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.1. pasākuma un 9.2.4.2. pasākuma īstenoša
nas noteikumi””, 6. pielikums.

Valsts sekretāru sanāksmē 21. septembrī izsludi-
nātie projekti:

VSS-1011 – Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības 
likumā”

VSS-1010 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 
411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un 
īstenošanas kārtība””

VSS-1003 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi
nistru kabineta 2016. gada 20. decembra notei
kumos Nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mēr
ķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 
infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 

(autobusi)” īstenošanas noteikumi””

VSS-1005 – Rīkojuma projekts “Par valstij piede
rošā nekustamā īpašuma “Attekas iela A”, Ādažu 
novadā, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpa
šumā”

VSS-1006 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero
šā nekustamā īpašuma “V741 Preiļi”, Preiļu nova
dā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā”

VSS-1007 – Rīkojuma projekts “Par valstij piede
rošā nekustamā īpašuma “V752”, Preiļu pagastā, 
Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldī
bas īpašumā”

VSS-1013 – Likumprojekts “Grozījumi Meža liku
mā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Forums “Valsts atbalsta biznesu” Liepājā

27. septembrī Liepājā notiks jau otrais forums 
“Valsts atbalsta biznesu”, sniedzot uzņēmējiem 
visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un 
tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un paplašināšanai.

Detalizēta informācija publicēta Ekonomikas minis
trijas tīmekļa vietnē. Aktuālajai informācijai par at
balstu uzņēmējiem sekojiet Facebook lapā: www.
facebook.com/atbalstsuznemejiem.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437060
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437060
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p6.pdf
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Četras iespējas papildināt zināšanas 
jaunatnes jomā starptautiskā vidē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
aicina sociālos darbiniekus un jaunatnes lietu spe
ciālistus, kas strādā valsts, pašvaldības vai nevalstis
kajā sektorā, pieteikties uz starptautiskajām apmācī
bām, lai vairotu zināšanas darbā ar jauniešiem.

1. Ja ikdienā strādā ar NEET jauniešiem – noderēs 
apmācības “Darbs ar NEET jauniešiem: inovatīvas 
pieejas, lai nodrošinātu pastāvīgu motivāciju”, ku
rās īpaša uzmanība tiek pievērsta neformālās izglī
tības metožu izmantošanai. Starptautiskās apmācī
bas notiks no 14. līdz 17. novembrim Siguldā. Pie-
teikšanās tiešsaistē līdz 9. oktobrim. Plašāka infor
mācija par apmācībām un pieteikšanos: http://bit.
ly/2hcXhCa.

2. Ja vēlies veidot jaunas stratēģiskās partnerī-
bas – tuvākais programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” stratēģiskās partnerības projektu kon
kurss jaunatnes jomā būs 2018. gada aprīlī. JSPA 

aicina pieteikties divu līmeņu apmācībām “Cross 
Over”, kas 29. septembrī notiks JSPA telpās un de
cembra sākumā – Viļņā. Pieteikšanās līdz 26. sep-
tembra plkst. 12. Plašāka informācija: http://bit.
ly/2xc0ZUd.

3. Ja vēlies īstenot jauniešu apmaiņas projektus – 
apmācības norisināsies no 11. līdz 17. decembrim 
Budapeštā (Ungārijā). Pieteikšanās līdz 29. oktob-
rim! Plašāka informācija: http://bit.ly/2xsBq3a.

4. Ja vēlies iesniegt jauniešu apmaiņas projekta 
pieteikumu – piesakies “Projektu darbnīcai”, ap
mācībām par jauniešu apmaiņas projektu sagata
vošanu! Apmācības notiks no 13. līdz 15. oktobrim 
viesu namā “Umuri” Ķeguma novadā. Pieteikšanās 
līdz 2. oktobrim! Plašāka informācija: http://bit.
ly/2x0LUXU.

Papildu informāciju sniedz Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības 
un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle (vladi
slava.skele@jaunatne.gov.lv).

Konkurss jaunajiem talantiem fotogrāfijā

Fotogrāfijas pakalpojumu un kopstrādes vieta 
“PHOTO SPACE RIGA” izsludinājusi konkursu jauna
jiem talantiem fotogrāfijā. Konkursa uzvarētājam 
tiks nodrošināta bezmaksas darba vieta kopstrādes 
telpās, bezmaksas piekļuve fotostudijai un aprīko
jumam, kā arī Fujifilm profesionālās fototehnikas 
komplekts uz pusgadu. Tiks organizētas arī apmā
cības, ko vadīs Fujifilm X-photographers oficiālais 

pārstāvis Latvijā fotogrāfs Andris Kozlovskis.

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem jāatsūta 
piecas savas labākās fotogrāfijas un īsā vēstulē jā
paskaidro motivācija dalībai. E-pasta adrese pietei
kumiem: photospace@fujifilm.lv. Pieteikumi tiks 
pieņemti līdz 8. oktobrim (ieskaitot).

Vairāk informācijas mājaslapā: www.photospaceri
ga.lv.

Konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2017”

Pērn lielu popularitāti Latvijā ieguva jauns kon
kurss skolēniem radošā tehnoloģiju pielietošanā – 
“Ventspils IT izaicinājums”. Tajā pieteicās 275 ko
mandas no visas Latvijas, kopumā 1100 dalībnieku! 
Šogad konkurss notiks daudz plašākā – Baltijas mē
rogā. Konkurss sākās 18. septembrī ar atlases jeb 

neklātienes kārtu.

Konkursa neklātienes kārtā līdz 20. oktobrim skolē
niem patstāvīgi jāveic dažādi uzdevumi. Pēc to izvēr
tēšanas noteiks finālistus, kurus aicinās uz klātienes 
kārtu. Konkursa klātienes kārta jaunākajiem skolē
niem (A grupai) notiks 16.–17. novembrī, bet pārējo 
grupu skolēniem no 15. līdz 17. novembrim Ventspilī.

http://bit.ly/2hcXhCa
http://bit.ly/2hcXhCa
http://bit.ly/2xc0ZUd
http://bit.ly/2xc0ZUd
http://bit.ly/2xsBq3a
http://bit.ly/2x0LUXU
http://bit.ly/2x0LUXU
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
mailto:photospace@fujifilm.lv
http://www.photospaceriga.lv
http://www.photospaceriga.lv
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Konkursā iespējams pieteikt komandu kādā no čet
rām vecuma grupām: A (1.–3. klase), B (4.–6. kla
se), C (7.–9. klase) un D (10.–12. klase). Katrā ko
mandā startē trīs skolēni un viens skolotājs vai kon
sultants.

Ja vēlaties piedalīties konkursā un nokļūt finālā:

– līdz 13. oktobrim jāaizpilda konkursa pieteiku
ma anketa: itchallenge.eu;

– jāizpilda neklātienes kārtas uzdevums un tas jā
iesūta līdz 20. oktobrim;

– jāsagaida pirmās kārtas rezultāti 31. oktobrī. 
Uz konkursa finālu tiks aicinātas desmit labākās 
komandas A grupā (tikai no Latvijas) un sešas 

komandas no katras valsts (Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas) katrā no trīs pārējām grupām – B, C 
un D.

Šogad konkursa norisē paredzēti vairāki jauninā
jumi: vecākajiem skolēniem konkursa fināls būs 
krāšņs notikums trīs dienu garumā; fināla koman
dām tiks nodrošināta ne tikai naktsmītnes un ēdi
nāšana, bet arī ceļa izdevumi uz Ventspili. Balvu 
fonds ievērojami palielināts: fināla naudas balvu 
fonds ir 10 000 eiro! Arī skolotājs saņems naudas 
balvu kopā ar komandu.

Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkursa 
nolikums atrodams mājaslapā www.itchallenge.eu.

http://www.itchallenge.eu
http://www.itchallenge.eu
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Jaunie mediju satura veidotāji aicināti 
pretendēt uz atbalstu projektu konkursā

Jaunieši-jaunie mediju satura veidotāji aicināti pie
teikties atbalstam SSE Riga Mediju studiju centra 
izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunajiem 
mediju satura veidotājiem”, kam finansējumu no

drošina Kultūras ministrija (KM). Projektus var ie
sniegt līdz 25. oktobrim.

Konkursam iespējams pieteikt projektus, kas pa
redz jauna, oriģināla mediju satura izveidi latviešu 
valodā jebkurā no platformām – tiešsaistē, drukātā 
veidā, audio, audiovizuālā veidā vai šo platformu 
konverģentās formās vai kombinācijās.

Projektu konkursa nolikums un veidlapas pieejamas 
SSE Riga Mediju studiju centra tīmekļvietnē: http://
www.sseriga.edu/en/news-and-events/news/sup
port-for-new-media-content-creators.html.

Jaunieši paredzēs Latvijas 
nākotni Eiropā līdz 2030. gadam

Mecenāts un starptautiskās organi
zācijas “ONE” jaunatnes vēstnieks 
Beļģijā Uldis Šalajevs izsludinājis 
Latvijas mēroga eseju konkursu jau
niešiem “Latvijas nākotne… Eiropā”. 
Labākajiem autoriem konkursa žūrija 
pasniegs diplomus un vērtīgas bal
vas.

Jaunieši vecumā līdz 35 gadiem tiek 
aicināti uzrakstīt un līdz 30. novem-
brim iesniegt argumentētu eseju par 
to, kāda būs Latvijas loma un kā tā 
attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības 
valstu saimē līdz 2030. gadam. Esejas 
autoram, īsumā raksturojot problē
mas Latvijā ES kontekstā, pēc saviem 
ieskatiem jāpiedāvā konkrēti priekšli
kumi šo problēmu risināšanā, ņemot 
vērā Baltajā grāmatā par Eiropas 
nākotni piedāvāto scenāriju ieskicē
jumus.

Konkursa nolikums 7. pielikumā.

Jautājumu gadījumā varat sazināties 
ar projekta idejas autoru un vadītā
ju Uldi Šalajevu (Uldis.Salajevs.Kon
kurss@gmail.com).

Mecenāts Uldis Šalajevs
izsludina Latvijas mēroga eseju konkursu

Latvijas nākotne… Eiropā..
Piedāvā risinājumus - iegūsti vērtīgas balvas!

Konkursa rezultāti un idejas no labākajiem darbiem tiks nosūtītas valsts politikas plānotājiem, 
publicētas ne tikai plašsaziņas līdzekļos un atbalstītāju tīmekļa vietnēs, bet arī (spied uz logo šeit):

Pirms sāc rakstīt eseju, lūdzu iepazīsties ar Eseju konkursa nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit: Eiropas Jaunatnes portālā (ej.uz/grz5),

fb.com/LatvijasNakotneEiropa un @LVNakotneEiropa
Jautājumiem/esejas nosūtīt uz: uldis.salajevs.konkurss@gmail.com

KONKURSA UZDEVUMS:
Uzrakstīt argumentētu eseju viegli uztveramā zinātniskās 

valodas stilā, kurā ir ne mazāk kā 3000 un ne vairāk kā 
5000 vārdu, par Latvijas turpmāko lomu Eiropas Savienības 

valstu vidū līdz 2030. gadam. Esejai jābūt autora paša 
oriģināldarbam, tā nedrīkst būt iepriekš publicēta.

VAI ES VARU?
Esejas autors ir Latvijas jaunietis/-e 
vecumā līdz 35 gadiem.

Eseju konkursa 
izsludināšana
18.09.2017.

Iesniegšanas termiņš
līdz 30.11.2017.
plkst. 23:59
(UTC+2h, LV laiks)

Žūrija izvērtē
iesūtītās esejas
01.12.2017. - 31.01.2018.

Konkursa rezultātu 
paziņošana
līdz 09.02.2018.

Konkursa balvu 
pasniegšanas 
ceremonija
16.02.2018.

Projekta Latvijas nākotne… Eiropā.. 
idejas autors un tā vadītājs, mecenāts 
Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju 
autoriem diplomus un naudas balvas 

šādā apjomā:

Citas vērtīgas balvas.
Labākie tiks aicināti uz apbalvošanas 
ceremoniju, 50 konkursa dalībnieki 
saņems pateicības rakstu par dalību 

konkursā.

ŽŪRIJA:
Esejas vērtēs šim konkursam īpaši izveidota augsta 
līmeņa nozares speciālisti 5 cilvēku sastāvā, balstoties 
uz noteiktiem eseju vērtēšanas kritērijiem.

1

€500*
€300*

€100* €100*

3 3

2

#LatvijasNakotneEiropa
#LV2030

*pirms nodokļu nomaksas (skat. Nolikuma 18.2.1.p.)

 

http://www.sseriga.edu/en/news-and-events/news/support-for-new-media-content-creators.html
http://www.sseriga.edu/en/news-and-events/news/support-for-new-media-content-creators.html
http://www.sseriga.edu/en/news-and-events/news/support-for-new-media-content-creators.html
https://www.one.org/international/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/balta_gramata_par_eiropas_nakotni_lv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/balta_gramata_par_eiropas_nakotni_lv.pdf
mailto:Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com
mailto:Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_36_p7.pdf


13

LIKTA aicina sievietes iesaistīties digitālo 
prasmju pilnveidošanā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnolo
ģijas asociācija (LIKTA) aicina sievietes uzņēmējas 
un pašnodarbinātās personas piedalīties projektā 
“Mazo un mikrokomersantu apmācības inovāci
ju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”. Kursu 
programmas palīdz ne tikai veicināt savas vai dar
binieku digitālās prasmes, bet arī ieviest inovācijas 
produktu un pakalpojumu, kā arī uzņēmumu iekšē

jo procesu digitalizācijā.

Projekts piedāvā plašu apmācību klāstu, tāpēc iz
veidots “ceļvedis” kursu izvēlei, kas ļaus saprast, 
kuri kursi varētu būt vispiemērotākie atkarībā no 
darba pienākumiem un mācību vajadzībām. Lai 
noskaidrotu, vai arī jūsu pilsētā vai novadā notiek 
apmācības, aicinām sazināties pa tālruni 68311821 
vai e-pastu: mmu@likta.lv. Par projektā piedāvā
tajiem kursiem var interesēties arī vietnē: https://
www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx.

Noskaidrotas 2017. gada vērtīgākās ēkas

Latvijā jau piekto gadu pēc kārtas notika konkurss 
par ilgtspējīgāko jeb, citiem vārdiem, vērtīgāko 
ēku. Konkursa “Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2017” 
uzvarētājus paziņoja svinīgā ceremonijā 21. sep
tembrī. Par ilgtspējīgāko ēku šogad atzīts Latvijas 
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs 
Torņkalnā. Publiskās ārtelpas apakškategorijā at
zinību saņēma labiekārtojums Pļavnieku “Zaļā 
birzs” par saudzīgu attieksmi pret dabu un izcilu 
atpūtas zonas izveidi.

Savukārt nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts Latvi
jā 2017”, kur vērtē vēl neuzbūvētu ēku projektus 

vai pavisam nesen ekspluatācijā nodotus objektus, 
labākā publiskā objekta gods piešķirts Ķekavas sā-
kumskolai. Atzinību šajā nominācijā saņēma izzi-
ņas un atpūtas vieta Lucavsalā par dabai draudzī
gu risinājumu ar izglītojošu funkciju.

Atzinība par iesaistīšanos 
Eiropas Mobilitātes nedēļā

Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) 
noslēgumā 22. septembrī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijā tika suminātas 23 
pašvaldības, kā arī 22 uzņēmumi 
un organizācijas, kas šogad aktīvi 
iesaistījušies veloinfrastruktūras 
uzlabošanā un EMN pasākumu rī
košanā.

Pašvaldību kategorijā Atzinības 
raksti tika pasniegti 18 novadiem – 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

mailto:mmu@likta.lv
https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx
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Ādažu, Bauskas, Burtnieku, Carnikavas, Dagdas, 
Garkalnes, Gulbenes, Jaunjelgavas, Jaunpils, Ķe-
kavas, Līgatnes, Lubānas, Ogres, Pļaviņu, Rundā-

les, Salaspils, Smiltenes un Tukuma novadam – un 
piecām pilsētām – Daugavpilij, Jēkabpilij, Liepājai, 
Rīgai un Valmierai.

Ķekavā atklāta sporta zāle un peldbaseins

23. septembrī Ķekavā tika atklāts novadā lielākais 
peldbaseins un moderna sporta zāle, tādējādi pil
nībā noslēdzot pirms pieciem gadiem aizsākto jau
nās Ķekavas sākumskolas būvniecību. Realizējot 

Ķekavas sākumskolas 3. kārtas projektu, baseina un 
sporta zāles izbūvē tika izmantoti ilgtspējīgi un da
bai draudzīgi risinājumi, kas to padara par vienu no 
modernākajām skolām Latvijā. Ēkā izmantotas īpa
šas siltuma atgūšanas tehnoloģijas, un abos basei
nos un dušās izmantotais ūdens nonāk nevis kana
lizācijas sistēmās, bet tiek izdzīts cauri sistēmai, kas 
ūdens siltumu izmanto ēkas apsildīšanai. Arī fasāde 
veidota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus.

Ķekavas sākumskolas 3. kārtā izbūvēta sporta zāle 
ar 500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukumu, 
kas paredzēts florbolam, volejbolam, basketbolam, 
rokasbumbai un citiem sporta veidiem, lielais peld
baseins ar četriem 25 m gariem celiņiem un 140 
skatītāju sēdvietām tribīnēs, kā arī bērnu baseins 
peldētprasmes apguvei.

Kandavā jauna biomasas katlumāja

19. septembrī svinīgi tika atklāta jaunā biomasas 
katlumāja Kandavā. Tā bija arī Atvērto durvju die
na, lai pilsētas iedzīvotāji varētu apskatīt jauno 
objektu, uzdot jautājumus un saņemt atbildes no 
speciālistiem. Modernā, energoefektīvā enerģijas 
ražošanas iekārta nākamos 25 gadus nodrošinās 
Kandavu ar siltumu, kas tiek ražots no vietējiem 
resursiem. Pateicoties jaunajai katlumājai, varēs 
likvidēt desmit lokālās apkures sistēmas, trīs cen
tralizētās katlumājas, kā arī elektroniskos apkures 
katlus divās daudzdzīvokļu mājās.

Sudraba karotīšu pasākums Saldū

22. septembrī 69 Saldus novada jaunie pilsoņi (40 
zēni un 29 meitenes), viņu vecāki, brāļi, māsas un 
vecvecāki tika aicināti uz svinīgu sudraba karotīšu 
pasniegšanu, kas bija arī mazuļu pirmā pieņemša
na pie novada domes priekšsēdētāja Reiņa Doniņa.
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Ventspils novadā pārbūvēs sešus grants 
ceļus

Septembra beigās, izmantojot t.s. grants ceļu pro-
grammas līdzekļus, Ventspils novadā sāks autoceļu 

pārbūvi “Krojvalks–Mazbānītis” un “Jaunvalki” Po
pes pagastā, “Ēnas–Sedliņi” Ugāles pagastā, “Staci
ja–Stikli” Usmas pagastā, “Ēčkalni” un “Ventmala” 
Zlēku pagastā. Pārbūvējamo ceļu kopējais garums 
ir 10,9 km. Projekta gaitā paredzēts atjaunot brauk
tuvju segumu, tīrīt un padziļināt grāvjus, nomainīt 
caurtekas, kā arī nomainīt un uzlikt jaunas ceļazī
mes. Sešu ceļu pārbūve izmaksās 969 786,46 eiro.

Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies arī kopī
gā projektā ar Igauniju labākai sadarbībai un reaģē
šanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā. Šajā 
projektā Ventspils novadā tiks pārbūvēts autoceļš 
līdz pludmalei Tārgales pagasta Jaunciemā.

Stopiņu novada Kultūras centra 
būvniecība iezīmē jauno novada centru

22. septembrī Ulbrokā, Institūta ielā 3, svinīgā cere
monijā iemūrējot kapsulu ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm, uzsākta Stopiņu novada Kultūras cen
tra būvniecība. Tas būs pirmais no Stopiņu novada 
centra attīstības vīzijas realizētajiem projektiem. 
Kultūras centrā paredzētas divas pasākumu zāles, 
mēģinājumu telpas kolektīviem un kultūras centra 
profesionālās darbības nodrošināšanai, Dzimtsa
rakstu nodaļa ar laulības reģistrācijas zāli, Ulbrokas 
bibliotēka, Stopiņu novada vēstures muzejs un se
mināru zāle – “zaļā klase”.

Aknīstieši tikuši pie jauna stadiona

22. septembrī Aknīstē ar svinīgo ceremoniju un 
lentes griešanu atklāja ilgi gaidīto Aknīstes vidus
skolas sporta stadionu. Tas atjaunots par pašvaldī
bas līdzekļiem, kas veido 326 627,19 eiro. Rekon-
strukcijas rezultātā stadionam ierīkota gruntsūde
ņu novadīšanas sistēma, tas kļuvis plašāks – izvei
doti vairāku joslu skrejceliņi ar mākslīgo segumu, 
basketbola grozi, futbola laukums un tāllēkšanas 
sektors.
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Pļaviņu pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā 
mūsdienīgu aplikāciju

Pļaviņu novada pašvaldība ievieš jaunumu – mobi
lo aplikāciju Mobio. Tā ir programma, kas ļauj iedzī
votājiem līdzdarboties novada vides uzlabošanā un 
sakārtošanā. Pamanot problēmu pilsētā (nolūzis 
koks, nedarbojas apgaismojums, netīrīts ceļš, ne

legālā izgāztuve u. c.), ar 
Mobio palīdzību to var uz
reiz fiksēt, informēt paš
valdību un sekot līdzi risi
nājumam. Aplikācija auto
mātiski nosaka atrašanās 
vietu, un ziņojums nonāk 
pie atbildīgā dienesta.

Atklāta unikāla digitālā mācību platforma 
jauniešiem “Skolēna digitālais IQ”

“Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar “Mind
share” 2017. gada maijā aptaujāja 616 responden
tus vecumā no 14 līdz 17 gadiem, un rezultāti lie
cina, ka jaunieši ir iestrēguši izklaides sfērā un tikai 
nedaudz vairāk nekā puse uzskata, ka viņu darbo
šanās digitālajā vidē ir jēgpilna. Tāpēc 21. septem
brī atklāta unikāla tiešsaistes programma “Skolēna 
digitālais IQ” ar mērķi paplašināt jauniešu zināša
nas un veicināt digitālo prasmju jēgpilnu izmanto

šanu. Apmācību programma bez maksas pieejama 
vietnē www.skolanakotnei.lv.

Programmā “Skolēna digitālais IQ” iekļauti pieci 
kursi, no kuriem katrs veltīts noteiktai tematikai. 
Kurss “Radi!” rosina jauniešus kļūt par kvalitatīva 
satura radītājiem un piedāvā idejas, piemēram, 
kā veidot bloga saturu un infografikas, kā uzņemt 
un apstrādāt foto un video. Kurss “Sazinies!” aici
na aizdomāties par saziņas drošību, savu digitālo 
identitāti un atstāto digitālo pēdu interneta dzīlēs. 
Kurss “Strādā!” iepazīstina ar tiešsaistes dokumen
tu veidošanu, informācijas glabāšanu mākonī, kā 
arī dažādiem “knifiem” MS Word un MS Excel lie
tošanā un kvalitatīvas prezentācijas izveidē. Kurss 
“Iesaisties!” paplašina redzeslauku par digitālajā 
vidē pieejamajiem līdzdalības un demokrātijas rī
kiem, kas sniedz iespēju izteikt savu viedokli un ie
tekmēt lēmumu pieņemšanu. Kurss “Domā!” mu
dina izmantot aplikācijas un tehnoloģiju iespējas 
ne tikai izklaidei, bet arī mācību un ikdienas dzīves 
atvieglošanai, kā arī trenēt spēju novērtēt informā
cijas ticamību un kvalitāti, tāpat sniedz ļoti noderī
gus padomus informācijas meklēšanai.

Engurē būs pelēkās kāpas sakopšanas talka

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ceturtdien, 
28. septembrī, plkst. 11 Engures un apkārtnes ie
dzīvotājus, kā arī citus interesentus aicina iesais
tīties Engures pelēkās kāpas biotopa sakopšanā, 

lai uzlabotu vairāku īpaši aizsargājamu augu sugu, 
sevišķi pļavas silpurenes, augšanas apstākļus. Da
lībnieku pulcēšanās – pie Veselības centra (vecās 
slimnīcas) Engurē. Pieteikšanās un sīkāka informā
cija par talkas norisi pieejama, zvanot pa tālruņa 
numuru 26495578.

http://www.skolanakotnei.lv
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Aicina pieteikties Krišjāņa Valdemāra ielas 
nakts braucienam

30. septembrī Rīgā notiks Krišjāņa Valdemāra ielas 
nakts brauciens, kurā ikviens aicināts veikt 5,8 km 
distanci ar skrituļslidām, skrejriteņiem vai skrituļ
dēļiem. Pieteikties braucienam iespējams tīmekļa 
vietnē: www.naktsbrauciens.lv.

Veidenbauma 150. dzimšanas dienas 
svinības “Kalāčos”

1. oktobrī plkst. 13 ikviens tiek gaidīts viesos Edu
arda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāčos” 
Priekuļu novadā un dzejiski muzikālā atmosfērā 
nosvinēt dzejnieka 150. dzimšanas dienu. Papildu 
informācija pa tālruni: 25601677.

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

Ziņas sagatavojuši Agrita Lūse, Maija Trikule-Pleša, Dagnija Gudriķe, Zane Sproģe, Marlena Zvaigzne, 
Inese Skrastiņa, Lāsma Prande, Sanita Kitajeva, Rūta Krolle-Knese, Kārlis Lapiņš, Indra Vilde, Ieva 

Fogele un Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Apkopojusi Gunta Klismeta

https://pasts.riga.lv/owa/redir.aspx?C=rurvf_ZVZWDY48UWaWe59Pp2CMW_KDsPlBRnIF8BW7BrVvSRAQTVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.naktsbrauciens.lv
mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



