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Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

26. septembrī, atklājot LPS Finanšu un ekonomi-
kas jautājumu komitejas sēdi, komitejas vadītāja 
vietnieks, LPS priekšsēža vietnieks, Smiltenes no-
vada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, pirma-
jām deva vārdu Finanšu ministrijas (FM) speciālis-
tēm – Nodokļu administrēšanas, grāmatvedības un 
revīzijas politikas departamenta direktorei Janai 
Salmiņai un Uzkrājuma principa projekta vadītājai 
Marikai Valdmanei –, kuras iepazīstināja ar vieno-
tā nodokļu konta konceptu un plānoto regulējumu, 
ko paredz FM sagatavotie grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”. Viņu stāstījumu papildi-
nāja auditorkompānijas SIA “Ernst & Young Baltic” 
konsultante Zane Zilberga un RTU vadošā pētniece 

un lektore Ilze Andersone, un diskusijā piedalījās 
arī FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības 
un finansēšanas departamenta direktore Inta Ko-
misare.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām””, ko tajā pašā dienā skatīja arī Mi-
nistru kabineta (MK) sēdē, nosaka regulējumu 
vienotajam nodokļu kontam, kurā tiks ieskaitīti 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie no-
dokļi, nodevas un VID administrētie valsts noteik-
tie maksājumi. Paredzēts, ka jaunais regulējums 
stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Vienotais no-
dokļu konts būs valsts budžeta ieņēmumu konts 
Valsts kasē, kurā nodokļu maksātāji iemaksās gan 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas, gan uzņēmumu 
ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli un 
citus nodokļus un regulāri veicamos maksājumus. 
Ieviešot vienoto nodokļu kontu, tiks vienādoti no-
dokļu maksāšanas termiņi: paredzēts, ka maksā-
jumi būs jāveic līdz katra mēneša 23. datumam, 
turklāt nodokļu maksātājs varēs vairākus nodokļu 
maksājumus apvienot vienā un ar vienu maksāju-
mu ieskaitīt vienotajā nodokļu kontā.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības un 
zinātnes attīstības departamenta direktore Gertija 
Žlabe komitejas dalībniekus iepazīstināja ar paš-
valdībām pieejamo ES fondu finansēto projektu 
avansu izmaksas nosacījumiem un saņemšanas 
kārtību. Avanss paredzēts projekta naudas plūsmas 
nodrošināšanai, un to var izmantot gan attiecinā-
mo, gan neattiecināmo izmaksu segšanai ar nosacī-
jumu, ka sešu mēnešu laikā sadarbības iestādē tiks 
iesniegti attiecināmo izdevumu maksājuma piepra-
sījumi avansa apmērā. Jāpiebilst, ka 2018. gadam 
pašvaldības prasa valdībai aizņemšanās iespējas 
papildināt ar jaunu aizņēmumu mērķi – ES fondu 
ierobežotās atlases plānoto projektu pašvaldībām, 
kuras pretendē uz ES fondu finansējuma piešķir-
šanu ierobežotā projektu iesniegumu atlasē un 
noteiktas par finansējuma saņēmējiem konkrētā 
specifiskā atbalsta mērķa MK noteikumos un kuru 
projekta ideja saskaņota Reģionālās attīstības koor-
dinācijas padomē. Tāpat pašvaldības lūdz saglabāt 
vairākus aizņemšanās mērķus, neparedzot sava bu-
džeta līdzfinansējumu: izglītības iestāžu investīciju 
projektiem, sociālo programmu investīciju projek-

tiem, investīcijām ārkārtas (avārijas) gadījumu seku 
nekavējošai novēršanai, valsts nozīmes sporta un 
aizsardzības infrastruktūras attīstības projektiem, 
kurināmā iegādei, skolēnu pārvadāšanai nepiecie-
šamā transporta (autobusu) iegādei un investīciju 
projektu dokumentācijas izstrādei. Šīs un pašvaldī-
bu prasības par aizņemšanās mērķiem ar pašvaldī-
bas budžeta faktisko līdzfinansējumu vismaz 25% 
un 40% ietvertas LPS un MK sarunu protokolā.

Informāciju par pašvaldību budžetiem un Minis-
tru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 
2018. gada vienošanās un domstarpību protoko-
la projektu sniedza LPS padomniece Lāsma Ūbe-
le. Šonedēļ šis svarīgais dokuments tiks skatīts gan 
Ministru kabineta paplašinātās komitejas sēdē 
pirmdien, gan Pašvaldību savienības un LPS Domes 
sēdē trešdien.

Komitejā sniegtās prezentācijas un sēdes videoie-
rakstu meklējiet LPS mājaslapas www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Gunta Klismeta

Pašvaldību sadarbības tīkls Aizputē izzina 
Kurzemes “dzīvināšanu”

Pašvaldību sadarbības tīkls “Vietējo vērtību un re-
sursu izmantošana attīstībai” jeb “reģionālais tīk-
liņš” ir viens no LPS jaunveidojumiem, tāpēc inte-
resentu loks turpina paplašināties. Pēc pirmajām 

tikšanās reizēm Mārupē un Dobelē trešā sanāksme 
notika Aizputē 27. septembrī. Liels paldies Aizputes 
novada pašvaldībai par lieliski noorganizēto tikša-
nos! Sadarbības tīkla organizatores LPS padomnie-
ce reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un 
padomniece attīstības un plānošanas jautājumos 
Gunta Lukstiņa izteica prieku par jaunpienācējiem. 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3755-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
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Acīmredzot temats “Pilsētu un ciemu reģenerācija 
(“vietu dzīvināšana”) – vietējais resurss attīstībai” 
ir vitāli svarīgs laikā, kad Latvijā daudzviet sama-
zinās iedzīvotāju skaits un termins “sarukšana” ir 
realitāte.

LPS ļaudis gādāja par tikšanās tematisko pusi, sa-
vukārt “tehnisko” pusi – lieliski izplānoto un orga-
nizēto dienu ar bagātīgiem iespaidiem par Aizputes 
novada “dzīvināšanas” meklējumiem un atradu-
miem – ciemiņiem sarūpēja domes tūrisma vadī-
tāja Signe Pucena, kura reizē ir viena no pirmajām 
“dzīvinātājām” starpnozaru mākslas grupā “Serde”.

Tikšanās dalībniekus īsā uzrunā sveica Aizputes no-
vada domes priekšsēdētāja jaunievēlētais vietnieks 
Andris Jankovskis, paužot prieku par to, ka novada 
dzīvi jūtami mainījuši jauni cilvēki ar jaunām ide-
jām.

Sanāksmes turpinājumā savā pieredzē dalījās vēl 
divu Kurzemes pašvaldību – Liepājas pilsētas un 
Kuldīgas novada pašvaldības – pārstāvji. Kuldīgas 
novada Attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa 
uzņēmās izklāstīt “politisko daļu” par viņu galveno 
resursu – Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā, kā šo 
“pērli” sauc UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 
nacionālajā sarakstā. Kuldīgas novada Restaurāci-
jas nodaļas vadītāja Ilze Zariņa turpināja ar kuldīdz-
nieku īpašo pieredzi autentiskās pilsētvides dzīvi-
nāšanā, kurā viņi pelnīti jūtas pionieri. Liepājas pil-
sētas būvvaldes teritorijas plānotāja Anete Bērziņa 

un Liepājas pieminekļu aizsardzības inspektore Ilze 
Bernāte tikšanās dalībniekiem vēstīja īpašo stāstu 
“161+ iespēja Liepājai” par senajām ēkām, faktiski 
graustiem, kas tiek “atdzīvināti”.

Triju Kurzemes pašvaldību vērtību iedzīvināšanas 
iedvesmojošos stāstus apkopojot, LPS padomniece 
Gunta Lukstiņa atzina, ka visi tie atspoguļo mūsdie-
nīgo attīstības tendenci – aprites ekonomiku, ar ko 
sadarbības tīkla dalībniekus iepazīstināja VARAM 
Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte 
Vesere.

Sadaloties mazās grupiņās, tikšanās dalībnieki cen-
tās izdibināt “pretspēlētāja” pašvaldības “iedzīvi-
nāšanas” stāstus – par Pāvilostu, Jūrmalu, Talsiem, 
Ogres, Mārupes, Jelgavas un vēl citiem novadiem.

Tikšanās izskaņā ciemiņi autobusā apceļoja trīs 
S. Pucenas prezentācijā jau virtuāli iepazītās vietas 
ar atšķirīgu “dzīvināšanas” vēstījumu: Aizputes vīna 
darītavu, kur saimnieko atraktīvais stāstnieks un 
nu jau arī novada domes deputāts Mārtiņš Sants, 
starpnozaru mākslas grupu “Serde”, ko vada Signe 
un Uģis Puceni, un svara korekcijas centru “Vita-
litātes akadēmija”, ko klātienē iepazīt var, vienīgi 
kļūstot par centra klientu.

Plašāku stāstu par sanāksmi, kā arī vērtīgas prezen-
tācijas par Kurzemes pašvaldību atklājumiem var 
atrast šeit.

Daina Oliņa

Diskusija Amatā par inovācijām un 
digitalizāciju pašvaldībās un attīstības 
sadarbībā

Īstenojot projektu “Strādājot kopā iespēju snieg-
šanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”, LPS 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3746-pasvaldibu-sadarbibas-tikls-aizpute-izzina-kurzemes-dzivinasanu
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28. septembrī Amatas novadā organizēja diskusi-
ju par inovāciju un digitalizācijas lomu un iespējām 
pašvaldību attīstībā un attīstības sadarbībā; par 
inovāciju ekosistēmām jeb sadarbību starp pašval-
dībām, universitātēm un uzņēmējiem.

Diskusijas dalībniekus uzrunāja LPS padomniece 
uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane, Ār-
lietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas no-
daļas vecākā referente Linda Ozoliņa, Ekonomikas 
ministrijas Inovācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Jan-
sons, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras In-
vestīciju piesaistes nodaļas vecākais investīciju pro-
jektu vadītājs Roberts Gudermanis, Laila Gercāne 

no Vidzemes plānošanas reģiona, uzņēmējs Jānis 
Nīmanis, kā arī Latvijas Universitātes, “Microsoft 
Inovāciju centra” un “Divi grupa” pārstāvji.

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka vislielāko patei-
cību Amatas novada domes priekšsēdētājai Elitai 
Eglītei un ārējo sakaru koordinatorei Ritai Mercai 
par sadarbību diskusijas “Inovācijas un digitalizāci-
ja pašvaldībās un attīstības sadarbībā” organizēša-
nā Amatas novadā!

Vairāk informācijas šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS pārstāvji – Saeimā organizētās 
izglītības konferences dalībnieki

29. septembrī Saeimā notika konference “Jaunais 
vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību 
un ilgtspēju?”, kurā tika apspriests jaunais uz liet-
pratību vērstais vispārīgās izglītības saturs, veido-
jot tādu vidējās izglītības organizācijas modeli, kas 
jauniešus attīstītu vispusīgi un aizvien labāk saga-
tavotu tālākām mācībām augstākajās izglītības ie
stādēs. To organizēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 
komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru 
(VISC), Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās 
izglītības padomi un LPS.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja izglītī-

bas un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Augstā-
kās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra 
un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. Prezentācijas 
sniedza VISC vadītājs Guntars Catlaks un uzņē-
muma “Dynamic University” izpilddirektors Jānis 
Meirāns, kurš iepazīstināja ar pētījumu “Vispārējās 
izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības 
pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā”. 
Diskusijā piedalījās skolu direktori, skolēni un viņu 
vecāki, augstskolu mācībspēki, zinātnieki, biznesa 
un arī vairāki pašvaldību pārstāvji.

Konferenci varēja vērot tiešraidē Saeimas mājas-
lapā. Videoieraksts pieejams šeit: http://www.sa-
eima.lv/lv/aktualitates/saeimaszinas/26188saei-
madiskuteparjaunovidejasizglitibassaturu.

Foto: Ernests Dinka, Saeima

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3744-diskute-par-inovaciju-un-digitalizacijas-lomu-un-iespejam-pasvaldibu-attistiba-un-attistibas-sadarbiba
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26188-saeima-diskute-par-jauno-videjas-izglitibas-saturu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26188-saeima-diskute-par-jauno-videjas-izglitibas-saturu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26188-saeima-diskute-par-jauno-videjas-izglitibas-saturu
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LPS vadība Igaunijas pašvaldību dienās

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede 26. septembrī Tallinā piedalījās 
Igaunijas pašvaldību dienās, kas bija veltītas Igau-
nijas pašvaldību sistēmas un pašvaldību savienību 
atjaunošanas un attīstības atskatam no 1989. gada 
līdz šodienai. Viesu vidū bija arī Igaunijas parla-
menta spīkers Eiki Nestors, premjerministrs Jiri 
Ratass, bijušais prezidents Arnolds Rītels, ministri, 
parlamenta deputāti un pašvaldību vadītāji. LPS 

priekšsēdis saņēma atzinīgus vārdus un pateicību 
par Latvijas un Igaunijas pašvaldību un asociāciju 
veiksmīgo sadarbību un abpusējo atbalstu Eiropas 
Savienības un starptautiskajās institūcijās.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
eiropa/3759lpspriekssedisgintskaminskispie-
dalasigaunijaspasvaldibudienas.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrībai – 20!

28. septembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
sveica Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrību 
(LPDA) 20 gadu jubilejā. Tālajā 1997. gada pavasa-
rī (dibināšanas sapulce notika 19. martā, Tieslietu 
ministrijā piereģistrēja 30. maijā) pašvaldību dar-
binieki lēma veidot savu organizāciju, lai izglītotu 
darbiniekus, aizstāvētu tos un kopīgi ar LPS noturē-
tu pašvaldību cunftes karogu.

Attēlā visas četras priekšsēdētājas: (no labās) pir-
mā LPDA priekšsēdētāja Sniedze Sproģe un otrā 
priekšsēdētāja Anda Strautniece, trešā priekšsēdē-
tāja Lidija Legzdiņa (pirmā no kreisās) un tagadējā 
priekšsēdētāja Inese Lāčauniece (otrā no kreisās) 

kopā ar ilggadējo grāmatvedi, lietvedi un komuni-
kācijas darbinieci Inu Vagari (vidū).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3759-lps-priekssedis-gints-kaminskis-piedalas-igaunijas-pasvaldibu-dienas
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3759-lps-priekssedis-gints-kaminskis-piedalas-igaunijas-pasvaldibu-dienas
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3759-lps-priekssedis-gints-kaminskis-piedalas-igaunijas-pasvaldibu-dienas
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29. septembrī 11 Latvijas pilsētās – Rīgā, Salaspilī, 
Jūrmalā, Jelgavā, Dobelē, Cēsīs, Valmierā, Ventspilī, 
Liepājā, Rēzeknē un Daugavpilī – notika Zinātnie-
ku nakts pasākumi un durvis apmeklētājiem vēra 
augstskolas, zinātniskie institūti, muzeji un citas 
iestādes, kopumā piedāvājot apmeklēt vairāk nekā 
50 norises vietas. Šāgada tēma bija inovācijas. Ap-
meklētāji varēja doties ekskursijās uz laboratori-
jām, piedalīties eksperimentos un pētnieciskajās 
darbnīcās, iesaistīties diskusijās ar zinātniekiem, kā 
arī iepazīt dažādas inovatīvas tehnoloģijas.

Zinātnieku nakts ir Eiropas mēroga pasākumus, kas 
veltīts populārzinātnei un saistošai zināšanu ieguvei. 
Tā notiek katru gadu septembra pēdējā piektdie-
nā, un tajā piedalās vairāk nekā 30 valstis un vairāk 
nekā 300 pilsētas. Latvijā Zinātnieku nakts notika jau 
12. reizi, un to organizēja Valsts izglītības attīstības 
aģentūra sadarbībā ar vadošajām Latvijas augstsko-
lām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem.

Par to, kā zinātne nāk talkā pašvaldībām un kā 
pašvaldības var palīdzēt zinātniekiem, telefon
intervijā 2. oktobrī Guntai Klismetai stāsta Sa-

laspils novada domes priekšsēdētājs RAIMONDS 
ČUDARS.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

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.

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

TELEFONINTERVIJA

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_37_p0.MP3
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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 ReiznieceOzola.

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

3. Dažāda informācija.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) kārtējā sanāksme notiks 6. oktobrī plkst. 10 
Dagdas Tautas namā (Dagdā, Alejas ielā 29).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Reģistrēšanās

10:00–10:30 – Dagdas novada domes priekšsēdē-
tāja uzruna; prezentācija par novadu (Dagdas no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis un izpilddi-
rektors Artjoms Gekišs)

10:30–11:00 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.00–11:30 – Dzīvojamo telpu īres likums (LPS pa-
domnieks Aino Salmiņš)

Praktiskā pieredze

11:30–12:10 – Dzīvojamo māju apsaimniekoša-
nas un uzturēšanas tāmes gadam. Pārvaldīšanas 
likums: vai attaisnosies tiešie norēķini un kādiem 
pakalpojumiem? (Latvijas Namu pārvaldītāju un 
apsaimniekotāju asociācijas Valdes priekšsēdētājs 
SIA “CDzP” valdes loceklis Ģirts Beikmanis)

12:10–12:40 – Dzīvokļu jautājumu risināšanas pie-
redze Smiltenē (Smiltenes novada domes priekšsē-
dētājs Gints Kukainis)

13:30–14:00 – Noteikumi par decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 
(VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens 
resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe)

Pašvaldību pieredze

14:00–14:30 – Salacgrīva – zaļais novads (Salac-
grīvas novada izpilddirektors Kaspars Ķemers); 
sadzīves notekūdeņu izvešana un krājrezervuāru 
lietošana (SIA “Salacgrīvas ūdens” Valdes loceklis 
Kaspars Krūmiņš)

14:30–14:50 – Mārupes vīzija (PK “Komunālie pa-
kalpojumi” projektu vadītāja Dace Šveide)

14:50–15:05 – Par atkritumu apsaimniekošanu Si-
guldas novadā, noteiktās prasības šķidro sadzīves 
atkritumu (decentralizēto kanalizācijas sistēmu) 
satura apsaimniekošanai (Siguldas novada izpilddi-
rektore Jeļena Zarandija)

15:00–17:00 – Novada apskate.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 11. oktobrī plkst. 13 Rīgā, LPS mītnē 
Mazajā Pils ielā 1 (4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par informatīvo ziņojumu “Par Atvieglojumu 
uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu 
valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu 
administrēšanai” (ziņos VARAM valsts sekretāra 
vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars 
Draudiņš).

2. Reģionālā attīstība, nodarbinātība un nodokļi 
(ziņos eksperts Kristaps Klauss).

TIEŠRAIDE
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3. Par pašvaldību sadarbību, t.sk. par pašvaldību 
lomu vietējās rīcības grupās (ziņos Latvijas Lau-
ku foruma padomes loceklis Valdis Kudiņš).

4. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS mājaslapas 

www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides
videoarhivs/tiesraide/.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Par likumprojektu “Prostitūcijas ierobežošanas li-
kums”, 1. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par Atvieglojumu uz-
skaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts 
un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu adminis-

trēšanai”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldī-
bu īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifi-
kātu izmantošanas pabeigšanas likumā”, 3. pieli-
kums.

Valsts sekretāru sanāksmē 28. septembrī izsludi-
nātie projekti:

VSS1016 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 
378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo 
ziņu apjomu””

VSS1015 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 
75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasāku-

mu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasā-
kumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem””

VSS1023 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu””

VSS1026 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārto-
tai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerā-
ciju”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Iznācis pirmais elektroniskais Latvijas 
Ģeoportāla apkārtraksts

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) infor-
mē, ka iznācis pirmais elektroniskais Latvijas Ģeo-

portāla apkārtraksts. Tas informē par jaunumiem 
Ģeoportāla funkcionalitātē, datos un saturā.

Ar Latvijas Ģeoportāla apkārtrakstu varat iepazīties 
4. pielikumā.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437598
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437598
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437598
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437598
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437598
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437598
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437606
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437606
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40437609
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_37_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_37_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_37_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_37_p4.pdf
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Par plūdos izpostīto lauksaimniecības 
platību pieteikšanu

Lauksaimnieki, kuru plūdos izpostītās lauksaimnie-
cības platības atrodas ārkārtējās situācijas teritori-
jā kādā no 29 novadiem Latgalē, Vidzemē un Sēlijā, 
kur ārkārtējā situācija izsludināta līdz 30. novem-
brim, kompensācijas saņemšanai par izpostītajām 
griķu un kukurūzas platībām var pieteikties Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) līdz 15. oktobrim.

Plašāka informācija par atbalstu lauksaimniekiem 
šeit: https://www.zm.gov.lv/zemkopibasministri-
ja/presei/parpludosizpostitolauksaimniecibas
platibupieteiksanu?id=9022.

Apstiprināts Sakrālā mantojuma 
saglabāšanas finansēšanas likumprojekts

Lai piedāvātu ietvaru pakāpeniskai un plānveidīgai 
Latvijas sakrālā mantojuma – 357 valsts aizsargā-
jamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto diev-
namu un to reliģisko rituālu priekšmetu – sakārto-
šanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm, val-
dība 26. septembra sēdē atbalstīja likumprojekta 
“Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas 
likums” tālāku virzību. Likumprojekts paredz, ka at-
bilstoši valsts budžetā pieejamajam finansējumam 
izpētes, konservācijas, restaurācijas, remonta un 
citu atjaunošanas darbu finansēšanai tiek izveido-
ta sakrālā mantojuma finansēšanas programma un 
arī pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma 
uzturēšanā: tām ir tiesības no pašvaldības budžeta 
piešķirt finansējumu izpētei, būvprojektu izstrādei, 
konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbū-
vei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Plašāka informācija šeit: https://www.km.gov.lv/
lv/ministrija/jaunumi/valdibaapstiprinasakrala
mantojumasaglabasanasfinansesanaslikumpro-
jektu1093.

Palīdzēsim noskaidrot ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību!

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko at-
balstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpo-

jumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad pirmo 
reizi rīko konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldī-
ba”. Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vērtēs 
gan konkursa komisija, balstoties uz pašvaldību ie-
sniegto informāciju, gan to var darīt ikviens Latvijas 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-pludos-izpostito-lauksaimniecibas-platibu-pieteiksanu?id=9022
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-pludos-izpostito-lauksaimniecibas-platibu-pieteiksanu?id=9022
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-pludos-izpostito-lauksaimniecibas-platibu-pieteiksanu?id=9022
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-sakrala-mantojuma-saglabasanas-finansesanas-likumprojektu-1093
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-sakrala-mantojuma-saglabasanas-finansesanas-likumprojektu-1093
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-sakrala-mantojuma-saglabasanas-finansesanas-likumprojektu-1093
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-sakrala-mantojuma-saglabasanas-finansesanas-likumprojektu-1093


10

iedzīvotājs, līdz 31. oktobrim balsojot vietnē www.
vietagimenei.lv.

Iedzīvotāji, aktīvi balsojot, var palīdzēt sev un sa-
vai pašvaldībai tikt pie jauna rotaļu laukuma. To 
papildus VARAM balvai iegūs kāda no tām četrām 
pašvaldībām, kas tiks atzītas par ģimenei draudzī-
gākajām un kuras balsotāju īpatsvars būs lielāks 
proporcionāli pret iedzīvotāju skaitu.

Tāpat katrs, kurš sniegs vērtējumu kaut vai par vie-
nu pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru nedēļu 
var laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģimenes iz-
klaidei un citas jaukas balvas.

Sekojiet līdzi jaunumiem sociālajos tīklos Facebook, 
Draugiem.lv un Twitter un, rakstot ziņas, izmanto-
jiet tēmturi #vietagimenei!

Rēzeknē notiks forums uzņēmējiem

4. oktobrī plkst. 10 “Latgales vēstniecībā Gors” Rē-
zeknē notiks forums “Valsts atbalsta biznesu”, kurā 
uzņēmēji varēs saņemt visaptverošu informāciju 

par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto at-
balstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašinā-
šanai.

Foruma dienaskārtība un reģistrēšanās anketa 
publicēta “Altum” tīmekļa vietnē.

Oktobrī forumi notiks vēl divās Latvijas pilsētās: 
11. oktobrī – Valmierā un 17. oktobrī – Jelgavā.

Detalizēta informācija par forumiem (programmas, 
norises vietas un laiki, saite uz reģistrācijas anketu 
dalībai forumos) publicēta Ekonomikas ministrijas 
tīmekļa vietnē.

Praktiskā nodarbība jauniešiem par EPSO 
testiem darbam ES institūcijās

7. oktobrī plkst. 11 Eiropas Savienības mājā ES in-
stitūciju darbinieks Briselē Uldis Šalajevs bezmak-
sas vieslekcijā izklāstīs stratēģijas ES Eiropas Perso-
nāla atlases biroja (EPSO) atklāto konkursu datori-
zēto priekšatlases daudzizvēļu testos un informēs 
par vairākiem atklātajiem konkursiem ES institūci-
jās un aģentūrās.

Interesenti uz 7. oktobra nodarbību var pieteikties 
tiešsaistē: https://goo.gl/forms/oUf4chvev7bo-
aKYA3 vai zvanot pa tālruni: 67085446.

http://www.vietagimenei.lv
http://www.vietagimenei.lv
https://www.facebook.com/vietagimenei/
http://www.draugiem.lv/vietagimenei/
https://twitter.com/VietaGimenei
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-rezekne
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-valmiera
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-jelgava
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
http://europa.eu/epso/index_lv.htm
https://goo.gl/forms/oUf4chvev7boaKYA3
https://goo.gl/forms/oUf4chvev7boaKYA3
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Izaugsmes nodarbību cikls Eiropas 
Savienības mājā

Izsludināta pieteikšanās izaugsmes nodarbību ciklam 
“Prakses kalve 2017”. Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 25 
mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši, kuriem čet-
rus mēnešus katru piektdienu būs iespēja apmeklēt 

augstvērtīgas nodarbības Eiropas Savienības mājā.

Jaunieši aicināti līdz 22. oktobrim epastā (esma-
ja@esmaja.lv) sūtīt motivācijas vēstuli, kurā rak-
sturota līdz šim iegūtā izglītība un pieredze sabied-
riskajās aktivitātēs, kā arī mērķi un motivācija dalī-
bai nodarbību ciklā “Prakses kalve 2017”.

Fotokonkurss par energoefektivitāti

Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” 
izsludinājuši fotokonkursu “Energoefektivitāte 
mums apkārt”, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta energoefekti-
vitāte jebkādos tās aspektos. Konkursa organizatori 
aicina publicēt fotogrāfijas ar kodolīgu to aprakstu 
savā Twitter vai Facebook kontā, izmantojot tēmtu-
ri #energoefektivitāte. Ja neizmantojat sociālos 
tīklus, fotogrāfijas un to parakstus varat sūtīt uz e

pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv.

Konkursa nolikums publicēts konkursa “Energo-
efektīvākā ēka Latvijā” mājaslapā www.energo-
efektivakaeka.lv. Konkurss notiks līdz 9. oktobrim.

No 10. līdz 16. oktobrim ikvienam interesentam 
būs iespēja nobalsot par viņaprāt labākajiem kon-
kursa darbiem Ekonomikas ministrijas informatīvās 
kampaņas “Dzīvo siltāk” kontā Facebook (www.
facebook.com/dzivosiltak), spiežot pie konkursa 
darbiem pogu “Man patīk” (jeb Like).

Konference “Celtspēja” Liepājā 20. oktobrī pašvaldību vadītāji un vadošie dar-
binieki aicināti uz sabiedrības vadītāju konferenci 
“Celtspēja”, kas notiks koncertzālē “Lielais dzin-
tars” Liepājā. Konferencē būs iespēja uzzināt: kā 
mainās sabiedrības vajadzības un kas motivē dar-
biniekus uz rīcību un atraisa to jaunradi; ko vadī-
tāji runā un ko sabiedrība sadzird; kādus vadītājus 
vēlas sabiedrība; vai arī mazie novadi var būt mag-
nēts iedzīvotājiem dzīvesvietas izvēlē, kā arī citas 
aktuālas tēmas.

Dalība konferencē pašvaldību vadošajiem darbinie-
kiem nodrošināta bez maksas. Reģistrācija konfe-
rences mājaslapā: www.celtspeja.lv.

Konkursam “Ventspils IT izaicinājums 
2017” ievērojams balvu fonds

Konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2017” ir lielis-
ka iespēja 1.–12. klašu skolēniem pārbaudīt savas 
prasmes informācijas tehnoloģijās, pierādot sevi 
un iegūstot vērtīgas balvas, tajā skaitā trīs piedzī-

vojumiem bagātas dienas Ventspilī. Lai piedalītos 
konkursā, līdz 13. oktobrim jāaizpilda pieteikuma 
anketa un līdz 20. oktobrim patstāvīgi jāatrisina 
konkursa neklātienes daļas uzdevumi, kas jāiesū-
ta konkursa organizatoriem. Skolēniem, kuri iekļūs 
konkursa finālā, tiks apmaksāts ceļš no skolas līdz 
Ventspilij, uzturēšanās Ventspilī konkursa norises 

mailto:esmaja@esmaja.lv
mailto:esmaja@esmaja.lv
mailto:dzivosiltak@em.gov.lv
http://www.energoefektivakaeka.lv/
http://www.energoefektivakaeka.lv/
http://www.facebook.com/dzivosiltak
http://www.facebook.com/dzivosiltak
http://www.celtspeja.lv
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laikā (tajā skaitā naktsmītnes un ēdināšana), no-
drošināti atpūtas pasākumi pēc labi padarīta darba 
ar pazīstamu mūzikas grupu piedalīšanos. “Vents-
pils IT izaicinājuma 2017” uzvarētājiem paredzētas 
arī ievērojamas naudas balvas.

Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkursa 
nolikums atrodams konkursa mājaslapā: www.itchal-
lenge.eu. Konkursa dalībnieki aicināti sekot līdzi arī 
aktualitātēm “Ventspils IT izaicinājums 2017” Face-
book lapā: www.facebook.com/ventspilsitchallenge.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Rīga – pasaules kultūras mantojuma pilsēta

Šogad aprit 20 gadi, kopš Rīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs iekļauts UNESCO Pasaules kultūras manto-
juma sarakstā, saņemot starptautisku atzinību par 
pilsētas viduslaiku un turpmāko periodu vēsturis-
kās apbūves, jūgendstila un koka arhitektūras kva-

litāti un šo vērtību saglabāšanu. Atzīmējot šo jubi-
leju, Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas sadraudzības 
pilsētām un partnerpilsētām, Pasaules kultūras 
mantojuma pilsētu organizācijas biedriem, izveido-
jusi fotoizstādi, lai rīdziniekus un viesus iepazīsti-
nātu ar pilsētu kultūras mantojuma daudzveidību. 
Izstāde apskatāma Līvu laukumā līdz 16. oktobrim.

Bezmaksas Wi-Fi tīkls pieejams 285 Rīgas 
izglītības iestādēs

Foto: Dmitrijs Suļžics, F64

Noslēdzies vērienīgais “Lattelecom” un Rīgas do-
mes projekts, un 285 Rīgas izglītības iestādēs ierī-
kots bezmaksas Wi-Fi tīkls. Tas būs pieejams ne tikai 
galvaspilsētas skolās, bet arī interešu un pirmssko-
las izglītības iestādēs, kā arī mūzikas, mākslas un 
sporta skolās. “Lattelecom skolas” tīkls ir aprīkots 
ar īpaši bērnu drošībai pielāgotiem satura filtriem, 
kuru ieviešanā “Lattelecom” sadarbojies ar vado-
šajiem drošības risinājumu izstrādātājiem pasaulē. 
Projekta noslēguma pasākums notika 29. septem-
brī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā. Bērni un 
Drošākas interneta asociācijas pārstāvji dalījās pie-
redzē par drošu un jēgpilnu interneta lietošanu, kā 
arī tiešsaistes vidē pārbaudīja bērnu zināšanas par 
drošību.

Atklāta atjaunotā Ādažu vidusskolas 
observatorija

Pēc 25 gadiem Ādažu vidusskolas observatorija 
29. septembra vakarā atkal piedzīvoja atjaunoša-
nu. Tā ir skolas vecāku entuziastu iniciatīva, kas 
īstenota, pateicoties Ādažu novada iedzīvotāju un 
viņu draugu ziedojumiem, biedrībai “Ādaži velo”, kā 

http://www.itchallenge.eu
http://www.itchallenge.eu
http://www.facebook.com/ventspilsitchallenge


13

arī Ādažu novada domes atbalstam. Projekta ideja 
pieder Ādažu vidusskolas skolēnu tētim, sirdī ģeo-
grāfam Andrim Bukovskim, kurš bija pirmais ziedo-

tājs. Projektu novest līdz laimīgām beigām izdevās 
otram entuziastam – Gundaram Leonovičam. Šo-
brīd atjaunotajā observatorijā ir divi teleskopi.

Mazoglekļa attīstības labad iestādīti 500 
koki

29. septembrī VARAM sadarbībā ar AS “Latvi-
jas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldi un 
ekoskolām no visas Latvijas devās izglītojošā eks
pedīcijā mežā, lai mācītos par klimata pārmai-

ņām un attīstību ar mazu oglekļa ietilpību, kā arī 
iestādītu mežu. Dienas laikā 111 skolēni no 14 
Latvijas skolām iestādīja aptuveni 500 priedes. 
Šī meža stādīšana ievadīja 30.–31. oktobrī Rīgā 
VARAM rīkoto starptautisko konferenci “Baltijas 
ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu  
attīstību”.

Arboristi sakopj kokus Preiļos

26. un 27. septembrī SIA “Labie koki” arboristi 
Preiļos, Raiņa bulvārī, sakopa bīstamos un bojātos 
kokus, pārsvarā liepas, pāris ošus un vienu kļavu. 
Kokiem samazināts vainags, lai tie kļūtu drošāki un 
stabilāki vējā, tie arī pacelti, sakopti un izzāģēti at-
sevišķi zari. Dinamiskā drošināšanas sistēma uzstā-
dīta zariem ar sliktu savienojuma vietu vai ieaugušu 
mizu, jo šādi zari lūst visbiežāk. Dinamiskā sistēma 
ļauj zariem šūpoties, tie netiek nostiprināti statiski, 
taču, ja arī zars stiprā vējā nolūst, tas paliek karājo-
ties virvē, nevis krīt zemē – tādējādi tiek novērsts 
apdraudējums gājējiem un īpašumiem.

Debatēs iezīmētas Zemgales reģiona 
aktivitātes “zaļajā transportā”

Aizvadītajā nedēļā Zemgales plānošanas reģions 
(ZPR) rīkoja domnīcu par “zaļo transportu” un at-
jaunojamo energoresursu izmantošanu nākotnē. 
Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamen-
ta Autotransporta nodaļas vecākais referents Jānis 
Kalniņš atgādināja: “Jau šobrīd elektrotransporta 
īpašniekiem ir vairākas priekšrocības – piemēram, 
nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas no-
doklis, ir bezmaksas pirmreizējā reģistrācija, drīkst 
braukt pa sabiedriskā transporta joslām, daudzās 
stāvvietās Rīgā un Liepājā auto var novietot bez 
maksas, un nav jāmaksā par iebraukšanu Jūrmalā. 
CSDD izveidota elektromobilitātes koordinācijas 
daļa, kas strādā pie projekta, lai izveidotu nacionālo 
etransporta uzlādes tīklu, ļaujot brīvi pārvietoties 
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visā valsts teritorijā.”

“Baltijas vides foruma” pārraudzītajā diskusijā 
par galveno tematu tika izvirzīti pārstāvēto pušu – 
valsts institūciju, plānošanas reģionu, pašvaldību, 
biedrību, zinātnieku un autopārvadātāju – mērķi 
vai interese un rīcība atjaunojamo energoresursu 
un alternatīvās degvielas izmantošanas jomā. Tieši 
ekoloģija un labā piemēra rādīšana ir bijuši galve-
nie apsvērumi, kādēļ daudzās pašvaldībās iegādāti 
elektromobiļi. 

Diskusijas noslēgumā dalībnieki grupās piedāvā-
ja savu redzējumu Zemgales reģiona alternatīvās 
enerģijas plānam, sniedzot priekšlikumus gan e
transporta uzlādes punktu izvietojumam, gan bio-
degvielas ražotņu izvietojumam, kā arī akcentējot 
ģeotermālo resursu iespējas. 

Domnīcas prezentācijas skatiet http://www.
zemgale.lv/index.php/informativiemateriali/
category/22prezentacijas?download=279:domni
caaerizmantosanazalajatransporta.

Augstākā tiesa Kuldīgā sāk Latvijas Senāta 
simtgades laiku

Latvijas Senāta simtgades laiku Augstākā tiesa sāks 
Kuldīgā, Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Val-
tera dzimtajā pusē, kur otrdien, 3. oktobrī, plkst. 14 
novada muzejā notiks piemiņas pasākums, pēc 
kura Kuldīgas Pilsētas dārzā tiks stādīts ozols Kris-
tapa Valtera piemiņai. Kopā ar pašvaldības vadītā-

ju Ingu Bērziņu to darīs visi trīs atjaunotās Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāji – Ivars 
Bičkovičs un bijušie priekšsēdētāji Gvido Zemrībo 
un Andris Guļāns.

Augstākās tiesas pārstāvji apmeklēs arī Latvijas 
Senāta pirmā priekšsēdētāja kapavietu Rumbas 
pagasta Lāčplēša kapos, kas atrasta un sakopta ar 
vietējās pašvaldības gādību.

VeA Tulkošanas studiju fakultāte izdevusi 
divas grāmatas

3. oktobrī Ventspils Augstskolas (VeA) bibliotēkā 
notiks divu Tulkošanas studiju fakultātē iznākušu 
grāmatu atvēršanas svētki.

Izdevums “Tulkošanas fakultāte 20 gados (1997–
2017)” tapis par godu Ventspils Augstskolas 20 
gadu jubilejai. Izdevumu sastādījusi Ventspils 
Augstskolas asociētā profesore Dzintra LeleRozen-
tāle.

Savukārt “Valodniecība un tulkojumzinātne. Recen-
ziju žurnāls Nr. 1” ir pirmais izdevums Latvijā, kurā 
apkopotas dažādas valodniecības un tulkojum
zinātnes pētījumu recenzijas. Izdevuma atbildīgā 
redaktore ir Ventspils Augstskolas docente Egita 
Proveja.

Abi Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakul-
tātes krājumi izdoti ar Ventspils pilsētas domes fi-
nansiālo atbalstu.

http://www.zemgale.lv/index.php/informativie-materiali/category/22-prezentacijas?download=279:domnica-aer-izmantosana-zalaja-transporta
http://www.zemgale.lv/index.php/informativie-materiali/category/22-prezentacijas?download=279:domnica-aer-izmantosana-zalaja-transporta
http://www.zemgale.lv/index.php/informativie-materiali/category/22-prezentacijas?download=279:domnica-aer-izmantosana-zalaja-transporta
http://www.zemgale.lv/index.php/informativie-materiali/category/22-prezentacijas?download=279:domnica-aer-izmantosana-zalaja-transporta
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Rudens “Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”

Jēkabpils Tautas nams kļuvis par mājvietu muzi-
kāliem rudens vakariem, kurus jau devīto gadu 

zinām kā “Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”. Šogad 
tās norisināsies no 5. līdz 27. oktobrim, un šajā 
laikā būs iespējams piedzīvot četrus fantastiskus 
koncertus.
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* No 2. līdz 6. oktobrim Daugavpils pilsētas domes 
Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes no-
daļa organizē Brīvprātīgo nedēļu, uz kuru šogad 
pieteikušies 40 jaunieši. Ikviens interesents varēs 
vairāk uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām Dau-
gavpilī. Nedēļas laikā pēcpusdienā varēsi piebied-
roties brīvprātīgo jauniešu komandai šādās aktivi-

tātēs: pirmdien – brīvprātīgo iesaistīšanās pilsētas 
mēroga pasākumu plānošanā un rīkošanā; otr-
dien – Daugavpils dzīvnieku patversmes apmeklē-
jums; trešdien ciemosimies bērnunamā “Priedīte”, 
bet ceturtdien – Daugavpils pensionāru sociālās 
apkalpošanas teritoriālajā centrā; piektdien – no
slēguma pasākums.

* Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē 
jau septīto gadu darbojas jauniešu interešu izglī-
tības skola “Humanitārā akadēmija jauniešiem”. 
Tā nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodar-
bību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolē-
niem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, 

kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zi-
nātnēm. Par katru apmācību gadu un vairāk nekā 
50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši sa-
ņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību – 10 pa-
pildu punktus, stājoties DU Humanitārās fakultātes 
studiju programmās.
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“Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ) darbu sāks 
14. oktobrī. Pieteikumus gaidām līdz 7. oktobrim. 

Plašāka informācija – https://du.lv/humanitaraaka-
demijajauniesiemaicinapieteiktiesmacibam3/.

* Daugavpilī aicina “Profesiju virpulī atrast savējo!”

Atsāksies lasīšana kopā ar suni

Zum Zum jeb Zumīte ir suņa meitene, kura vislabāk 
zina, kādus noslēpumus glabā Valmieras integrētās 
bibliotēkas grāmatas. Viņa veic darbu, par ko prie-
cātos daudzi grāmatmīļi, – Zumīte ir, iespējams, pa-
saulē labākā lasītprasmes uzlabošanas “skolotāja”.

Mīļas acis, pūkaini mīksta frizūra, zinātkārs deguns 

un labsirdība raksturo astoņus gadus jauno ņū-
faundlenda suņu dāmu. Viņa ar nedalītu interesi 
klausās, kā bērns lasa, apskata ilustrācijas un nekad 
neizsaka aizrādījumus. Tas palīdz bērnam atbrīvo-
ties, nedomāt par to, ka kaut kas nesanāks, un lasī-
šanas prieku dalīt ar uzticamu četrkājaino draugu.

Zum Zum saimniece ir kinoloģe, apmācības trene-
re, kanisterapijas (viens no rehabilitācijas veidiem, 

https://du.lv/humanitara-akademija-jauniesiem-aicina-pieteikties-macibam-3/
https://du.lv/humanitara-akademija-jauniesiem-aicina-pieteikties-macibam-3/
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kurā izmanto speciāli selekcionētu un apmācītu 
suni) asistente un kanisterapijas suņu eksaminato-
re Ingūna Tihomirova. Pirms četriem gadiem aiz-
sāktais eksperiments kļuvis par tradīciju, bibliote-
kāre Līga Bujane pat uzsāka mācības un kļuva par 
kanisterapijas brīvprātīgo.

“Rezultāti ir ļoti labi. To apliecina bērnu skaits, kuri 
atkārtoti šoruden vēlas lasīt kopā ar Zumīti. Suns 
mazina uztraukumu, iedvesmo, nekad bērnu ne-
pārtrauc,” stāsta Līga Bujane.

Pirmā tikšanās pēc vasaras brīvlaika notiks 5. ok-
tobrī plkst. 16 un 18 Valmieras integrētās bibliotē-
kas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Piedalīties aicināti 

bērni, kuri jau prot lasīt. Vietu skaits ierobežots, tā-
pēc aicinām iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 
27047344. Dalība – bez maksas.

Kuldīga aicina uz rudens lustēm Hercoga 
Jēkaba gadatirgū

Sestdien, 7. oktobrī, Kuldīgā ar bagātīgu tirdziņu, 
gardiem ēdieniem un dzērieniem, dziesmām, de-
jām un citām izklaidēm ikvienu apmeklētāju sagai-
dīs nozīmīgākais rudens pasākums – astotais Her-
coga Jēkaba gadatirgus. Gadatirgum krāšņu fonu 
radīs rudenīgos toņos iekrāsojusies senā Kuldīga.

Jautrā rudens dižandele sāksies plkst. 12 ar paš-
valdības vadības uzrunu un lielgabala zalvi. Kā jau 
ierasts, Hercoga Jēkaba gadatirgus ir tā reize, kad 

pilsētā sabrauc ļaudis no visiem 13 Kuldīgas no-
vada pagastiem – Ēdoles, Gudeniekiem, Īvandes, 
Kabiles, Kurmāles, Laidiem, Padures, Pelčiem, Ren-
das, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes –, lai 
tirgus apmeklētājiem rādītu, ko katrs izaudzējis, pa-
gatavojis vai kā prot izklaidēt viesus. Daudz būs arī 
tuvu un tālu braukušu tirgotāju – tā kā to skaits ar 
katru gadu aug, tirgošanās ar ēdamām un sadzīvē 
noderīgām precēm un dažādiem amatnieku dari-
nājumiem ies vaļā ne tikai Pilsētas dārzā, Kalna, Pils 
un Skolas ielā, bet arī Liepājas ielā un Rātslaukumā.

Izsalkušos un izslāpušos ar dažādiem gardumiem 
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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

un rudenīgiem dzērieniem pabaros un padzirdīs 
tirgus ķēķa gādīgās saimnieces un gruntīgie saim-
nieki. Hercoga manufaktūrās grebs, kals, pīs un vīs, 
gravās lidos cirvji un bultas, bet Medību pilī varēs 
aplūkot trofejas un nobaudīt eksotiskas uzkodas. 
Mazākie tirgus apmeklētāji varēs vizināties karuselī 
vai izklaidēties radošajās darbnīcās kopā ar rūķiem. 

Par jautru noskaņu tirgū gādās dažādi muzikanti.

Kad tirgus lustes būs noslēgušās, pēc nelielas at-
pūtas plkst. 18:30 visi aicināti uz rudens ražas balli 
“Jēkaba sētā”.

Neatliec uz citu reizi – nāc, brauc un piedalies! Iz-
baudi skaisto Kuldīgu rudens krāšņumā!

Aicina uz informācijas un pieredzes 
semināru

Informāciju skatīt arī www.kurzemesnvo.lv.

Ziņas sagatavojuši Agnese Siliņa, Monika Griezne, Laura Jansone, Ilona Vilcāne, Aigars Ieviņš, Rasma 
Zvejniece, Agnese Jēkabsone, Ieva Druveniece, Artjoms Pučinskis, Eva Kasparenoka, Zane Bulmeistare, 
Kristīne Duļbinska un Linda Blīgzna

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa
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