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LPS Valdes sēde Jūrmalā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes ikmēne-
ša sēde 7. augustā notika izbraukumā – Dzintaru 
koncertzālē Jūrmalā.

Vispirms Valdes locekļi uzklausīja LPS padomnieci 
juridiskajos jautājumos Kristīni Kinču, kura infor-
mēja par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām”, 
un LPS Komunikācijas nodaļas vadītāju, padom-
nieci sabiedrisko attiecību jautājumos Janu Bunku, 
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kura iepazīstināja ar izmaiņām likumā “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” un pašvaldību 
saistošo noteikumu publicēšanas kārtību.

Sēdes otrajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar 
Jūrmalas pilsētu skaitļos un faktos, ko priekšā cēla 
Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. Pē-
dējos gados Jūrmala izvirzījusi mērķi būt līderei 
ne vien tūrisma jomā, bet arī veselīga dzīvesveida 
ieviešanā un dažādu aktivitāšu organizēšanā gan 

saviem iedzīvotājiem, gan viesiem. Par to, kā Jūr-
malai veicas ar mērķu īstenošanu, pieredzē dalījās 
Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītāja 
Laima Grobiņa.

Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS sarunas ar Izglītības un zinātnes 
ministriju

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ikga-
dējās sarunas notika 9. augustā ministrijas telpās. 
Sarunas vadīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Sarunās tika novērtēta Ministru kabineta un LPS 
2017. gada vienošanās un domstarpību protokola 
izpilde un apspriesti trīs nozīmīgi un šobrīd aktuāli 
jautājumi: atlaišanas pabalsta apmērs pedagogiem 
internātskolu likvidēšanas un reorganizēšanas ga-
dījumā, minimālais pieļaujamais izglītojamo skaits 
vidusskolas klasēs un profesionālās izglītības iestā-
žu programmu finansējuma modeļa projekts.

Puses vienojās, ka informatīvo ziņojumu par paš-
valdību dibināto profesionālās izglītības iestāžu 
programmu finansējuma modeli, tajā skaitā mācī-

bu stipendiju finansēšanu, ministrija sagatavos un 
iesniegs valdībai līdz 31. augustam.

Par atlaišanas pabalstu pedagogiem, kuri zaudē 
darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorgani-
zācijas dēļ, ministrs izteica atbalstu LPS priekšliku-
mam par pabalsta izmaksu internātskolu pedago-
giem 100% apmērā, un puses vienojās šādu nostā-
ju paust arī Ministru kabineta sēdē.

Spraigākas diskusijas raisījās par skolēnu minimā-
lo skaitu klasēs. LPS priekšsēdis uzsvēra, ka, no-
sakot skolēnu minimālo skaitu vidusskolas klasēs, 
jau šobrīd ir skaidrs, ka daļa Latvijas vidusskolu šo 
kritēriju nespēs izpildīt. Pēc LPS domām, katrā si-
tuācijā jāmeklē nevis universāla, bet individuāla 
pieeja, tikai tādā gadījumā noteikumi būs vērsti uz 
racionālu rīcību un attīstību. Savukārt pēc ministra 
stāstītā skolām būs jāizpilda vai nu kvantitatīvais 
rādītājs – skolēnu skaits (turklāt tikai viens, vai nu 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4213-lps-valdes-sede-7-augusta-2018
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skolēnu skaits vienā klasē, vai arī klašu grupā) –, vai 
arī kvalitatīvais – centralizēto eksāmenu rezultātu 
objektīvais koeficients.

Vairāk lasiet šeit.
Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par Latvijas simtgades 
zaļumballi

Gatavojoties 11. augusta simtgades zaļumballēm 
visā Latvijā un ārpus tās robežām, LPS 9. augustā 
organizēja videokonferenci, ko vadīja Kultūras mi-
nistrijas Simtgades biroja Reģionālo un nevalstisko 
projektu vadītāja Jolanta Borīte un LPS Komunikā-
cijas nodaļas vadītāja Jana Bunkus.

Videokonferences ieraksts pieejams šeit. Tajā no-
derīgi ielūkoties tiem, kam jāgatavo atskaite par 
pasākumam piešķirtā valsts finansējuma izlietoša-
nu.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference par pašvaldību 
piedalīšanos Eiropas Mobilitātes nedēļā

15. augustā plkst. 10 Pašvaldību savienībā notiks 
videokonference par Eiropas Mobilitātes nedēļu 
(EMN), kas Eiropas pilsētās un ciemos norisināsies 
no 16. līdz 22. septembrim. EMN aicinātas pieda-
līties arī Latvijas pašvaldības, rosinot iedzīvotājiem 
automašīnu vietā izmantot ilgtspējīgus pārvietoša-
nās veidus – pastaigu kājām, riteņbraukšanu, sa-
biedrisko transportu.

2018. gada EMN norisi Latvijā koordinē Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) un tās uzdevumā – sabiedrisko attiecību 
aģentūra “Prospero”. Projekta vadītāja Mudrīte 

Grundule videokonferencē pastāstīs, kā pašvaldī-
bas var piedalīties EMN kampaņā:

– dalība EMN nacionālajā konkursā;

– kas jāpaveic, lai pretendētu uz Eiropas līmeņa 
atzinību European Mobility Week Award kon-
kursā;

– idejas un piemēri iesaistošu EMN pasākumu or-
ganizēšanai iedzīvotājiem;

– pašvaldībām pieejamie EMN informatīvie mate-
riāli latviešu valodā (elektroniskā formātā).

Videokonference tiks translēta LPS interneta vietnē 
un būs pieejama šeit.

Tiešraides laikā uzdot jautājumus varēs, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4226-lps-un-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/268-videokonference-par-latvijas-simtgades-zalumballi-organizesanu-vizualo-identitati-atskaitem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4229-videokonference-par-pasvaldibu-piedalisanos-eiropas-mobilitates-nedela
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

16. augustā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Izglītības un kultū-
ras komitejas sēde par ES fondu darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un interven-
ces pasākumus” projektu nr. 8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai”.

Darba kārtība:

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

10:10–10:40 – Pašvaldību un izglītības iestāžu loma 
priekšlaicīgu mācību preventīvā un interventīvā 
pārtraukšanā; sadarbība projektā; projekta satura 
īstenošana, Dace Medne, Kristīne Jozauska, Lauris 
Liepiņš (PuMPuRS).

10:40–10:50 – Jaunatnes iniciatīvu projekti: pre-
vencijas sistēmas izveide pašvaldībā, Ivita Mauriņa 

(PuMPuRS).

10:50–11:20 – Projekta PuMPuRS realizācijas pie-
redze pašvaldībās:

– Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Jelgavas pilsētas Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza,

– Preiļu novada pašvaldībā, Preiļu novada Izglītī-
bas pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis,

– Aknīstes novada pašvaldībā, Aknīstes no-
vada projekta PuMPuRS koordinatore Aija 
Voitišķe.

11:20–12:00 – debates.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, vai 
sekojot šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par ārpusģimenes 
atbalsta centru darbību

1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 
26. jūnija noteikumi nr. 355 “Ārpusģimenes ap-
rūpes atbalsta centra noteikumi” un nr. 354 “Au-
džuģimenes noteikumi”, kuru mērķis ir izveidot 
jaunu ārpusģimenes aprūpes veidu – specializētās 
audžuģimenes un ārpusģimenes aprūpes atbalsta 
centrus.

LPS 16. augustā plkst. 13 rīko videokonferenci 
“Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbība”, 

kurā Labklājības ministrijas speciālisti informēs par 
centru veidošanas un finansēšanas nosacījumiem, 
funkcijām, sadarbību ar pašvaldībām un to iestā-
dēm, kā arī citiem jautājumiem.

Videokonference būs skatāma tiešraidē LPS vietnē 
šeit.

Jautājumus videokonferences laikā iespējams uz-
dot, rakstot uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija notei-
kumos nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē 
ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sa-
biedriskā transporta pakalpojuma tarifu””, 1. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-

jumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija notei-
kumos nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas 
noteikumi””, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par fi-
nansējuma sadalījumu pašvaldībām atlaišanas pa-
balstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu 
likvidācijas un reorganizācijas gadījumā”, 3. pieli-
kums.

9. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-811 – Rīkojuma projekts “Par Ādažu novada 
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Iļķenes 
ceļš A” pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-813 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvojamās 
mājas Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu 
privatizācijai”

VSS-814 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, 
nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā”

VSS-815 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 
160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-

binātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzī-
vojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi””

VSS-782 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepir-
kumu likumā”

VSS-788 – Rīkojuma projekts “Par Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Napoleoni”, Pie-
drujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemša-
nu valsts īpašumā”

VSS-789 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-790 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461534
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_30_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_30_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_30_p3.pdf
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Re-
publikas un Krievijas Federācijas valsts robežas jos-
las ierīkošanai”

VSS-791 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
“Muižniekmājas” Zaļesjes pagastā, Zilupes nova-
dā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas 
joslas ierīkošanai”

VSS-786 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 
670 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības sa-
turu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā bal-
stīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ievie-
šana” īstenošanas noteikumi””

VSS-793 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts kultūr-
kapitāla fonda likumā”

VSS-806 – Plāna projekts “Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesī-
bām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020. ga-
dam īstenošanas plāns 2018.–2020. gadam”

VSS-794 – Rīkojuma projekts “Par Zemkopības mi-
nistrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma 

“Skaru mežs A”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes no-
vadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā”

VSS-795 – Rīkojuma projekts “Par Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas 
centrs Tērvete A”, Tērvetes pagastā, Tērvetes nova-
dā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-796 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas novada 
pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-802 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–
Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenoša-
nai”

VSS-803 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P32 
Augšlīgatne–Skrīveri pārbūves projekta īstenoša-
nai”

VSS-804 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā 
īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 
Krāslava–Preiļi–Madona pārbūves projekta īste-
nošanai”

VSS-805 – Noteikumu projekts “Veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība 
2018”

VARAM šogad tur-
pina pērn uzsākto 
programmu “Ģime-
nei draudzīga paš-
valdība”, kas paredz 
konkursa “Ģimenei 
draudzīga pašvaldī-

ba” organizēšanu un ilgtermiņā funkcionējoša, vis-
aptveroša un viegli pārskatāma informācijas apko-
pojuma veidošanu tīmekļvietnē www.vietagimenei.
lv par pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2018” 
tiks noteiktas labākās pašvaldības, kas nodrošina 

lielāko atbalstu un daudzveidīgākos un pieejamā-
kos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

VARAM lūdz līdz 20. augustam sniegt informāciju 
par pašvaldības 2018. gadā plānoto atbalstu ģi-
menēm ar bērniem, kā arī noteiktām pakalpojumu 
kategorijām un konkrētām mērķa grupām, aizpil-
dot anketu tiešsaistē.

Plašāka informācija šeit. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā varat sazinā-
ties ar VARAM Reģionālās politikas departamenta 
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecā-
ko eksperti Ilzi Vārpiņu (Ilze.Varpina@varam.gov.
lvIlze.Varpina@varam.gov.lv; 66016764) vai vecāko 
eksperti Litu Trakinu (Lita.Trakina@varam.gov.lv; 
67026909).

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461554
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461554
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461554
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461554
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461556
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461556
https://www.vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-pasvaldiba-2018-kas-iegus-galveno-titulu-un-balvu-30-000-eiro-apmera/
mailto:Ilze.Varpina@varam.gov.lv
mailto:Ilze.Varpina@varam.gov.lv
mailto:Lita.trakina@varam.gov.lv
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Seminārs “Pieredzei vienmēr būs vērtība!”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā 
ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LABS) aicina 
valsts institūciju, pašvaldību un uzņēmēju darbinie-
kus – vadītājus, vadītāju vietniekus, personāla vadī-
bas speciālistus, darba aizsardzības speciālistus un 
citus interesentus – piedalīties seminārā “Pieredzei 
vienmēr būs vērtība!”.

Semināru norises laiki un vietas:

13. septembrī – Bauskā, “Rixwell Bauska Hotel” 
(Slimnīcas ielā 7);

20. septembrī – Valkā, Valkas novada domē (Beve-

rīnas ielā 3);

27. septembrī – Liepājā, Liepājas Latviešu biedrī-
bas namā (Rožu laukumā 5/6);

4. oktobrī – Jēkabpilī, Jēkabpils Tautas namā (Vec-
pilsētas laukumā 3);

9. oktobrī – Rīgā, Latvijas Universitātes un Micro-
soft Inovāciju centrā (Kalpaka bulvārī 4).

Semināri plānoti ar praktisku ievirzi. Tos vadīs Vita 
Brakovska.

Semināros tiks sniegta informācija par ESF projektu 
“Atbalsts ilgākam darba mūžam”, kurā uzņēmējiem 
iespējams izmantot finansējumu, lai uzlabotu dar-
ba vietas gados vecāku nodarbināto grupai.

Starptautisks IT forums “5G Techritory”

27. un 28. septembrī Rīgā notiks starptautisks in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģiju forums 
“5G Techritory”, kurā piedalīsies eksperti no visas 

pasaules, lai veidotu pieredzes apmaiņu, izstrādātu 
jaunas un starptautiskas sadarbības iespējas, kā arī 
nākotnes rīcības vīzijas.

Forumā norisināsies augsta līmeņa biznesa un poli-
tiskās diskusijas par 5G tehnoloģiju globālo attīstī-
bu, ieskaitot to, kā 5G vīziju pārvērst efektīvos biz-
nesa modeļos un gūt priekšstatu par 5G attīstību 
Eiropā. Kopumā plānotas trīs plenārsēdes un trīs 
tematiskās sekcijas ar īpašu fokusu uz smart city/ 
smart mobility/ smart healthcare un vairākas 5G 
tehnoloģiju prezentācijas. Tiks aizvadīta arī iedves-
mojoša saruna “Future of the Car” ar Qualcomm 
Inc. izpilddirektoru Stīvu Mollenkopfu, savukārt 
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hakatons jeb tehnoloģiju maratons iekļaus vadošos 
start-up uzņēmumus no Baltijas jūras reģiona.

Plašāka informācija par forumu šeit.

“Rīgas svētki 2018”

No 17. līdz 19. augustam norisināsies Rīgas svētki, 
kas noritēs Latvijas simtgades un Latviešu biedrī-
bas nama 150 gadu jubilejas zīmē.

Pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs baudīt daudzvei-
dīgus muzikālus priekšnesumus, krāšņas izrādes, 
piedalīties sportiskās aktivitātēs gan uz ūdens, 
gan sauszemes, apmeklēt svētku tirdziņus, kā arī 
gūt neaizmirstamas emocijas pasākumu program-
mā 11. novembra krastmalā un Vērmanes dārzā. 

Daudzkrāsaina programma plānota arī pilsētas ra-
jonos – VEF Kultūras pilī, Grīziņkalnā, kultūras pils 
“Ziemeļblāzma” parkā, Dzegužkalnā, Uzvaras par-
kā, pie Māras dīķa, mobilajās kultūrtelpās “Strops” 
Ziepniekkalnā, Ķengaragā, K. K. fon Stricka villā un 
tās apkārtnē.

Kā katru gadu, Rīgas svētku laikā notiks arī Ostas 
svētki, kuru pasākumi risināsies Kronvalda par-
kā kanāla malā un pie Rīgas Brīvostas pārvaldes 
ēkas. Līdz ar tradicionālajiem pasākumiem šogad 
apmeklētāji aicināti vērot muzikālu strūklaku un 
ūdens gaismu šovu “Ūdens stāsts mēness gaisā”, 
kā arī apmeklēt izglītojoši izklaidējošu interaktīvo 
instalāciju “Aquatorium”.

Svētku programma pieejama tīmekļa vietnē www.
rigassvetki.lv. Jaunākajām ziņām var sekot līdzi 
sociālajos tīklos: www.twitter.com/rigassvetki, 
www.facebook.com/RigasSvetki, https://www.in-
stagram.com/rigas_svetki/.

18. un 19. augustā Rīgas pilsētas sabiedriskajā 
transportā varēs braukt bez maksas.

Latgales diena Rīgā

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales 
pašvaldībām un biedrību “Latgales tematiskie cie-
mi” 18. augustā Jēkaba laukumā Rīgā jau piekto 

gadu rīko Latgales dienu, kurā rīdzinieki un pilsētas 
viesi varēs iepazīties ar ceļojošo tirgu, vērot amat-
nieku darbošanos, priecāties par latgaliešu tautas 
mūziku, dejām un dzīvesprieku.

Latgales amatnieku tirgū Rīgas svētku apmeklētāji 
varēs iegādāties labumus no Latgales tematiska-
jiem ciemiem – smaržīgu, uz kļavu lapām un klona 
ceptu rupjmaizi, lauku sievu sietu mājas sieru, kū-
pinātu gaļu, mājas desas un speķi, aveņu un upeņu 
mājas vīnu, īstu lauku miestiņu, marmelādes no 
ogu sulām, medus un vaska izstrādājumus, zāļu tē-
jas, tradicionālo Latgales keramiku, pinumus, izšu-
vumus, zupu no lielā saimes katla un papildus tam 
visam baudīt viesmīlīgu un omulīgu gaisotni – kā 
Latgalē!

Plašāka informācija šeit.

http://www.5GTechritory.com
http://www.rigassvetki.lv
http://www.rigassvetki.lv
http://www.twitter.com/rigassvetki
https://www.instagram.com/rigas_svetki/
https://www.instagram.com/rigas_svetki/
https://lpr.gov.lv/lv/2018/sogad-latgales-diena-riga-jaudigaka-ka-jebkad/#.W2gTmCgzY2w
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Preiļu pilsētas svētki un 4. Starptautiskais 
autorleļļu festivāls

Šogad Preiļu pilsētas svētki ir īpaši: nelielā, zaļā Lat-
gales pilsēta svin savu 90. dzimšanas dienu, Preiļi 
kā apdzīvota vieta atzīmē 670. gadadienu. Svēt-
kos – no 17. līdz 19. augustam – ikvienu krāšņi sa-
gaida arī 4. Starptautiskais autorleļļu festivāls.

Ar daudzveidīgu un interesantu programmu trīs 
dienu garumā būs pieejamas dažādas aktivitātes 
gan pie Kultūras centra, gan Preiļu parka estrādē, 
gan pilsētas laukumos.

Sekojiet līdzi Preiļu pilsētas svētku jaunumiem 
www.preili.lv, medijos un sociālajos tīklos!

http://www.preili.lv
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Festivāls “Rodam Raunas novadā”

Festivāls “Rodam Raunas novadā” norisināsies no 
18. līdz 25. augustam un tiks apvienots ar Raunas 
vārdadienas svinībām, Brīvības pieminekļa jubileju 
un mākslas plenēru.

Festivāla uzdevums ir izcelt un popularizēt konkrē-
tā gadā izvēlēto produktu, veicināt vietējo uzņē-
mēju pazīstamību, izcelt pašdarbnieku un skolēnu 
veikumus, piedāvāt mākslas un sporta aktivitātes. 

Festivāla “Rodam Raunas novadā” šāgada īpašais 
produkts ir ķiploks.

Festivālā būs ko darīt gan lielajiem, gan mazajiem: 
programmā divi tirgi divos pagastos un divās nedē-
ļas nogalēs. 18. augustā – tirgus, 3D ķiploka teātris, 
gardēžu tūrisma ceļš “Livonijas garša”, bērnu deju 
koncerts, dramaturgu teātra izrāde, ķiploku dzim-
tas saiets, meistarklases, semināri un nakts balle 
ar grupu “Apvedceļš”. Visas nedēļas garumā Raunā 
norisināsies mākslas plenērs – dāvana Raunai vār-
da dienā. 20. augustā tiks svinēta Raunas Brīvības 
pieminekļa 85. jubileja. Nedēļas izskaņā – “Klusās 
mūzikas koncerts Raunā” un “Skaļās mūzikas kon-
certs Drustos”. Noslēguma dienā Drustos visas die-
nas garumā paredzētas dažādas aktivitātes, un kā 
pasākuma odziņa uz tortes būs grupas “Pērkons” 
koncerts un vēl viena nakts balle.

Detalizētāka informācija Raunas novada interneta 
vietnē www.rauna.lv un facebook kontā.

Kārsavas novada svētki

Šogad Kārsavas pilsēta svin 90 gadu jubileju, tāpēc 
ikgadējiem novada svētkiem atvēlēts ilgāks laiks – 
no 12. līdz 26. augustam.

12. augustā novada svētki tradicionāli sākās ar 
dažādām sporta aktivitātēm, kas turpināsies arī 
21. augustā, kad Kārsavas vidusskolas stadionā 
notiks pludmales volejbola sacensības, un 24. au-
gustā ar Latvijas ziemeļaustrumu reģiona meiteņu 
minifutbola čempionātu, iecienīto nakts strītbolu, 
Ghetto florbolu (3 x 3) un ielu futbolu “1 x 1 Pan-
na”. Sporta aktivitātes noslēgsies 26. augustā, kad 
notiks minifutbola sacensības (7 x 7), kā arī ikvie-
nam būs iespēja pārbaudīt savus spēkus ielu vin-
grošanā, dambretē, šautriņu mešanā un šaušanā 

mērķī.

Kultūras programma sākas ar Jauniešu dienu 
17. augustā un turpināsies 19. augustā ar Kārsavas 
pilsētas prezentāciju un kārsaviešu rokdarbnieku 
un amatnieku izstādes atklāšanu Kārsavas Kultūras 
namā, ratu parādi Vienības ielā un koncertu “Svētki 
bērnībai” “Krosta” estrādē.

Notikumiem piepildītākā diena būs 24. augusts: pa-
ralēli sporta notikumiem paredzēta izstādes “Kār-
savas stāsti” atklāšana Linu pieņemšanas punktā, 
bezmaksas fotosesija ar fotogrāfu Didzi Grodzu, ēr-
ģeļu koncerts Malnavas Rožukroņa Dievmātes Ro-
mas katoļu baznīcā un jaunā pulksteņa atklāšana 
pie Kārsavas Kultūras nama.

Savukārt nākamajā dienā – 25. augustā – Kārsavas 
pilsētas tenisa kortos zumēs ļaudis un tirgotāji māj-
ražotāju tirdziņā, bet vakarā notiks svētku koncert-
uzvedums “Kuorsova, Kuorsava, Kuorsaveņa”, kurā 
uzstāsies gan viesi, gan vietējie pašdarbnieki un 
tiks sveikti novada vecākie iedzīvotāji. Pēc koncer-
ta – svētku salūts un zaļumballe ar grupām “Baltie 
lāči” un “Hameleoni”.

Vairāk informācijas Kārsavas novada interneta viet-
nē www.karsava.lv.

http://www.rauna.lv
http://www.karsava.lv
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“Bangertu pāris ielūdz” Kuldīgas novada 
muzejā

17. augustā no plkst. 19 līdz 22 Bangerta kungs ar 
kundzi ielūdz uz nesteidzīgu dzīves baudīšanu Kul-
dīgas novada muzejā, lai sajustu 20. gadsimta sā-
kuma ikdienas noskaņu, malkojot vīnu un veldzējo-

ties mūzikas un Ventas rumbas skaņās.

Muzejs uz vienu vakaru atdzīvosies, aicinot viesus 
atgriezties laikā pirms 100 gadiem. Katrā stāvā ap-
meklētājus gaidīs kāds pārsteigums, kas ļaus ne ti-
kai aplūkot, bet arī izjust aizgājušā laikmeta garšu, 
savukārt Bangertu villas kalponītes parūpēsies par 
viesu labsajūtu un komfortu.

Apmeklētāji varēs iejusties 20. gs. sākuma turīga 
kuldīdznieka ikdienā, te būs sajūtu stūrītis, kas ta-
pis sadarbībā ar lavandas audzētājiem “Lilas Laven-
der”, atspirdzinoši dzērieni, uzkodas un ģitārspē-
les radīta noskaņa pie atvērta balkona ar skatu uz 
Ventas rumbu, iespēja fotografēties 20. gs. sākuma 
stilā, fotogrāfiju izstāde “Kuldīga un novads 100 
gados”, Helēnas Heinrihsones un viņas audzēkņu 
darbu izstāde “Satikšanās” un vēstures ekspozīcija 
“Kuldīga pirms mums”.

Daugavpils aicina uz trim tematiskām 
ekskursijām cietoksnī un IV Restorānu 
dekādi

18. augustā Daugavpils cietokšņa Kultūras un in-
formācijas centrs aicina ikvienu interesentu izstai-

gāt trīs jaunus ekskursiju maršrutus gidu pavadībā: 
plkst. 12 – “Cietokšņa dzimšana” (cietokšņa celt-
niecības un attīstības posms no 1810. līdz 1920. ga-
dam); plkst. 14 – “Latvijas armijas māja” (laikposms 
no 1920. līdz 1940. gadam) un plkst. 16 – “Cietok
snis kā zināšanu mājvieta” (laikposms no 1948. 
līdz 1993. gadam). Visas ekskursijas notiks latviešu 
un krievu valodā, katra pusotru stundu gara.

Tā kā no 10. līdz 20. augustam Daugavpilī norit IV 
Restorānu dekāde, garīgās izklaides var apvienot 
ar patīkamiem vēderpriekiem, par ko parūpējušies 
deviņi pilsētas un novada restorāni un kafejnīcas. 
Šāgada pasākuma tēma ir “Dabas veltes 2018”. 
Interesenti ar ēdienu piedāvājumu var iepazīties 
bukletā “Daugavpils restorānu ceturtā dekāde. 
10.–20. augusts”, kura elektroniskā versija pieeja-
ma vietnēs www.visitdaugavpils.lv un www.dau-
gavpils.lv.

http://www.visitdaugavpils.lv
http://www.daugavpils.lv
http://www.daugavpils.lv
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Neptūna svētki Aglonas novada Šķeltovā

18. augusta vakarā Aglonas novada Šķeltovas pa-
gastā norisināsies Neptūna svētki. Šķeltovas ezera 

krastā interesentus gaida sporta aktivitātes, darbo-
sies piepūšamās atrakcijas bērniem, radošās darb-
nīcas, notiks arī dalībnieku godināšana. Noslēgu-
mā – zaļumballe.

Meklē senāko John Deere traktoru Latvijā

2018. gadā 100 gadu jubileju svin ne tikai Latvija, 
bet arī John Deere traktors. Tieši tāpēc SIA “DO-

JUS Latvija” sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
muzeju meklē senāko John Deere traktoru Latvijā.

Iespējams, jūsu vai jums zināmā saimniecībā at-
rodas vecākais John Deere traktors Latvijā. Lūdzu, 
aizpildiet pieteikuma anketu, kas atrodama tīmekļa 
vietnē https://dojuslatvija.lv/lv/anketa/! Pieteikša-
nās termiņš ir līdz 8. septembrim.

Papildu informāciju, kā arī fotogaleriju skatiet šeit.

Jūrmala izsludinājusi pilsētas robežzīmju 
un vietzīmju ideju konkursu

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludinājusi ideju ski-
ču konkursu pilsētas robežzīmju un vietzīmju izvei-
dei. Pilsētas robežzīmes plānots izvietot trīs vietās: 
apjomīgāko – Priedainē, kur Jūrmalā iebrauc no Rī-
gas, un divas mazākās – vietās, kur Jūrmalā iebrauc 

no Talsu un no Tukuma puses. Savukārt vietzīmes 
izvietos uz maģistrālajām ielām pret izejām un 
nobrauktuvēm uz dzelzceļa stacijām ar mērķi iezī-
mēt pilsētas rajonus. Vietzīmes kalpos par virziena 
norādēm, kas palīdzēs vieglāk orientēties pilsētā. 
Robežzīmes un vietzīmes iecerēts veidot vienotā 
stilā, ar vienotu dizaina un arhitektonisko risinā-
jumu.

https://dojuslatvija.lv/lv/anketa/
https://www.dojuslatvija.lv/lv/par-mums/jaunumi/meklejam-senako-john-deere-traktoru/
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Lai rastu piemērotāko un Jūrmalas tēlam atbilsto-
šāko mūsdienīgu vides objektu risinājumu, Jūrma-
las pilsētas pašvaldības izsludinātajā ideju skiču 
konkursā tiek gaidīti oriģināli, uzmanību piesaisto-
ši, inovatīvi piedāvājumi, kas ietver Jūrmalas pilsēt-
vides aspektus un vietas kultūrvēsturisko nozīmi.

Konkursa balvu kopējais fonds ir 5000 eiro: 1. vie-
tas ieguvējs saņems 3000 eiro, 2. vietas ieguvējs – 
1000 eiro; paredzētas divas veicināšanas balvas – 
katra 500 eiro.

Ideju skices konkursam var iesniegt līdz 17. sep-
tembrim. Konkursa nolikums pieejams vietnē 
www.jurmala.lv. Foto: Ivars Ķezbers

Kuldīgas kultūras centra metu konkurss

Kuldīgas novada dome izsludinājusi metu konkursu 
Kuldīgas kultūras centra ēku un pagalma pārbūvei 
un atjaunošanai. Saskaņā ar nolikumu darbi jāie-
sniedz līdz 2. novembrim. Konkursa balvu fonds ir 
9000 eiro.

Informācija par metu konkursu, nolikums un pie-
vienotie materiāli atrodami: www.kuldiga.lv > paš-
valdība > publiskie iepirkumi.

Foto: Signeta Lapiņa

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



