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Aizsardzības ministrs tikšanos ar 
pašvaldību pārstāvjiem nosauc par 
vēsturisku

19. septembrī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
Sauszemes spēku mehanizētās brigādes štābā Āda-
žos norisinājās Aizsardzības ministrijas (AM) orga-
nizēts seminārs Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
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Domes locekļiem, kuru gan LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, gan aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis nodēvēja par vēsturisku, jo aizsardzība 
nenozīmē tikai bruņotu aizsardzību, bet arī civilās 
funkcijas, kas skar visas pašvaldības un iedzīvotājus.

“Mēs esam pateicīgi par pašvaldību līdzšinējo at-
balstu un ceram, ka to saņemsim arī turpmāk. Tikai 
kopā mums izdosies atrisināt dažādus problēmjau-
tājumus un vairot valstisku domāšanu un attiek-
smi,” uzsvēra ministrs.

Seminārā plaši tika diskutēts par Latvijas valsts aiz-
sardzību, sabiedrības psiholoģiskās noturības vei-
došanu un tās nozīmi sabiedrības aizsardzības stip-
rināšanā un patriotisma veicināšanā.

Diskusijas pirmajā daļā runātāji stāstīja par pašrei-
zējiem Latvijas drošības izaicinājumiem un infor-
matīvajā telpā sastopamajiem riskiem sabiedrībai. 
Savukārt otrajā daļā diskusija bija par sabiedrības 
psiholoģiskās noturības veidošanu un nozīmi sa-
biedrības aizsardzības stiprināšanā, nodrošinot tās 
rīcībspēju pret ārējo apdraudējumu un krīzes situā-
cijās. Plaši tika spriests par patriotisma veicināšanu 
visās paaudzēs un pašvaldību lomu un atbalstu.

Vēl seminārā tika apspriesta reģionālā drošība un 

informatīvās telpas izaicinājumi, demokrātisko 
vērtību stiprināšana, sabiedrības psiholoģiskā no-
turība pret ārējo iedarbību, patriotisms un valsts 
aizsardzības mācību priekšmeta ieviešana Latvijas 
vidusskolās.

Sanāksmē uzstājās AM Aizsardzības politikas de-
partamenta direktore Gita Leitlande, AM Militāri 
publisko attiecību departamenta direktors Kaspars 
Galkins, NBS Apvienotā štāba Operāciju vadības 
pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Kaspars Pu-
dāns, AM valsts sekretārs Jānis Garisons, filozofe 
Maija Kūle, Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
vadošā pētniece Dr. sc. pol. Ieva Bērziņa, Jaunsar-
dzes un informācijas centra direktors pulkvežleit-
nants Aivis Mirbahs un AM Mobilizācijas un uz-
ņēmējvalsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītājs 
pulkvežleitnants Aigars Liepiņš.

Semināra noslēgumā notika Nacionālo bruņoto 
spēku un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas gru-
pas militārās tehnikas un ekipējuma izstāde.

Foto varat apskatīt šeit un šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Foto: Armīns Janiks (Aizsardzības ministrija)

https://www.lps.lv/lv/zinas/galerijas/1613-aizsardzibas-ministrs-tiksanos-ar-pasvaldibam-nosauc-par-vesturisku
https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija/sets/72157695686952460/with/29860637957/
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Pašvaldību savienības un Finanšu 
ministrijas sarunas

20. septembrī norisinājās LPS un Finanšu ministri-
jas (FM) šāgada sarunu otrā tikšanās.

Šajā reizē turpinājās darbs pie ikgadējā Ministru 
kabineta un LPS vienošanās un domstarpību pro-
tokola un notika diskusijas par jautājumiem, kas 
ir ministrijas kompetencē: pašvaldību aizņēmumi, 
galvojumi un ilgtermiņa saistības 2019. gadā un vi-
dējā termiņā; elektroniskie rēķini publiskā iepirku-
ma procedūrās; risinājuma nepieciešamība saistībā 

ar bezīpašnieka mantas juridiskā statusa sakārtoša-
nu; ES fondu nākamā plānošanas perioda iespēja-
mais finansējuma apjoms Latvijai un prognozes par 
galalēmumu pieņemšanas grafiku ES līmenī.

Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

Nākamā sarunu kārta paredzēta oktobrī.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Mājokļu politikas tīkla sanāksme 
Valmierā

18. septembrī Valmierā notika LPS Mājokļu politi-
kas tīkla sanāksme-diskusija par pašvaldību kā īpa-
šuma attīstītāju.

Sanāksmi atklāja Valmieras pilsētas domes priekš-
sēdētājs Jānis Baiks, kurš dalījās Valmieras pie-
redzē īres namu attīstībā. Diskusijā tika uzsvērts, ka 
ekonomiskais pamats pašvaldībās nav tikai finan-
ses, bet arī manta un ka pašvaldības iejaukšanās 
vēlamais apjoms atkarīgs no daudziem apstākļiem, 
kas atšķiras dažādās pašvaldībās un dažādos perio-
dos. Sanāksmes otrajā daļā dalībnieki diskutēja par 
to, kā nodrošināt mājokļu pieejamību, kādai jābūt 
mājokļu politikai pašvaldībās, lai piesaistītu izglīto-

tus un prasmīgus cilvēkus un noturētu savus eko-
nomiski aktīvos iedzīvotājus, un kādai jābūt valsts 
politikai, lai stimulētu mājokļu tirgu. “Šīs tīkla sa-
nāksmes ir laba platforma, kur citam no cita mācī-
ties salīdzinot,” pauda LPS padomnieks tautsaim-
niecības jautājumos Aino Salmiņš.

Vērtīgas prezentācijas sniedza LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis, kurš apskatīja kompetences 
dalījumu uzņēmējdarbībā starp privāto sektoru, 
pašvaldību, valsti, Eiropas Savienību un globāla-
jām varām, kā arī prezentēja anketas “Pašvaldība 
kā īpašuma attīstītājs” rezultātus. Liepājas domes 
izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens sniedza ie-
skatu Liepājas pilsētas pašvaldības līdzdalībā nam-
īpašumu sakārtošanā un problēmas risināšanā. LPS 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra 
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Feldmane savā prezentācijā pievērsās dažādu paš-
valdību pieredzei, kā arī analizēja, kas būtu izdevī-
gāk – pirkt vai īrēt mājokli.

Vairāk lasiet šeit. Turpat atradīsit arī visas sanāk-
smē sniegtās prezentācijas.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste,

un Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS priekšsēža dalība pašvaldību forumā 
par digitālo sabiedrību

“Arī pašvaldības ir digitālās sabiedrības veidotājas 

un aktīvi iesaistās e-vides attīstīšanā. Jo vairāk tā-
pēc, ka pašvaldības vēlas iedzīvotājiem sniegt kva-
litatīvu pakalpojumu un pieņemt lēmumus, kas bal-
stīti uz visiem pieejamajiem datiem. Tas nozīmē, ka 
liela loma ir visas e-vides sniegtajām iespējām. Pie 
tā jāturpina darbs valsts līmenī, jo pašvaldības ir 
saskārušās ar problēmu, ka ne visas datubāzes tām 
ir pieejamas, līdz ar to nereti, lai pieņemtu izsvērtu 
lēmumu, trūkst kāda ķēdes posma,” tā 18. septem-
brī 5. pašvaldību forumā “Pašvaldība – digitālās sa-
biedrības veidotāja” uzsvēra LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis.

Plašāka informācija par konferenci šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4267-lps-esosa-majoklu-politika-neatbilst-sabiedribas-pieprasijumam
https://www.zzdats.lv/zinas/seminari/pasvaldibu-forums-2018/


5

Latvija pieteiks Grobiņas arheoloģisko 
ansambli un Kuldīgas vecpilsētu UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstam

21. septembrī notika UNESCO Latvijas nacionālās 
komisijas Asamblejas sēde, kurā nolēma UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstam no Latvijas nacio-
nālajā sarakstā iekļautajām nominācijām izvirzīt di-
vas – Grobiņas arheoloģisko ansambli un Kuldīgas 

vecpilsētu. Asambleja atzinīgi novērtēja Grobiņas 
novada un Kuldīgas novada pašvaldības paveikto 
un pauda atbalstu nominācijas failu sagatavošanai 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Asambleja uzklausīja arī LPS ģenerālsekretāri Mu-
dīti Priedi, kura pauda atbalstu un atzinīgi novērtē-
ja abu pašvaldību ieguldīto lielo darbu nominācijas 
failu sagatavošanā. “Īpaši vēlos izcelt šo pašvaldību 
sadarbību ar zinātniekiem, ekspertiem, kā arī sa-
biedrības aktīvo iesaisti un izglītošanu kopīgā mēr-
ķa sasniegšanai,” uzsvēra LPS ģenerālsekretāre.

Nominācijas failus UNESCO Pasaules matojuma 
sarakstam Grobiņas novada pašvaldība iesniegs 
2020. gada februārī, bet Kuldīgas novada pašvaldī-
ba – 2021. gada februārī (valsts var iesniegt tikai 
vienu nominācijas failu gadā).

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS pārstāvju dalība IX Sēlijas kongresā 
Salas novadā

21. septembrī Salas kultūras namā notika IX Sēlijas 
kongress, kurā apsprieda Nacionālā attīstības plāna 
(NAP) devumu Sēlijas attīstībai.

Uz kongresu bija ieradušies gan septiņu Sēlijas 
Novadu apvienības biedru pārstāvji no Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un 
Viesītes novada pašvaldībām, gan interesenti no 
tuvākas un tālākas apkārtnes, gan pārstāvji no Pār-
resoru koordinācijas centra (PKC), Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un LPS.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, sveicot kongresa 
dalībniekus, novēlēja viņiem runāt tā, lai Sēlijas 
vārds izskanētu vairāk un tālāk: “Tikai runājot par 
sevi, jūs varat tapt sadzirdēti!”

Sēlijas kongresā ziņojumu par NAP nozīmi līdzsva-
rotā reģionu attīstībā sniedza PKC vadītāja vietnieks 
Vladislavs Vesperis, un reģionālās politikas nākotni 
Latvijā iezīmēja vides aizsardzības un reģionālas at-
tīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris. NAP 
izstrādi un rezultātus vērtēja bijušais LPS priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis, bet ekonomikas doktore 
Raita Karnīte analizēja NAP atspulgu Sēlijas nova-
dos.

Ar starpziņojumiem kongresā uzstājās Viesītes 
novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja 
Gunta Dimitrijeva, Jaunjelgavas novada domes 
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priekšsēdētājs Guntis Libeks, Jēkabpils novada paš-
valdības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra 
Nartiša un Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs 
Stefans Rāzna.

Sēlijas kongresa noslēgumā tika pieņemta rezolūci-
ja, kurā valdībai un politiskajām partijām pieprasīts 
mainīt NAP nostādnes un radīt attīstības nosacīju-
mus arī Sēlijas Novadu apvienības pašvaldībām.

Kongresa dalībnieki noslēgumā teica paldies nama-
mātei – Sēlijas Novadu apvienības vadītājai Salas 
novada domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei – un 
pasākuma vadītājam Andrim Jaunsleinim.

Vairāk lasiet šeit.

Kongresā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore,

un Jolanta Grandāne,
Salas novada sabiedrisko attiecību  

un tūrisma lietu speciāliste

Andris Jaunsleinis: fiskālā decentralizācija 
ir visu Austrumu partnerības valstu 
prioritāte

24. septembrī Kijevā (Ukrainā) Austrumu partne-
rības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences 
(CORLEAP) ikgadējā sanāksmē apstiprināja Latvi-
jas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītāja 
CORLEAP Biroja locekļa Andra Jaunsleiņa sagata-
voto atzinumu “Austrumu partnerības un Eiropas 
Savienības valstu pašvaldību bilaterālās sadarbības 
loma Austrumu partnerības valstu pašvaldību ilgt-

spējīgas attīstības veicināšanā”.

“Bilaterālās sadarbības apjoms un saturs jāpie-
mēro konkrētās Austrumu partnerības valsts vaja-
dzībām. Taču fiskālajai decentralizācijai jābūt visu 
Austrumu partnerības valstu prioritātei. Tāpat vi-
sām Austrumu partnerības valstīm aktuāls ir paš-
valdību apvienošanas jautājums. Tai ir gan pozitīvi 
rezultāti, gan negatīvas blaknes. Tāpēc ES dalībval-
stu pašvaldībām būtu svarīgi dalīties ar Austrumu 
partnerības valstu pašvaldībām ar labās prakses 
pieredzi, kā samazināt negatīvo seku ietekmi uz 
perifēriju,” ar galvenajiem secinājumiem dalījās 
Jaunsleinis.

Viņš tāpat uzsvēra pilsoniskās līdzdalības lomu bila-
terālajā sadarbībā, iesaistot iedzīvotājus pašvaldī-
bu budžeta veidošanā. Jaunsleinis vērsa uzmanību 
arī uz decentralizētas sadarbības nozīmi vietējo un 
reģionālo pašvaldību kapacitātes veicināšanā.

Atzinuma “Austrumu partnerības un Eiropas Sa-
vienības valstu pašvaldību bilaterālās sadarbības 
loma Austrumu partnerības valstu pašvaldību ilgt-
spējīgas attīstības veicināšanā” tapšanā kā eksperts 
līdzdarbojās LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis.

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.salasnovads.lv/aktualit2.php?aktID=2145
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4261-21-septembri-notika-ix-selijas-kongress-salas-novada
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Ar atzinuma tekstu (angļu valodā) varat iepazīties 
šeit.

CORLEAP ir politisks forums Eiropas Reģionu komi-
tejā, kas apvieno vietējos politiķus no Eiropas Sa-
vienības dalībvalstīm un sešām Austrumu partne-
rības valstīm. Tā ir vienīgā ES platforma, kas sniedz 
iespēju diskutēt par vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu viedokli un interesēm Austrumu partnerības at-
tīstības kontekstā.

25. septembrī Jaunsleinim bija iespēja arī piedalī-
ties Eiropas Reģionu komitejas Ukrainas darba gru-
pas sanāksmē, kas bija veltīta jautājumiem par paš-
valdību sadraudzību un sadarbību starp Ukrainas 
un ES dalībvalstu uzņēmējiem vietējās ekonomikas 
veicināšanai.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
sanāksme Jūrmalā

28. septembrī plkst. 10 Jūrmalas pilsētas mūzikas 
skolā (Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30 k-1) notiks 
LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla sanāksme, 
kas būs veltīta pašvaldību labās prakses piemēriem 
veselības veicināšanā un slimību profilaksē.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:10 – Sanāksmes atklāšana: LPS ģenerāl-
sekretāre Mudīte Priede un Jūrmalas pilsētas Soci-
ālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Dace Riņķe

10:10–10:40 – Sadarbība un labās prakses piemēri 
ESF projekta 9.2.4.2. īstenošanā: Slimību profilak-
ses un kontroles centra Veselības veicināšanas de-
partamenta Psihiskās veselības veicināšanas noda-
ļas vadītāja Agnese Freimane

10:40–11:20 – Labās prakses piemēri Rīgā

Zīdīšanas apmācības jaunajiem vecākiem: pieredze 
un rezultāti: Latvijas Zīdīšanas veicināšanas kon-

sultantu asociācijas Valdes priekšsēdētāja Sandra 
Lase

Rīgas veselības centra kā pakalpojuma sniedzēja 
pieredze, īstenojot ESF aktivitātes: virssvara kabi-
nets bērniem, ģimeņu izglītošana un vingrošanas 
nodarbības grūtniecēm: projekta vadītāja, ārste un 
programmas sagatavotāja Lolita Cibule un projekta 
koordinatore Ieva Jēkabsone (SIA “Rīgas veselības 
centrs”)

11:20–11:50 – Labās prakses piemērs Vecumnieku 
novadā

Efektīvas fizisko aktivitāšu metodes onkoloģijas pa-
cientiem: ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, 
Rīgas Stradiņa universitātes doktorants un lektors 
Rūdolfs Češeiko

11:50–12:10 – Labās prakses piemēri Liepājā

SAM 9.2.4.2. ieviešana Liepājā: projekts “Liepāja. 
Vesels. Aktīvs. Laimīgs”: Liepājas pilsētas pašvaldī-
bas administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova

12:10–12:30 – Diskusija

12:30–13:10 – Kafijas pauze

13:20–15:00 – Labās prakses piemēri Jūrmalā

Veselību veicinošās aktivitātes pašvaldībā: Jūrma-
las pilsētas Labklājības pārvaldes sabiedrības vese-
lības organizatore Raimonda Dakša

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 
ieviešana: Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes 
projektu koordinatore Ingrīda Misūna

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2151838&meetingSessionId=2188255
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Latvijas Sarkanā Krusta sociālā centra “Kauguri” ak-
tivitātes, sasniegumi un izaicinājumi: Maija Leipci-
ga (Latvijas Sarkanais Krusts)

Ciguna nodarbības Jūrmalā: Gunita Galiņa-Kalniņa 
(invalīdu un viņu draugu biedrība “Kopā būt!”)

Aktivitātes reproduktīvās veselības veicināšanai, 
sasniegumi un izaicinājumi: Iveta Ķelle (biedrība 

“Papardes zieds”)

Veselības veicināšana Jūrmalā, sasniegumi un izai-
cinājumi: Regīna Simsone un Indra Urdziņa-Merca 
(fonds “Jūrmala cilvēkam”).

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference par akciju “Latvijas 
skolas soma”

1. oktobrī plkst. 11 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videokonference 
par iniciatīvas “Latvijas skolas somas” īstenošanu.

Videokonferencē piedalīsies Kultūras ministrijas 

(KM) Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un 
jauniešu projektu vadītāja, iniciatīvas “Latvijas sko-
las soma” vadītāja Aija Tūna un KM Latvijas valsts 
simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Linda Pastare.

Videokonferenci tiešraidē būs iespējams skatīties 
LPS interneta vietnē šeit. Tiešraides laikā uzdot jau-
tājumus var, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@
lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde 
notiks 2. oktobrī 
plkst. 10 Pašvaldību 
savienībā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē).

Darba kārtība:

1. Tikšanās ar Korupcijas novēršanas un apkaroša-
nas biroja priekšnieku Jēkabu Straumi.

Pārrunājamie jautājumi: pašvaldību informatīvie 

izdevumi (uzaicināts arī Valsts valodas centra di-
rektors Māris Baltiņš), pašvaldību deputātu atalgo-
jums u.c.

2. Par pašvaldību budžetiem 2019. gadā: informēs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

3. Par Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 
2021.–2027. gadam saskaņošanas gaitu: informēs 
LPS padomniece Sanita Šķiltere.

4. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

TIEŠRAIDE

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 3. oktobrī plkst. 10 Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par deinstitucionalizācijas aktualitātēm un Cen-
trālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārbau-
dēm pašvaldībās (informēs LM Sociālo pakalpoju-
mu departamenta vecākā eksperte Kristīne Las-
mane, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta 
vecākā eksperte Anna Grīnberga, ES struktūrfondu 
departamenta vecākais eksperts Jānis Laucis, ES 
struktūrfondu departamenta direktora vietniece 
Anna Vībe, CFLA Cilvēkresursu attīstības projektu 
departamenta direktore Ilze Strazdiņa, Sabiedrības 
attīstības projektu nodaļas vadošā eksperte Ilze In-
drāne un vecākā eksperte Magda Rugāte).

2. Par Veselības aprūpes finansēšanas likuma ie-
viešanu; par kārtību un apjomu, kādā iedzīvotāji 
varēs saņemt valsts finansētus veselības aprūpes 
pakalpojumus (informēs Veselības ministrijas Juri-
diskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica, 

Nacionālā veselības dienesta direktores vietnieks 
veselības aprūpes administrēšanas jautājumos Ed-
gars Labsvīrs un Ārstniecības pakalpojumu depar-
tamenta direktores vietniece Alda Reinika).

3. Par sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanas 
un bērnu tiesību aizsardzības ārvalstīs jautājumos 
(informēs Iekšlietu ministrijas Nozares politikas 
departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākā 
eksperte, nacionālā koordinatore cilvēku tirdznie-
cības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa, Ties-
lietu ministrijas Starptautiskās sadarbības depar-
tamenta juristes Anna Čekanovska un Inese Cel-
miņa, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta 
direktore Guna Japiņa un Konsulārās palīdzības 
nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa-Šuke).

4. Dažādi.

Sēdes norisei varēs sekot tiešraidē LPS interneta 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Līgatnē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme notiks 
5. oktobrī plkst. 10 Līgatnes nova-
da rehabilitācijas centrā “Līgatne” 
(Līgatnes novada Skaļupēs).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:20 – Līgatnes novada domes priekšsēdē-
tāja Aināra Šteina uzruna un novada prezentācija: 
izpilddirektors Egils Kurpnieks

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija: LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis

10:35–11:30 – Valsts kontroles revīziju rezultātos 
un revīziju darbā gūtajās zināšanās balstītie pro-
dukti pašvaldībām: Valsts kontroles Padomes lo-

ceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Ed-
gars Korčagins

Jautājumi, diskusija

11:30–14:00 – Būvniecības jautājumi

Būvvaldes kompetence; pasūtītāja, būvdarbu vei-
cēja un būvuzrauga atbildība, sadarbība un kvalitā-
tes nodrošināšana; Būvniecības informatīvā sistē-
ma (BIS); būvniecības kontrole: Ekonomikas minis-
trijas Būvniecības politikas departamenta, Būvnie-
cības valsts kontroles biroja un Latvijas Būvinženie-
ru savienības pārstāvji un pašvaldību pieredze

Būvniecības un renovācijas darbu iepirkumi (ro-
kasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un 
būvdarbu iepirkumu veikšanai): Latvijas Būvuzņē-
mēju partnerības pārstāvji

Koka arhitektūra: Zaļās mājas, Koka Rīga, Līgatnes 
pieredze

Jautājumi, diskusija

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Līgatnes novada apskate: Līgatnes centrs, ECO 
HOUSE koka moduļu māju rūpnīca, rehabilitācijas 
centra slepenais pazemes bunkurs Skaļupēs.

Lūgums pieteikt dalību līdz 1. oktobrim!

Reģistrēties LPIA sanāksmei 5. oktobrī Līgatnē var 
šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

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 informatīvo ziņojumu “Stratēģija Latvijas oglek-
ļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam”, 1. pie-
likums.

Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu “Grozī-
jums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, 
2. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma no-
stiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pār-
došanu”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrā-
cijas fonda likumā”, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

20. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-961 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma pie-
šķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas, 
Alūksnē, pārbūves 1. kārtai”

VSS-962 – Rīkojuma projekts “Par finansējumu sa-
biedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistī-

bu uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību “Ventspils lidosta””

VSS-966 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-955 – Noteikumu projekts “Noteikumi par soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

https://goo.gl/forms/IVgWHz4AWPTXThG02
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463286
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463286
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463286
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463272
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463272
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_36_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_36_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_36_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_36_p4.pdf
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VSS-956 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt ne-
labvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos 
darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnie-
ku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi””

VSS-957 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 
102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrā-
ciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma 
“Dažādību veicināšana (diskriminācijas novērša-
na)” īstenošanas noteikumi””

VSS-958 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba 
tirgus un nabadzības risku pētījumi un monito-
rings” īstenošanas noteikumi””

VSS-959 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt so-
ciālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profe-
sionalitāti darbam ar riska situācijās esošām perso-
nām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””

VSS-960 – Informatīvais ziņojums “Par valsts budže-
ta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu 
instrumenta “Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments” 2018. gada darba programmas ietva-
ros līdzfinansētā projekta īstenošanai”

VSS-970 – Rīkojuma projekts “Par Skrundas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu “A9”, “P116” un 
“P117 Skrunda–Aizpute”, Skrundas pagastā, Skrun-
das novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-973 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 
“Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īs-
tenošanas kārtība””

VSS-974 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 148 
“Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsē-
tas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kār-
tība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi 
ar taksometru””

VSS-967 – Informatīvais ziņojums “Latvijas zemes 
apsaimniekošanas politika”

VSS-968 – Noteikumu projekts “Zemes un augsnes 
degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi”

VSS-969 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 
“Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteiku-
mi””

VSS-975 – Noteikumu projekts “Meliorācijas ka-
dastra noteikumi”

Teritorijas attīstības plānotāju ievērībai 
pašvaldībās

VARAM vērš uzmanību uz to, ka 3. jūlijā stājušies 
spēkā Ministru kabineta noteikumi nr. 397 “No-
teikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifi-
katoru”. Jaunajā klasifikatorā iekļautas 1773 nozī-
mīgākās ūdensteces un tām atbilstošie 3479 ūdens 
saimnieciskie iecirkņi.

Papildus izmaiņām, kas saistītas ar informācijas 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Foto: Sandra Bērziņa
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atjaunināšanu par iekļautajām ūdenstecēm un 
ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem, klasifikators pa-
pildināts ar būtisku informāciju ūdensteču garuma 
raksturošanai: ietvertās ūdensteces pēc to garuma 
ir iedalītas kategorijās. Tās noteiktas, pamatojoties 
uz Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 1. pun-
kta a) līdz i) apakšpunktā dotajiem robežlielumiem 
upju garumam (10 km, 25 km un 100 km), kas tiek 
izmantots kā izejas lielums minimālā aizsargjoslas 
platuma noteikšanai. Šis papildinājums klasifikato-
rā iekļauts, ņemot vērā iesniegumus valsts institūci-
jām sakarā ar neskaidrībām upju aizsargjoslu platu-
ma noteikšanā, it īpaši mazajām upēm.

Ministrija norāda, ka minētās kategorijas raksturo 
tikai ūdensteču garumu un nav vienīgais faktors, 
kas ietekmē aizsargjoslas platumu, – ir jāievēro arī 
citi Aizsargjoslu likuma nosacījumi.

Ievērojot, ka atbilstoši Teritorijas attīstības plāno-
šanas likumam vietējās pašvaldības kompetencē ir 

izstrādāt un apstiprināt teritorijas plānojumu, kurā 
nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un 
aprobežojumus, tajā skaitā ūdens objektu aizsarg-
joslas, turklāt ņemot vērā, ka pašvaldības izstrādā 
un saskaņo arī citus dokumentus, kuros ūdens ob-
jektu raksturošanai tiek izmantota ar ūdenstecēm 
un to saimnieciskajiem iecirkņiem saistīta informā-
cija, VARAM lūdz pašvaldības, veicot grozījumus vai 
izstrādājot jaunus pašvaldību plānošanas un ūdens 
objektu apsaimniekošanas dokumentus, ņemt vērā 
klasifikatorā iekļauto informāciju.

Klasifikators un anotācija ar detalizētu informāciju 
par tā izstrādi ir pieejama šeit.

Klasifikators tika atjaunināts projektā “Ūdens saim-
niecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un 
papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku 
informāciju”. Šā projekta rezultāti, tajā skaitā me-
todika upju garumu noteikšanai un kartogrāfiskais 
materiāls, ir pieejami ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Reģionos notiks informatīvās sanāksmes 
par sociālās jomas aktualitātēm

Labklājības ministrija no 20. septembra līdz 25. ok-
tobrim rīko ikgadējās reģionālās metodiski infor-
matīvās sanāksmes piecos Latvijas reģionos pašval-
dību sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem.

Šāgada reģionālo sanāksmju mērķis ir akcentēt 
sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo die-
nestu un bāriņtiesu. Diskusijā sociālo dienestu un 

bāriņtiesu pārstāvji dalīsies labās prakses piemēros 
un diskutēs par problēmām un iespējām veicināt 
efektīvu starpinstitucionālo sadarbību. Sanāksmēs 
plānots iepazīstināt arī ar sociālās politikas aktua-
litātēm un informēt par ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centru darbību un projekta “Profesionāla 
sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātēm.

Zemgales plānošanas reģionā sanāksme jau notika 
pagājušajā nedēļā.

Nākamās sanāksmes notiks:

27. septembrī – Rīgā, Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā (Brīvības bulvārī 32);

4. oktobrī – Valmierā, Valmieras Kultūras centrā 
(Rīgas ielā 10);

11. oktobrī – Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centrā “Zeimuļs” (Krasta ielā 31);

25. oktobrī – Kuldīgā, viesnīcā “Metropole” (Baz-
nīcas ielā 11).

https://likumi.lv/ta/id/300155-noteikumi-par-udens-saimniecisko-iecirknu-klasifikatoru
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_vide/?doc=15514
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CFLA aicina uz semināriem par labo praksi 
ES fondu projektu īstenošanā

3. oktobrī ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) uzsāks semināru ciklu par 
labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. Oktobrī 
bezmaksas semināri tiks rīkoti arī visos reģionos.

Semināros tiks sniegta informācija par aktualitātēm 
ES fondu ieviešanā, kā arī ES fondu atbalstu Lat-
vijai pēc 2020. gada. Šāgada “lielais jautājums” – 

datu aizsardzība – tiks vērtēts ES fondu projektu 
ieviešanas kontekstā, tāpat tiks skaidrota sankciju 
piemērošana publiskajos iepirkumos. Ar pieredzi 
projektu īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma 
saņēmēji.

Semināri notiks:

3. oktobrī – Rīgā, viesnīcas “Avalon Hotel & Confer-
ence” telpās (13. janvāra ielā 19);

10. oktobrī – Rēzeknes novadā, Lūznavas muižā 
(Pils ielā 8);

17. oktobrī – Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā 
(1905. gada ielā 6, 1. stāvā);

24. oktobrī – Priekuļos, viesnīcā “Hotel Tigra” 
(E. Veidenbauma ielā 2);

31. oktobrī – Jelgavā, konferenču telpā “Silva” 
(Driksas ielā 9).

Pieteikšanās semināriem un darba kārtība pieeja-
ma CFLA vietnē.

Semināru, kas norisināsies 3. oktobrī Rīgā, būs ie-
spējams skatīties arī interneta tiešraidē.

Gada balva “Drošākais uzņēmuma 
autoparks”

Jau sesto gadu apdrošināšanas sabiedrība BALTA 
kopā ar auto nozares vadošajiem pārstāvjiem rīko 
gada balvu “Drošākais uzņēmuma autoparks”. Tās 
mērķis ir rosināt Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu 
un pašvaldību izpratni un vajadzību pēc droša uz-
ņēmuma autoparka, kā arī veicināt labo praksi to 
pārvaldībā. Šogad konkursa fokusā ir šoferis – pro-
fesija, kvalifikācija, rīcība un atbildība.

Kāpēc pieteikties? Novērtējiet ieguvumus no pie-
dalīšanās konkursā:

– neatkarīgs, individuāli sagatavots skatījums par 
jūsu autoparka stiprajām pusēm un jomām, kur 
var pilnveidoties;

– iespēja iekļūt starp Latvijas drošākajiem un vis-
prasmīgāk pārvaldītajiem uzņēmumu autopar-
kiem nozarē;

– bezmaksas dalība Gada balvas noslēdzošajā se-
minārā par nozares tendencēm, inovācijām un 
labās prakses piemēriem.

Autoparki tiks vērtēti vairākās kategorijās. Šogad iz-
veidota arī jauna kategorija – valsts un pašvaldību 
autoparki.

Pieteikšanās konkursam: līdz 1. oktobrim, aizpildot 
pieteikuma anketu vietnē www.drosakais.lv.

Ar konkursa nolikumu aicinām iepazīties šeit.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
file:///C:\Users\Nadīna\AppData\Local\Temp\eM Client temporary files\afrbi3ho\www.drosakais.lv
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2036/drosakais.lv
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Kultūras ministrija aicina izvirzīt 
pretendentus Izcilības balvai kultūrā

Kultūras ministrija (KM) jau 
piekto gadu aicina pieteikt 
pretendentus Izcilības bal-
vai kultūrā. Izcilniekus šim 
apbalvojumam var izvirzīt 
juridiskas personas, valsts 
un pašvaldības institūcijas 
un nevalstiskās organizāci-
jas, kuru darbība saistīta ar 
kultūras procesu nodrošinā-
šanu, kā arī KM nozaru kon-
sultatīvās padomes.

Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt fiziskas un 
juridiskas personas vai šādu personu apvienības, 
kuru individuālais vai kolektīvais starptautiska mē-

roga veikums vai sasniegums kādā kultūras jomā 
(literatūra un grāmatniecība, teātris, kino, vizuālā 
māksla, dizains, arhitektūra, mūzika, deja, kultūras 
mantojums, kā arī starpnozare – vairāku kultūras 
apakšnozaru vai kultūras un citas nozares mijiedar-
be) guvis apbalvojumu starptautiskos un profesio-
nāli prestižos konkursos, festivālos un citos profe-
sionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā vai 
Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums (viesiz-
rādes, izstādes u.c. pasākumi) guvis plašu rezonan-
si ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un 
kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī 
starptautiska mēroga izcils veikums Latvijā piesais-
tījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezo-
nansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras 
telpu sadarbību un mijiedarbību.

Pieteikumi jāiesniedz KM Dokumentu pārvaldības 
nodaļā līdz 1. oktobrim.

Pašvaldības aicinātas pieteikties 
nākamvasaras Latvijas Lauku kopienas 
parlamenta rīkošanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina lau-
ku attīstības entuziastus kopā ar pašvaldībām pie-
teikties 4. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rīko-
šanai. Pasākums plānots 2019. gada jūnijā, un tas 
pulcēs līdz 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts 
pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu die-
nu garumā diskutētu par mūsdienīgiem laukiem ar 
attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības 
līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem 
pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas 
metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām ini-

ciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan citur Eiropā.

Lauku kopienu parlamenta norises vietas izvēlē no-
zīmīgākā loma ir cilvēku atvērtībai un vēlmei iesais-
tīties, iedzīvotāju aktivitātēm un radītajiem dar-
biem, īstenotajām iespējām mijiedarbībā citam ar 
citu, dabu, kultūru, vietas vēsturi, pastāvošo un nā-
kotnes iecerēm. Lauku kopienu parlamenta organi-
zēšanā LLF sadarbosies ar vietējiem iedzīvotājiem, 
kultūras un pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem 
un citiem vietējiem vai ar vietu saistītajiem ļaudīm 
(izmitinot dalībniekus, pārdodot saražoto produk-
ciju, izrādot paveikto, iesaistoties kultūras pasāku-
mos, atbalstot tehniskajā norisē u.c.), nostiprinot 
sadarbību vietējā mērogā un popularizējot teritori-
ju nacionālā un starptautiskā mērogā.

Pieteikumu līdz 2. oktobrim aicinām sūtīt Latvijas 
Lauku forumam (laukuforums@gmail.com), no-
rādot norises vietas nosaukumu, svarīgākos datus 
par ciemu un tajā notiekošo, kā arī kopīgo diskusiju 
norises telpas elektroniskas fotogrāfijas. Kopienu 
parlamenta organizatori pēc pieteikuma vēstules 
saņemšanas sazināsies ar pieteicējiem, lai noskaid-
rotu papildu informāciju.

Informāciju par parlamenta norisi var iegūt vietnē 
www.laukuforums.lv.

http://www.laukuforums.lv
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Brīvības rogainings 2018 – Kandavas 
apkārtnē

17. novembrī Kanda-
vas novadā norisināsies 
2018. gada Brīvības rogai-
nings – orientēšanās ko-
mandām (2–5 dalībnieki) 
īpaši garā distancē.

Rogaininga rajons aptvers 
80 km² – teritoriju no Rūmenes muižas līdz Valdeķu 
muižai, no Zvejnieku tilta līdz pat Tukuma–Vents-

pils šosejai. Kontrolpunkti būs izvietoti visā šajā te-
ritorijā.

Starts tiks dots 17. novembrī plkst. 12, un sacensī-
bas ilgs līdz 18:30. Sacensību ilgums atbilstoši da-
lībnieku spējām ir sešas vai četras stundas, savu-
kārt iesācējiem tiek piedāvāta trīs stundu rogainin-
ga pastaiga, lai iepazītos ar rogainingu kā apkārtnes 
izzināšanas un sporta veidu.

Pieteikšanās šeit: www.rogaining.lv vai COK SILVA 
mājaslapā www.coksilva.lv, vai rakstot uz e-pasta 
adresi sveikuli@sveikuli.lv.

Konkursam “Ventspils IT izaicinājums” 
vērienīgs balvu fonds

Līdz 5. oktobrim 1.–12. klašu skolēni aicināti pie-
teikt savas komandas tehnoloģiju konkursam 
“Ventspils IT izaicinājums” un pārbaudīt savu eru-
dīciju un zināšanas, cīnoties par vērtīgām balvām, 
gūstot pieredzi starptautiskā tehnoloģiju konkursā 
un iepazīstot jaunus domubiedrus.

Piesakoties konkursam “Ventspils IT izaicinājums” 
un iekļūstot finālā, dalībnieki jau ir uzvarētāji, jo:

– tiek apmaksāts ceļš no skolas uz finālu Ventspilī;

– konkursa dalībniekiem tiks nodrošināta ēdinā-
šana visa konkursa laikā, kā arī naktsmītne;

– tiks organizēti dažādi atpūtas pasākumi, izklai-
dējoši konkursi un atrakcijas.

Padomāts arī par skolotājiem, kuriem būs iespēja 
piedalīties eTwinning apmācībās par starptautisku 
projektu veidošanu.

Liela motivācija dalībai tehnoloģiju konkursā no-
teikti ir vērienīgais balvu fonds, kas šogad audzis un 
sasniedz gandrīz 12 000 eiro. Konkursa “Ventspils 
IT izaicinājums 2018” veiksmīgākās komandas kat-
rā vecuma grupā balvā saņems:

– A grupa (1.–3. klase) līdz 800 eiro;

– B grupa (4.–6. klase) līdz 1000 eiro;

– C grupa (7.–9. klase) līdz 1000 eiro;

– D grupa (10.–12. klase) līdz 1600 eiro.

Naudas balvas saņems visa komanda, tajā skaitā 
komandas skolotājs.

Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkur-
sa nolikums ir atrodams vietnē www.ventspilsitc.
com.

http://www.rogaining.lv
http://www.coksilva.lv
mailto:sveikuli@sveikuli.lv
http://www.ventspilsitc.com
http://www.ventspilsitc.com
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Liepājas Restorānu nedēļa

No 24. līdz 30. septembrim Liepājā norisinās jau 
otrā Restorānu nedēļa: nedēļas garumā liepājniekus 
un pilsētas viesus uzņem 20 restorāni un kafejnīcas, 
kas sarūpējuši īpašas maltītes un piedāvā pārstei-
dzošu ceļojumu garšu pasaulē par īpašām cenām.

Apvienojot visdažādākās Liepāju un Latviju rakstu-
rojošas ēdienu sastāvdaļas, savvaļā augošus gardu-

mus, kā arī ievērojot citu zemju spilgtākos ēdienu 
gatavošanas pamatprincipus, vietējie šefpavāri sa-
rūpējuši īpašus pārsteigumus gan izsmalcinātu gar-
šu, gan vienkāršāku maltīšu cienītājiem. Restorānu 
nedēļas piedāvājums sastāv no trīs ēdieniem – uz-
kodas, pamatēdiena un deserta. Īpašā piedāvāju-
ma cenas ir no 9 līdz 20 eiro.

Liepājas restorānu nedēļā piedalās restorāni “MO 
Liepāja”, “Barons”, “Čello”, “Libava”, “Upe”, “Pia-
no”, “Oskars”, “Hotel Kolumbs”, “Tex-Mex Liepāja”, 
“Hot Potato”, “Palmas” un “Jūrnieku ligzda” un re-
storāns-vinotēka-austeru bārs “Cafe Antikvariāts”. 
Tāpat īpašas ēdienkartes ir arī kafejnīcās Liepājā un 
tās apkārtnē: “Roma Cafe”, “Darbnīca”, “Red Sun 
Buffet”, “BB Cafe”, “Icafe”, kā arī picērijā “Amber 
Pizza” un krodziņā “Āķagals”.

Restorānu nedēļas noslēgumā liepājnieki un pilsē-
tas viesi aicināti baudīt arī Liepājas Mākslas foru-
mu, kas piedāvās desmit dažādu žanru notikumus, 
kuros piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Zviedrijas, 
Beļģijas, Austrālijas, Islandes un Austrijas.

Saldus aicina uz gardāko nedēļu septembrī

No 24. līdz 30. septembrim Saldus novadā notiek 
šaipusē nebijis gastronomisks pasākums: visas ne-
dēļas garumā novada ēdināšanas uzņēmumi – re-
storāns “Stikla pērlīšu spēle”, kafejnīcas “Hot Cafe”, 

“Terase”, “Ziemelis”, “Grila burgers”, “Bordertau-
na” un “Mežavējš” – aicina ikvienu nobaudīt īpa-
ši šim notikumam veidotu un sagatavotu “Rudens 
garšu” piedāvājumu. Trīs ēdienu komplekta cena ir 
12 eiro, bet iespējams pasūtīt arī vienu vai divus 
ēdienus atkarībā no katras kafejnīcas piedāvājuma.

29. septembra vakarā Saldus tirgus laukumā notiks 
grila ballīte ar grupām “Tehnikuma trio”, “Sudden 
lights” un “Dzelzs vilks”, bet nakts balli spēlēs grupa 
“Dakota”. Pasākumu vadīs dabas pētnieks un žur-
nālists Māris Olte. Pasākuma laikā varēs apmeklēt 
atrakcijas bērniem, radošās darbnīcas, pavāra Žaņa 
Raivo Behmaņa (restorāns “Trīs pavāri”) gatavoša-
nas meistarklases un brīvdabas kino. Tāpat Saldus 
ēdināšanas uzņēmumi būs sagatavojuši dažādus 
pārsteigumus un balvas lielajai loterijai.
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Rudenim Jēkabpilī piestāv kamermūzika

Koncertu cikls “Kamermūzikas dienas Jēkabpilī” jau 
kļuvis par ikgadēju un iecienītu rudens notikumu. 
Arī šoruden jēkabpilieši un pilsētas viesi aicināti 
Jēkabpils Tautas namā baudīt šīs mūzikas radīto 
gaisotni četru koncertu garumā. Klausītājiem būs 
iespēja dzirdēt Latvijā labi pazīstamus un iemīļotus 
māksliniekus.

Kamermūzikas dienas Jēkabpilī tiks atklātas 

26. septembrī ar ģitārista, komponista, leģendārā 
mūziķa Aivara Hermaņa, koncertu, kurā piedalīsies 
arī muzikālajās aprindās jau ievērību guvušais Aiva-
ra partneris ģitāristu duetā “Bague Duo” Ēriks Upe-
nieks. Savukārt 3. oktobrī nu jau tradicionāli brīniš-
ķīgu programmu piedāvās Jēkabpils simfoniskais 
orķestris Mārtiņa Berga vadībā. 11. oktobrī skanēs 
bērnu dziesmu cikls “Meža dziesmas” ar Jāņa Balt-
vilka dzeju. Kamermūzikas dienas Jēkabpilī 18. ok-
tobrī noslēgsies ar koncertu “Latviešu kamermūzi-
kas izlase”.
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Miķeļdienas meistardarbnīca  
Sēļu muižā

28. septembrī Sēļu muižā norisināsies meistardarb-
nīca un līdz ar dziesmām, dančiem un rotaļām būs 
iespēja apgūt cītaras spēli, ko mācīs Gunārs Igau-

nis, un iepazīt Miķeļu – rudens saulgriežu – tradī-
cijas. Deju meistarklasi vadīs folklorists, horeogrāfs 
un dejas pētnieks Ernests Spīčs. Miķeļdienas meis-
tardarbnīcas pasākumu kuplinās Sēļu pagasta Tau-
tas nama folkloras kopa “Sēlene” un kapela “Sēļu 
muižas muzikanti”.
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Ventspils Augstskola piedāvā aizraujošu 
programmu Zinātnieku naktī

Ventspils Augstskola (VeA) aicina ikvienu intere-
sentu apmeklēt Eiropas Zinātnieku nakts pasāku-
mu 28. septembrī VeA dienvidu korpusa foajē.

VeA Viedo tehnoloģiju un pētniecības centra dar-
binieki pasākuma apmeklētājiem sniegs iespēju 
aizraujošā veidā izzināt datorredzes un robotikas 
pielietojumus. Šāgada Zinātnieku nakts tēma ir 

“Zinātne veido mūs”, un pasākumā varēs uzzināt, 
kā ar algoritmu palīdzību veic sirds vārstuļu audu 
segmentāciju, iepazīt Real Sense™ sistēmu, kas pa-
līdz mediķiem veikt 3D manipulācijas un atvieglot 
operāciju plānošanu, aplūkot cilvēka ekstremitāšu 
3D skenēšanas rezultātu apstrādes metodes orto-
zes izveidei, vērot, kā darbojas cilvēka auguma un 
ekstremitāšu atpazīšanas metodes, ko izmanto da-
torredzes industrijā (datorspēlēs, drošības jomā, 
tālaprūpē u.c.), noskaidrot, kā, apvienojot interne-
tā iegādātus komplektus, izveidot gudru rotaļlietu 
bērniem, gūt priekšstatu par viedo monitoringa 
risinājumu principu un uzzināt par dažādu senso-
ru izstrādi un aprobāciju tālaprūpē, izzināt, kā, iz-
mantojot mākslīgā intelekta algoritmu, var veidot 
mākslinieciskus elementus, kuri izskatās kā reālis-
tiskas gleznas; izpētīt 3D printera darbības princi-
pus un saņemt piekariņus.

Pasākuma laikā varēs iesaistīties arī diskusijās ar 
zinātniekiem un piedalīties testā par Eiropas Zināt-
nieku naktī redzēto, atbildot uz jautājumiem un sa-
ņemot balvas.

Grāmatu svētki Bauskā



20

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

Piektais Ventspils novada senioru saiets

30. septembrī Jūrkalnē notiks piektais Ventspils 
novada senioru saiets. Plkst. 12 tautas namā se-

niori tiek aicināti uz semināru par dabiskas redzes 
atjaunošanu “Beidz skatīties, sāc redzēt!”. Dabiskās 
redzes skolotāja Vija Buša stāstīs, kas ir dabiskās re-
dzes atjaunošana un kā katrs pats var uzlabot savu 
redzi, būs arī praktiski ieteikumi un vingrinājumi. 
Pēc tam varēs apskatīt Jūrkalnes Vētru muzeju. Pa-
sākuma otrā daļa notiks viesu namā “Imantas”, kur 
uzstāsies Alsungas folkloras kopas “Suitu vīri” da-
lībnieki.

Piekto Ventspils novada senioru saietu rīko nova-
da Senioru padome sadarbībā ar Ventspils novada 
pašvaldību un Jūrkalnes Tautas nama vadītāju Kris-
tīni Skrulli. Uz pasākumu aicināti seniori no visiem 
Ventspils novada pagastiem.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmju laikā tiek veikta fotografēšana un 
filmēšana. Materiāli tiek izmantoti LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā 
veidā. Netiek nodrošināta telpas vieta, kur nenotiek filmēšana.

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/
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