2019. gada 6. augustā

Nr. 31

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS medijos
LPS sniegtie atzinumi
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Izpilddirektoru asociācijas sanāksme
Rēzeknes novada Lūznavā
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) kārtējā sanāksme notika 2. augustā Rēzeknes novada Lūznavas muižā.

Vispirms izpilddirektorus uzrunāja saimnieki. Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne pauda
lepnumu, ka kopā ar savu komandu un ar pašvaldības atbalstu var saimniekot novada vienīgajā
muižā, kas kļūst arvien sakoptāka, veidojas par kultūras centru un arī piesaista savai apkaimei jaunus

uzņēmējus. Daudziem klātesošajiem šī nebija pirmā tikšanās ar Lūznavas muižu: kāds to apmeklējis
ekskursijā, vēl citi baudījuši “Dabas koncertzāles”,
“Mākslas pikniku”, koncertus vai citus sarīkojumus.

arī plāno dabas aizsardzību (16%) un veic ainavu
ekoloģisko plānošanu. E. Zakovica prezentācija sasaucās ar iepriekšējo runātāju teikto par legālām
algām, nodokļu maksāšanu un darbinieku sociālo
aizsardzību, jo tāds ir šīs nozares princips. Legālu
algu veicināšanai LVM iepirkumos vērtē arī bruto
cenas mediānu, un, kā atzina LVM viceprezidents,
lēni, grūti, bet tā virzās uz priekšu!

Šoreiz Lūznavā darba pasākumā, pēc pašas vārdiem,
galvenos pašvaldību darbarūķus sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne
un izpilddirektors Jānis Troška, kuri kolēģiem piedāvāja noskatīties filmiņu par Latvijas lielāko novadu un
pauda cerību, ka uz Rēzeknes novadu viņi atbrauks
vēl, lai nesteidzīgi izbaudītu šīs puses pievilcību.

Uzņēmējdarbības aspektus novadā, pašvaldības
atbalstu un ierobežojošus normatīvos aktus raksturoja Rēzeknes novada Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Rēzeknes novadā
populārākās nozares ir lauksaimniecība, mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi un mežizstrāde.
Ar peļņu pagājušajā gadā strādājuši 298 uzņēmumi. Samaksāto nodokļu apjoms palielinājies par
19,98%, un 16 uzņēmumi nodokļos valsts kopbudžetā iemaksājuši vairāk nekā 100 000 eiro. Pašvaldība uzņēmējdarbību atbalsta pirmām kārtām ar ieguldījumiem cilvēkkapitālā (šajā ziņā neatsverama
ir sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju) un
infrastruktūras sakārtošanā. Četros novada centros
pie vidusskolām izveidoti izglītības un uzņēmējdarbības punkti, un novadā darbojas 17 skolēnu mācību uzņēmumi. Lauku ekonomikas attīstībai kalpo
tirdziņi “Lobs lobam”, dalība izstādēs un pieredzes
apmaiņas braucieni, konsultācijas un izglītošana,
uzņēmumu konkursi un granti. Par magnētiem un
uzņēmējdarbības veicinātājiem kļuvuši ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka” un Lūznavas muiža.

Sanāksmes teorētiskajā daļā par Rīgas Tehniskās
universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes lietišķajiem pētījumiem un to pielietojumu pašvaldībās pastāstīja fakultātes dekāns
profesors Agris Ņikitenko un asociētais profesors
Jānis Kampars. Viņi iepazīstināja ar fakultātes pētījumiem un izstrādnēm, kas varētu būt noderīgas
arī pašvaldībām, piemēram, par videonovērošanu
bez operatora pie pults, intelektuāliem satiksmes
organizācijas risinājumiem, ceļu uzturēšanas darbu kontroli un atskaišu sagatavošanu, sabiedriskās
kārtības uzturēšanu un pārkāpumu automātisku
noteikšanu, energoefektivitāti un ēku aprīkošanu ar
dažādiem sensoriem, lai atrastu pareizo enerģijas
patēriņu, daudzrobotu sistēmu, IT pārvaldību u.c.
Par uzņēmējdarbību reģionos, ekonomiskajiem aspektiem un nodarbinātību savu viedokli pauda gan
lielu uzņēmumu vadītāji, gan pašvaldību pārstāvji. AS
“Latvijas finieris” Padomes priekšsēdētājs un RSEZ
SIA “Verems” Padomes loceklis Uldis Biķis atklāja,
kas var palīdzēt veidot kokapstrādes nozares un arī
visas valsts attīstību. Viņu papildināja Jānis Staris,
kurš vada uzņēmumu “Verems” – vienu no pasaulē
lielākajiem saplākšņa lielo plākšņu ražotājiem. Abi
uzņēmēji uzskata, ka sabiedrībā jāmaina attieksme
pret nodokļiem: ja tos neiekasē, tad nav resursu,
no kā apmaksāt vajadzības. “Latvijas finieris”, izvēloties sadarbības partnerus, ņem vērā viņu nodokļu
nomaksu, jo no tā var secināt, vai potenciālie partneri nav “pelēkās zonas” pārstāvji. “Verema” vadītāji mudina šādu pieeju izvērst arī citiem, savukārt
godā celt tos uzņēmumus, kas maksā lielas algas un
nodokļus, tā veicinot attīstību valstī. Vēl viens viņu
aicinājums: izglītot cilvēkus un veidot mūžizglītību,
jo tā ir sistēma, kas palīdz atrast vajadzīgo virzienu.

Lūznavas attīstība saistās arī ar armiju un zemessardzi, jo bijušajā Lūznavas tehnikumā kopš šīs ziemas saimnieko vīri (un arī dāmas) formastērpos. Izpilddirektoru priekšā stājās majori Aivis Baļčūns un
Oskars Omuļs, kuri iepazīstināja ar Zemessardzes
3. Latgales brigādes uzdevumiem šajā reģionā un
nākotnes plāniem.
Izpilddirektoru sanāksmes dalībniekiem bija iespēja gan aplūkot kaujas tehniku un ekipējumu un aprunāties ar zemessargiem, gan tikties ar vairākiem
Rēzeknes novada uzņēmējiem un nomēģināt viņu
garšīgo piedāvājumu, gan apskatīt Latgales jūgendstila pērles – Lūznavas muižas – dibinātāju Kerbedzu mantojumu, kas atdzimst no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kurā mīt MŪZA.
Vairāk lasiet un prezentācijas meklējiet šeit.

Par notikumiem meža nozarē un vides aizsardzībā
un par sadarbību ar pašvaldībām stāstīja “Latvijas
valsts mežu” (LVM) Valdes loceklis korporatīvo attiecību viceprezidents Edvīns Zakovics. LVM ne tikai nodarbojas ar saimniecisko darbību (84%), bet

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece,
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

Dr. oec. Andris Miglavs, Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis
un Dr. oec., Dr. phys., LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis).
2. Par pašvaldību deputātu tiesībām atteikties no
atlīdzības (informēs LPS padomnieces Kristīne Kinča un Vineta Reitere).

Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēde notiks
13. augustā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).

3. Par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” (Iekšlietu ministrijas priekšlikums) (informēs LPS padomnieces Kristīne Kinča un Vineta Reitere).

Darba kārtība:

4. Dažāda informācija.

1. Par alternatīvo piedāvājumu – “Latvijas teritoriju attīstības pārvaldības reforma” (informēs

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS MEDIJOS
* LNT ziņās LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa
komentārs par administratīvi teritoriālo reformu
un ministra Jura Pūces reģionālo vizīšu noslēgumu
(šeit).
* 1. augustā “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Pūce runā,
pašvaldības neklausās. Un otrādi” (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

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

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, 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 kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 19 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 16 no tiem ir saskaņoti, bet
trīs nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

VSS-661 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 27, Rīgā, pārdošanu”
VSS-659 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos nr. 676
“Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai””
VSS-708 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums
Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas
pamatprincipiem””
VSS-707 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums
Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apro
priācijas izmaiņas””
VSS-709 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums
Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””
VSS-683 – Par informatīvo ziņojumu “Par atbildības izvērtējumu
zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā”
VSS-731 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos nr. 390 “Dabas
lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””
VSS-67 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”
VSS-714 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””
VSS-738 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””
VSS-699 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā
īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”
VSS-728 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374 “Valsts
informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””
VSS-704 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli””
VSS-695 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”
VSS-733 – Par likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības
plānošanas likumā”
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29.07.2019. 11.07.2019.

Jā

29.07.2019. 11.07.2019.

Jā

29.07.2019. 18.07.2019.

Jā

29.07.2019. 18.07.2019.

Jā

29.07.2019. 18.07.2019.

Jā

29.07.2019. 11.07.2019.

Jā

30.07.2019. 18.07.2019.

Jā

30.07.2019. 11.07.2019.

Nē

31.07.2019. 18.07.2019.

Jā

01.08.2019. 18.07.2019.

Jā

01.08.2019. 18.07.2019.

Jā

01.08.2019. 18.07.2019.

Jā

01.08.2019. 18.07.2019.
02.08.2019. 18.07.2019.
02.08.2019. 18.07.2019.

Jā
Jā
Nē

16. VSS-724 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi””
17. VSS-691 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos nr. 1035 “Kārtība,
kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un
dejas izglītības programmas””
18. VSS-702 – Par likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”
19. VSS-703 – Par likumprojektu “Grozījumi Mobilizācijas likumā”

02.08.2019. 18.07.2019.
Nē
02.08.2019. 18.07.2019.
Jā
02.08.2019. 18.07.2019.
02.08.2019. 18.07.2019.

Jā
Jā

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Domnīca “Providus” meklē iedzīvotāju
līdzdalības veiksmes stāstus

* Pašvaldība izmanto mobilo aplikāciju iedzīvotāju
sūdzību uzklausīšanā par vajadzīgajiem uzlabojumiem pilsētā; pašvaldība daļēji ieviesusi iedzīvotāju līdzlemtu budžetēšanu – iesaistot iedzīvotājus
lemšanā par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu iedzīvotāju iniciatīvām (cesuprojekti.lv), izmanto citus
radošus sadarbības veidus (Cēsu novads).

Domnīca “Providus” meklē
iedzīvotāju līdzdalības veiksmes stāstus Latvijas pilsētās un novados un aicina atsaukties pašvaldības, kurām
ir ar ko lepoties.

* Pašvaldība izveidojusi interaktīvu karti, ar kuras
palīdzību iedzīvotāji var ietekmēt, kur pilsētā izvieto atkritumu šķirošanas konteinerus, kur tie jāapkopj utt. (Alūksnes novads).

Tiek meklēti veiksmīgi piemēri, kad pašvaldības,
jēgpilni un nebaidoties eksperimentēt, veido saikni
ar iedzīvotājiem un biedrībām – iesaistot biedrības
un neformālās grupas novada dzīvē, lēmumu pieņemšanā, pašvaldības aktivitātēs, veicinot iedzīvotāju līdzdalību. Inovatīvos un veiksmīgos piemērus
apkopos pētījumā, un tas kalpos par iedvesmas
avotu pašvaldībām, kuras vēl meklē labākos veidus, kā stiprināt saikni ar iedzīvotājiem un aktivizēt
viņus līdzdarbībai.

* Pašvaldības deleģējuma līgumi darbam ar jauniešiem – jauniešu mājas (Aizputes novads, Ventspils).
* Regulāri iedzīvotāju forumi un konferences
(Alūksnes novads un Talsu novads).
* Pašvaldība iesaistījusi iedzīvotājus pašvaldības
budžeta līdzekļu piešķiršanā vai pārdalē, izmantojot elektronisku balsošanu vai organizējot to citādi,
iedzīvotāju viedokli ņemt vērā lemjot (Mazsalacas
novads).

Daži piemēri, ko “Providus” apzinājis līdz šim.
* Pašvaldība ir atradusi inovatīvu pieeju, kā strādāt ar senioriem, iesaistot viņus jēgpilnā un saturīgā brīvprātīgajā darbā pašvaldības iestādēs, citās
institūcijās; pašvaldība mērķtiecīgi aktivizē sociāli
izolētākos iedzīvotājus nomaļās teritorijās, mērķtiecīgi iesaistot pašvaldības finansētā mūžizglītības
programmā (Gulbenes novads).

* Pašvaldības regulāri rīko elektronisku balsošanu,
lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par satiksmes
organizēšanu, sabiedriskā transporta pieturu izvietošanu, par dažādiem novada dzīves jautājumiem
(vairākas pašvaldības).
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Domnīca “Providus” vēlas gūt ieskatu pašvaldību
un iedzīvotāju (arī biedrību) sadarbības inovatīvajos modeļos, iespējami plaši aptverot Latvijas novadu karti. Ja jūsu pārstāvētajā pašvaldībā ir veiksmīgi piemēri, kas varētu iedvesmot citas pašval-

dības, sazinieties ar domnīcu “Providus” līdz 9. augustam, rakstot uz e-pasta adresi liga.stafecka@
providus.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
varat rakstīt uz norādīto e-pasta adresi vai zvanīt
pa tālruni 26363531.

Nestrādājoši jaunieši var pieteikties
bezmaksas mācībām 40 profesijās

ra dizainera asistents, telekomunikāciju tehniķis,
tūrisma pakalpojumu konsultants un citas.
Uzņemšanas noteikumi
Mācību priekšrocības
Profesiju saraksts
Lai pieteiktos mācībām, jaunietim jābūt vecumā no
17 līdz 29 gadiem un nestrādājošam. Nepieciešama vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība,
taču var būt iegūta arī augstākā izglītība. Ja jaunietim jau ir profesionālā kvalifikācija, tai jābūt iegūtai
agrāk par 12 mēnešiem pirms mācību uzsākšanas
Jauniešu garantijā.

Līdz 30. augustam 22 profesionālās izglītības ie
stādēs visā Latvijā turpinās Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz
29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību un ir bez
darba. Mācības bez maksas pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt pusotra
gada laikā.

Potenciālie mācību reflektanti nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī
nevar būt pilna laika studenti, bet drīkst būt nepilna laika izglītības programmu studenti, reģistrēti
bezdarbnieki un saņemt bezdarbnieka pabalstu.
Mācību laikā audzēkņi var saņemt dažāda veida
atbalstu – stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī
par sekmīgu mācīšanos, apmaksātu vietu dienesta
viesnīcā un nepieciešamos mācību līdzekļus. Mācību noslēgumā ir jādodas kvalifikācijas praksē, kuras laikā apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja
nepieciešams.

Jauniešu garantijas noslēdzošajā uzņemšanā piedāvājumā ir 40 ar darba devējiem un nozares eks
pertiem saskaņotas profesijas. To klāstā ir tādas
līdz šim pašu jauniešu pieprasītas profesijas kā
pavārs, konditors, grāmatvedis, SPA speciālists,
automehāniķis, loģistikas darbinieks, auklis, klientu apkalpošanas speciālists, finanšu darbinieks,
programmēšanas tehniķis un citas. Jaunajā mācību
gadā jauniešiem piedāvā apgūt arī jaunas vai pēc
jauniem standartiem izstrādātas profesijas, piemēram, restorāna pavārs, ainavu būvtehniķis, interje-

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras lapā.

Forums “Pašvaldība –
digitālās sabiedrības
veidotāja”

veidotāja”, kas norisināsies 24. septembrī “Swedbank” centrālajā ēkā un ko organizē “ZZ dats”,
“Swedbank”, LVRTC un “Hansab”.

Pašvaldību pārstāvjus aicina uz forumu “Pašvaldība – digitālās sabiedrības

Foruma mērķis ir vairot ideju, zināšanu un pieredzes
apmaiņu pašvaldību starpā, dalīties ar labo praksi,
kā arī diskutēt par aktuālajiem izaicinājumiem un
6

problēmām digitālas sabiedrības veidošanā.

varēs gūt praktisku ieskatu “ZZ dats” risinājumos.

Dalībniekus gaida intensīva vienas dienas programma, kurā paredzēts apskatīt šādus jautājumus:

Inovatīvu tehnoloģiju risinājumu uzņēmums “Hansab” klātienē demonstrēs dažādus drošības risinājumus:

– digitālā plānošana;
– IKT nākotnes attīstības redzējums valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanā;
– infrastruktūra kā investīcija reģionu attīstībai;

– biometriskās piekļuves kontroles sistēmu – atpazīšanu pēc acs zīlītes, pirkstu nospieduma,
plaukstas, sejas;

– publiskā drošība u.c.

– videonovērošanas platformu.

Visas dienas garumā būs iespēja tīkloties ar citu
pašvaldību vadītājiem, darbosies infostends, kur

Foruma programma un reģistrācija pieejama šeit.
Reģistrācija atvērta līdz 4. septembrim.

Tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera
Latvijā 2019”

Aicinām darba devējus jau tagad reģistrēties Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.
eu piemērotu darbinieku atrašanai, publicēt vakances un ievietot prezentācijas sava uzņēmuma
starptautiskās atpazīstamības veicināšanai. Savukārt darba meklētājus Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu aicinās reģistrēties
pasākuma dienā – 26. septembrī –, kad no plkst. 10
līdz 16 viņiem būs iespēja tiešsaistē pieteikties vēlamajai vakancei un ar darba devēju saskaņot darba intervijas laiku. Gan darba devējiem, gan darba
meklētājiem dalība tiešsaistes pasākumā 26. septembrī būs pieejama no jebkura datora vai viedierīces ar interneta pieslēgumu.

26. septembrī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
un Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES)
Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu rīko starptautisku tiešsaistes darba dienu
“Darbs un karjera Latvijā”, piedāvājot Latvijas darba
devējiem iespēju atrast kvalificētus un motivētus
darbiniekus, bet darba meklētājiem – darbu Latvijā.

Lai piedalītos tiešsaistes darba dienā, ir jāreģistrē profils Eiropas darba dienu platformā www.
europeanjobdays.eu un jāpiesakās pasākumam
“Darbs un karjera Latvijā” (šeit).

Tiešsaistes darba diena norisināsies Eiropas darba
dienu platformā www.europeanjobdays.eu, kur
darba devēji varēs izveidot sava uzņēmuma elektronisko profilu, reģistrēt vakances, ievietot informāciju par uzņēmumu, saņemt potenciālo kandidātu CV un pasākuma dienā – 26. septembrī – no
plkst. 10 līdz 16 tiešsaistē tikties ar darba meklētājiem virtuālās darba intervijās.

Pasākumā piedalīsies arī Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, kuri atbildēs uz reģistrēto lietotāju jautājumiem
par darba un dzīves apstākļiem Latvijā, darba līguma veidiem, sociālajām garantijām, nodokļiem
u.c.

Piedalīties tiešsaistes darba dienā varēs darba
meklētāji, kuri dzīvo Latvijā vai citviet pasaulē. Tas
būs arī sava veida tilts, kas savienos mūsu valsts
darba devējus un Latvijas valstspiederīgos darba
meklētājus, kuri šobrīd dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū.

Tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera Latvijā”
tiek rīkota sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru, Valsts darba inspekciju, Valsts
ieņēmumu dienestu, “Tele2” sociālo kustību “Latvija strādā” un projektu Your Move.

Gan darba devējiem, gan darba meklētājiem dalība
pasākumā ir bez maksas.
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Papildu informācija pie Eiropas darba dienas EURES
koordinatoriem Latvijā Ilzes Luīzes Mihailovas (Ilze-

Luize.Mihailova@nva.gov.lv; 67870976) vai Andra
Segliņa (Andris.Seglins@nva.gov.lv; 63429422).

Izglītības forums “Iespēju tilts. Izaugsmes
domāšana ar Kerolu Dveku”

vācijas un personīgās pilnveides jautājumos Kerola
Dveka.
Šajā konferencē tiks diskutēts, kā sevī, audzēkņos,
tuviniekos un kolēģos attīstīt izaugsmes domāšanu.
Pasaules slavu iemantojusī profesore šogad uzstāsies tikai četrās Eiropas pilsētās – Londonā, Kopenhāgenā, Utrehtā un Rīgā. Viņa ir saņēmusi vairākus
nozīmīgus apbalvojumus par ieguldījumu izglītības
psiholoģijā, 2017. gadā viņa bija viena no diviem
3,9 miljonus dolāru vērtās Yidan balvas laureātiem,
ir uzstājusies pasaules lielākajās auditorijās un kļuvusi par vispasaules autoritāti pedagoģiskajā psiholoģijā.
Konferences programma un reģistrēšanās: https://
iespejutilts.lv/.

5. septembrī pirmo reizi Baltijā klātienē izglītības
forumā “Iespēju tilts. Izaugsmes domāšana ar Kerolu Dveku” uzstāsies Stenfordas Universitātes
(ASV) profesore, pasaules vadošā pētniece moti-

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Eiropas Jauniešu parlamenta sesija
Ventspilī

sijas (Kurzemes–Zemgales, Rīgas un Vidzemes–Latgales) un vienu nacionālo konferenci, kas parasti
norisinās vasarā un pulcē vairāk nekā simt dalībniekus no vairākiem Latvijas reģioniem un visas
Eiropas, iesaistoties diskusijās par Eiropā aktuālām
problēmām. 14 delegāti no Latvijas ik gadu tiek
izvirzīti uz divām EJP starptautiskajām konferencēm. EJP Latvijas pasākumos kā delegāti piedalās
9.–12. klašu audzēkņi, savukārt kā pasākumu organizatori, komiteju vadītāji, konferenču žurnālisti,
viceprezidenti un prezidenti pasākumos piedalās
arī studenti un citi jaunieši vecumā līdz 26 gadiem.

Lai savu vasaru padarītu
krāsaināku un piedzīvojumiem bagātāku, iepazītu
citas kultūras un cilvēkus
gan no Latvijas, gan visas
Eiropas, uzlabotu angļu
valodas prasmes un uzzinātu daudz ko jaunu par
sevi, Eiropu un pasauli mums apkārt, jaunieši var
pieteikties Eiropas Jauniešu parlamenta pasākumam Ventspilī.

Šogad viena no EJP reģionālajām sesijām no 13.
līdz 19. augustam norisināsies Ventspilī. Dalībniekiem nodrošinās ēdināšanu, nakšņošanu, kā arī nepieciešamos materiālus.

EJP ir viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem, un kopš projekta idejas izveidošanas 1987. gadā jau vairāk nekā 27 000 jauniešu
piedalījušies reģionāla, nacionāla un starptautiska
mēroga sesijās. Šobrīd EJP ir pārstāvēts 40 valstīs.

Vairāk par EJP lasiet šeit. Video no pagājušā gada
pasākuma var noskatīties šeit. Piesakoties pasākumam, jāaizpilda anketa: https://ej.uz/ventspils19.

Katru gadu EJP-Latvija organizē trīs reģionālās se8

Notiek dalībnieku reģistrācija BeActive
Pludmales spēlēm Rīgā

Ūdens sporta veidos var pieteikties sacensībām
peldēšanā atklātā ūdenī, burāšanā, SUP airēšanā
un akvatlonā (skriešana–peldēšana–skriešana).

Rīgas svētkos 17. un 18. augustā Lucavsalā un
Ķīpsalas pludmalē risināsies BeActive Pludmales
spēles – vasaras sportiskākais tautas sporta pasākums vairāk nekā 20 sporta veidos ikvienam,
kas vēlas piedzīvot fiziskās aktivitātes mūsdienīgā
pludmalē un uz ūdens.

Divu dienu garumā Lucavsalā un Ķīpsalas pludmalē notiks virkne sportisku aktivitāšu. Jebkurš interesents aicināts izmēģināt sev interesējošo sporta
veidu tā pārstāvja vadībā.
Varēs izmēģināt kāpšanas sportu, petanku, virves
vilkšanu un sēdvolejbolu un dzīvot līdzi paraugdemonstrējumiem šajos sporta veidos. Ar iespaidīgiem trikiem skatītājus izklaidēs triāla kluba “Karters” riteņbraucēji. BeActive Pludmales spēļu mazākie dalībnieki neizsīkstošo enerģiju aicināti īstenot bērnu vieglatlētikas aktivitātēs (Kids Athletics).

Viens no Pludmales spēļu attīstības mērķiem – paplašināt #BeActive kustību, aktīvi piedāvājot idejas
pieejamai, iekļaujošai un aizraujošai fiziskajai aktivitātei jaunā vidē.
Spēļu programmā – sacensības, iespēja izmēģināt
sporta veidus speciālistu vadībā, paraugdemonstrējumi un izklaidējošas nodarbes mūsdienīgā
pludmalē un ūdenī pavisam 24 sporta veidos.

Vienlaikus risināsies aktivitātes ģimenēm sacensībā par galveno balvu – dalību BeActive Pludmales
spēlēs Portugālē.

Ar iepriekšēju reģistrāciju pludmalē notiks skrējiens un nūjošana 5 km un 10 km distancēs, pludmales volejbols (3 pret 3), skeitbords, pludmales
trīscīņa (šaušana, peldēšana, skriešana), pludmales handbols, florbols (3 pret 3), pludmales teniss,
tautasbumba, krosmintons un pludmales futbols.

Vairāk informācijas un reģistrācija sacensībām vietnē www.pludmalesspeles.lv līdz 12. augustam.
Sporta veida izmēģinājumiem un individuālajām
nodarbībām varēs pieteikties sacensību vietā bez
iepriekšējas reģistrācijas.
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Priekules novadam – 10, Ikara svētkiem –
16

tu Grāveli dziedās Priekules novada konkursa “Cālēns” laureāti un Priekules kultūras nama popgrupa
“Pipari”. No plkst. 12:30 līdz 14 turpināsies muzikālais maratons, kurā koru grupas dziedās Priekules ielās un tornīša skatuvē, bet plkst. 13 Priekules
ev. luteriskajā baznīcā interesentiem par lidotājiem
Kurzemes hercogistē, arī Priekules Ikaru, stāstīs
Jelgavas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis
Barševskis. Plkst. 14:30 tornīša skatuvē uzstāsies
Latvijas Nacionālā teātra ansamblis “Greizais ratiņš”, no plkst. 16 līdz 17 pie multihalles varēs vērot
ielu vingrotājus, savukārt plkst. 17 tornīša skatuvē
Gramzdas amatierteātris izrādīs “Brango ķērienu”.
Svētku lielkoncerts “Kopā ar Maestro” notiks multihalles lielajā arēnā un sāksies plkst. 19. Dienas gaitā dažādas aktivitātes paredzētas arī svētku jaunākajiem dalībniekiem. Svētku izskaņā – nakts balle,
pusnaktī – uguns sveiciens no cirka.

Priekules novadā norisināsies jau 16. Ikara svētki,
kas šoreiz sakrīt ar novada desmito gadskārtu.
Svētku ieskaņā 9. augustā plkst. 20:30 multihallē
notiks 5. Priekules muzikālās kalpošanas festivāla
atklāšanas koncerts, bet plkst. 23 tiks dots starts
nakts orientēšanās sacensībām pa Priekuli “Ikara
nakts lidojums”.
Ikara svētku dienā 10. augustā programma sāksies
plkst. 8 no rīta ar Priekules modināšanu, kad pilsētas ielās izbrauks jautras ekipāžas, bet plkst. 11
pilsētu pieskandinās svētku gājiens “Prieka kods”
ar maršējošiem bundziniekiem “Drumline Latvia”
un Kazdangas pūtēju orķestri. Pēc svētku atklāšanas ceremonijas plkst. 11:30 stadionā pasākuma
dalībniekus aicinās uz tornīša skatuvi, kur koncertā
“Cālēni un pipari” kopā ar Dailes teātra aktieri Gin-

Ar pilnu pasākuma programmu var iepazīties šeit.
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Festivāls “Sansusī” aicina uz Aknīstes
novada Susēju

gumā skatītājiem būs iespēja virtuāli vērot mežus
dažādās pasaules vietās un dzirdēt to skaņu ainavas, reflektējot par savām attiecībām ar dabu un
mežu, kura nozīme klimata pārmaiņu skartajā pasaulē kļūst arvien lielāka.
““Sansusī” ir alternatīvais kamermūzikas festivāls,
taču katru gadu programmā nāk pa kādam žanram klāt. Vienu gadu tas bija laikmetīgais cirks, citu
gadu – laikmetīgā deja, šogad tā ir telpas dramat
urģija. Tādēļ tas kļuvis par starpdisciplināru mākslu
festivālu, taču tā pamatā vienmēr būs kamermūzika,” skaidro festivāla mākslinieciskais vadītājs Armands Siliņš.

Alternatīvais kamermūzikas festivāls “Sansusī” notiks no 9. līdz 11. augustam Aknīstes novada Susējā. Tajā līdzās akadēmiskajai un pasaules mūzikai
varēs apmeklēt arī teātra un dejas izrādes. Festivālam īpašo noskaņu piešķir laikmetīgās mākslas
parādību un dabas ciešā mijiedarbe.

Mūzikas sadaļā festivāla apmeklētāji šogad dzirdēs
koncertu, kurā senā mūzika tiek sakausēta ar mūsdienu elektroniskās mūzikas elementiem, kā arī
skanēs laikmetīgā un pasaules mūzika ar mūziķiem
no Francijas. Kā ierasts, notiks koncerts rītausmā,
savukārt tradicionālajos instrumentālistu “kautiņos” būs elektroniski skaņu eksperimenti. Paredzēts arī koncerts ar laikmetīgās kormūzikas skaņdarbiem. Enerģiskām dejām varēs ļauties krāšņajā
pūtēju ansambļa zaļumballē. Festivālā iekļautas arī
teātra, dejas un pieredzes izrādes bērniem un pieaugušajiem. Sekojot tradīcijai, arī šogad pilnu festivāla programmu varēs uzzināt un piedzīvot tikai uz
vietas festivālā.

Arī šogad festivāla rīkotāji programmā iekļāvuši līdz šim nebijušus notikumus. Viens no tiem –
“TAAT” (“Theater as Architecture, Architecture as
Theater”) kompānijas dramaturģiskās arhitektūras
performance “HALL07”, kurā skatītāji pieredzēs telpu kā teātra notikumu. Mākslinieki izmantos materiālus no festivāla apkārtnes un būvēs teātra telpu
brīvā dabā, tādējādi radot jaunu šķautni ilgstošajā
“HALL33” projektā, kurā tapušas jau sešas performatīvu telpu instalācijas dažādās valstīs un kuru iecerēts noslēgt 2033. gadā.
Mākslinieki no Nīderlandes sadarbosies ar apmeklētājiem virtuālās realitātes darbnīcā, skenējot festivāla teritoriju iekļaujošo mežu. Darbnīcas noslē-

Vairāk informācijas: sansusi.lv; facebook.com/sansusifestivals/; instagram.com/festivalssansusi/.

Mazie opermūzikas un mākslas svētki
Mazsalacas novada Sēļu muižā

10. augustā Sēļu muižā apmeklētājus jau sesto
gadu priecēs Mazie opermūzikas un mākslas svētki. Šoreiz pasākumā, pateicoties “Latvijas valsts
mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes
kultūras programmai, skanēs opermūzikas nakts
koncerts “Figaro Sēļu muižā”.
Svētki sāksies plkst. 21. Muižas izstāžu zālē atklās
jaunās mākslinieces Elīzas Jaunzemes pirmo personālizstādi “Meklējot…”. Stallī būs apskatāma keramiķes Sanitas Mickus jubilejas personālizstāde
“Māla varā” un tradicionālā izstāde “Ziedi manā
dārzā”. Pasākuma laikā apskatāmas vēl četras izstādes: mākslinieces Ingas Pērkons personālizstāde
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“VasarOTAS ainavas”, porcelāna figūriņu kolekcija
(Zviedrija), muzeja un pētniecības centra “Latvieši
pasaulē” veidotā tekstilmozaīka “Stāstu sega Latvijai 100” un Sniedzes Sproģes privātkolekcijas alus
kausu izstāde.

ga Amadeja Mocarta komiskās operas jeb “operas
bufa” “Figaro kāzas” jautrais stāsts, kas savu popularitāti un skatītāju mīlestību nav zaudējis arī mūsdienās. Koncertā piedalīsies Rihards Mačanovskis
(bass), Rihards Millers (baritons), Perīna Madefa
(Francija, soprāns), Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), Ilona Bagele (mecosoprāns), Laura Grecka
(mecosoprāns) un svētku kamerorķestris diriģenta
Andra Veismaņa vadībā.

Plkst. 22 muižas estrādē notiks opermūzikas nakts
koncerts “Figaro Sēļu muižā”. Koncertprogrammā
īpaši akcentēts izcilā austriešu komponista Volfgan-

Jūrkalnes etnogrāfiskajam ansamblim
“Maģie suiti” – 60

Vilis Bendorfs risinās sarunu “Jūrkalnes dižās sui
tenes”, apskatot dižo teicēju Marijas Lāces un
Marijas Rudzājas veikumu. Plkst. 15 Tautas nama
izstāžu zālē atklās Daces Dēliņas-Lipskas gleznu izstādi “Saucējas”, kurā parādīsies ne tikai krāšņums,
košums, krāsas un ziedēšana, bet arī suitu raksturs
un spēks, savukārt plkst. 18 Ugunspļavā būs “Maģo

10. augustā Ventspils novada Jūrkalnē notiks etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” dziedāšanas
svētki. Tie sāksies plkst. 13 Tautas nama zālē, kad
režisore Dace Micāne-Zālīte un etnomuzikologs
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pavadīts neviens saviesīgs pasākums, kurā sievas
nebūtu apdziedājušas viesus. Plaša apdziedāšanās
parasti notika pie kāzu galda. Pēc II pasaules kara
suitu sievas sevi plašākai publikai kā ansamblis pieteica 1959. gadā kolhoznieku pasākumā Popes estrādē, kur sievu dziedājums izvērties par koncerta
naglu. Pēc tam dziedātājas kļuva arvien populārākas. Sākumā vietējos pasākumos, vēlāk jau plašākā
publikā skanēja suitu asprātīgās dziesmas.
Kolektīvam ir bijuši dažādi nosaukumi, bet savu
60 gadu jubileju tas sagaida kā etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”, ko kopš 2000. gada vada Ilga
Leimane. Ansambļa sastāvā darbojas piecas enerģiskas, atraktīvas un uzņēmīgas dalībnieces, kurām
ir liela vēlme parādīt savu lielo dziesmu pūru, palīdzēt un uzmundrināt līdzcilvēkus, padarot ikdienu
nedaudz krāšņāku un dvēselē bagātāku. Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma un suitu tradīciju vērtību
saglabāšanu un popularizēšanu.

suitu” dižošanās un viesu apsveikumi koncertā “Kādus redzu ciema ļaudis, tādu laižu valodiņu”. Pēc
tam – lustīga dancošana kopā ar kapelu “Suitu muzikanti”.
Jūrkalnē suitu dziedāšanas tradīcijas veidojušās
ļoti sen. Garais suitu sauciens senos laikos skanējis
vasaras svētdienu vakaros, sapulcējoties kaimiņu
meitām. Burdonā parasti dziedāja sievietes. Nav

Izstāde-gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”

“Mērnieku laiki jau nu būs mūža garumā vienmēr,
jo, kā sacīt jāsaka, vienmēr kāds tīko otra daļu…”
(Ķencis)
10. augustā Jaunpiebalgā jau četrpadsmito reizi
notiks izstāde-gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”.
Kā allaž, pasākuma diena un vakars solās būt notikumiem bagāts, ar muzikālām, garšīgām, sportiskām, izzinīgām, jautrām un darbīgām aktivitātēm:
runas vīri, danču un dziesmu meistari apspriedīs
jauno robežu plānu. No rīta gaismas priecēs plašs
vietējo un tālāku amatnieku, mājražotāju un fabrikantu tirgus, kā arī kāds padižosies ar savu veikumu
un lielmanību. Visas dienas garumā gaidāmas izdarības Mērnieku laiku garā.
Brauc pats un aicini citus!
Sīkāka informācija: www.jaunpiebalga.lv.
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Pasākums “Mana ģitārspēle vasarai”
Kuldīgas novada Vārmē

stabuli, koka tauri un kokli, Edgara Vilmaņa kahonu, vargānu, kokli, kalimbu un lietuskoku, Andreja
Šulca ģitāras, Gunta Niedoliņa kokles un bundziņas, Mārtiņa Jurciņa perkusijas un ģitāras, Valtera
Reiznieka cītarkokli un Ingara Rancēviča altu, vijoli
un rondu.

10. augustā Vārmes muižas parkā un estrādē notiks ģitārmūzikai veltīts pasākums “Mana ģitārspēle vasarai”. Pasākuma pirmajā daļā plkst. 14
interesenti varēs iepazīties ar Latvijā izgatavotiem
mūzikas instrumentiem. Pēc plkst. 16 varēs vērot
aizraujošus ģitārspēles dueļus, kuros uzstāsies profesionāli ģitārspēles meistari. Pasākuma trešajā
daļā, kas plkst. 19 notiks Vārmes brīvdabas estrādē
“Liepu birzs”, varēs baudīt ģitārmūzikas koncertu,
kas parādīs šā instrumenta spēles daudzkrāsainību
un daudzveidību.

Dalību koncertā apstiprinājuši ģitāristi Miks Akots,
Tomass Mažrims un Armands Rutkovskis. Koncerta programmu veidos dažādas stilistikas mūzika no
akustiskajiem spēlējumiem līdz mūsdienu kompozīcijām.
Pasākuma “Mana ģitārspēle vasarai” mērķis ir aicināt iedzīvotājus iepazīt ģitārspēles daudzveidību, iepazīt Latvijā izgatavotus instrumentus un to
meistarus, aicināt atrast savu sirdslietu, kā arī piedāvāt augstvērtīgu kultūras pasākumu ārpus pilsētas. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Izstādē varēs redzēt savā jomā atzītu un labi zināmu meistaru gatavotus instrumentus – Anša Alkšņa ģitāras, Valda Andersona ieviņas, cītaras un
mandolīnas, Eduarda Klinta dūdas, celmu bungas,
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Ventspils aicina iepazīt koncertzāli “Latvija”

Biļetes var iegādāties interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā
arī koncertzāles “Latvija” kasē. Maksa par ekskursiju – 2,50 eiro vienai personai. Skolēniem, studentiem, senioriem, personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem – 1,50 eiro. Bērniem līdz
7 gadu vecumam ekskursija bez maksas.

Nedēļu pēc atklāšanas ikviens interesents var doties apskatīt koncertzāli “Latvija”. Pirmās ekskursijas gida pavadībā notiks trešdien, 7. augustā,
plkst. 12 un 17.
Turpmāk viesi tiks gaidīti divas reizes nedēļā: 8.,
13., 15., 20., 22., 27. un 29. augustā.

Grupām, kas vēlas koncertzāli apskatīt ārpus izsludinātajiem ekskursiju laikiem, viesošanās jāpiesaka
vismaz trīs dienas iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 26747707 vai rakstot uz e-pasta adresi anna.
zagorska@ventspils.lv.

Ekskursijā būs iespēja apskatīt koncertzāles Lielo
un Mazo zāli, mūzikas bibliotēku, skaņu ierakstu
studiju, kā arī ielūkoties Mūzikas vidusskolas telpās.

Foto: Raimonds Birkenfelds

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

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
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