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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Valsts prezidents vienojas par sadarbību
ar Pašvaldību savienību

darbību ar Latvijas novadus un pilsētas pārstāvošo
nevalstisko organizāciju.

Valsts prezidents Egils Levits 8. augustā Rīgas pilī
tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Gintu Kaminski un vienojās par turpmāku sa-

Sarunā liela uzmanība tika pievērsta viedokļu apmaiņai par valdības plānoto administratīvi teritoriālo reformu un pašvaldību redzējumam par Latvijas

reģionu nākotni, attīstības iespējām un dažādu pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem.

savas vietas attīstību.
Tāpat prezidents izteica atbalstu diskusijām par iespēju vēlēšanu apvienībām startēt pašvaldību vēlēšanās.

E. Levits izteica savu skatījumu uz demokrātiskās
pārstāvniecības jautājumiem pašvaldību pārvaldībā, stiprinot iedzīvotāju piederību un atbildību par

Teksts un foto: Valsts prezidenta kanceleja

LPS un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācija tiekas ar labklājības ministri

tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) komunikāciju ar bāriņtiesām, arī saistībā ar veiktajām pārbaudēm atsevišķās bāriņtiesās.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, uzsākot sarunu,
uzsvēra: “Pilnveidojot bērnu tiesību aizsardzības
sistēmu un metodiskās vadlīnijas bāriņtiesu darbībai, svarīgi ņemt vērā līdzšinējās labās prakses piemērus un sadarbības modeļus un nesagraut to, kas
šobrīd ir kvalitatīvs.”
LBDA Valdes priekšsēdētāja Aurika Zīvere aicināja
nevispārināt informāciju bāriņtiesu darba jautājumos, jo tas ļoti apgrūtina jau tā smago ikdienas
darbu un mazina uzticēšanos visām bāriņtiesām,
lai gan lielākā daļa bāriņtiesu strādā profesionāli un
pēc labākās sirdsapziņas. LPS aicināja rast iespēju
VBTAI plānotās pārbaudes bāriņtiesās saskaņot laicīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos pārbaudei. Tas neattiecas uz ārkārtas pārbaudēm, kur svarīgi ir rīkoties
nekavējoties. Sarunā apsprieda arī audžuģimeņu
atbalsta centru darbību un iespējamo izvērtēšanu
un audžuģimeņu svarīgo lomu.

9. augustā pēc LPS un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas (LBDA) iniciatīvas notika tikšanās
ar labklājības ministri Ramonu Petraviču un Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai klātienē pārrunātu turpmāko sadarbību, izrunātu pēdējā laikā
publiskajā telpā izskanējušos apgalvojumus, kas
grauj uzticēšanos visām bāriņtiesām kopumā, par
bāriņtiesu neieinteresētību un pretdarbību bērnu
ievietošanai ģimeniskā vidē. Tiekoties LPS aicināja
pēc iespējas drīzāk sākt bērnu tiesību aizsardzības
sistēmas pilnveidošanu, aktualizēja bāriņtiesu metodiskās vadības jautājumu, pārrunāja Valsts bērnu

Plašāka informācija šeit.
Ilze Rukute,
LPS Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste

LPS: esam ieinteresēti nodrošināt
cilvēkiem ērtas un modernas atkritumu
apsaimniekošanas iespējas

miem, un sarunu epicentrā ne pirmo reizi
nonākusi arī dzērienu
iepakojuma
depozīta sistēma. Patiesības
labad jāpiebilst, ka
pašvaldībām primārā
interese ir tīra un sakārtota vide un tikai
pakārtoti – ar kādām

8. augustā žurnāla “IR” vietnē publicēts LPS priekšsēža Ginta Kaminska viedokļraksts, kurā atspoguļotas pašvaldību intereses saistībā ar dzērienu iepakojuma §depozīta sistēmas ieviešanu.
Publiskajā telpā jau kādu laiku virmo diskusijas par
dažādiem atkritumu apsaimniekošanas jautāju2

metodēm to sasniedz. Lai iedzīvotāji gribētu dzīvot, strādāt un veidot ģimeni savā pilsētā vai novadā, ikviena pašvaldības vadītāja interesēs ir pārraudzībā esošo teritoriju attīstīt un veidot patīkamu,
tīru un kārtīgu. Tas nav tikai pašvaldības vadītāja kā
laba saimnieka interešu jautājums, bet gan pašvaldības autonomā funkcija, kas noteikta ar likumu.

atkritumu apsaimniekošanā. Tāpat nav skaidrības
par depozīta sistēmas ieviešanu reģionos – vai un
kā šī sistēma būs pieejama lauku cilvēkiem un cik
kopumā tā izmaksās sabiedrībai. Vairāk būtu jādomā par to, kādu iepakojumu mēs ļaujam savā valstī
ievest, un par otrreiz lietojamā un pārstrādājamā
iepakojuma izmantošanu, lai jēgpilni to arī iepir
ktu. Mēs taču nevēlamies, ka mūsu kabatas iztukšo
par iepakojumu, ko otrreiz nelieto un nepārstrādā!

No pašvaldību skatpunkta raugoties uz karstajām
diskusijām par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu, bažas rada tas, ka uz Saeimu atnestais depozīta sistēmas piedāvājums nav balstīts
sabiedrības un arī reģionu interesēs. Tas šobrīd
aptver tikai dažu dzērienu pudeļu veidus, ignorējot
faktu, ka lielākais patērētais iepakojuma klāsts paliek neietverts. Dzērienu iepakojuma apsaimniekošanas organizēšanu neizprotamu iemeslu dēļ bez
konkursa un atlases plānots uzticēt nozarēm (tirgotājiem, ražotājiem), kam nav praktiskas pieredzes

Topošā sistēma būs tikai viens elements cīņā ar
pieaugošo piesārņojumu, tāpēc uz šīs problēmas
risinājumu jāraugās kompleksi, izmantojot visas iespējas mazināt atkritumu daudzumu – sākot jau ar
katra individuālajiem ikdienas paradumiem. Reģionu interesēs ir šo mērķi sasniegt ar iespējami optimāliem resursiem un risinājumiem.
Plašāka informācija šeit.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

Dr. phys. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis).
2. Par pašvaldību deputātu tiesībām atteikties no
atlīdzības (informēs LPS padomnieces Kristīne Kinča un Vineta Reitere).
3. Par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” (Iekšlietu ministrijas priekšlikums) (informēs LPS padomnieces Kristīne Kinča un Vineta Reitere).

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

4. Dažāda informācija.
Mediju dalība Valdes sēdē iespējama sākumā un
beigās.

Darba kārtība:
1. Par alternatīvo piedāvājumu: “Latvijas teritoriju
attīstības pārvaldības reforma” (informēs Dr. oec.
Andris Miglavs, Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis un Dr. oec.,

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Videokonference par Eiropas mobilitātes
nedēļu 2019

Tiešraide notiks 15. augustā plkst. 10 LPS mītnē
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).
Eiropas mobilitātes nedēļa (EMN) 2019 notiks no
16. līdz 22. septembrim, tās mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par ieguvumiem no pārvietošanās ar velosipēdu un kājām, kā arī viedo
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pilsētu attīstību. Šāgada kampaņa tiek īstenota ar
saukli #GudrāksSolis.

sardzības vecākā speciāliste.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina Latvijas pašvaldības, uzņēmumus, skolas un nevalstiskās organizācijas pieteikt
konkursam videi draudzīgai mobilitātei veltītus
pasākumus un aktivitātes, reģistrējot savu dalību
vietnē www.mobilityweek.eu.

Videokonferencē:
• iepazīstināsim ar Eiropas mobilitātes nedēļas
2019 mērķi un norisi;
• tiks sniegta praktiskā informācija par pieteikšanās kārtību dalībai EMN nacionālajā un Eiropas
līmeņa konkursā;

Videokonferenci būs iespēja skatīties tiešraidē LPS
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”
vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

• Liepājas pašvaldības pārstāve Aija Štāle dalīsies pieredzē par 2018. gadā realizēto projektu
un dalību gan EMN nacionālajā konkursā, gan
“European Mobility Week Award” konkursā.

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

Videokonferencē piedalīsies:

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

• Sanita Kacuba, EMN 2019 projekta vadītāja;
• Aija Štāle, Liepājas pilsētas pašvaldība, vides aiz-

LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu
komitejas sēde

3) par jaunās būvju klasifikācijas projektu;
4) informācija saistībā ar pašvaldību budžetu
2020. gadā un vidējā termiņā.

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks
20. augustā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).
Darba kārtība:
1) par plānotajām izmaiņām kadastrālās vērtēšanas sistēmā (Ministru kabineta noteikumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, VSS493);
2) par Tieslietu ministrijas piedāvātajām izmaiņām
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtībā;

Komitejas sēdi varēs skatīties arī tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas
jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Atklātā daļa
1. Par iespējamo risinājumu autoceļu valstiskajam
un reģionālajam pārvaldības un finansējuma modelim, rīcības plānu valsts reģionālo un valsts vietējo autoceļu sakārtošanas programmai, salāgojot
to ar administratīvi teritoriālo reformu.

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks
21. augustā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).

Uzaicināti: Satiksmes ministrijas Autosatiksmes
departaments, VARAM, A/S “Latvijas valsts ceļi”,
“Latvijas ceļu būvētājs”.

Darba kārtība:
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2. Par grozījumiem likumā “Par autoceļiem” un
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums
Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas
kārtība””.

Slēgtā daļa
Par iespējamo finansējumu autoceļiem un sabiedriskajam transportam 2020. gadā.
Sēdes atklāto daļu varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/.

Ziņo: LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš, uzaicināts Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departaments.

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

3. Par grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Uzaicināti: Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departaments, SIA “Autotransporta direkcija”.

LPS un VARAM ikgadējās sarunas

balsts un jūras piekrastes sauszemes daļas noteikšana un reģistrācija.
4. Pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektora vieta, loma valsts centralizētās
arhitektūras infrastruktūrā.
5. Valsts informācijas sistēmu un pašvaldību datu
apmaiņas mehānismi.

Sarunas notiks 22. augustā plkst. 10 VARAM ēkā
Peldu ielā 25 Rīgā, 409. telpā. Sarunas vadīs LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis un vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Mediju
dalība sarunu sākumā un beigās.

6. Reģionālā politika un Nacionālais attīstības
plāns 2021.–2027. gadam.

7. Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru attīstības politiku.

Darba kārtība:

8. Pašvaldību atbildība atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana un depozīta
sistēmas iekļaušanās kopējā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā.

10:00–10:10 Ievadvārdi
- vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
- LPS priekšsēdis G. Kaminskis

9. Klimata pārmaiņu ierobežošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām: pašvaldību loma Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika
posmam līdz 2030. gadam un Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā iekļautie pasākumi periodam līdz 2030. gadam.

10:10–12:00

1. LPS un VARAM 2018. gada sarunās panākto vienošanos izpilde.
2. Par pašvaldību iespēju aizņemties Valsts kasē.
3. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko
ūdeņu pārvaldība: pašvaldību un VARAM pienākumu sadalījums un subsidiaritāte, valsts at-

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Ziņo: Arnis Voitkāns, Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģijas departamenta direktors.
4. Mācību procesa organizēšana attālināti un
stundu blokos.
Ziņo: Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors.
5. Cilvēkresursu-pedagogu lietderīga izmantošana un mācību procesa organizēšanas pieredze
Jelgavas novada skolās.
Ziņo: Ginta Avotiņa, Jelgavas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja.
6. Dažādi.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks
22. augustā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).
Darba kārtība:
1. Vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājums ar
pedagogiem.
Ziņo: Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības
jomā.
2. Pedagogu izglītības politikas un pedagogu profesijas attīstības plāns.
Ziņo: Dace Jansone, IZM Augstākās izglītības,
zinātnes un inovāciju departamenta direktora
vietniece augstākās izglītības jomā.
3. IKT izmantošana izglītības nodrošināšanai skolās, labās prakses piemēri. E-izglītības un tālmācības tehnoloģiskie risinājumi un to izmantošanas
iespējas un iespējamie trūkumi Latvijas skolās.

Komitejas locekļi aicināti Izglītības un komitejas
sēdē piedalīties klātienē.
Sēdes varēs skatīties arī tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot
šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS MEDIJOS

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis TV24 raidījumā “Mana balss”. Raidījuma tēma: iniciatīva “Par
atklātu algu valsts pārvaldē” (šeit).
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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.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 2 atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kas nav saskaņoti.
Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

Nr. VSS nosaukums
1.
2.

VSS-700 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par pašvaldī06.08.2019. 18.07.2019.
bām””
VSS-726 – Par likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu,
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 06.08.2019. 18.07.2019.
to šķidrumu aprites likumā”

Nē
Nē

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

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
CFLA izsludinājusi ES fondu projektu atlasi
praktiskas nozīmes pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi IZM sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums
vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā.
Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no
12. augusta līdz 21. oktobrim. Projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un komersanti,
kur atbalstu praktiskas nozīmes pētījumiem varēs
saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan
nesaistītos projektos.
7

Ar ERAF līdzfinansējumu komersanti varēs veikt
tehniski ekonomisko priekšizpēti, fundamentālos
un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, nodrošināt tehnoloģisko tiesību aizsardzību un
projektā radītās zināšanas izplatīt mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi
pieejami MK 12.01.2016. noteikumos nr. 34.
Noderīga informācija projektu iesniegumu sagatavošanai tiks sniegta seminārā septembrī. Plašāka
informācija par informatīvajiem pasākumiem un
pieteikšanās semināra apmeklējumam būs pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”. Projektu
atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas
un palīgmateriāli pieejami CFLA vietnes sadaļā
“Izsludinātās atlases”. Vairāk informācijas – CFLA
vietnē.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz
ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju
cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā
tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Pieredzes apmaiņas seminārs par projektu
“PROTI un DARI!”

apspriest sev svarīgus jautājumus.
Pasākuma norises vieta: atpūtas komplekss “Turbas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.
Pasākuma dalībnieki (100 cilvēki): programmu vadītāji, mentori un projekta ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti.

19. un 20. septembrī projekts “PROTI un DARI!” jau
tradicionāli plāno organizēt divu dienu pieredzes
apmaiņas pasākumu. Tajā informēs par svarīgākajiem jaunumiem projektā, kā arī būs iespēja tikties
ar citu pašvaldību kolēģiem, iespējamo stratēģisko
partneru pārstāvjiem, valsts iestāžu pārstāvjiem un

Pasākuma laikā tiks nodrošināta ēdināšana un
naktsmītnes.
Pieteikuma anketa jāaizpilda līdz 23. augustam:
http://bit.do/PAP_Turbas.

Nestrādājoši jaunieši var pieteikties
bezmaksas mācībām 40 profesijās

gū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt pusotra
gada laikā.
Jauniešu garantijas noslēdzošajā uzņemšanā piedāvājumā ir 40 ar darba devējiem un nozares eks
pertiem saskaņotas profesijas.
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 tir-

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē.
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Uzņemšanas noteikumi
Mācību priekšrocības

Profesiju saraksts

Forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības
veidotāja”

– IKT nākotnes attīstības redzējums valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanā;

Pašvaldību
pārstāvji
tiek aicināti uz forumu
“Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”, kas norisināsies
24. septembrī “Swedbank” centrālajā ēkā un
ko organizē “ZZ dats”, “Swedbank”, LVRTC un “Hansab”.

– infrastruktūra kā investīcija reģionu attīstībai;
– publiskā drošība u.c.
Visas dienas garumā būs iespēja tīkloties ar citu
pašvaldību vadītājiem, darbosies infostends, kur
varēs gūt praktisku ieskatu “ZZ dats” risinājumos.
Inovatīvu tehnoloģiju risinājumu uzņēmums “Hansab” klātienē demonstrēs dažādus drošības risinājumus:

Foruma mērķis ir vairot ideju, zināšanu un pieredzes apmaiņu pašvaldību starpā, dalīties ar labo
praksi, kā arī diskutēt par izaicinājumiem un pro
blēmām digitālas sabiedrības veidošanā.

• biometriskās piekļuves kontroles sistēmu – atpazīšanu pēc acs zīlītes, pirkstu nospieduma,
plaukstas, sejas;
• videonovērošanas platformu.

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

Foruma programma un reģistrācija pieejama šeit.

– digitālā plānošana;

Reģistrācija atvērta līdz 4. septembrim.

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

profesore, pasaules vadošā pētniece motivācijas 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)

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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Tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera
Latvijā 2019”

jiem virtuālās darba intervijās.
Piedalīties tiešsaistes darba dienā varēs darba meklētāji, kuri dzīvo gan Latvijā, gan citviet pasaulē.
Gan darba devējiem, gan darba meklētājiem dalība
pasākumā ir bez maksas.
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.
Tiešsaistes darba diena norisināsies Eiropas darba
dienu platformā www.europeanjobdays.eu, kurā
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 meklētā-

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

Festivāls “VENTSPILS GROOVE 2019”

ta pedagogiem, smeļoties iedvesmu un zināšanas
no profesionāļiem, savukārt pēc pusdienām audzēkņus sadala ansambļos, katrs ansamblis ar divu
pasniedzēju atbalstu iestudē programmu; kolektīvā muzicēšana sniedz vislielāko prieku un motivē
studentus tālākai muzikālajai izaugsmei. Audzēkņu
iestudētos skaņdarbus spēlēs īpaši rīkotā koncertā
uz lielās skatuves festivāla noslēgumā dienā, pirms
lielā galā koncerta.

No 12. līdz 17. augustam Ventspils Mūzikas vidusskola un SIA “Kurzemes Filharmonija” rīko XIV
Mūsdienu ritma mūzikas festivālu – meistarklases
VENTSPILS GROOVE 2019.

Koncerti tiek plānoti sākot ar otrdienu, katru vakaru
klausītājiem piedāvā citu programmu. Spontanitāte, improvizācija, jaunatklājumi un jaunrade māk
slinieku sadarbībā, audzēkņu iesaiste ir šī festivāla
patiesā vērtība un ilggadējas veiksmes pamats: ik
gadu vērojama iesaistīto cilvēku talantu sinerģija.

Meistarklases tiek organizētas divos veidos: dienas
pirmajā pusē audzēkņi strādā ar sava instrumen-

VENTSPILS GROOVE 2019 koncerti – Ventspils Mūzikas vidusskolas Mazajā zālē:
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• 13. augustā 19:00 atklāšanas koncerts, grupa
“Lupa”, VMV ansamblis “Del Seagull”.

• 16. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019, Susanna Aleksandra, Gunārs Gaumigs.

• 14. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019, VMV
absolventi, Sanija Bondara kvartets.

• 17. augustā 15:00 Ventspils Groove 2019, meistarklašu dalībnieku koncerts.

• 15. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019, Atis
Andersons Trio, 5 Man Band.

• 17. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019, galā
koncerts, Ventspils bigbends.

Īsfilmu kinofestivāls Rēzeknē
No 14. līdz 18. augustam VII starptautiskais Baltijas valstu īsfilmu kinofestivāls “Open Place” 2019.
Festivāla mērķis ir popularizēt un sekmēt Baltijas
jūras reģiona valstu kino attīstību, rosināt jaunu un
talantīgu kino nozares profesionāļu pieredzes apmaiņu un sadarbību, kā arī veicināt Rēzeknes atpazīstamību.
Plašāka informācija par iespējām noskatīties īsfilmas šeit: http://www.openplace.lv/.

“Rīgas svētki 2019” būs veltīti pilsētas
leģendām

sākumus Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, kinoteātrī “Splendid Palace”, jaunatklātajā kultūras un
izklaides centrā “Hanzas Perons” un citviet pilsētā.

Ikviens aicināts piedalīties Rīgas svētku svinībās, kas notiks no 16.
līdz 18. augustam, kad
varēs izzināt pilsētas
leģendas, teikas un nostāstus, iepazīt bagāto
galvaspilsētas vēsturi,
baudīt
daudzveidīgo
kultūras un sporta programmu.

Kā katru gadu, tieši mēnesi pirms svētkiem tīmekļa vietnē www.rigassvetki.lv tiks publicēta “Rīgas
svētku 2019” programma. Aktualitātēm varēs sekot līdzi arī sociālo tīklu kontos: www.twitter.com/
rigassvetki, www.facebook.com/RigasSvetki un
www.instagram.com/rigas_svetki.
Svētku programma pieejama vietnē www.rigassvetki.lv, aktualitātēm var sekot līdzi sociālo tīklu kontos:
www.twitter.com/rigassvetki, www.facebook.com/
RigasSvetki un www.instagram.com/rigas_svetki.

Paviesoties leģendu pasaulē svētku apmeklētāji aicināti jau 16. augusta vakarā Doma laukumā,
kur, satiekoties mūzikā vēsturei un mūsdienām, izskanēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
100. jubilejas sezonas ieskaņas koncerts.

Rīgas svētku dienās, 17. un 18. augustā, sabiedriskais transports būs bez maksas.
Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi un nodibinājumu “Rīgas tūrisma attīstības birojs”. Tos organizē Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar
pasākumu veidotājiem – uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.

Svētku turpinājumā iedzīvotāji varēs dzirdēt vēsturiskus stāstus un satikties ar leģendārām personībām divu dienu garumā svētku norišu vietās 11. novembra krastmalā un Vērmanes dārzā, apmeklēt pa11

Rīgas svētkos aicinām novērtēt jaunās estrādes
būvniecību un piedalīties Lielajā Mežaparka piknikā
Piektdien, 16. augustā, no plkst. 16 līdz 21 Mežaparka Lielajā estrādē (Ostas prospektā 11) 15 000
kvadrātmetros, ko sedz zaļa zālīte, būs unikāla iespēja atpūsties Latvijā lielākajā piknikā un vienlaikus vērot, kā top jaunā Mežaparka Lielā estrāde.
Pozitīvās enerģijas lādiņu ar skatītājiem dalīs grupa
“Dagamba”. Koru dziesmas spēks brīvdabas estrādē izskanēs kopā ar komponistu un instrumentālistu Raimondu Tigulu. Vakara atmosfēru ar tradicionālām kokles skaņām un mūsdienīgām improvizācijām papildinās koklētāja Laima Jansone. Visu vakaru spēlēs “Ceremoniju orķestris”. Bērniem jautras
rotaļas un atraktīvas spēles sagādās iemīļotie pasaku tēli. Par patīkamu atmosfēru Lielajā Mežaparka
piknikā gādās pasākuma vadītājs Valters Krauze.

No 16. līdz 18. augustam Preiļi svinēs
671. dzimšanas dienu

16. augustā notiks pasaku trādirīdi pie Kultūras
nama, vakara noskaņu koncerts “No klasiskas operas līdz klasiskam mūziklam” viesu mājas “Pie Pliča” dārzā, 5. starptautiskā autorleļļu festivāla atklāšanas pasākums un Jauniešu nakts Preiļu parka
estrādē ar republikas tūres vienīgo papildkoncertu
Ozols/ansis/Viņa/Edavārdi. Noslēgumā balle ar
mūzikas grupu “Ginc un es”.
Svētku otrā diena, 17. augusts, iesāksies ar rīta rosmi pilsētas ielās un modināšanu pilsētas mikrorajonos. Vēlāk pirkt un pārdot gribētāji varēs satikties
Svētku dienas tirgū Raiņa bulvārī, savukārt visi citi
varēs baudīt rīta koncertprogrammu dažādu vecumu apmeklētājiem.

Šogad Preiļi aicina ikvienu no 16. līdz 18. augustam kopā nosvinēt pilsētas 91. dzimšanas dienu un
671. gadskārtu, kopš Preiļi pirmo reizi minēti vēsturiskajos rakstos.

Vēl norisināsies Latgales gliemežu skriešanās
2. čempionāts un balvas saņems Preiļu novada sakoptāko māju konkursa dalībnieki.

No 16. līdz 18. augustam Preiļu Kultūras namā būs apskatāma 5. starptautiskā autorleļļu festivāla izstāde.

Pilna svētku programma aplūkojama www.preili.lv.
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Pagaršo vietējo Pārtikas amatnieku
festivālā!

zeņiem. Varēsiet piedalīties produktu degustācijās.
Radoši varēs izpausties dzintara krēmu, ādas rokassprādžu, tējas maisījumu, mezglošanas jeb macrame un ziepju gatavošanas darbnīcās. Baudot dažādus ēdienus no vietējiem produktiem, klausīsieties
jauno mūziķu Mārtiņa Ruska, grupas “Carnelian”
un citu priekšnesumos.

“Pārtikas amatnieku festivāls” notiks 17. augustā
plkst. 13–19 pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts”
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā. Festivālā
piedalīsies 50 pārtikas amatnieki no Zemgales reģiona deviņiem novadiem. Izskanēs stāsti par jauniem un neparastiem produktiem – amarantu, skābēto alu un veselīgiem našķiem no augļiem un dār-

Vairāk informācijas par festivālu www.partneribalielupe.lv.
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Balvu novadā aicina uz piedzīvojumu un
autoorientēšanās sacensībām sievietēm

izstrādātajam maršrutam pa vispārējās lietošanas
ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei, brīvi
orientējoties kartē vai sekojot leģendai, kā arī kontrolpunktos veicot īpašus uzdevumus.

17. augustā Balvu novadā notiks piedzīvojumu
un autoorientēšanās sacensības sievietēm “Prieka tūre”, kas ir atraktīvas auto tūrisma sacensības
ar dažādiem papilduzdevumiem un ko jau ceturto
gadu organizē Balvu Sporta centrs sadarbībā ar balvenietēm Ilzi Gļaudu, Dagniju Vaickovsku un Santu
Raciborsku. Šogad maršruts vedīs pa 6 novadu teritorijām un būs jāmēro ap 250 km, veicot amizantus, sarežģītus un zināšanas prasošus uzdevumus,
kā arī jāatrod dažādi objekti pēc fotogrāfijas.

Pasākuma sākums no plkst. 11 ar ierašanos, tehnisko komisiju un reģistrāciju laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, no kurienes arī svinīgais
starts plkst. 12. Plkst. 15:00–18:30 dāmu ekipāžas
gaidīs finiša punktā pie Kubulu pagasta Kultūras
nama, bet no plkst. 20 būs apbalvošana un nomināciju pasniegšana, pēc tam balle kopā ar grupu
“Tonick” no Cēsīm, DJ Čivix un DJ ML.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz ekipāžā obligāti nepieciešamas 2 dalībnieces, pilote un stūrmane, bet mašīnā drīkst būt pasažieres (tikai sievietes). Ekipāžu kustība notiek atbilstoši organizatoru

Pieteikt dalību pasākumā var līdz 10. augustam ieskaitot! Vairāk par auto orientēšanās sacensībām
sievietēm “Prieka tūre” var atrast šeit: http://www.
balvusportacentrs.lv/.
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Ventspils aicina iepazīt koncertzāli “Latvija”

Turpmāk viesi tiks gaidīti divas reizes nedēļā – 13.,
15., 20., 22., 27. un 29. augustā.
Ekskursijas laikā būs iespēja apskatīt koncertzāles
Lielo un Mazo zāli, mūzikas bibliotēku, skaņu ierakstu
studiju, kā arī ielūkoties Mūzikas vidusskolas telpās.
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.
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.

Foto: Raimonds Birkenfelds

Nedēļu pēc atklāšanas ikviens interesents var doties apskatīt koncertzāli “Latvija”. Pirmās ekskursijas gida pavadībā notika 7. un 8. augustā.

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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