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LPS Domes ārkārtas sēde

16. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes ārkārtas sēde, kurā tika apspriesta ad-
ministratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaita.

Visos ar reformu saistītajos jautājumos pašvaldību 

vadītājiem (pavisam Domes sēdē bija pārstāvētas 
96 pašvaldības) izdevās vienoties, un LPS Dome 
pieņēma četrus lēmumus: “Par administratīvi te-
ritoriālās reformas turpināšanu”, “Par neuzticī-
bas uzteikšanu VARAM ministram Jurim Pūcem”, 
“Par uzdevumiem LPS Valdei par administratīvi 
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teritoriālās reformas turpināšanu” un “Par brīv-
pusdienu nodrošināšanu 1.–4. klašu izglītojama-
jiem”.

Vairāk skatiet šeit.

Pēc Domes sēdes notika preses konference, kuras 
videoieraksts pieejams šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS priekšsēža, padomnieku un pašvaldību 
vadītāju dalība MK sēdē

17. septembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika 
skatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) sagatavotais konceptuālais zi-
ņojums “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”, 
kuru LPS nesaskaņoja un pret kura tālāku virzību 
iebilst gan LPS, gan liela daļa pašvaldību.

LPS galvenie iebildumi pret ziņojumu un ATR turpi-
nāšanu ir šādi:

* Nav izpildīti Saeimas 2019. gada 21. marta lēmu-
mā valdībai dotie uzdevumi.

* ATR virzība notiek pretrunā ar Eiropas vietējo paš-
valdību hartas 5. punktu: konsultāciju vietā ar paš-
valdībām un vietējām kopienām notiek informē-
šana par ministrijas viedokli, savukārt pašvaldību 
profili, kas varēja būt par konsultāciju priekšmetu, 

pašvaldībām tika nosūtīti mazāk nekā 24 stundas 
pirms tā saucamajām konsultācijām.

* “Konsultācijās” paustie viedokļi nav fiksēti.

* Netiek sniegtas atbildes, kāpēc jāreformē sekmī-
gu pašvaldību administratīvās robežas, kā tiks no-
vērsts nomales efekts, nav veikti aprēķini par refor-
mai nepieciešamo budžeta izdevumu pieaugumu.

* No ATR ziņojuma nav skaidrs, kā reforma ietek-
mēs pašvaldību saistības un kā realizēs citas refor-
mas (skolu un izglītības reformu, veselības jomas 
reformu, ceļu sakārtošanu u.c. reformas).

* Šāda ATR rada reputācijas risku, un ATR ziņojums 
nesatur risinājumus, kā to novērst.

* ATR ziņojuma starpinstitūciju saskaņošanā nav iz-
vērtēti 28 pašvaldību iebildumi.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis valdības sēdē no-
rādīja: “LPS visu laiku centusies iesaistīties dialogā. 
LPS iebildumi un priekšlikumi nav ņemti vērā, ja ne-
skaita atsevišķus tehniskus precizējumus.” Viņš arī 
vērsa uzmanību uz to, ka 16. septembra LPS Domes 
sēdē pašvaldības lēma par ATR turpināšanu, taču 
atbilstoši Saeimas lēmumā noteiktajam paredzot 
arī otro teritoriālās pārvaldības līmeni.

Uz MK sēdi bija pieteikušies un viedokli pauda 
Alojas, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Kan-
davas, Naukšēnu, Priekules, Rūjienas un Vaiņodes 
novada domju priekšsēdētāji.

MK nolēma ATR ziņojuma projektu atbalstīt. Paš-
valdību viedoklis tika uzklausīts, bet ne sadzirdēts.

Vairāk lasiet šeit.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5023-lps-domes-arkartas-sede
https://www.facebook.com/search/top/?q=latvijas pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&epa=SEARCH_BOX
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5037-lps-prasa-valdibai-pasvaldibas-ne-tikai-uzklausit-bet-ari-sadzirdet
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LPS un Finanšu ministrijas sarunas

18. septembrī Finanšu ministrijā (FM) notika kār-
tējais LPS un FM sarunu raunds. To vadīja finanšu 
ministrs Jānis Reirs. Sarunu galda otrā pusē sēdēja 
LPS komanda – priekšsēdis Gints Kaminskis, paš-
valdību vadītāji un LPS padomnieki.

Sarunu darba kārtībā bija šādi jautājumi: par iedzī-
votāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu prognozi 
2020. gadam un par pašvaldībai piekrītošo IIN ie-
ņēmumu daļu; par valsts budžeta speciālo dotāciju 
pašvaldībām 2020. gadā; par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas aprēķina 2020. gadam rezultātu; par 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu sa-
mazinājumu saistībā ar “Rīgas satiksmes” investīci-
jām pamatlīdzekļos; par plānotajiem grozījumiem 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz paš-
valdībām jaunu pienākumu – no pašvaldību budže-
ta nodrošināt brīvpusdienas 1.–4. klašu skolēniem; 
par pašvaldību aizņemšanās iespējām 2020. gadā; 
par Satiksmes ministrijas kompetencē esošiem jau-
tājumiem un par MK un LPS 2020. gada un vidē-
ja termiņa vienošanās un domstarpību protokola 
projektu.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis vēlreiz uzsvēra, ka 
pašvaldībām ir būtiski, lai tiktu ievērots likumā par 
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.–2020. ga-
dam noteiktais, ka pašvaldību budžetu nodokļu ie-

ņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir 19,6% no kop-
budžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts 
pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai.

Attiecībā uz brīvpusdienu finansēšanu no pašvaldī-
bu budžeta pašvaldību vadītāji akcentēja, ka paš-
valdībām atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” 
nav tādas funkcijas kā bērnu ēdināšana, līdz ar to 
brīvpusdienas, ja tās jānodrošina visiem, ir jāfinan-
sē no valsts budžeta, savukārt pašvaldības realizēs 
sociālo funkciju un palīdzēs ar pusdienām trūcīgo 
un maznodrošināto ģimeņu bērniem, daudzbērnu 
ģimeņu bērniem u.c.

Par aizņēmumu prioritātēm 2020. gadā un vidējā 
termiņā: sākotnēji FM pauda viedokli, ka pašvaldī-
bām aizņēmumi nākamajā gadā būs pieejami tikai 
Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu 
palīdzības finansētiem projektiem attiecināmo iz-
maksu apmērā, bet šajās sarunās ministrija infor-
mēja, ka aizņēmumi varētu būt pieejami arī tām 
pašvaldībām, kurās ir rindas uz pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm un vajadzīga jaunu bērnudārzu celt-
niecība vai telpu remonts bērnudārza vajadzībām.

Vairāk lasiet šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5035-lps-un-finansu-ministrijas-sarunas
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Seminārs Apriķos par seno parku 
apsaimniekošanu

18. septembrī LPS un Aizputes novada dome ai-
cināja pašvaldību speciālistus uz semināru “Senie 
parki Latvijā un to gudra apsaimniekošana”, kas 
norisinājās Aizputes novada Lažas pagasta Apriķu 
muižā.

Semināru ievadīja Aizputes novada domes priekš-
sēdētāja vietnieka Andra Jankovska uzruna un 
Attīstības nodaļas darbinieču vēstījums par parku 
atjaunošanu un teritoriju labiekārtošanas plāniem.

Senie muižu parki glabā gan ainaviskās, gan kultūr-
vēsturiskās, gan arī dabas vērtības, un svarīgi ap-
zināt šo vērtību nozīmi, tās saglabāt un izcelt. No-
derīgus ieteikumus semināra dalībniekiem sniedza 
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 
administrācijas direktore Dace Sāmīte, Nacionā-
lās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras 

daļas speciālists ainavu arhitekts Aivars Igals un 
Arhitektūras daļas vadītājs Jānis Zilgalvis, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes profesors Dagnis 
Dubrovskis un Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
Valdes loceklis un Tāšu muižas atjaunotājs Juris 
Zviedrāns.

Šajā seminārā notika arī praktiskie darbi Apriķu mu-
zeja vadītājas Ainas Cērmanes un Cīravas pagas-
ta saimniecības daļas vadītāja Viļņa Baltā vadībā. 
Interesanti atzīmēt, ka, veicot stādījumus, Dagnis 
Dubrovskis atrada 1759. gada monētu – kapeiku, 
kas tika nodota Apriķu muižas muzejam.

Seminārs tika organizēts Meža attīstības fonda pro-
jektā, kurā plānoti pieci semināri un praktiskie dar-
bi dabā kopā ar AS “Latvijas valsts meži”. Semināra 
organizētāju novadā tiek iestādīti jauni krūmi vai 
koki.

Šis bija jau ceturtais seminārs. Pirmais notika 
Saulkrastu stacijas mežā – Saulkrastu Meža parkā, 
otrais – Daugavpils novada Sventē (Jaunsventes 
parkā), trešais – Strenču novada Sedā.

Noslēdzošais seminārs – 16. oktobrī Priekuļu no-
vada Saules parkā par jaunu parku veidošanu, kop-
šanu un uzturēšanu.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Diskusija par konkurences jautājumiem

19. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika 

LPS un Konkurences padomes (KP) darba diskusija 
par KP izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem 
publiskām personām ar mērķi mazināt konkuren-
ces deformēšanas riskus.

Diskusijas mērķis bija ar KP ekspertu līdzdalību 
viest skaidrību jautājumos par publisku personu 
līdzdalību kapitālsabiedrībās un konkurences neit-
ralitātes principa piemērošanu. Šis jautājums kļūst 
aktuāls pilnīgi visām pašvaldībām un kopumā 400 
kapitālsabiedrībām, jo, sākot ar nākamo gadu, 
publiskām personām ir jāpārskata sava līdzdalība 
kapitālsabiedrībās atbilstoši Valsts pārvaldes iekār-
tas likuma 88. panta septītajai daļai un Publiskas 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5020-seminars-seda-par-aleju-apsaimniekosanu
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personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārval-
dības likuma 7. pantam, proti, publiskai personai ir 
pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt 
katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.

Saistībā ar šo uzstādījumu ar KP tika diskutēts par 
metodiku un to, cik dziļa analīze ir nepieciešama, 
lai noteiktu tirgus nepilnību. Tā kā līdz šim KP skaid-

rojums par tirgus nepilnības izvērtējumu bijis visai 
skops un nesatur metodiku, diskusijā uz piemēru 
bāzes tika sniegts plašāks KP skaidrojums.

Vairāk lasiet šeit. Turpat atradīsit arī KP sagatavoto 
prezentāciju.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Pašvaldībām “dotais” – ieguldījums 
iedzīvotāju labā, arī peldbaseini

18. septembrī Valsts kontrole (VK) publiskoja revī-
zijas ziņojumu ““Ja dod, tad ņem” jeb Pašvaldību 
prakse, aizņemoties finansējumu un plānojot infra-
struktūras attīstību” par VK pārbaudēm 15 pašval-
dībās, vērtējot infrastruktūras projektu ekonomisko 
pamatojumu un lietderību un lielu uzmanību pie-
vēršot peldbaseiniem un citiem sporta objektiem.

Ne tikai no VK, bet arī no ministrijām un sabiedris-
kajiem medijiem izskan pārmetumi pašvaldībām, ka 
novados tiekot celti sporta infrastruktūras objekti, 
neņemot vērā to izvietojumu attiecībā pret citiem 
līdzīgiem objektiem un neņemot vērā vispārējo si-
tuāciju valstī, tomēr cēloņi jāmeklē pavisam citur.

Galvenais šādas situācijas cēlonis ir tas, ka valstī 
joprojām nav kopīgas sporta infrastruktūras attīs-
tības politikas. Tā kā nav investīciju programmas ar 
vienādiem spēles noteikumiem visiem spēlētājiem 
jeb visām pašvaldībām, tās šo jautājumu mēģina 
risināt saviem spēkiem, lai īstenotu vietējo iedzīvo-
tāju pieprasījumu.

Mazliet vēstures

Jau 2007. gada 15. decembrī tika prezentēts Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtīts pētījums 
“Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība 
Latvijā”, kurā formulēti ieteikumi ministrijām un 
pašvaldībām.

Piemēram daži ieteikumi.

Izglītības un zinātnes ministrijai:

“3. Balstoties uz šajā pētījumā izteiktajiem priekš-
likumiem, izstrādāt koncepciju par sporta objektu 
optimālu celtniecību un finansēšanu, paredzot tajā 
sporta būvju attīstības programmas izstrādi un jau-
na finansēšanas modeļa ieviešanu. Koncepciju ie-
sniegt Ministru kabinetā.

8. Definēt kritērijus valsts līdzfinansējumam sporta 
būvēm, iekārtām un labiekārtojumam dabā.

11. Izveidot konsultatīvu dienestu/nodaļu, kas va-
rētu sniegt atbalstu pašvaldībām un projektētājiem 
sporta būvju kvalitātes, funkcionalitātes un drošī-
bas līmeņa uzlabošanai.”

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri-
jai (RAPLM):

“Jādefinē RAPLM loma nozaru investīciju projektu 
pašvaldībās koordinācijai, lai apzinātu publisko pa-
kalpojumu pieejamību un noklājumu reģionālā un 
valsts mērogā.”

Finanšu ministrijai:

“Finanšu ministrijai sadarbībā ar RAPLM kā valsts 
investīciju koordinatoru jāizstrādā jauns nacionā-
lo finanšu programmatiskais ietvars nozaru minis-
trijās tiem projektiem pašvaldībās, kuriem valsts 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5024-diskusija-par-konkurences-jautajumiem
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nozaru programmās nodrošina līdzfinansējumu.”

Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai:

“Izstrādāt mehānismu sporta būvju projektu koor-
dinācijai ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai no-
vērstu dublēšanos.”

Pašvaldībām:

“1. Jāveic darbs pie ilgtermiņa investīciju plāno-
šanas, meklējot optimālāko finansēšanas modeli, 
plānot pašvaldības finanšu plūsmu projekta reali-
zācijas izmaksu segšanai.

2. Pašvaldību teritoriju plānojumos jāparedz (jāre-
zervē) teritorijas sporta būvēm, t. sk. labiekārtoju-
mam dabā (veloceliņi, slēpošanas trases, apgais-
mojums, ģērbtuves utt.).

3. Pašvaldības veic dialogu ar vietējām uzņēmējsa-
biedrībām par iespējamo sadarbību sporta būvju 
plānošanā, finansēšanā, izbūvē, uzturēšanā.

Realitātē tieši tā ieteikumu daļa, kas attiecas uz 
pašvaldībām, tiek pildīta, bet valsts politikas vien-
kārši nav.

Tāpēc loģisks ir jautājums: ja tika pasūtīts šāds pē-
tījums, tad kāpēc, balstoties uz to, nekas netika 
darīts? Vai tā nav nelietderīga līdzekļu izlietoša-
na?

Arī pieņemot Sporta politikas pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam, bija plānots izstrādāt un pie-
ņemt sporta infrastruktūras attīstības koncepciju, 
tomēr tālāk par darba grupas izveidošanu un pāris 
sanāksmēm netika.

Rezultātā valsts finansējums sporta infrastruktū-
rai tiek piešķirts, nevis pamatojoties uz kādiem 

plānošanas dokumentiem, bet ar atsevišķiem 
Ministru kabineta vai Saeimas lēmumiem vai arī, 
pašvaldībām ņemot aizņēmumus sporta infra-
struktūras objektu celtniecībai.

Peldbaseini

To, ka novados tiek celti baseini, nosaka iedzīvotā-
ju pieprasījums pēc iespējas nodarboties ar peldē-
šanu. Līdztekus iešanai kājām, riteņbraukšanai un 
vingrošanai peldēšana ir populārākā iedzīvotāju fi-
ziskā nodarbība. Latvijā baseinu trūkst – to norāda 
gan Latvijas Peldēšanas federācija, gan IZM pasūtī-
tais sporta bāzu kartējums.

Peldēšanas attīstības nepieciešamību nosaka arī 
valsts plānošanas dokumenti. Sporta politikas pa-
matnostādnēs 2014.–2020. gadam paredzēto uz-
devumu un pasākumu plānā noteikts:

“8. Izstrādāt un īstenot peldētapmācības program-
mu vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klašu audzēk-
ņiem.
Programmas izstrāde – 2014. gads
2. klase – 2015. gads
2.–3. klase – 2016. gads
1.–4. klase – 2017.–2020. gads.”

Neviena ministrija tālāk par norādījumiem nav ti-
kusi, bet pašvaldības, kam rūp savu iedzīvotāju ve-
selība un bērnu peldētprasme, tikmēr pa šiem ga-
diem būvē gan sporta objektus, gan peldbaseinus, 
un iedzīvotāji par to saka paldies. Tas ir ilgtermiņa 
ieguldījums.

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Seminārs “Ilgtspējīgas pašvaldības – 
iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas”

LPS organizē starptautisku semināru “Ilgtspējīgas 
pašvaldības – iekļaujošas, drošas, pielāgoties spē-
jīgas”, kas šoreiz tiek veltīts ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķim (IAM) nr. 11 – ilgtspējīgas pilsētas un 
kopienas.
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Seminārs notiks 25. septembrī plkst. 10 Rīgā (Jau-
najā Teikā, Gustava Zemgala gatvē 78).

Uz ilgtspējīgas pašvaldības jēdzienu seminārā varēs 
paraudzīties gan no ārzemju lektoru pieredzes, gan 
no mūsu pašu sasniegtā un jau paveiktā. Seminārā 
dalīsimies ar labās prakses piemēriem un mudinā-
sim uz jaunām aktivitātēm un sadarbības iespējām 
gan starptautiskā, gan vietējā mērogā, lai veidotu 
ilgtspējīgas pašvaldības.

Seminārā par izstrādāto ilgtspējīgo pilsētu rīku un 
kā tas palīdz pašvaldībām attīstīt un monitorēt in-
tegrēto attīstības stratēģiju, stāstīs Eiropas Vietējo 
pašvaldību un reģionu padomes pilsētplānošanas 
speciālists Pedro Bizarro. Latvijas Teritoriālplāno-
tāju asociācijas Valdes priekšsēdētājs Andis Kubla-
čovs stāstīs par pilsētu un teritoriālo kopienu īpašo 

lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegša-
nā. Par pašvaldību pieredzi pilsētvidē integrētiem 
risinājumiem, par iekļaujošu un aktīvu pilsētvidi, 
par ilgtspējīgas attīstības plānošanu stāstīs Jel-
gavas, Jūrmalas un Rīgas pašvaldības pārstāvji. 
Par Jauno Teiku un VEFRESH stāstīs antropologs 
Viesturs Celmiņš, savukārt Flāmu pilsētu un paš-
valdību asociācijas pārstāve Karlīna Gorisena pre-
zentēs flāmu pašvaldību pieredzi par aktivitātēm 
ilgtspējīgai nākotnei saistībā ar IAM vietējā mēro-
gā. Akmenes pašvaldības (Lietuvā) vicemērs Toms 
Martinaitis stāstīs par integrētu un ilgtspējīgu ap-
dzīvotu vietu plānošanu.

Semināra darba kārtību skatiet šeit!

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS un Finanšu ministrijas sarunas

LPS un FM sarunas notiks 25. septembrī plkst. 12 
Finanšu ministrijā (Rīgā, Smilšu ielā 1, Portretu zālē 
(202. telpā)).

Sarunās tiks skatīti 2020. gada budžeta un vidēja 
termiņa budžeta ietvara jautājumi un MK un LPS 
2020. gada vienošanās un domstarpību protokola 
projektā iekļautie nozaru jautājumi.

Sarunu dalībnieku pulcēšanās – plkst. 11 LPS mīt-
nē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 3. stāva zālē).

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
sanāksme – seminārs par sociālā darba 
specializāciju

2. oktobrī Tukuma novada Tumes Kultūras namā 
notiks seminārs “Sociālā darba specializācija paš-
valdības sociālajā dienestā”.

Semināru organizē Latvijas Pašvaldību sociālo die-

nestu vadītāju apvienība (LPSDVA) sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību, Labklājības ministri-
ju un Tukuma novada p/a “Tukuma novada sociā-
lais dienests”.

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Reģistrācija.

10:00–10:20 – Semināra atklāšana – LPSDVA Val-
des priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone un LPS Veselī-
bas un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Libeks.

10:20–10:55 – Problēmas apzināšana

Konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības 
un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, 

file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2038/skatiet šeit: https:/www.lps.lv/uploads/docs_module/seminars_25.09_DARBA_KARTIBA.pdf
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uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku 
mazināšanai” – Pārresoru koordinācijas centra vadī-
tāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas va-
dītāja Rudīte Osvalde un Attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas nodaļas konsultante Sigita Sniķere.

10:55–11:10 – Jautājumi un diskusija.

11:10–11:40 – Problēmas apzināšana, risinājumu 
meklēšana

Sociālais darbs Tukuma novadā. Specializācija – pē-
tījums, realitāte, pārdomas – Tukuma novada Soci-
ālā dienesta direktore Ina Balgalve.

11:40–11:50 – Jautājumi un diskusija.

12:00–13:00 – Pusdienas

13:00–13:20 – Resursi

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība paš-

valdībās”. Specializācija – norise, īstermiņa un ilg-
termiņa mērķi – projekta vadītāja Ilze Kurme.

13:20–13:30 – Jautājumi un diskusija.

13:30–14:00 – Resursi

Metodika sociālajam darbam ar ģimenēm ar bēr-
niem – resurss specializācijas nostiprināšanai paš-
valdības sociālajā dienestā – SIA “AC konsultācijas” 
eksperte Kristīne Veispale.

14:00–14:10 – Jautājumi un diskusija.

Noslēguma diskusija. Specializācija pašvaldību so-
ciālajos dienestos – mīts vai realitāte?

14:10–15:00 – Semināra noslēgums.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 
un sarunas ar Kultūras ministriju

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde un Pašval-
dību savienības un Kultūras ministrijas sarunas no-
tiks 3. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē), un tajās piedalīsies arī kultūras 
ministrs Nauris Puntulis.

Darba kārtība:

1. Kultūras ministrijas prioritātes un 2020. gada 
un vidēja termiņa budžeta sagatavošanas gaita un 
rezultāti (arī pašvaldību kontekstā) – informēs kul-
tūras ministrs Nauris Puntulis un valsts sekretāre 
Dace Vilsone.

2. Mākslas un mūzikas skola kā vietējās kopienas 
vērtība un profesionālās ievirzes izglītības sistēmas 
pilnveide – informēs Latvijas Nacionālā kultūras 
centra (LNKC) direktora vietnieks kultūrizglītības 
jautājumos Andis Groza.

3. Valsts un pašvaldību sadarbība vietējo un nacio-
nālo kultūras vērtību saglabāšanā: par Nemateri-

ālā kultūras mantojuma sarakstu; par 2023. gada 
Dziesmu un deju svētkiem; par Kultūras centru li-
kumprojektu – informēs Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra direktore Signe Pujāte.

Komitejas sēdē un sarunās piedalīsies:

•	 LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS Valdes lo-
cekļi, Izglītības un kultūras komitejas locekļi un 
citi interesenti;

•	 kultūras ministrs Nauris Puntulis, kultūras mi-
nistra padomniece Inga Vasiļjeva, valsts sekre-
tāre Dace Vilsone, Latvijas Nacionālā kultūras 
centra direktore Signe Pujāte, LNKC direktora 
vietnieks kultūrizglītības jautājumos Andis Gro-
za, LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma no-
daļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna, Kultūras minis-
trijas (KM) Arhīvu, bibliotēku, muzeju nodaļas 
vadītāja Anita Jirgensone un KM Kultūrpolitikas 
departamenta eksperte Lolita Rūsiņa.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai sai-
tei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Burtniekos

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 4. oktobrī plkst. 10 
Burtnieku novada Matīšu Tau-
tas namā (Burtnieku novada 
Matīšos, Valmieras ielā 16).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:10 – Uzruna – Burtnieku novada domes 
priekšsēdētājs Edvīns Straume.

10:10–10:25 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:25–10:50 – Burtnieku novada prezentācija un 
ezera apsaimniekošana – Burtnieku novada izpild-
direktors Mārtiņš Kļaviņš.

Publisko ūdeņu apsaimniekošana. Meliorācija. 
Publiskās ārtelpas apsaimniekošana

10:50–12:00 – Publisko ūdeņu apsaimniekošana 
(darbošanās veidi, peldvietas, labās prakses piemē-
ri). Zivju resursi (to stāvoklis, gudra atjaunošana, 
resursu izmantošana – zvejniecība, makšķerēšana, 
zemūdens medības, zemledus makšķerēšana, vē-

žošana u.c.). Tūrisma objekti (avoti) – pārtikas dro-
šības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā insti-
tūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš un speciālisti.

12:00–13:00 – Defekts par efektu (meliorācija, virs-
zemes ūdeņu novadīšana/uzkrāšana, lietus dārzi, 
citi varianti) – SIA “Grupa93” projektu vadītājs Ju-
rijs Kondratenko.

13:00 – Pusdienas.

13:45–15:30 – Publiskās ārtelpas labiekārtošana: 
dizaina elementi – Mākslas akadēmijas profesors 
Juris Krūmiņš.

15:30–16:00 – Publiskās ārtelpas apsaimniekošana 
(parki, zālāji, zālieni, niedres u.c.) – Dabas aizsar-
dzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 
direktore Gita Strode.

16:00–16:20 – Labā prakse Ziemeļvidzemes pērlē 
Alūksnē.

Jautājumi, diskusijas.

16:45 – Novada apskate: Valmiermuižas alus darī-
tava un atpūtas komplekss “Avoti”.

Pieteikt dalību sanāksmei var līdz 27. septembrim, 
reģistrējoties šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

EIROPĀ UN PASAULĒ

Starptautiski izskan LPS veiksmes 
stāsts attīstības sadarbības aktivitāšu 
veicināšanā

17. septembrī Briselē (Beļģijā) notikušajā PLATFOR-
MAS Vadības grupas sanāksmē Latvijas Pašvaldību 
savienības pārstāves iepazīstināja Eiropas pašval-
dību pārstāvjus ar LPS un Latvijas pašvaldību labās 
prakses pieredzi attīstības sadarbības veicināšanā 
un īstenošanā sadarbībā ar Latvijas Republikas Ār-
lietu ministriju un citām ieinteresētajām personām.

Atsaucoties PLATFORMAS aicinājumam, LPS pa-
domniece Eiropas Savienības jautājumos Agita 
Kaupuža klātesošajiem atklāja, ka Latvijas pašval-
dības, kas attīstības sadarbības aktivitātes īsteno 
kopš 20. gadsimta 90. gadiem, visaktīvāk sadar-
bojas ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas 

https://forms.gle/FcCeE3eLtWMPRsS78
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pašvaldībām. “Latvijas Pašvaldību savienībai šo 
desmitgažu laikā izveidojusies laba sadarbība ar 
Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, kā arī citām 
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas 
ir aktīvas attīstības sadarbības un izglītības jomā. 
Esam par to ļoti gandarīti, jo tā cits citu papildinām 
un varam savstarpēji dalīties informācijā,” klāstīja 
Kaupuža.

LPS pārstāve arī uzsvēra pozitīvo pieredzi no PLAT-
FORMAS projekta aktivitāšu īstenošanas, kas ļauj 
iepazīties ar citu valstu pašvaldību asociāciju pie-
redzi, veicinot savu pašvaldību attīstības sadarbību 
un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu paš-
valdību plānošanas dokumentos un rīcībā. “Pēdē-
jos gados esam jo īpaši iedvesmojušies no Nīder-
landes un Beļģijas pašvaldību savienību piemēriem 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanā. 
Esam gandarīti, ka 25. septembrī Rīgā plānotajā 
seminārā Latvijas pašvaldību pārstāvjiem pašiem 
būs iespēja dzirdēt viena PLATFORMAS partnera, 
Flāmu Pilsētu un pašvaldību asociācijas, īstenoto 
aktivitāšu piemērus ar ilgtspējīgas attīstības mēr-

ķiem vietējā mērogā,” uzsvēra LPS padomniece ES 
jautājumos.

No Latvijas Pašvaldību savienības sanāksmē pie-
dalījās arī PLATFORMAS projekta koordinatore LPS 
Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste 
Ilze Rukute.

LPS kopš 2009. gada darbojas PLATFORMĀ, kur ne-
formāli apvienojušās vietējo un reģionālo pašval-
dību nacionālās, Eiropas un starptautiska mēroga 
asociācijas, kas aktīvi darbojas attīstības sadarbībā. 
PLATFORMAS mērķis ir dalīties labās prakses pie-
redzē starp PLATFORMAS biedriem, kā arī stipri-
nāt PLATFORMAS stratēģisko lomu institucionālajā 
dialogā Eiropas līmenī, lai veicinātu un optimizētu 
vietējo un reģionālo pašvaldību pievienoto vērtību 
attīstības sadarbībā un dalītos Eiropas līmenī ar 
inovatīviem viedokļiem.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS pārstāvju dalība debatēs Itālijā par 
bezplastikas Eiropu

Pagājušonedēļ LPS Tautsaimniecības komitejas 
priekšsēdētājs Rundāles novada domes priekšsē-

dētājs Aivars Okmanis, LPS ģenerālsekretāre Mu-
dīte Priede un padomnieks Aino Salmiņš kopā ar 
trim mūsu valsts jauniešiem piedalījās program-
mas “Eiropa pilsoņiem” finansētajā projektā “Pil-
soņu debates par bezplastmasas Eiropu”.

Šajā projektā piedalās sešas valstis: Itālija, Spānija, 
Polija, Rumānija, Bulgārija un Latvija.

Šajā reizē Itālijas pilsētā Vimerkātē sešu valstu paš-
valdību vadītāji, eksperti un jaunieši debatēja, kā 
varētu samazināt plastmasas piesārņojumu dabā. 
Projekta dalībnieki, tajā skaitā arī LPS, pauda ap-
ņēmību savā darbībā pēc iespējas mazāk izmantot 
plastmasu un virzīties uz to, lai to aizvien vairāk ie-
vērotu gan pieaugušie, gan arī jaunieši.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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* 16. septembrī LETA: “Notiks LPS ārkārtas sēde 
par administratīvi teritoriālo reformu”.

* 16. septembrī LETA: “Latvijas Pašvaldību savienī-
ba varētu pieprasīt Pūces demisiju”.

* 16. septembrī LETA: “Neapmierināta ar reģionā-
lās reformas gaitu, Latvijas Pašvaldību savienība 
pieprasa Pūces demisiju”.

* 16. septembrī LETA: Fotogalerija “Latvijas Pašval-
dību savienības ārkārtas sēde”.

* 16. septembrī “Diena”: “Prasa Pūces demisiju” 
(šeit).

* 16. septembrī “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Latvi-
jas Pašvaldību savienība pieprasa Pūces demisiju” 
(šeit).

* 16. septembrī Lsm.lv: “Pašvaldību savienība pie-
prasa Jura Pūces demisiju” (šeit).

* 16. septembrī LTV 1 raidījums “Panorāma”: “Paš-
valdību savienība pieprasa Jura Pūces demisiju” 
(šeit).

* 16. septembrī LNT: “Latvijas Pašvaldību savienība 
pieprasa Pūces demisiju” (šeit).

* 17. septembrī LETA: “Rosina mīkstināt amata pra-
sības sociālās palīdzības organizatoriem”.

* 17. septembrī LETA: “Valdība dod zaļo gaismu 
teritoriālās reformas turpināšanai, līdzšinējo 119 
pašvaldību vietā izveidojot 36”.

* 17. septembrī “Diena”: “Astoņdesmit divi pret 
vienu” (šeit).

* 17. septembrī “Diena”: “Valdība atbalsta terito-
riālās reformas turpināšanu” (šeit).

* 17. septembrī “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Valdība 
dod zaļo gaismu teritoriālās reformas turpināša-
nai” (šeit).

* 17. septembrī “Latvijas Avīze”: “Pašvaldības grib 
piespiest valdību sarunāties” (šeit).

* 17. septembrī “Latvijas Avīze”: “Valdība dod zaļo 
gaismu teritoriālās reformas turpināšanai” (šeit).

* 17. septembrī LV portāls: “LPS prasa valdībai paš-
valdības ne tikai uzklausīt, bet arī sadzirdēt” (šeit).

* 17. septembrī Lsm.lv: “Valdība akceptē novadu 
reformu – līdzšinējo 119 vietvaru vietā veidot 36” 
(šeit).

* 17. septembrī LTV 1 raidījums “Panorāma”: “Dod 
zaļo gaismu reģionālajai reformai” (šeit).

* 17. septembrī LNT: “Valdība dod zaļo gaismu te-
ritoriālās reformas turpināšanai” (šeit).

* 18. septembrī LETA: “Reirs ar pašvaldībām runās 
par nākamā gada budžetu”.

* 18. septembrī “Latvijas Avīze”: “Reformatoru 
Pūci neviens nevar apstādināt” (šeit).

* 18. septembrī LV portāls: “Dod zaļo gaismu 36 
pašvaldību izveidei” (šeit).

* 18. septembrī Lsm.lv: LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība Latvijas Radio 1 raidījumā “Pašvaldī-
bas ministrijai pārmet dialoga trūkumu saistībā ar 
teritoriālo reformu” (šeit).

* 18. septembrī Latvijas Radio 1 rīta intervija ar 
LPS priekšsēdi Gintu Kaminski “LPS priekšsēdētājs 
bažīgs par pašvaldību budžeta ieņēmumu samazi-
nāšanos nākamajā gadā” (šeit).

* 18. septembrī Lsm.lv: “Cik nozīmīga vieta Nacio-
nālajā attīstības plānā ir reģionālajai attīstībai?” 
(šeit).

* 18. septembrī TV3 ziņas: “Valsts kontrole: Pašval-
dības aizņemas un būvē uz nebēdu, nereti neizvēr-
tējot projektu lietderību” (šeit).

* 19. septembrī “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Pašvaldī-
bām pieteikts karš” (šeit).

* 20. septembrī “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Demo-
krātijas degradācija!?” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/prasa-puces-demisiju-14226574
https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/prasa-puces-demisiju-14226574
https://nra.lv/latvija/291943-latvijas-pasvaldibu-savieniba-pieprasa-puces-demisiju-papildinats.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibu-savieniba-prasa-puces-demisiju.a332145/
https://replay.lsm.lv/redirect/ltv/25/show
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/167734/pasvaldibu-savieniba-pieprasa-jura-puces-demisiju
https://skaties.lv/zinas/latvija/latvijas-pasvaldibu-savieniba-varetu-pieprasit-puces-demisiju/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/astondesmit-divi-pret-vienu-14226610
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/valdiba-atbalsta-teritorialas-reformas-turpinasanu-14226656
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/valdiba-atbalsta-teritorialas-reformas-turpinasanu-14226656
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/valdiba-atbalsta-teritorialas-reformas-turpinasanu-14226656
https://nra.lv/latvija/292053-valdiba-dod-zalo-gaismu-teritorialas-reformas-turpinasanai-papildinats.htm
http://www.la.lv/pasvaldibas-grib-piespiest-valdibu-sarunaties
http://www.la.lv/valdiba-dod-zalo-gaismu-teritorialas-reformas-turpinasanai
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308319-lps-prasa-valdibai-pasvaldibas-ne-tikai-uzklausit-bet-ari-sadzirdet-2019
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/valdiba-dod-zalo-gaismu-teritorialas-reformas-turpinasanai/
http://www.la.lv/puci-neviens-nevar-apstadinat
https://lvportals.lv/norises/308332-dod-zalo-gaismu-36-pasvaldibu-izveidei-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-ministrijai-parmet-dialoga-trukumu-saistiba-ar-teritorialo-reformu.a332348/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/riita-intervija/lps-priekssedetajs-bazigs-par-pasvaldibu-budzeta-ienemumu-samazi.a121507/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/cik-nozimiga-vieta-nacionalaja-attistibas-plana-ir-regionalajai-attistibai.a332446/
https://skaties.lv/zinas/latvija/valsts-kontrole-pasvaldibas-aiznemas-un-buve-uz-nebedu-nereti-neizvertejot-projektu-lietderibu/
https://nra.lv/latvija/292186-pasvaldibam-pieteikts-kars.htm
https://nra.lv/viedokli/viktors-avotins/292289-demokratijas-degradacija.htm
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir sa-
skaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-894 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos nr. 351 “Sa-
biedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi””

16.09.2019. 12.09.2019.
Jā

2. VSS-870 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par līdzfi-
nansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

17.09.2019. 05.09.2019.
Jā

3. VSS-869 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai 
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas 
aģentūra” personā””

17.09.2019. 05.09.2019.

Jā

4. VSS-885 – Par informatīvo ziņojumu “Par investīciju programmu 
autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”

17.09.2019. 05.09.2019.
Nē

5. VSS-855 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi 
par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”

18.09.2019. 29.08.2019.
Jā

6. VSS-877 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekusta-
mo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas 
torņa zemes nodalījuma joslai”

20.09.2019. 05.09.2019.
Jā

7. VSS-876 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas 
Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

20.09.2019. 05.09.2019.
Jā

8. VSS-881 – Par pamatnostādņu projektu “Reģionālās politikas pa-
matnostādnes 2021.–2027. gadam”

20.09.2019. 05.09.2019.
Nē

9. VSS-880 – Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas viedokli Latvi-
jas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veici-
nāšanai 2019. gada sēdē”

20.09.2019. 05.09.2019.
Jā

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
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19. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-920 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos nr. 438 
“Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

VSS-921 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā elek-
troniskās darba laika uzskaites sistēmas dati snie-
dzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba 
laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās 
darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pār-
baudei un auditācijas pierakstiem”

VSS-922 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos nr. 
668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemēro-
jamā energopārvaldības sistēmas standarta notei-
kumi””

VSS-909 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Meistaru ielas posms” Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-915 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 

kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

VSS-916 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos nr. 
653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodro-
šināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu 
un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sekto-
ra mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publis-
kās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 
īstenošanas noteikumi””

VSS-917 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos nr. 181 
“Kārtība, kādā izmanto 2019. gadam paredzēto 
apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei””

VSS-910 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos nr. 62 
“Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums””

Šonedēļ – Eiropas sporta nedēļa

(No kreisās): #beactive vēstneši Roberts Radi-

čuks un Mečislavs Bartušēvics, Ilva Biedre (LSFP), 
Dace Zvaigzne (LSFP), Raimonds Elbakjans (Ghetto 
Games), Siguldas Sporta pārvaldes vadītāja Zanda 
Abzalone un LSFP prezidents Einars Fogelis.

No 23. līdz 30. septembrim visā Latvijā jau piek-
to reizi notiek Eiropas sporta nedēļa, kuras vairāk 
nekā 1000 dažādie pasākumi piemēroti ikvienam, 
un tajos aicināti iesaistīties iedzīvotāji neatkarīgi no 
vecuma vai fiziskās sagatavotības. Šīs vairāk nekā 
40 Eiropas valstīs vienlaikus notiekošās sociālās 
kampaņas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus, 
atgādinot: tikai 30 minūšu mērenas intensitātes 
fiziskā slodze piecas reizes nedēļā būtiski samazi-
na saslimšanas risku ar daudzām, tajā skaitā sirds 
asinsvadu, slimībām, rekomendācijās norāda Pa-
saules Veselības organizācija.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477730
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477730
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477730
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477729
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477632
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477632
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477632
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477632
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477706
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477706
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477706
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477706
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477706
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477706
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477551
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Īpaši sporta nedēļas senioru pasākumi šogad pare-
dzēti Riebiņu, Limbažu, Iecavas un Talsu novadā. 
Iedzīvotājiem par Eiropas sporta nedēļas pasāku-
miem jāinteresējas pašvaldībā pie vietējā sporta 
organizatora, taču pilnu sporta nodarbību klāstu 
arī citos novados atradīsiet Eiropas sporta nedēļas 
vietnē www.beactivelatvia.lv.

24. septembrī notiks sporta forums Sports-
Comm’19: sponsorēšanas un mārketinga ten-
dences. Forumā viesosies komunikācijas nozares 
eksperti, kas ikdienā strādā ar dažādiem zīmo-
liem un mārketinga un komunikācijas kampaņām 
gan Latvijā, gan starptautiski. Ikviens interesents 
konferences diskusijām varēs sekot tiešsaistē 
LSFP Facebook lapā https://www.facebook.com/
lsfp.lv.

27. septembrī notiks Orientēšanās nakts 11 Lat-
vijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Tukumā, 
Siguldā, Talsos, Limbažos, Salaspilī, Vecumniekos, 
Cēsīs un Olainē.

28. septembrī vienlaikus Rīgā (Ķīpsalas peldbasei-
nā), Liepājā, Ventspilī un pirmo reizi arī Valmie-
rā notiks Nakts peldējums. Baseinos būs ne tikai 
ūdens, bet dažādas gaismas, izklaides un mūzika. 
Valmierā, atzīmējot baseina gada jubileju, Nakts 
peldējuma laikā baseinā peldētājus sagaidīs ar 
šovu, kurā piedalīsies neona žonglieri, bet mazajos 
peldbaseinos ar bērniem darbosies animators, kā 
arī ūdenī varēs skatīties kino.

Ikviens vēl var pagūt iesaistīties #BeActive izaicinā-
jumā regulāri sportot, izmantojot Endomondo ap-
likāciju (http://bit.ly/2zpcCJ7). Skrienot, ejot, nūjo-
jot, braucot ar riteni vai citādi (izvēloties citu ar GPS 
nosakāmu sporta veidu), vēlams, vismaz trīs reizes 
nedēļā, bet ne mazāk kā 12 reizes izaicinājuma laikā 
līdz 30. septembrim, papildus labai pašsajūtai un 
veselīgam ieradumam var laimēt vērtīgas balvas – 
Suunto 5 sporta pulksteni, sporta veikala dāvanu 
kartes 100 eiro vērtībā, pārsteiguma balvas.

Vairāk par Eiropas sporta nedēļu ŠEIT.

LM aicina uz noslēguma diskusiju par 
sociālo uzņēmējdarbību

Septembrī Labklājības ministrija (LM) aicināja ik-
vienu interesentu uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu 
un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”, kurās va-
rēja uzzināt par sociālo uzņēmējdarbību, finansēju-

ma saņemšanu, izprast šīs nozares mītus un realitā-
ti, kā arī dzirdēt sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus 
un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz 
sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”, lai trenētos skaidri 
noformulēt un prezentēt publikai savu sociālā biz-
nesa ideju.

Diskusijas jau norisinājušās Liepājā, Valmierā, Dau-
gavpilī un Jelgavā, bet noslēguma diskusija notiks 
26. septembrī Rīgā. Tā būs skatāma arī videotieš-
raidē LM tīmekļvietnē www.lm.gov.lv un sociālā 
tīkla Facebook lapā šeit.

LM arī informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā Lat-
vijā ar dažādām aktivitātēm tiks atzīmēta Sociālās 
uzņēmējdarbības nedēļa, kurā trīs dienu garumā – 
15., 16. un 17. oktobrī – norisināsies Atvērto dur-
vju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens varē-
tu iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā 
strādā sociālie uzņēmumi.

http://www.beactivelatvia.lv
https://www.facebook.com/lsfp.lv
https://www.facebook.com/lsfp.lv
http://bit.ly/2zpcCJ7
http://www.beactivelatvia.lv/
http://www.lm.gov.lv
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
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DVI aicina uz semināriem un konferenci 
par datu apstrādi uzņēmējiem

Datu valsts inspekcija (DVI) aicina piedalīties semi-
nāros un konferencē “Ceļvedis datu apstrādē ma-
ziem un vidējiem uzņēmējiem”.

No septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, 
Cēsīs un Rīgā norisinās bezmaksas informatīvie 
semināri un konference mazajiem un vidējiem 
uzņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispā-
rīgās datu aizsardzības regulas prasībām attiecībā 
uz personas datu apstrādi uzņēmumā. Semināros 
tiek apskatīti praktiski piemēri, lai regulas prasības 
veiksmīgi ieviestu praksē. 26. novembrī Rīgā notiks 
datu apstrādei veltīta konference.

Seminārus un konferenci DVI rīko projektā 
nr. 814774-DPSME “Vispārīgā datu aizsardzības re-
gula: iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uz-
ņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām 
personām”, ko finansē no Eiropas Komisijas Tieslie-
tu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesī-
bas, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam.

Dalība semināros un konferencē ir bez maksas. Lū-
gums pieteikties dalībai, aizpildot pieteikšanās for-
mu šeit.

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrības informatīvā diena

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrība (LPDA) aicina pieda-
līties informatīvajā dienā, kas no-
tiks 3. oktobrī Rīgā, viesnīcā “Ra-
disson Old Town Riga” (Zigfrīda 

Annas Meierovica bulvārī 10 (pretī Pulvertornim)).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Reģistrēšanās, rīta kafija un tēja.

10:00–14:00

Par administratīvi teritoriālo reformu – VARAM mi-
nistra padomnieks Madars Lasmanis.

Grozījumi Valsts kontroles likumā, kas paredz pa-
plašināt Valsts kontroles (VK) tiesības piedzīt zau-
dējumus no atbildīgajām personām par revīzijās 

konstatētajām nelikumībām, un citi aktuāli jautāju-
mi – Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 
direktors Edgars Korčagins.

Trauksmes celšanas likums – iekšējās trauksmes 
celšanas sistēma, trauksmes iemesli, kā celt trauk-
smi, trauksmes cēlāja aizsardzība – zvērināts advo-
kāts Andis Burkevics.

Par darba attiecībām praksē: vai var uzteikt darbu 
darbiniekam, kurš ilgstoši slimo; par papildatvaļi-
nājumiem (piešķiršana, kompensēšana); par pa-
matdarbu un papildu darbu pie viena darba devē-
ja – juriste Karīna Platā.

Arodbiedrības biedriem informatīvā diena ir bez 
maksas, citiem interesentiem dalības maksa – 25 
eiro.

Pieteikuma anketa jāiesūta līdz 27. septembrim uz 
e-pasta adresi lpda@lbas.lv.

https://www.registration.lv/DVI-datiirvertiba
mailto:lpda@lbas.lv
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Novadu garšas svētki Rīgā

28. septembrī jaunajā kultūras un izklaides centrā 
“Hanzas perons” (Rīgā, Hanzas ielā 16a) notiks no-
vadu garšas svētki “Nogaršo Latviju Rīgā”.

Svētkos piedalīsies Latvijas zemnieki un pārtikas 
ražotāji no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Lat-
gales un Pierīgas ar savu labāko, veselīgāko un 

interesantāko produkciju. Te būs Garšu pieturas 
visām gaumēm un garšām; iepirkšanās un baudī-
šana; Bērnu pieturā lauku dzīves ziņa un burvība; 
konkursa “Tautas garša” uzvarētāju gatavotā pro-
dukcija. Kūpinātas zivis, grilēts steiks, putraimde-
sas, pašbrūvēts alus un sulas, pašcepta maize un 
kliņģeri, pašsiets siers un kaņepju sviests, Latgales 
špeks, “šmakovka” un “gunjaks” un pat Imanta 
Ziedoņa kulturālie kartupeļi, un vēl daudz kā laba 
acīm, vēderam un sirdspriekam. Slavenu Latvijas 
pavāru visu novadu garšu meistarklases, degustā-
cijas un svētku maltīte; populāri dziesminieki un 
mūziķi no Latvijas novadiem! Konkursi un garšīgas 
balvas, vietējo produktu izsoles. Namatēvs – aktie-
ris Normunds Laizāns. Visas dienas garumā Iman-
ta Ziedoņa fonda “Viegli” “Kartupeļu lauka radio” 
tiešraide un intervijas no notikumu vietas. Uzstā-
sies Kārlis Kazāks, Tomass Kleins, Mārtiņš Ruskis, 
postfolkloras grupa “Rikši”.

Sēlijas diena Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā

28. septembrī no plkst. 11 līdz 18 Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitā-
šu programmu norisināsies pasākums “Sēlijai būt!” 
jeb Sēlijas diena Gaismas pilī. Tā aktualizēs jautāju-
mu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā 
arī iepazīstinās ar šā krāšņā Latvijas novada kultū-
ras, vēstures, sabiedriskās dzīves izpausmēm, vēr-
tībām un personībām.

Aktualitātes izglītības darbiniekiem

* Līdz 30. septembrim izglītības iestādes ar sadar-
bības partneriem var iesniegt pieteikumus “Tehno-
loģiju gada” projektu īstenošanai VISC ESF projektā 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīs-
tībai” (8.3.2.2./16/I/001). Var pieteikt tādus pasā-
kumus kā jaunu speciālistu piesaiste datorikas un 
tehnoloģiju apguvei, papildu nodarbības pedago-
giem, interešu izglītības programmu īstenošana un 
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apguve pašvaldībās. Konkursa kārtībā, pamatojo-
ties uz iesniegtajiem pieteikumiem, no ESF līdzek-
ļiem tiks piešķirti 750 000 eiro “Tehnoloģiju gada” 
pasākumu īstenošanai un 500 000 eiro “Fizikas 
gada” pasākumu turpināšanai (šeit).

* Piedaloties Bebr[a]s 5.–12. klašu informātikas 
un loģiskās domāšanas izaicinājumā, skolēniem 
nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas, un pie-
dalīšanās ir bez maksas. Uzziniet vairāk un reģistrē-
jieties: bebrs.lv.

* Tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT izaicinājums 
2019” skolēni un skolotāji tiek aicināti veidot ko-
mandas, reģistrēties un ķerties klāt uzdevumiem. 
Konkursa reģistrācijas anketa, uzdevumi un noli-
kums atrodami konkursa vietnē www.ventspilsitc.
com.

* Ieteikums apmeklēt RIGA COMM konferenci 10. 
un 11. oktobrī (https://rigacomm.com/lv/).

* “Dzīvei gatavs”: dažādi uzņēmumi (t. sk. IT uzņē-
mumi) piedāvā gan lekcijas, gan ekskursijas Latvijas 
skolām. Uzziniet vairāk: https://www.dziveigatavs.
lv/.

* Skola2030 ir savs YouTube kanāls, kurā vebināros 
tiek skaidrotas izmaiņas, kas visās Latvijas skolās 
sāksies 2020. gada septembrī. ŠEIT var redzēt vi-
deo, kur stāsta par datorikas priekšmetu 1.–9. kla-
sei, un ŠEIT var redzēt video, kurā tiek stāstīt par 
tehnoloģiju mācību jomu pamatskolā.

* startit.lv lapā tiek piedāvāti bezmaksas tiešsais-
tes kursi par dažādiem IT jautājumiem, piemēram, 
ievads programmēšanā, ievads virtuālajā realitā-
tē, 3D printēšana, ievads robotikā u.c. Vairāk šeit: 
https://kursi.startit.lv/.

* Lai ātrāk uzzinātu jaunumus, sekojiet Facebook, 
Instagram un YouTube (YouTube kontā iespējams at-
rast arī visas 40 lekcijas par Java programmēšanu).

* IESPĒJA: vēlamies, lai par jūsu darba veiksmes 
stāstiem uzzina pēc iespējas vairāk cilvēku, tāpēc 
priecāsimies, ja atsūtīsiet kādu stāstu, kas varētu 
iedvesmot citus pedagogus, skolēnus vai vecākus. 
Tas var būt videoformāts vai bilde ar pavadošo 
tekstu. To ievietosim mūsu Facebook vai Instagram 
kontos vai arī abos divos.

Start(it) komanda

Pārrobežu konkurss 6.–9. klašu 
audzēkņiem “Energy Advice”

Reģistrēties konkursam “Energy Advice” var līdz 
4. oktobra plkst. 18.

Latvijas vispārizglītojošo skolu 6.–9. klašu skolēni 
tiek aicināti izveidot komandas 2–3 cilvēku sastāvā 
un reģistrēties konkursam. Visas reģistrētās koman-
das piedalīsies pirmajā, vietēja mēroga konkursa 
posmā, pildot dažādus uzdevumus par enerģijas 
taupīšanu. Piecas labākās komandas no Latvijas un 
piecas no Igaunijas sacentīsies konkursa finālā, kas 
notiks AHHAA zinātnes centrā Tartu (Igaunijā).

Pieteikuma anketu meklējiet Kurzemes Democen-
tra vietnē http://ej.uz/energyadviceanketa.

Konkursa norises laiks: 2019. gada septem-
bris–2020. gada janvāris.

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
https://www.visma.lv/bebrs/
http://www.ventspilsitc.com/
http://www.ventspilsitc.com/
https://rigacomm.com/lv/
https://www.dziveigatavs.lv/
https://www.dziveigatavs.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBqm76teQ8I&t=36s
http://startit.lv/
https://kursi.startit.lv/
https://www.facebook.com/startitlv/
https://www.instagram.com/startit_latvia/?fbclid=IwAR1W2UJqqT4Bo2k6PyxoN7hTR20sM2iMLtEfDxe3EQzaKbpYZRQqRWQTKHo
https://www.youtube.com/channel/UCF80F250Gsm6z0X18nfo29Q
http://ej.uz/energyadviceanketa
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1. vietas ieguvējkomanda savā īpašumā iegūs elek-
troskūterus. Visu pirmo trīs vietu ieguvēji saņems 

vērtīgu balvu savai skolai. Vairāk par konkursa nori-
si skatīt šeit vai šeit.

VBTAI konkurss skolēniem “Dzīve manā 
telefonā”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursu skolēniem “Dzīve manā tele-

fonā”, aicinot radošos darbos izklāstīt savas domas, 
idejas un pārdomas par viedierīču lietošanas para-
dumiem, tām veltīto laiku, ierīču nozīmi un ietekmi 
viņu dzīvē, kā arī ar to saistīto pieredzi, kas varētu 
būt noderīga citiem vienaudžiem.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās 
vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai au-
dzēknis, sākot no 7. klases.

Konkurss tiek organizēts, lai noskaidrotu skolēnu 
viedokļus par mobilo tālruņu ietekmi un nozīmi viņu 
dzīvē, apzinot gan pozitīvo, gan negatīvo pieredzi.

Darbus dalībai konkursā var iesniegt līdz 17. ok-
tobrim. Labāko darbu apbalvošana notiks kustības 
“Draudzīga skola” konferencē novembra sākumā.

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI 
vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Trešā Liepājas restorānu nedēļa

No 23. līdz 29. septembrim Liepājā norisinās jau 
trešā restorānu nedēļa. Šogad septiņu dienu garu-
mā liepājniekus un pilsētas viesus uzņems kopumā 
25 Liepājas restorāni un kafejnīcas.

Restorānu nedēļas piedāvājums sastāv no trīs ēdie-
niem – uzkodas, pamatēdiena un deserta. Īpašā 

piedāvājuma cenas ir no 11 līdz 20 eiro. Restorāni 
un kafejnīcas sarūpējuši īpašu piedāvājumu, kas at-
šķiras no uzņēmumu ikdienas ēdienu klāsta. Visas 
restorānu un kafejnīcu ēdienkartes var apskatīt Lie-
pājas pilsētas pašvaldības lapā šeit.

Restorānu nedēļas izskaņā, no 27. līdz 29. sep-
tembrim, ikviens liepājnieks un pilsētas viesis tiek 
aicināts koncertzālē “Lielais dzintars” apmeklēt 
Liepājas mākslas forumu 2019. Šogad festivāls 
svinēs piekto jubileju, tāpēc programma solās būt 
krāšņāka nekā jebkad. Ar desmit dažādu žanru un 
dažādu māksliniecisko valodu notikumiem Liepājas 
mākslas forums savus klausītājus šogad ielūdz uz 
sarunu. Sarunu caur deju, mūziku, vizuālo mākslu, 
teātri, operu un kino. Piedaloties māksliniekiem no 
Nīderlandes, Somijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Latvi-
jas, Lietuvas un Igaunijas, festivāls atspoguļos mūs-
dienu mākslas aktualitātes Eiropā un pasaulē.

http://www.kurzemesdemocentrs.lv/lv/energy-advice-konkurss/par-konkursu/
https://www.facebook.com/energyadvicecontest/
http://www.bti.gov.lv
https://www.liepaja.lv/restoranu-nedela-2019-edienkartes
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Svētā Miķeļa svētki Alsungā

Alsungas pašvaldība kopā ar Romas katoļu baznī-
cu, suitu novada iedzīvotājiem, biedrībām un uz-
ņēmējiem septembra pēdējās nedēļas nogalē rīko 
ikgadējos Miķeļa svētkus, šoreiz par godu Ulriham 
fon Šverinam.

Svētki, kā ierasts, muzikāli tiks atklāti piektdienā, 
27. septembrī, ar Alsungas mūzikas skolas audzēk-
ņu koncertu, un vakarā visus priecēs čellu trio “Me-
lo-M” koncerts Alsungas Kultūras namā. Sestdien, 
28. septembrī, jau no paša rīta ar alsundznieku 

modināšanu sāksies jestrā tirgošanās Miķeļdienas 
tirgū ar koncertu, radošām darbnīcām un dažneda-
žādām izdarībām. Ikvienam būs ko darīt! Būs iespē-
ja iemūžināt sevi kādā retro bildē, kopā ar bērniem 
iziet rotaļas pie bērnudārza “Miķelītis”, uzmeista-
rot kādu jaunu aksesuāru un pēcpusdienā baudīt 
Daces Priedes jaunās grāmatas atvēršanas svētkus. 
Vakara kulminācijā svētku gājiens, danči pils pagal-
mā un svētku balle. Svētdien, 29. septembrī, mie-
rīgā, draudzīgā, bet nedaudz konkurējošā gaisotnē 
noritēs makšķerēšanas sacensības. Visu svētku 
dienu garumā notiks dažādi pasākumi arī Alsungas 
Svētā Miķeļa baznīcā.
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Kuldīgas Adatu tornis pirmo reizi 
apmeklētājiem tiks atvērts šīs nedēļas 
nogalē

28. un 29. septembrī ikvienam interesentam būs 
iespēja gida pavadībā apskatīt Kuldīgas industri-
ālā mantojuma torni jeb t.s. Adatu torni Liepājas 
ielā 37, kas iekļauts arī Industriālā mantojuma ne-
dēļas nogales unikālo objektu vidū.

Ēkas četros stāvos izvietotā ekspozīcija iepazīstina 
ar torņa vēsturisko attīstību, adatu izgatavošanas 

un izmantošanas vēsturi, kā arī ar adatas nozīmi, 
tās ietekmi medicīnā, mūzikā, ģeogrāfijā un apģēr-
bu izgatavošanā. Ekspozīcija noslēdzas ar adatu 
rūpnīcu vēsturi Kuldīgā, savukārt no torņa jumta 
terases gada siltajos mēnešos apmeklētājiem pa-
veras ainavisks skats pāri Kuldīgas vecpilsētas jum-
tiem.

28. un 29. septembrī bezmaksas ekskursijas sāk-
sies plkst. 11, 12, 14, 15 un 16. Dalībnieku skaits 
tajās ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 27. septem-
brim, zvanot pa tālr. 29433674.

Oktobrī tornis būs atvērts no trešdienas līdz svēt-
dienai, savukārt no novembra līdz maijam apmek-
lēt ekspozīciju jaunradītajā tūrisma objektā varēs, 
iepriekš piesakoties.

Šo industriālā mantojuma objektu – agrāko te-
legrāfa un pasta torni, kas līdz šim nav izmantots 
kā tūrisma objekts, – Kuldīgas novada pašvaldība 
atjaunojusi kā projekta “Industriālā mantojuma at-
dzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial Heritage)” 
partneris. Projektā pārbūvēts adatu fabrikai piegu-
lošais tornis un tajā ierīkota ekspozīcija par Kuldī-
gas adatu fabrikas vēsturi.

Laiks uzdejot Preiļos atjaunotajā Svētku 
laukumā!

28. septembrī kopā ar tradicionālo rudens Miķeļ-
dienas gadatirgu atjaunotajā laukumā Raiņa bulvārī 
19a, ko turpmāk dēvēs par Svētku laukumu, norisi-
nāsies laukuma iedancošanas pasākums. Deju ma-
ratons norisināsies vairāk nekā 12 stundu garumā 
un tiks apvienots ar dažādu stilu deju priekšnesu-
miem un meistarklasēm, interesantām viktorīnām 
un noslēdzošo ballīti.

Pasākuma programma tiek veidota pa stundām. 
Tā kā Preiļi ir dejotāju pilsēta, laukumu iedancinās 
gan mazi, gan lieli dejotāji. Dienas programmā ar 
saviem priekšnesumiem uzstāsies un uz dančiem 
apmeklētājus vedinās senioru deju kolektīvs “Brūk-
lenājs”, deju studija “Bravo”, deju kopas “Gaida” un 
“Dancari”, deju kolektīvi “Asorti”, “Foršās” un “Viss 
kārtībā”, folkloras kopa “Rūtoj”, Vārkavas novada 
deju kolektīvs “Dzīves virpulī”, Līvānu novada Kul-
tūras centra senioru deju kolektīvs “Dubnava” un 
Daugavpils jauniešu deju kolektīvs “Laismiņa”.



21

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

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.

Dienas viducī, pulksten 12, ieplānota Svētku lauku-
ma atklāšana, kurā Preiļu novada domes priekšsē-
dētāja Maruta Plivda sveiks konkursa par nosauku-
mu laukumam Raiņa bulvārī 19a uzvarētājus, kas 
veiksmīgi atraduši labskanīgāko un atbilstošāko no-
saukumu atjaunotajam laukumam.

Savukārt dienas izskaņā laukumā noritēs bērnu di-
senīte, pēc kuras sekos deju ritmi pieaugušajiem 

kopā ar DJ Arti Skrūzmani.

Deju maratonā laipni aicināts ikviens novada ie-
dzīvotājs un ciemiņš, tā būs lieliska iespēja ener-
ģiski pavadīt laiku, uzlabot dejotprasmes, ap-
gūt jaunus dejas tehnikas “knifiņus” un piln-
veidot zināšanas. Gaidīts tiek ikviens: arī ja ne 
reizi nav būts uz deju grīdas, nekad nav par vēlu  
pamēģināt!

Pierobežas rudens gadatirgus Apē

Tradicionāli Miķeļdienā, 29. septembrī, no plkst. 9 
līdz 14 Apē interesenti varēs iegādāties daudzveidī-
gu produkciju, un ar katru gadu tirgus placis apgūst 
plašāku teritoriju, vienkopus pulcējot vairāk nekā 
300 pārdotgribētājus un vairākus tūkstošus pircēju. 
Ar Apes pūtēju orķestra jestro skanējumu, dzies-
mām un īpašo tirgus lustēšanās sajūtu visi aicināti 
uz pierobežas rudens andeli Apē!

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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