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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Novadu un pilsētu vēstis

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde
17. oktobrī LPS Izglītības un kultūras jautājumu
komitejā izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) ziņojumu
par ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) aktualitātēm. VISC vadītājs Gun
tars Catlaks informēja, ka 25. septembrī publiskai

apspriešanai tika nodots jaunā mācību satura un
pieejas apraksts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”
(pieejams vietnē https://domaundari.lv/cepure/
Jauna_satura_ietvars.pdf).
Projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane
Oliņa informēja par mācību satura izveides un īstenošanas principiem pirmsskolā un pamatizglītībā,

iespējām un izaicinājumiem mācību satura ieviešanā un pieeju izglītības iestādēs, tajā skaitā par
metodiskā atbalsta, skolotāju profesionālās kompetences pilnveides un mācību vides jautājumiem
un pašvaldību lomu.

dēm oficiālie priekšlikumi jāsūta uz e-pasta adresi
visc@visc.gov.lv.
Savā pieredzē par pirmsskolas izglītības programmu realizāciju dalījās uzņēmuma “FasTracKids Latvia” Elīna Egle-Ločmele.

Projekta sabiedriskā apspriešana notiks līdz
2018. gada 1. februārim, priekšlikumus var iesniegt
tiešsaistē vietnē www.skola2030.lv, kuras sadaļā
“Sabiedriskā apspriešana” ir tēma “Iesniegt priekšlikumu”, un iesniegtie priekšlikumi, komentāri un
jautājumi ir publiski izlasāmi. Savukārt pedagogu
profesionālajām organizācijām un izglītības pārval-

Vairāk informācijas šeit. Komitejas sēdes videoie
raksts pieejams LPS mājaslapas www.lps.lv sadaļā
“Tiešraides – Videoarhīvs”.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, jaunatnes
un kultūras jautājumos

Baltkrievijas speciālistu vizīte Pašvaldību
savienībā

Baltkrievijas Ekonomikas ministrijas, Baltkrievijas
Rūpniecības kameras, Minskas biznesa inkubatora
un nevalstiskajām organizācijām.

17. oktobrī LPS sadarbībā ar Dobeles novada domi
un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru uzņēma Baltkrievijas delegāciju, kuras sastāvā bija pārstāvji no mazā biznesa,

Vairāk skatiet šeit.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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Projekta SMHEE konference Itālijā

Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus,
Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars
Važa, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Ar
turs Dukulis, (1. rindā no kreisās) Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita
Kresse.

No 11 līdz 16. oktobrim Itālijā, Akvaviva delle Fonti, notika Eiropas Savienības programmas “Eiropa
pilsoņiem” projekta SMHEE jeb “Small Markets
at the Heart of EU Economy” (“Mazie tirgi Eiropas Savienības ekonomikas sirdī”) ceturtais pasākums, kurā Latviju pārstāvēja (no labās) LPS Valdes loceklis Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Skrundas
novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece,

Plašāk šeit.
Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Projekta ENLARGE seminārs Itālijā
16. un 17. oktobrī LPS padomnieki Andris Aker
manis un Aino Salmiņš un Liepājas domes izpilddirektora vietnieks (īpašuma jautājumos) Mārtiņš
Tīdens piedalījās ES projekta ENLARGE seminārā
Itālijā, kas bija veltīts vienai no projekta tēmām –
lēmumu pieņemšanas struktūrai pašvaldību līmenī.
Vairāk šeit.
Andris Akermanis,
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos
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Centrālās un Austrumeiropas valstu un
Ķīnas Pašvaldību vadītāju asociācijas
sanāksme (16 + 1) Bulgārijā

nāksmē, kas tika organizēta ar mērķi veicināt pašvaldību sadarbību dažādās jomās un sagatavoties
Ķīnas un CEEC pašvaldību vadītāju 4. konferencei,
kas nākamgad notiks Bulgārijā.

19. oktobrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis Plovdivā (Bulgārijā) piedalījās Ķīnas Tautas Republikas
un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu (CEEC)
pašvaldību vadītāju asociācijas trešajā darba sa-

Vairāk šeit.
Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPIA Valdes pieredzes semināri Moldovā
un Rumānijā

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

No 13. līdz 22. oktobrim
Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) Valde
bija pieredzes komandējumā Moldovā un Rumānijā
ar mērķi iepazīt
abu valstu pašvaldību sistēmu, uzdevumus un labo
praksi un attīstīt
pašvaldību izpilddirektoru asociāciju sadarbību.
Vairāk lasiet šeit.
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EP Kongresa 33. plenārsēde Strasbūrā

Andris Jaunsleinis, bijusī Priekuļu novada domes
priekšsēdētāja Māra Juzupa un Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

No 18. līdz 20. oktobrim Strasbūrā notika kārtējā
Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa plenārsēde, kurā Latvijas delegāciju
pēdējo reizi šādā sastāvā pārstāvēja Ventspils novada domes deputāts un bijušais LPS priekšsēdis

TIEŠRAIDE

Plašāk šeit.
Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde
LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas
sēde notiks 24. oktobrī plkst. 10 Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).
Darba kārtība:
1. Par izmaiņām VSAO iemaksu veikšanā, sākot ar
2018. gada 1. janvāri (uzaicināta Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta
direktores vietniece Airīna Dreimane).
2. Par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu
2018. gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim (uzaicināta Finanšu ministrijas Pašvaldību
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finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas
departamenta direktore Inta Komisare).

jumos Lāsma Ūbele).
5. Dažādi.

3. Par Labklājības ministrijas plānotajām izmaiņām
pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai apmērā 2018. gadā (informēs
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte).

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot
šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

4. Par pašvaldību budžetu 2018. gadā (informēs
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautā-

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

Sniedze Sproģe).

Novadu apvienības Valdes sēde notiks 24. oktobrī
plkst. 13 LPS mītnē.

4. Par pašvaldību koplietošanas ceļiem (ziņos LPS
padomnieces Sniedze Sproģe un Ivita Peipiņa).

Darba kārtība:

5. Par saskaņošanas sanāksmē lemto par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumā” (ziņos I. Peipiņa).

1. Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (ziņos apvienības priekšsēdētājs Gints
Kukainis).

6. Par informatīvo ziņojumu “Par Atvieglojumu
uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu
valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu
administrēšanā” (ziņos I. Peipiņa).

2. Par Novadu apvienības un tās Valdes turpmāko
darbu (ziņos G. Kukainis).

7. Par Novadu dienu (ziņos G. Kukainis).

3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un
materiālu reģenerāciju” (ziņos LPS padomniece

Gints Kukainis,
Novadu apvienības priekšsēdētājs

TIEŠRAIDE
– pašvaldību iespējas sociālās uzņēmējdarbības
attīstīšanai;
– iepirkumi un sociālie uzņēmumi: instruments
sociālās pievienotās vērtības radīšanai.

Videokonference par sociālo
uzņēmējdarbību
Pašvaldību savienības sadarbībā ar Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociāciju veidotā LPS uzņēmējdarbības tīkla diskusija “Sociālā uzņēmējdarbība
Latvijā: jauna iespēja sociālo izaicinājumu risināšanai!” notiks 25. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē).

Seminārā piedalīsies: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande, Saeimas Sociālā uzņēmuma likumprojekta izstrādes
darba grupas pārstāvis, Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvis Oskars Putāns, Andris Bērziņš no Latvijas Samariešu apvienības un LPS darbinieki.

Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:
– sociālā uzņēmējdarbība Latvijā – kas tas ir un kā
tas darbojas;
– sociālā uzņēmējdarbība praksē – Latvijas reģionu veiksmes stāsti;
– Sociālā uzņēmuma likums;
– kāds atbalsts pieejams sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai;

Diskusiju varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides” vai vēlāk, sekojot saitei:
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/. Plašāk šeit.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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TIEŠRAIDE

Videokonference par veselības
veicināšanas projektiem

selības veicināšanas un slimību profilakses plāna
praktiskā izmantošana; pašvaldībās īstenoto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
saturiskā uzraudzība), CFLA Veselības attīstības projektu nodaļas vadītāja Gunta Bērziņa (9.2.4.2. pasākuma ieviešanas aktualitātes), vadītājas vietniece
Ināra Bergmane (projektu praktiskā ieviešana un
pārbaužu veikšana, publicitātes prasības), vecākā
finanšu eksperte Aija Trizna (attiecināmās izmaksas un tās pamatojošie dokumenti, biežāk pieļautās
kļūdas) un vecākā projektu vadītāja Inga Krecere
(maksājuma pieprasījuma aizpildīšana KP VIS).

26. oktobrī plkst. 10 LPS notiks Centrālās finanšu
un līgumu aģentūras (CFLA) un Pašvaldību savienības organizētā videokonference par 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanu.
Videokonferencē piedalīsies LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis, Veselības ministrijas (VM) Investīciju un
ES fondu uzraudzības departamenta direktors Jevgenijs Blaževičs (informēs par izmaiņām regulējumā
par ESF atbalstu veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošanai), VM Projektu
vadības nodaļas projektu vadītāja Elīna Kaktiņa (ve-

Semināra tiešraide būs skatāma LPS interneta vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs –
Tiešraide” vai sekojot saitei: http://www.lps.lv/lv/
tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

sugām un biotopiem (ziņos S. Bērziņa un Garkalnes novada domes Juridiskās daļas vadītāja
Margarita Gorškova).

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde notiks 1. novembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

4. Par VARAM sagatavoto MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumos nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”” (VSS-1049) (ziņos LPS padomniece plānošanas un attīstības jautājumos Gunta
Lukstiņa).

Darba kārtība:
1. Biotopu kartēšana un teritoriju plānošana (ziņos
LPS padomniece vides jautājumos Sandra Bērziņa un Jūrmalas pilsētas domes eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos Ilze Ungure).

5. Dažādi.

2. Saimnieciskās darbības ierobežojumi īpaši aizsargājamos biotopos, sods par to bojāšanu vai
iznīcināšanu (ziņos VARAM Vides aizsardzības
departamenta direktore Daiga Vilkaste un DAP
Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta direktore Iveta Timze).

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS mājaslapas
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/.
Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

3. Par mikroliegumu izveidi īpaši aizsargājamām
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LPS mājokļu politikas tīkla sanāksme
Valmierā

pilsētas domes pieredze (Valmieras pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks). Diskusija ar sanāksmes
dalībniekiem (vadīs A. Salmiņš un RTU docents Tālis Laizāns).

LPS mājokļu politikas tīkla sanāksme-diskusija
“Vai Latvijā ir jāattīsta dzīvokļu īres tirgus?” notiks
1. novembrī plkst. 10 Valmierā (Valmieras Kultūras
centrā Rīgas ielā 10).

13:30–15:00 – paneļdiskusija “Mājokļu politika; finansējuma piesaistes iespējas un riski”: “Mezanīna aizdevumi – instruments īres namu izveidei”
(E. Valantis); “Mājokļu politikas risinājumi Pierīgas
pašvaldībās” (Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks); “Tirgus un valdības nepilnības
īres tirgū” (M. Pūķis); “Uzņēmējdarbības attīstība un dzīvojamais fonds” (LPS padomniece Andra
Feldmane); “Vai nepieciešama pašvaldību iejaukšanās īres tirgū” (J. Baiks). Diskusija ar sanāksmes
dalībniekiem (vadīs J. Baiks un LPS Dzīvokļu apakškomitejas priekšsēdētājs Jurijs Strods).

Darba kārtība:
10:30 – sanāksmes atklāšana (Valmieras pilsētas
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks).
10:35 – Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
lietu komisijas Mājokļu apakškomisijas pārstāvja
uzruna.
10:40 – Mājokļu politikas tīkla stratēģiskie uzdevumi (LPS tehnisko problēmu padomnieks Aino Salmiņš).

15:00–15:30 – Valmieras kapitālsabiedrības “Valmieras namsaimnieks” pieredze īres tirgus attīstībā
(“Valmieras namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs
Valdis Jēgers).

10:50–12:40 – paneļdiskusija “Mājokļu politikas
aktualitātes Latvijā”: mājokļu politikas aktualitātes
(Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Edmunds Valantis); mājokļu politikas problēmjautājumi (LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis);
īres maksas politika: Jelgavas novada pašvaldības
pieredze (SIA “Jelgavas novada KU” priekšsēdētāja
Antra Alksne); mājokļu politika – cilvēkresursu piesaistes līdzeklis: Smiltenes novada domes pieredze
(Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis), Tukuma novada domes pieredze, Valmieras

Dalībai sanāksmē lūgums reģistrēties līdz 25. ok
tobrim:
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumukalendars/1517-1-registracija-lps-majoklu-politikas-tikla-sanaksme-vai-latvija-ir-jaattista-dzivokluires-tirgus.
Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

Pašvaldību sadarbības tīkla
“Dabas aizsardzība un atkritumu
apsaimniekošana” sanāksme

novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš).
11:10–11:50 – Valsts un pašvaldību funkcijas vides
aizsardzības jomā (VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste un Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).

Pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas aizsardzība
un atkritumu apsaimniekošana” sanāksme notiks
2. novembrī plkst. 11 Ozolnieku Tautas namā
(Ozolniekos, Rīgas ielā 23). Uz sanāksmi tiek aicināti pašvaldību pārstāvji, kurus pašvaldības pieteikušas darbam tīklā.

11:50–12:20 – Pašvaldību un Valsts vides dienesta sadarbība kontroles jautājumos; pieeja datiem
(Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova).
12:20–12:40 – Dati par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām un mikroliegumiem, kartogrāfiskās aplikācijas BLIS sistēmā (LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa).

Lūdzam savu dalību sanāksmē līdz 31. oktobrim
reģistrēt šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1539-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikladabas-aizsardziba-un-atkritumu-apsaimniekosanasanaksme.

12:40–13:00 – Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā un pašvaldību atbildība par atkritumu
reģenerāciju un pārstrādi (LPS padomniece lauku
attīstības jautājumos Sniedze Sproģe un R. Vesere).

Darba kārtība:
11:00–11:10 – Sanāksmes atklāšana (Ozolnieku
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13:00–13:30 – Prioritārās tēmas/dati un darbības
veids 2018. gadā: tikšanās regularitāte, norises vietas, apmācības u.c.

14:30–15:30 – “PET Baltija”;
16:00–17:00 – SIA “E Daugava.
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

14:00 – Izbraukums uz plastmasas pārstrādes un
riepu pārstrādes ražotnēm:

LPIA sanāksme Rucavā

tēmu atjaunošanai un uzturēšanai. Lauku atbalsta
dienestā (LAD) iesniegtie un atbalstītie projekti
(LAD pārstāvis).

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) sanāksme notiks 3. novembrī plkst. 10 Rucavas “Pagastmājā”.

12:20–12:40 – Meliorācijas nozīmīgums (Latvijas
Meliorācijas biedrības Valdes loceklis Jānis Biezais).

Darba kārtība:

12:.40–13:10 – Risinājumi notekūdeņu attīrīšanai
mazajās apdzīvotajās vietās (vides eksperte Loreta
Urtāne).

10:00–11:00 – Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita uzruna. Prezentācija par novadu (izpilddirektors Edgars Bertrams).

13:50–14:10 – LPIA Valdes kandidatūru apspriešana un izvirzīšana (lielpilsētas, pieci reģioni).

11:00–11:20 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

14:10–14:50 – Plānotā 20 īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un pašvaldību loma tajā. Pirmie secinājumi par biotopu
kartēšanu. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana (LPS padomniece vides aizsardzības
jautājumos Sandra Bērziņa).

11:20–11:40 – Meliorācija pilsētās un lauku teritorijā. Kā mazināt plūdu un palu draudus? Kā savienot “paralēlās pasaules” – nodrošināt katra
projekta sasaisti ar meliorācijas sistēmas noteces
vienmērīgu plūsmu? Valsts un pašvaldību (pašvaldību nozīmes) meliorācijas sistēmas (Zemkopības
ministrijas (ZM) Zemes pārvaldības un meliorācijas
nodaļas vadītājas vietnieks Valdis Pētersons).

15:00–17:00 – Novada apskate: kūdras pārstrādes
uzņēmums “Compaqpeat”, Rucavas Muižas kalns,
Papes dabas parks – biotopu apsaimniekošana
(paraugdemonstrējumi ar niedru pļāvēju, ja atļaus
laikapstākļi).

11:40–12:00 – Meliorācijas kadastra informācijas
sistēmas datu pieejamība un izmantošana pašvaldībās (ZM NĪ meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs
Valdis Groza).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

12:00–12:20 – Pieejamie līdzekļi meliorācijas sis-

LPS NESASKAŅO
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumos nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””,
1. pielikums.

teikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”” (VSS-473), 2. pieli
kums.
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, 3. pielikums.

Atkārtots atzinums par Ministru kabineta no9

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
Valsts sekretāru sanāksmē 19. oktobrī izsludinātie
projekti:

tru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos
Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas
noteikumi””

VSS-1102 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-1107 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-1113 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr.
504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt
gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu
un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi””

VSS-1105 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos
Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu””

VSS-1114 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam”

VSS-1111 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr.
207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi
Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas
noteikumi””

VSS-1120 – Likumprojekts “Grozījums Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas likumā”
VSS-1106 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos
Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi””

VSS-1112 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
VARAM semināri par zaļo publisko
iepirkumu

25. oktobrī Pāvilostā. Vēl šogad paredzēti šādi semināri: 1. novembrī Balvos, 2. novembrī Smiltenē
un 13. novembrī Rīgā.

VARAM aicina valsts un pašvaldību un to institūciju
iepirkumu speciālistus un uzņēmējus, kuri saredz
iespēju attīstīt piedāvājumu zaļo publisko iepirkumu jomā, uz otro reģionālo semināru, kas notiks

Papildinformāciju varat meklēt VARAM tīmekļa
vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/.
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Rīgas plānošanas reģions izveidojis palīgu
zaļā iepirkuma īstenošanai

publiskā iepirkuma dokumentāciju. Sagatavotie
dokumentu paraugi būtiski atvieglos iepirkumu
speciālistiem konkursu nolikumu sagatavošanu.

Kopš šāgada 1. jūlija zaļais publiskais iepirkums ir
obligāti jāpiemēro astoņām preču un pakalpojumu
grupām, tai skaitā biroja papīram, drukas iekārtām,
datortehnikai, ēdināšanas pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem, iekštelpu un ielu apgaismojumam,
kā arī satiksmes signāliem: to paredz Ministru kabineta noteikumi par zaļo publisko iepirkumu.

Patlaban speciālisti izveidojuši tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus noteiktām produktu
grupām – ielu apgaismošanā izmantojamajiem
gaismas ķermeņiem, datoriem un datorekrāniem
ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī transportlīdzekļiem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. Dokumentu paraugi pieejami šeit: http://greensproject.
eu/lv/atbalsts-zpi/iepirkumu-specialistiem/.

Lai iedrošinātu publiskajos iepirkumos vairāk izmantot videi draudzīgus pakalpojumus un preces,
Rīgas plānošanas reģiona eksperti ES līdzfinansētajā projektā “GreenS” izveidojuši standartizētu zaļā

Izstrādāto dokumentu izmantošanu iesaka Iepirkumu uzraudzības birojs un VARAM.

Semināri pašvaldību nominētajiem
mācību jomu koordinatoriem

Mācību jomas koordinatoriem līdz 25. oktob
rim jāreģistrējas šeit: https://visc.agilecrm.com/
forms/5634625057587200. Centrs neizskatīs individuālu pedagogu pieteikumus, ja pašvaldība tos
nebūs nominējusi. Lūgums reģistrēties arī tad, ja
koordinatoram nav iespējams apmeklēt konkrēto
savas mācību jomas semināru.

Pašvaldību nominētie mācību jomu koordinatori
tiek aicināti uz semināriem, kas notiks Rīgā, Imantas 7. līnijā 1 (bijušās RPIVA telpās): 7. novembrī –
sociālā un pilsoniskā mācību joma; 8. novembrī –
pirmsskolas un sākumskolas koordinatori; 9. no
vembrī – valodu mācību joma; 16. novembrī – tehnoloģiju mācību joma; 21. novembrī – veselības un
fiziskās aktivitātes mācību joma; 22. novembrī –
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību
joma; 23. novembrī – matemātikas mācību joma
un 30. novembrī – dabaszinātņu mācību joma.

Pirms semināra ieteicams iepazīties ar mūsdienīgas lietpratības izglītības mācību satura un pieejas
apraksta dokumentu un attiecīgās mācību jomas/
izglītības posma sasniedzamajiem rezultātiem skolēnam šeit: https://www.skola2030.lv/apspriesana.

Konferencē Tartu akcentēs Latvijas un
Igaunijas valstiskuma tapšanu

atmodas kontekstā un mūsdienu sadarbības iespējām starp Latviju un Igauniju. Konferencē piedalīsies gan Latvijā, gan Igaunijā pazīstami pētnieki un
sabiedriskie darbinieki: akadēmiķis Jānis Stradiņš,
prof. Janīna Kursīte, Anna Žīgure, prof. Vita Zelča,
Dr. Jānis Šiliņš un citi Latvijas Universitātes mācībspēki, kā arī Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieki, Igaunijas Nacionālā muzeja direktors Teniss
Lukass, Tartu Universitātes un muzeju pētnieki.

28. oktobrī Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu
norisināsies Latvijas un Igaunijas valstu simtgadēm
veltīta konference “Tartu loma Latvijas un Igaunijas valstiskuma tapšanā 19. gadsimtā”, kas veltīta
latviešu un igauņu nacionālās atmodas pirmsākumiem, spilgtām personībām latviešu un igauņu

Konferences programma un reģistrēšanās Tartu
Universitātes vietnē: https://www.maailmakeeled.
ut.ee/et/osakonnad/eesti-lati-konverents-tartus-2017.
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Polijas Ilgtspējīgas attīstības institūts
meklē projekta partnerus

“FROM RES SCHOOLS TO RES COMMUNITIES” ar
mērķi cīnīties pret gaisa piesārņojumu un veicināt
atjaunojamo energoresursu izmantošanu novados,
aktīvi iesaistot vietējās skolas.

Polijas Ilgtspējīgas attīstības institūts meklē partnerus, kas vēlētos kļūt par partneriem projektos, kas
pieteiksies uz INTERREG finansējumu 2018. gada
sākumā. Tiek piedāvāts iesaistīties divu projektu
ideju realizēšanā: “KLIMA REVITA: pilsētu atjaunošanas plānu integrēšana klimata politikā” un

Lai pieteiktos, līdz 30. oktobrim sazinieties ar Voj
cehu Šimalski no Polijas Ilgtspējīgas attīstības fonda institūta (Wojciech Szymalski, +488510402;
w.szymalski@ine-isd.org.pl).

IKT gada balva “Platīna pele 2017”
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija (LIKTA) aicina pieteikties balvai “Platīna
pele 2017”, lai apzinātu un cildinātu pēdējo gadu
laikā Latvijā radītos labākos risinājumus pārvaldei,
sabiedrībai, biznesam un labākos e-skolotājus. Šogad “Platīna pele” tiks pasniegta jaunā kategorijā
“Labākā kiberdrošības iniciatīva”, un tiks piešķirta
arī speciālbalva “Veiksmīgākais e-paraksta integrācijas risinājums”.
Lai pieteiktos, aizpildīta pieteikuma anketa līdz
31. oktobrim jānosūta uz e-pasta adresi office@
likta.lv.

Palīdziet noskaidrot ģimenei draudzīgāko
pašvaldību!

un pārējās pašvaldības. Šobrīd iedzīvotāju balsojumā līderi ir Siguldas, Olaines un Ādažu novads un
Ventspils, Jūrmala un Rēzeknes pilsēta.

Lai noteiktu pašvaldības, kas
nodrošina lielāko atbalstu,
daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad pirmo reizi rīko konkursu
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Konkursā piedalās 55
pašvaldības, kas tiek vērtētas
trīs pašvaldību grupās: republikas nozīmes pilsētas, reģionālas nozīmes attīstības centri

Līdz 31. oktobrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens iedzīvotājs var novērtēt vienas, divu vai pat
trīs pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm dažādās
jomās. Balsot var ne tikai par tām pašvaldībām, kas
piedalās konkursā, bet arī par jebkuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks ņemts vērā konkursā,
bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu plānošanā, jo anketā var iesniegt arī ierosinājumus par
to, kādu atbalstu ģimenēm no pašvaldības vēlas saņemt. Lai sniegtu vērtējumu, ir jāreģistrējas ar savu
Facebook vai Draugiem profilu vai e-pasta adresi.
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Piesakiet brīvprātīgā darba veicējus un
organizētājus!

rim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.

Latvijas iedzīvotāji un
organizācijas aicināti
pieteikt pretendentus
godināšanai
“Gada
brīvprātīgais 2017”,
kas 2. decembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt
var brīvprātīgā darba
veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laikposmā no
2016. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. oktob-

Izvirzīt godināšanai labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldības
iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 31. oktobrim,
tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2017, vai pieteikumu aizpildot rakstiski
un nosūtot uz e-pasta adresi info@brivpratigie.lv.
Turpat pieejams arī godināšanas nolikums. Pieteikuma anketai vēlams pievienot publiski pieejamus
foto un videomateriālus, kuros redzamas izvirzītā
pretendenta brīvprātīgā darba aktivitātes.

Starptautiska konference par karjeras
izglītību Latvijā un Eiropā

bu Latvijā un Eiropā “Karjeras izglītība: kad? Kur?
Kā?”, kas notiks 8. un 9. novembrī Jūrmalas Kultū
ras centrā (Jomas ielā 35).
Konferenci organizē Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Interešu izglītības iestāde sadarbībā ar LPS
un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju.
Konferences mērķis ir veidot uz teorētiskajām atziņām un praktisko pieredzi balstītu dialogu par karjeras izglītības aktuālajiem jautājumiem.

Kādā vecumā jāuzsāk karjeras
izglītība; kur to visefektīvāk
veikt – klasē vai uzņēmumā; kā
to darīt; kādas metodes un paņēmienus izmantot? Par šiem
un citiem jautājumiem debatēs starptautiskajā konferencē par karjeras izglītī-

Konferences darba kārtība pieejama LPS interneta
vietnē:
http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3787-konference-par-karjeras-izglitibu-latvija-un-eiropa-karjeras-izglitiba-kad-kurka.

Seminārs par latvāņu ierobežošanu

metodes”, kas notiks 22. novembrī Cēsu novada
Vaives pagasta Kaķukrogā.

SIA “Integrētās audzēšanas skola” aicina pašvaldību darbiniekus apmeklēt semināru “Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības

Pieteikšanās – līdz 15. novembrim, aizpildot pieteikumu semināram.
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Latvijas skolu konkurss “Medijplēsis”

“Young Media House” un Gētes institūts. Pieteikties
var līdz 9. novembra vakaram, aizpildot anketu šeit.

Skolu mediju konkursu “Medijplēsis” organizē jauniešu organizācija “Avantis”, jauniešu mediju centrs

Konkursa nolikums pieejams šeit.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS
Rīgā uz AB dambja atklāts valsts simtgadei
veltītais monumentālais Latvijas karoga
masts

“Latvijas karogs” ir unikāls ilgtermiņa projekts, kurā
līdz Latvijas simtgades sagaidīšanai 2018. gadā ir
iecerēts izvietot monumentālus valsts karogus gan
Rīgā, gan Latvijas novados. Monumentālie Latvijas karogi jau ir izbūvēti Ogrē, Smiltenē, Valkā un
Limbažos. To uzstādīšana vēl tiek plānota Siguldā, Alūksnē, Liepājā un Valmierā. Novados karoga
mastu izbūve tiek realizēta gan par ziedotāju, gan
pašvaldību līdzekļiem. Rīgā projekts ir realizēts par
privātiem ziedojumiem.

Trešdien, 18. oktobrī, svinīgā dāvinājuma ceremonijā Rīgā uz AB dambja tika atklāts valsts simtgadei
veltītais monumentālais Latvijas karoga masts, kas
ir 60 metrus augsts, un tajā plīvojošā Latvijas karoga izmēri sasniedz 20 × 10 metrus.
Saņemot dāvinājumu, Rīgas domes priekšsēdētājs
Nils Ušakovs teica: “Ar lepnumu par Latvijas valsti
un godinot tās simbolus, Rīgas pilsēta pateicīgi pieņem dāvinājumu no biedrības “Latvijas karogs” un
apsola rūpēties, lai tas mūžīgi plīvo pār Rīgu.”

Papildinformācija par projektu: Rihards Kols,
biedrības “Latvijas karogs” valdes priekšsēdētājs, mob. tālr.: 28607567; e-pasts: rihards.kols@
gmail.com.
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova
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Svinīgi atklāts restaurētais Brīvības
piemineklis

tādēļ ir svarīgi, ka tiek saposti visi svarīgākie valsts
simboli.
“Rīgas Pieminekļu aģentūras komanda un pieaicinātie eksperti paveikuši ļoti grūtu un atbildīgu darbu;
par to izsaku visdziļāko pateicību. Tomēr, tuvojoties
mūsu valsts simtgadei, vēl jāpaveic daudz darbu, kas
svarīgi valstij un tautai. Novēlu, lai arī nākamos 100
gadus mēs pavadītu tādā pašā aktīvā darbā, nemitīgi uzlabojot mūsu simbolus un piemiņas vietas,” sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Ceturtdien, 19. oktobrī, piedaloties valsts augstākajām amatpersonām, Rīgas domes vadībai, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem un ārvalstu vēstniekiem, tika svinīgi atklāts restaurētais Brīvības
piemineklis.
Pēc svinīgās Goda sardzes, ziedu nolikšanas, iepazīšanās ar restaurācijas darbu fotoekspozīciju un svinīgajām uzrunām pasākuma dalībnieki parakstījās
Brīvības pieminekļa Goda grāmatā.

Brīvības pieminekļa aprūpe un restaurēšana tika
sākta šāgada augustā.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis sacīja: “Gribu
aicināt ikvienu no mums celt savu pieminekli Latvijai. Varam to izdarīt ar savām zināšanām, savu
ikdienas darbu. Mūsu zināšanas, mūsu cilvēku sasniegumi, mūsu ikdienas darbs ir stipras valsts,
stipras sabiedrības pamats. Tā būs mūsu dāvana
Latvijas simtgadē.” Valsts prezidents norādīja, ka
ir atlicis mēnesis, līdz atzīmēsim valsts dibināšanas
99. gadadienu un ieiesim Latvijas simtgades gadā,

Brīvības skulptūrai pēc tās apsekošanas no iekšpuses un ārpuses veica virsmas attīrīšanu un atjaunoja vaskojumu. Zvaigznēm pēc virsmu attīrīšanas
no netīrumiem un putnu ekskrementiem atjaunoja
zeltījumu. Pieminekļa iekštelpās atjaunoja sienu un
kāpņu krāsojumu, kā arī veica rūsošo metāla daļu
un betona stiegrojuma konservāciju.
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

Latvijas Nacionālā teātra ēkas jaunā
piebūve atver durvis skatītājiem

departamenta pasūtījuma tika izbūvēta jauna trīs
stāvu piebūve ar kopējo platību gandrīz 203 m2. Tā
tika būvēta pilsētas kanāla pusē, lai radītu skatītāju
ieeju arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem teātra
Jaunajā zālē, kā arī lai nodrošinātu skatītāju evakuāciju no jaunās zāles un nepieciešamās palīgtelpas,” klātesošos informēja Rīgas domes Pilsētas
īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Ceturtdien, 19. oktobrī, durvis saviem skatītājiem
atvēra Latvijas Nacionālā teātra ēkas jaunā piebūve. Turpmāk teātra skatītājiem ieeja teātra Jaunajā
zālē būs no pilsētas kanāla puses.
“Lai Latvijas Nacionālā teātra ēkai nodrošinātu vides pieejamību, šovasar pēc Rīgas domes Īpašuma

Jaunās piebūves pirmajā stāvā atrodas ieeja,
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vestibils, lifts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
garderobe, kāpņu telpa un vēdināšanas kamera.
Otrajā stāvā ir halle, kafejnīca ar skatu uz pilsētas
kanālu, tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un kāpņu telpa, savukārt trešajā stāvā – halle, tualetes, divas skatītāju zāles palīgtelpas un kāpņu
telpa ar ieeju skatītāju zālē. Stikla fasādes kopējais
laukums 141 m2, tai skaitā otrā stāva bīdāmā stikla
ārsiena.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks atklāšanas pasākumā sacīja: “Tas bija mūsu
pašcieņas jautājums, sagaidot valsts simtgadi, atjaunot Latvijas Nacionālā teātra ēku – vietu, kur ir
dzimusi mūsu valsts.”

Līdz 900 000 eiro palielinās finansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanas
programmā

tā motivē īpašniekus un vienlaikus veicina ekonomiku. Tādēļ ir plānots palielināt līdzfinansējuma apmēru tā saucamajā lielajā līdzfinansējuma programmā,
kas paredz vienam atjaunošanai pieteiktajam objektam piešķirt 20 000 eiro līdzšinējo 14 000 eiro vietā.”

17. oktobrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas
priekšsēdētājs Oļegs Burovs informēja, ka nākamgad Rīgas pašvaldība palielinās finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanās programmā līdz
900 000 eiro. Šogad šiem mērķiem pašvaldības
budžetā tika atvēlēti 650 000 eiro, bet pagājušajā
gadā – 314 000 eiro.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja 2. oktobra sēdē apstiprināja virkni grozījumu Rīgas domes
saistošajos noteikumos nr. 225 “Par pašvaldības
līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā”. Bez procesuālo tiesību normu un nosaukumu precizējumiem grozījumos divas galvenās
lietas ir pretendentu loka, kuri varēs saņemt līdzfinansējumu, paplašināšana, kā arī līdzfinansējuma
palielināšana ēku saglabāšanai.

N. Ušakovs uzsvēra: “Līdzfinansējuma programma
nav tikai atbalsts ēku sakārtošanā vai atjaunošanā,

Svinīgi atklāj Zūru stadionu
20. oktobrī Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā atklāts Zūru stadions. Tajā ierīkots
skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola un volejbola
laukums, var spēlēt arī strītbolu, mest šķēpu un
disku, grūst lodi, iekārtotas sēdvietas skatītājiem, ir
auto stāvlaukums un velosipēdiem domāta novietne. Līdzekļus projekta īstenošanai piešķīra Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta
budžets ir 394 967,92 eiro, pašvaldības finansējums – 349 967,92 eiro.
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Zūru stadionā varēs trenēties ne tikai vietējās pamatskolas audzēkņi, bet arī pagasta iedzīvotāji, te
varēs rīkot vietēja un reģionāla mēroga sacensības.
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks atgādināja, ka 1. septembrī atklāja Tārgales
pamatskolas sporta laukumu: “Tārgalē, kad noņēma žogu, bērni visu nakti uzturējās sporta laukumā. Es domāju, arī jums, skolēni, Zūru stadiona atklāšana dos stimulu regulārāk sportot un jūs vairs
tik bieži nesēdēsiet pie datora. Izmantojiet visas
iespējas, kas ir šajā stadionā!”

Īpašs gandarījums par jaunā objekta atklāšanu bija
enerģiskajam Zūru pamatskolas sporta skolotājam
Aivaram Čaklim, kurš šajā mācību iestādē strādā
41 gadu, šī ir viņa pirmā un vienīgā darbavieta.
Aivars Čaklis atcerējās, kā viņa darbības laikā skolēni sportojuši dažādās šai nodarbei nepiemērotās
vietās, trenēšanās apstākļi nebija tie labākie, tādēļ
pedagogs neslēpa prieku par jauno stadionu un aicināja gan audzēkņus, gan viesus iziet goda apli pa
skrejceļu, tādējādi pārliecinoties par tā labo kvalitāti.

Atjaunots Bernātu aktīvās atpūtas
laukums “Varavīksnītes”

viens no āra trenažieriem pielāgots cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, izveidota koka taka uz jūru.
Oficiālā aktīvās atpūtas laukuma atklāšana ar sportiskām aktivitātēm plānota nākamā gada pavasarī.
Projekta otro kārtu Liepājas pašvaldībai piederošās
sporta bāzes “Draudzība” teritorijā plānots īstenot
nākamgad. Tajā paredzēts izveidot iedzīvotājiem
atvērtu, publiski pieejamu universālu sporta laukumu, ko iespējams pielāgot dažādām sporta spēlēm,
iegādāties pārvietojamus basketbola grozus un tenisa laukuma tīklu komplektu, savukārt sporta laukuma norobežošanai un drošībai tiks iegādāts uzstādāms aizsargtīkls nožogojumam.

Ir pieņemts ekspluatācijā Liepājas pašvaldībai piederošais Bernātu aktīvās atpūtas laukums “Varavīksnītes”, kas tika atjaunots, lai radītu sakārtotu
vidi aktīvai brīvā laika pavadīšanai, sporta pasākumu un nometņu rīkošanai. Projekta “Publisko
aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos”
pirmajā kārtā atjaunots brīvpieejas futbola laukums un brīvpieejas pludmales volejbola laukums
ar iespēju to pielāgot arī pludmales tenisa spēlēšanai, uzstādīti soli un nojumes, brīvdabas trenažieri,

Atklāj piemiņas memoriālu Bauskas
ebrejiem

pielietajā Bauskas vecpilsētā, lai atklātu piemiņas
memoriālu “Sinagogas dārzs”. Memoriāls izvietos
Rīgas ielā 35, vietā, kur atradās 1844. gadā celtā
un nacistu uzbrukumos 1941. gada jūlijā nopostītā

15. oktobrī tuvi un tāli viesi bija pulcējušies saules
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Bauskas Lielā sinagoga.

Foto: Edgars Namiķis

Kopš 1820. gada, kad ebrejiem tika atļauts apmesties Bauskas pilsētā, viņi daudzus gadu desmitus
veidoja lielāko pilsētas iedzīvotāju daļu, veicināja
pilsētas ekonomisko attīstību. Bauskā bija arī ievērojams ebreju kultūras un intelektuālās dzīves
centrs. Pirmā pasaules kara laikā visi Bauskas ebreji
tika izsūtīti, tikai daļa no viņiem varēja atgriezties.
1935. gadā Bauskā dzīvoja 778 ebreji, darbojās ebreju pamatskola un vairākas kultūras biedrības. Pēc
padomju okupācijas 1940. gadā visas ebreju organizācijas tika slēgtas, bet 1941. gada 14. jūnijā uz
Sibīriju deportēto skaitā bija arī deviņas Bauskas
ebreju ģimenes. 1941. gada jūlijā pēc nacistu okupācijas daudzi ebreji tika apcietināti, spīdzināti un
nogalināti.
pilsētas ēku ansambli. “Pavasarī, kad viss saplauks,
ceru, ka šeit būs mierpilns, zaļš dabas stūrītis, kur
kavēties atmiņās, pieminēt, meditēt, nodoties savām dziļākajām domām,” noslēdzot savu uzrunu,
atklāšanā sacīja mākslinieks Ģ. Burvis.

Memoriāla autors tēlnieks Ģirts Burvis stāsta, ka
kopējā platība aizņem precīzi tādu pašu laukumu,
kādā savulaik atradās Bauskas Lielā sinagoga, akmens tēli simbolizē ebrejus, kas iznāk no dievnama
pēc dievkalpojuma. Tie veidoti īpašā tehnikā, kuru
vairāk pierasts redzēt celtniecībā, tomēr šeit šim
risinājumam rasts daudz mākslinieciskāks pielietojums. Nerūsošā tērauda stiepļu karkasā izvietoti
dolomīts un ķieģelis, kas redzami Bauskas vecpilsētas namos, līdz ar to memoriāls nekontrastē ar vec-

Piemiņas memoriāls “Sinagogas dārzs” izveidots,
pateicoties Bauskas ebreju pēcteču Izraēlā, ASV
un Lielbritānijā iniciatīvai un ziedojumiem, kā arī
Bauskas novada domes un Latvijas Ebreju draudžu
un kopienu padomes atbalstam.

16. putnu pašvaldību salidojums Ērgļos

aizsācies pirms 16 gadiem Gulbenē. Kopš tā laika
stafeti pasākuma rīkošanā ar prieku pārņēmuši arī
citi pagasti un pilsētas, līdz kārta pienāca Ērgļu novadam, kurā šogad ciemojās 13 pašvaldības.

13. oktobrī Ērgļu novadā norisinājās Latvijā tradicionāls pasākums, kas vienuviet pulcē pagastus,
pilsētas un novadus, kuru ģerbonī attēlots kāds
putns. Ikgadējam salidojumam ir sena vēsture: tas

Šoreiz uz salidojumu bija ieradušies pārstāvji no

Foto: Ilze Daugiallo
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lielu interesi viesi iepazinās ar atpūtas kompleksu
“Jumurdas muiža” un renovācijā esošo Jumurdas
pili. Sausnējas pagastā viesi uzzināja par Strūves
meridiāna punktu. Ilgāka viesošās notika saieta zālē “Līdumos”, kur viesi iepazinās ar pagasta vēsturi, aplūkoja vēsturisko Sausnējas muižas
pagrabu un saskatījās ar spoku meiteni Doroteju.
Visā dienas gaitā dalībnieku starpā notika pieredzes apmaiņa par notiekošo pašu mājās un citās
pašvaldībās.

Gulbenes (ģerbonī – gulbis), Ģibuļiem (bezdelīga), Līvāniem (vanags), Dagdas (fēnikss), Preiļiem
(krauklis), Suntažiem (gailis), Staiceles (stārķis),
Neretas (pūce), Engures (dzērve), Smiltenes pilsētas (trīs vanadziņi) un Launkalnes pagasta (dzenis),
Dundagas (mednis), kā arī Rūjienas novada, kura
ģerbonī nav attēlots putns, tomēr ir vēlme justies
piederīgiem, jo pilsētas kontūrā uz kartes var saskatīt lidojošu putnu.
Pasākuma dalībnieki satikās Ērgļu saieta namā,
kur dienas ieskaņā katra pašvaldība iepazīstināja
ar dalībniekiem un rādīja savu prezentāciju. Pēc
tam delegācijas sadalījās un iepazinās ar Ērgļu,
Sausnējas un Jumurdas pagasta iestādēm, kultūrvēsturisko mantojumu un darbīgajiem cilvēkiem.
Viesi gidu pavadībā izstaigāja daļu Ērgļu centra,
viesojās Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” un brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”. Ar

Vakarā, atgriežoties Ērgļu saieta namā, viesi brīvā
atmosfērā varēja dalīties iespaidos par dienā redzēto un vērot Ērgļu amatieru mākslinieku koncertu. Pasākuma gaitā Staiceles pārstāvji uzsvēra, ka
nevienā citā pasākumā pašvaldībām nav iespēju
sanākt tik draudzīgi kopā un justies kā vienas ģimenes locekļiem. Uz tikšanos nākamgad 17. Putnu
pašvaldību salidojumā Smiltenē!

Festivālā “Ventspils Kamermūzikas
dienas” notiks pianista Andreja
Osokina un vijolnieces Minnas Pensolas
meistarklases

24. oktobrī plkst. 13 Ventspils Mūzikas vidusskolā būs iespēja gūt pieredzi saskarsmē ar pasaules
klases māksliniekiem. Meistarklases notiks Vecā
jaunrades nama (Lielā iela 7) Lielajā un Mazajā
zālē. Piedalīties var mūzikas skolu audzēkņi, vērot
meistarklases aicināts ikviens.
Piecu koncertu sērijā Ventspili pieskandinās
“Ventspils Kamermūzikas dienas”
25. oktobrī 19:00 Atklāšanas koncerts Pārventas
bibliotēkā
26. oktobrī 19:00 “Tālajai mīļotajai” Pārventas bibliotēkā
27. oktobrī 19:00 “Rēts, Haidns, Brāmss” Ventspils
Jaunrades namā
28. oktobrī 16:00 “Koncerts Pils kapelā” Livonijas
ordeņa pilī

Ventspils Kamermūzikas dienas aicinātas atvest uz
Latviju ārzemēs strādājošos latviešu profesionālos
mūziķus, ļaut tiem parādīt ārzemēs gūto pieredzi
un dalīties tajā ar Latvijas mūziķiem, mūzikas pedagogiem, plašāku auditoriju.

29. oktobrī 17:00 Festivāla galā koncerts T/n “Jūras
vārti” Lielajā zālē
Festivāla rīkotāju lielā cerība ir attīstīt šo pasākumu par ikgadēju, plaši pazīstamu profesionālās
mākslas notikumu Ziemeļkurzemē: Ventspils Mūzikas vidusskola ir 11 reģiona mūzikas skolu metodiskais centrs. Īpašu skanējumu šis festivāls varētu
sasniegt 2019. gadā, kad cerēts pabeigt Ventspils
Mūzikas vidusskolas ar akustisko koncertzāli celtniecību.

Ventspils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Parīzē
studējošo vijolnieci Magdalēnu Geku rīko koncertu sēriju un meistarklases, piesaistot Rietumeiropā strādājošos latviešu mūziķus, Sibeliusa Mūzikas
akadēmijas Helsinkos vijoļspēles pasniedzēju Minnu Pensolu un slaveno latviešu pianistu Andreju
Osokinu.
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Kandavas Kannu festivāls 8. Kafijas un
tējas svētkos

izstādē. Tiem, kuri atnesīs savu kannu izstādei, tiks
uzdāvināta bezmaksas ieeja Kafijas un tējas svētkos.

Aicinām 28. oktobrī astoto Kafijas un tējas svētku
laikā visus, kas vien to vēlas, piedalīties ar savām
kannām Kandavas Kannu festivālā! Jā, šis uzsaukums
saprotams gluži burtiski! Mēs aicinām piedalīties
interesantā, asprātīgā pasākumā – dažādu kannu

Jau tagad varat kannas ienest Kandavas Kultūras
namā māksliniekam Jurģim Muskam. Katram kannu īpašniekam būs iespēja pasākuma dienā pastaigāties pa sarkano paklāju un nofotografēties pie
reklāmas sienas!

Izskan Kamermūzikas dienas Jēkabpilī

slavenas operas parafrāzes un virtuozus solu darbus. Duetā muzicē Antons Abanovičs (flauta) un
Marija Mirovska (klavieres). Duets pirmo reizi kopā
muzicējis 90. gadu beigās Maskavā. 2014. gadā duets atkal apvienojies un regulāri muzicē kā Krievijā,
tā Eiropā, un viņu mērķis ir parādīt flautas un klavieru dažādās iespējas, kas lieliski saskan arī duetā.
Koncertprogrammā “Galvenokārt opera” izskanēs
Joahima Andersena, Volfganga Amadeja Mocarta, Franca Doplera, Ferenca Lista u. c. komponistu
skaņdarbi.

27. oktobrī plkst. 19 notiks Kamermūzikas dienu noslēguma koncerts, kurā muzicēs flautas un
klavieru duets no Lietuvas “Anmira Duo” ar pro
grammu “Galvenokārt opera”. Opera ir viens no
populārākajiem un iemīļotākajiem teatrālās māk
slas žanriem. Opera ir lauks, kurā mākslinieku un
komponistu virtuozitāte bieži vien sasniedz augstākos punktus un iedvesmo kamermūzikas autorus
pietuvoties lielās mūzikas mākslai. Duets atskaņo

Konference “Biedrību darbība Kurzemē”

beidzoties, darbību atsāktu, taču jau citā situācijā.
Pēc kara, 1919. gadā, cita pēc citas savu darbību
atjaunoja pirmskara biedrības. Blakus tām tika dibinātas arī jaunas biedrības. 1923. gadā gandrīz

25. oktobrī plkst. 11 Kuldīgas novada muzejs rīkos
ikgadējo konferenci par tēmu “Biedrību darbība
Kurzemē”. Konference norisināsies
Kuldīgas Kultūras centra 2. stāva zālē
Raiņa ielā 21.
Līdz Pirmajam pasaules karam Latvijā apmēram pusgadsimta laikā
izveidojās daudz dažādu biedrību,
īpaši laukos. Kara gados biedrības
panīka un pārtrauca darbību. Apsīka arī sabiedriskā dzīve, lai, karam
Attēlā: KNM 12045 – Kuldīgas sadraudzīgās
biedrības jauktais koris 1929. g. Diriģents
Venners, latviešu ģimnāzijas skolotājs (2.
rindā 4. no labās). Koris dibināts 1893. g.,
piedalījies IV (1895), VII (1931) un VIII
(1933) latviešu dziesmu svētkos.
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katrā pagastā darbojās divas un vairāk kultūras
biedrības vai to nodaļas, dažādas kooperatīvas organizācijas, lauksaimniecības un citas biedrības.
Jau 1931. gadā, ieskaitot kooperatīvus, uz katriem
230 Latvijas iedzīvotājiem bija pa biedrībai. Nākamo trīs gadu laikā biedrību un savienību kopskaits
pieauga par trīs tūkstošiem. Latviju pārklāja plašs
sabiedrisko organizāciju tīkls. Biedrības paveica lielu darbu tautas izglītības attīstībā, kultūras dzīves
veicināšanā un labdarībā.

Kuldīgas novada muzejs ik gadu rīko konferences,
lai raisītu diskusijas par Kurzemes reģiona vēsturi
un informētu sabiedrību par jaunākajiem pētījumiem reģiona vēsturē, kurus veikuši Kurzemes muzeju speciālisti un pētnieki.

Kuldīgas Kultūras centrā klavieru trio
bezmaksas koncerts

Klavieru trio “Opera” nemainīgā sastāvā – Svetlana Okuņa, vijole, Inga Sunepa, čells, Juris Žvikovs,
klavieres – kopā muzicē jau 15 gadus. Ansambļa repertuārā kamermūzikas zelta klasika mijas ar mazāk pazīstamiem un laika gaitā aizmirstiem skaņdarbiem.

Ar darba kārtību varat iepazīties http://
w w w. k u l d i g a s m u z e j s . l v / i d 5 9 2 / ko n f e 
r e n c e - % E 2 % 8 0 % 9 C b i e d r i b u - d a r b i b a kurzeme%E2%80%9D.

27. oktobrī plkst. 19 Kuldīgas Kultūras centrā ikviens aicināts uz bezmaksas klavieru trio operas
koncertu “Viva la opera!”.
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Leģendu nakts Padures muižā

tējo amatieru spēles ainā no Jāņa Lejiņa lugas “Nebrauc tik dikti”, 1930. gads.

28. oktobrī visā Latvijā norisināsies Latvijas Piļu un
muižu asociācijas organizētā un tās biedru rīkotā
Leģendu nakts. Kuldīgas novadā uz Leģendu nakts
pasākumiem aicinās Padures muiža. Šī Leģendu
nakts veltīta tam laikam un to ļaužu piemiņai, kuri
ar savām zināšanām un darbu veidoja Latvijas brīvvalsts lauksaimniecību. Padures muižā būs jūtams
starpkaru periods vietējā akordeonista Viļa spēlē,
svinga deju ritmos, rokdarbu meistarklasēs un vie-

Pasākumā varēs iegādāties īpašos muižas svečturus. Ieeja – par ziedojumiem. Atlikums par labu
muižas lielās zāles ampīra krāsns restaurācijai. Pasākumu atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība.
Sīkāk par Leģendu nakts norisi lasiet http://kuldiga.
lv/lv/pagasti/aktualitates-pagastos/3051-legendunakts-padures-muiza.

Foto: Eduards Dambergs

Ziņas sagatavojuši Baiba Gailīte, Mārtiņš Vilemsons, Līga Rimšēviča, Marlena Zvaigzne, Dace
Freidenfelde, Ieva Šomina, Sandra Avotiņa, Ilze Daugiallo, Aldars Šagžijevs, Līga Šupstika, Ieva
Druveniece, Jolanta Mediņa un Signeta Lapiņa.
Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS 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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