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AKTUALITĀTES

Iepazīstinās ar Latvijas un Austrumu 
partnerības valstu pašvaldību divpusējās 
sadarbības pieredzi

Reģionu komitejas Reģionālo un vietējo pašvaldī-
bu konferences Austrumu partnerībai (CORLEAP) 
ES delegācijas sanāksmē 30. septembrī Briselē at-
balstīja Latvijas delegācijas priekšlikumu nākamā 
CORLEAP Biroja sanāksmē iepazīstināt ar Latvijas 
un Austrumu partnerības valstu pašvaldību divpu-
sējās sadarbības pieredzi.

“Latvijas pašvaldības sadarbojas ne tikai ar Gru-

zijas, Moldovas un Ukrainas, bet arī ar Armēnijas, 
Azerbaidžānas un Baltkrievijas pašvaldībām. Tas ir 
reāls instruments, kā Eiropas Savienība var īstenot 
Eiropas kaimiņattiecību politiku, dažādās aktivi-
tātēs iekļaujot ne tikai politiķus, bet arī pilsonisko 
sabiedrību,” uzsvēra Latvijas delegācijas Reģionu 
komitejā vadītājs CORLEAP Biroja loceklis Latvi-
jas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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LPS un Ekonomikas ministrijas sarunas

28. septembrī notika LPS un Ekonomikas ministri-
jas sarunas, kurās piedalījās arī ekonomikas mi-
nistrs Arvils Ašeredans.

Sadaļā “Būvniecības nozare” tika izskatīts jautā-
jums par būvvalžu nodrošinājumu ar būvspeciālis-
tiem, kā arī būvinspektoru kvalifikācijas prasības. 
LPS uzsvēra, ka jārisina problēma ar būvinspektoru 
iespējām savienot amatus, it īpaši mazajās pašval-
dībās, kur būvniecības apjomi ir samērā nelieli, līdz 
ar to būvinspektors nav jānodarbina uz pilnu slodzi. 
Jānosaka, ka būvinspektoru palīgi var pretendēt uz 
būvspeciālista sertifikāta iegūšanu vai arī uz būvin-
spektora vietu uzreiz pēc noteikta darba stāža var 
pretendēt būvinspektora palīgs. Tāpat būvinspek-
tora sertificēšana jāsaista ar eksāmenu kārtošanu 
pašvaldības mācību centrā. Jāpaplašina būvinspek-
toru tiesības patvaļīgās būvniecības novēršanai.

Puses vienojās, ka nepieciešams:

•	 pārskatīt sertificēšanas noteikumus būvinspek-
tora prakses tiesību iegūšanai (ieskaitot praksi 
būvinspektora palīga amatā) un atbilstoši grozīt 
normatīvo regulējumu;

•	 pārskatīt normatīvā regulējuma aizliegumu būv-
inspektoriem savienot darba pienākumus;

•	 Būvniecības likumā piešķirt būvinspektoriem 
tiesības uzlikt par pienākumu nekavējoties pār-
traukt patvaļīgu būves ekspluatāciju.

Ministrija atbalstīja LPS priekšlikumu, ka jāveic gro-
zījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 1. pielikumā, pare-
dzot, ka būvniecības nozare nav pielīdzināma te-
ritorijas plānošanai. Šāds grozījumus dotu iespēju 
paaugstināt būvinspektora atalgojumu.

Sarunu dalībniekiem bija vienots viedoklis par šā-
diem precizējumiem būvvalžu kompetences jautā-
jumos:

•	 būvvaldes kompetencē ietilpst: pārbaudes par 
atbilstību teritorijas plānojumam un pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem, būvniecības proce
sā iesaistīto 3. personu interešu salāgošana, in-
ženiertīklu turētāju atbildība;

•	 būvvaldēm nav jāanalizē būvju konstruktīvie risi-
nājumi. Par to atbildība pilnībā jāuzņemas būv-

projekta autoram. Būvvaldei būtu jāsniedz ziņas 
par tiem projektētājiem, kuri neievēro normatī-
vo aktu prasības. Sertifikāta anulēšana būtu jāiz-
skata tai institūcijai, kas piešķir sertifikātus.

LPS aicināja izvērtēt iespēju iesaistīt Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un lūgt 
vērtējumu par būvniecības nosacījumu izpildi jau 
projekta stadijā.

Puses vienojās: Ekonomikas ministrijai un LPS sa-
darbībā ar sertificējošām institūcijām un pašvaldī-
bu pārstāvjiem organizēt darba grupu par būvvalžu 
kompetences un atbildības pārskatīšanu.

Izskatot jautājumu par būvniecības un būvprojek
tu ekspertīzēm, LPS uzsvēra, ka pašvaldība (kad tā 
ir būvniecības ieceres pasūtītājs) būvprojekta un 
būves ekspertīzi var pasūtīt kā līdz šim, t. i., bez 
Būvniecības valsts kontroles biroja iesaistīšanas.

Saistībā ar Būvniecības likuma 6.1 pantā ietverto 
deleģējumu LPS ierosināja noteikt, ka strīdus ga-
dījumos, ja neatkarīgo būvprojekta vai būves eks
pertīžu atzinumi radikāli atšķiras, lēmumu pieņem 
Būvniecības valsts kontroles birojs.

Puses vienojās:

•	 pārskatīt Būvniecības likumā noteikto Būvniecī-
bas valsts kontroles biroja atbildību;

•	 “Vispārīgajos būvnoteikumos” precizēt, kad 
pretrunīgu ekspertīžu gadījumā izvērtē BVKB kā 
sertificējošā iestāde;

•	 sagatavot grozījumus Ministru kabineta notei-
kumos nr. 610 “Būvspeciālistu kompetences 
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzī-
bas noteikumi”, kas paredzētu apvienot būvpro-
jektu un būvju ekspertīzes, ko varēs veikt viens 
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eksperts, līdz ar to samazinot ekspertīzēm ne-
pieciešamo ekspertu skaitu;

•	 pārvērtēt būvekspertīzes apjoma un saturu – jā-
izstrādā vadlīnijas;

•	 izveidot konsultatīvo padomi par Būvniecības 
informācijas sistēmu (BIS).

LPS uzsvēra, ka jāturpina pilnveidot iespējas sa-
vienot BIS un pašvaldību lietvedības sistēmas, EM 
izstrādājot nepieciešamās specifikācijas. Jānodro-
šina iespēja pašvaldībām saņemt pilnu informāciju 
no BIS sistēmas.

Ministrija piekrita LPS viedoklim par BIS, par grū-
tībām tās ieviešanā, kā arī konstatētajām problē-
mām, tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu BIS ievieša-
nu, ministrija veidos konsultatīvo padomi, kurā būs 
iekļauti pašvaldību un citu institūciju pārstāvji.

Ekonomikas ministrija atbalstīja LPS vēlmi, ka visa 
ar būvniecību saistītā informācija būtu pieejama 
vienā datubāzē.

Izskatot jautājumu par publisko ēku būvdarbu un 
ekspluatācijas kontroles piekritību, puses vieno
jās, ka jāpārskata kritēriji attiecībā uz publisko ēku 
būvdarbu un ekspluatācijas kontroles piekritību, lai 
noteiktu tās piekritību BVKB.

Tāpat puses vienojās, ka jāizveido darba grupa eks-
pluatācijā nenodoto būvju legalizācijai. Tas attiek-
tos uz būvēm, kas uzbūvētas pirms 1995. gada, un 
paralēli jārisina jautājums, kā šīs būves reģistrēt 
Zemesgrāmatā.

Sadaļā “Mājokļu politika” Ekonomikas ministrija 
piekrita LPS viedoklim par vajadzību radīt publiskā 
atbalsta instrumentus īres dzīvojamā fonda attīstī-
bai, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionu 
centros un nodrošinātu uzņēmumus ar augstvērtī-
giem speciālistiem un darbaspēku. Ekonomikas mi-
nistrija līdz gada beigām sāks gatavot attiecīgu in-
formatīvo ziņojumu. Vienlaikus Ekonomikas minis-
trijas ieskatā pēc iespējas jāsamazina šādu publiskā 
sektora īres namu izmaksas, piemēram, nodrošinot 
ilgtermiņa aizdevumus ar zemu procentu likmi, no-
vēršot administratīvo slogu būvniecībā, izstrādājot 
tipveida dzīvojamo ēku projektus, kurus varētu iz-
mantot jebkura pašvaldība, kā arī pieņemot ekono-
miskajai un sociālajai situācijai atbilstošu dzīvoja-
mo telpu īres regulējumu.

Puses bija vienisprātis, ka jārisina jautājums par 
mājokļu galvojumu programmas turpināšanu jau-

najām ģimenēm.

Sadaļā “Enerģētika un energoefektivitāte” LPS 
pārstāvji uzsvēra:

•	 4.2.1. aktivitātes ieviešana nepamatoti ilgi kavē-
jas, līdz ar to 2016. gada būvniecības sezona ir 
nokavēta;

•	 bez Altum metodikas un paraugiem PIL jomā 
un izpratnes par Ministru kabineta noteikumu 
nr. 299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un 
tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 
projektiem” pielietojumu pastāv risks attiecībā 
uz iepirkumu kvalitāti;

•	 paredzams, ka veidosies iepirkumu sastrēgumi 
un galu galā nepietiks būvniecības kapacitātes, 
un bez standarta tehniskajiem ieteikumiem nav 
kvalitātes;

•	 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem būs grūti 
veidot uzkrājumus projekta vadības izmaksām 
(aptuveni 8–10%, ko tagad uzņēmies Altum).

LPS aicināja Altum izstrādāt tehnisko risinājumu 
standartus (kas sniegtu atbildi par konkrētas mājas 
sērijas attiecināmajām izmaksām).

Ekonomikas ministrija uzsvēra:

•	 dzīvokļu īpašniekiem nav jānodrošina privātais 
līdzfinansējums (atšķirībā no, piemēram, Lie-
tuvas un Igaunijas). Tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanas izmaksas tiek uzskatītas par pašu 
iedzīvotāju privāto ieguldījumu energoefektivi-
tātes paaugstināšanā;

•	 šādi tipveida tehnisko mezglu risinājumi tiks iz-
strādāti, balstoties uz Altum iesniegtiem un at-
bilstošu speciālistu izvērtētiem tehniskiem risi-
nājumiem;

•	 Ekonomikas ministrija atzina, ka līdz šim Altum 
iesniegtā tehniskā dokumentācija ir apmieri-
nošā kvalitātē, tāpēc šobrīd nav labās prakses 
piemēru, uz kā pamata Altum izstrādāt šādu ri-
sinājumus. EM un Altum ir vienojušās, ka Altum 
informēs sertificējošās iestādes par nekvalitatīvi 
sagatavotu tehnisko dokumentāciju un lūgs iz-
vērtēt konkrēto sertificēto ekspertu darbību.

Sadaļā par kompleksiem risinājumiem elektro
enerģijas tirgus attīstībai un elektroenerģijas tari
fu politiku LPS aicināja pārskatīt 17. martā Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstip-
rinātos noteikumus “Sistēmas pieslēguma notei-
kumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, jo, 
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pielietojot šo metodiku, netiek ievērotas dažādo 
klientu patēriņa īpatnības:

•	 skolu gadījumā nav izvērtēta ietekme uz pašval-
dību budžetiem; 

•	 LPS piekrīt, ka klientiem jāizvērtē, kāda ir pieslē-
guma efektivitāte pašvaldību iestādēm (skolām) 
ar sezonālu darbību, taču metodikā ir jāparedz 
iespēja nepieprasīt paaugstinātu maksu par 
elektroenerģiju gadījumos, kad tas nav pamato-
ti;

•	 LPS uzskata, ka elektrības sadales metodikai jā-
būt elastīgai attiecībā pret izglītību un tautsaim-
niecību, jāveicina, nevis jākavē mazā biznesa 
attīstība.

Sadaļā par Obligāto iepirkuma kompetenti (OIK)

LPS uzsvēra, ka trīsfāžu pieslēgumam lielākais mak-
sas pieaugums par OIK ir gaidāms klientiem ar 
mazu un vidēju elektroenerģijas patēriņu jeb 70% 
privāto klientu. Tieši taupīgajiem patērētājiem un 
klientiem ar nulles patēriņu būs jāmaksā par ne-
patērētu elektroenerģiju – pieslēguma maksa gan 
atbilstoši metodikai, gan OIK.

Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka OIK faktiski ir trak-
tējams kā slēptais nodoklis, jo informatīvajā ziņo-
jumā ir skaidri parādīts, ka tieši vidējiem elektrī-
bas patērētājiem maksājumi par elektroenerģiju 
pieaugs par 13% (!). OIK piemērošanas shēma ir 
izvēlēta tāda pati kā sadales sistēmu tarifu meto-

dikā (gan pēc pieslēguma jaudas, gan pēc elektrī-
bas patēriņa), tikai šajā gadījumā lietotāju grupām 
tiks noteikts dažāds maksājumu apjoms: lai varētu 
samazināt OIK maksājumus lielajiem klientiem, vi-
dēji par 13% tiek paaugstināti maksājumi klientiem 
“0,4 kV pārējie”.

Tādējādi pusgada laikā divreiz tiek paaugstinā-
ta maksa par elektroenerģiju gan individuālajiem 
klientiem, gan īpaši 0,4 kV pieslēgtajiem klientiem, 
kuru vidū ir skolas, mazie un vidējie uzņēmumi, ne-
lielās zemnieku saimniecības. Paradoksāli, ka ietek
me uz pašvaldību budžetiem nav aprēķināta, ne 
piemērojot divdaļīgo elektroenerģijas sadales ta
rifu, ne paredzot jaunu politiku OIK piemērošanā.

Puses vienojās:

•	 lūgt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misiju papildus skaidrot 1. martā apstiprinātos 
noteikumus “Sistēmas pieslēguma noteikumi 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, tai 
skaitā metodiku, kurā netiek ievērotas dažādo 
klientu patēriņa īpatnības;

•	 sadarbībā ar AS ”Sadales tīkli” līdz gada beigām 
izanalizēt sadales tarifa un obligātā iepirkuma 
komponentes maiņu ietekmi uz pašvaldību ie
stādēm un sadarboties informētības palielināša-
nā par pieslēguma efektivitātes paaugstināšanu.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

LPS Novadu apvienības Valde diskutē par 
vienošanās un domstarpību protokolu ar 
Ministru kabinetu

30. septembrī notika Novadu apvienības Valdes 
sēde, kurā tika skatīti vairāki jautājumi. Kā viens no 
svarīgākajiem tika skatīts LPS un Ministru kabineta 
2017. gada vienošanās un domstarpību protokola 
projekts. Par paveikto šajā jautājumā pastāstīja LPS 
padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 
Lāsma Ūbele. Novadu apvienības Valde kopumā 
atbalstīja LPS pārstāvēto viedokli šajā jautājumā, 
tomēr tika sniegti arī nelieli komentāri un priekšli-
kumi protokola papildināšanai.

Sēdē tika skatīts arī jautājums par Novadu dienas 

norisi. LPS priekšsēža padomniece Olga Kokāne 
Valdei paskaidroja, ka pagaidām neviena pašvaldī-
ba nav atsaukusies LPS aicinājumam oktobrī savās 
mājās uzņemt plašo Novadu dienas norisi. Valde 
nolēma Novadu dienas norisi pārlikt uz 2017. gada 
pavasari. Šāds lēmums apmierina arī vairākas paš-
valdības, kuras ir gatavas šo pasākumu uzņemt tieši 
nākamā gada pavasarī. Par jaunu pieteikšanās ter-
miņu LPS ziņos vēlāk.

Novadu apvienības Valde ieteica organizēt konfe-
renci par šobrīd tik aktuālo izglītības jautājumu, 
par kuru bija plānots runāt Novadu dienā oktobrī.

Kā trešais tika skatīts jautājums par LPS statūtu gro
zījumu izstrādes darba grupu. O. Kokāne pastāstīja, 



ka darba grupas pirmajā sēdē risināti vairāki būtis-
ki jautājumi, tomēr viennozīmīga pozīcija netika iz-
veidota, tāpēc darba grupas locekļi aicināti savus 

ierosinājumus iesūtīt LPS rakstiski.
Jana Bunkus,

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS Valdes sēde

Sēde notiks 4. oktobrī plkst. 10–12.30 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu (ziņo 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par LPS žurnālu “Logs” (ziņo žurnāla “Logs” re-

daktore Gunta Klismeta).

3. Dažāda informācija.

Ministru kabineta un LPS 2017. gada vienošanās 
un domstarpību protokola projekts tiks izsūtīts at-
sevišķi.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos

LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 5. oktobrī plkst. 15–17.30 
Rīgas domes ēkā Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāvā, 
sēžu zālē. 

Savu dalību apstiprinājis Ministru prezidents Mā
ris Kučinskis.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vie-
nošanās un domstarpību protokolu (ziņo LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras 
tikšanās.

3. Dažāda informācija.
Olga Kokāne,

LPS priekšsēža padomniece  
un padomniece kultūras jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference “Par atbalsta sistēmas 
pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, 
uzvedības traucējumiem un vardarbību 
ģimenē”

10. oktobrī plkst. 14–16.00 LPS organizē videokon-
ferenci “Par atbalsta sistēmas pilnveidi bērniem ar 
saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 
vardarbību ģimenē”.

Darba kārtība:

1. Labklājības ministrijas valsts sekretāres Līgas 
Āboliņas uzruna “Par atbalsta sistēmas pilnvei-
di bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības 
traucējumiem un vardarbību ģimenē”.

2. “Bērni ar saskarsmes un uzvedības grūtībām: cē-
loņi un risinājumi” (Laila Balode, Mg. SD., nodibi-
nājums “Centrs Dardedze”).

3. Informācija par pašvaldībām pieejamo finansē-
jumu ESF projektu nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta 
sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grū-
tībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību 
ģimenē” (Inga Millere, Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas vadī-
tāja).

Piedalās Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes 
politikas departamenta darbinieki.

Tiešraides adrese: http://www.lps.lv/lv/seminari
unvideo/tiesraide/ vai LPS interneta vietnē www.
lps.lv, sadaļā “Semināri un video, tiešraide”. Tieš-
saistes laikā būs iespējams uzdot jautājumus, iesū-
tot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 11. oktobrī plkst. 10–12.30 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likum-
projekts (ziņo Tieslietu ministrijas Valststiesību 
departamenta direktore Anda Smiltēna).

2. Pasaules bankas ziņojumi: slimnīcu apjomi un 
aprūpes kvalitāte Latvijā un Latvijas veselības 

aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016.–
2025. gadam (ziņo Veselības ministrijas valsts 
sekretārs Kārlis Ketners, Investīciju un ES fondu 
uzraudzības departamenta direktors Jevgenijs 
Blaževičs).

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesrai-
de/. Tiešraides laikā būs iespējams uzdot jautāju-
mus, rakstot uz: tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Tiešsaistes diskusija “Līdzdalība UNESCO – 
ieguldījums pašvaldības attīstībai”

Šogad UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim tiks 
atzīmēta 25. gadadiena, kopš Latvija pievienojās 
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijai (UNESCO).

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas 
ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika 
ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai 
organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veido-
šanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņēmī-
bu turpmāk darboties miera kultūras un starpkul-
tūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā 
un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, 
zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas 
palīdzību.

Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir 
izcelt vērtības, kas stiprina valstiskumu un piede-
rību, un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sa-
biedrībai. Latvijas pašvaldībās ir uzkrāta vērtīga 
pieredze, kā strādāt ar kultūras un dabas mantoju-
ma vietām, nemateriālā kultūras mantojuma vērtī-
bām, kā arī dokumentārā mantojuma liecībām, kas 
iekļautas dažādos UNESCO mantojuma program-

mu sarakstos. Šie pieredzes stāsti ir dažādi, un tie 
pierāda, ka arī mazas pašvaldības un nevalstiskās 
organizācijas, darbojoties ar UNESCO program-
mām, var kļūt par labās prakses piemēru pārdomā-
tai pašvaldības attīstībai.

Novērtējot šo pieredzi, 12. oktobrī UNESCO Latvi
jas Nacionālā komisija un LPS aicina ikvienu, kas 
pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizāci
jās vai savās kopienās īsteno mantojuma vai iz
glītības programmas, kā arī jebkuru interesentu, 
kas vēlas uzzināt vairāk par šo tēmu, piedalīties 
tiešsaistes diskusijā “Līdzdalība UNESCO – ieguldī
jums pašvaldības attīstībai”.

Diskusija pulcēs pārstāvjus no dažādām Latvijas 
pašvaldībām, kas darbojas ar UNESCO mantojuma 
un izglītības programmu mērķu īstenošanu, kā arī 
dažādus ekspertus. Diskusijas dalībnieki stāstīs par 
to, kā iesaiste UNESCO programmās un vietējo vēr-
tību izcelšana veicinājusi pašvaldības attīstību.

Diskusijas gaitai būs iespējams sekot tiešsaistē, 
tās dalībnieki varēs uzdot jautājumus. Aicinām ik
vienu interesentu pieslēgties diskusijai 12. oktob
rī plkst. 12–14 LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/
lv/seminariunvideo/tiesraide/.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme
Sanāksme notiks 7. oktobrī plkst. 10.30 Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta Rubeņos, Kultūras namā.

9.30–10.30 Sagaidīšana, dalībnieku reģistrācija

10.30–11.00 Jēkabpils novada prezentācija 
(priekšsēdētāja Edvīna Meņķa uz-
runa, izpilddirektora Jāņa Subatiņa 
prezentācija)

11.00–11.20 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.20–12.20 NFI projekta salīdzināmo datu datu-
bāzes, informācijas sistēmas BLIS, 
izmantošanas iespējas pašvaldību 
darbā (NFI projekta datubāzes admi-
nistrators Jānis Upenieks)

 Datubāze ir izstrādāta Norvēģijas fi-
nanšu instrumenta finansētajā projek-
tā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.

 LPIA informācija LPS interneta vietnē 
(LPS padomnieks Guntars Krasovskis)

12.20–13.20 Deinstitucionalizācijas gaita un pra-
sības jaunveidojamajiem pakalpoju-
miem (LPS padomniece Ilze Rudzīte 
un Labklājības ministrijas Sociālo pa-
kalpojumu departamenta direktors 
Maksims Ivanovs; Sarmīte Uzuliņa, 
Jānis Laucis un Kristīne Lasmane)

 Sociālo dienestu bažas un LM infor-
mācija 

13.20–13.50 Psihosociālā rehabilitācija un bērnu 
un jauniešu nometnes 

 Elita Keiša, Mārtiņa fonda valdes 
priekšsēdētāja

 Gunita Berķe, onkoloģisko pacientu 
atbalsta biedrības “Dzīvības koks” 
Valdes priekšsēdētāja

 Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada sa-
biedrisko lietu speciālists

13.50–14.10 valsts prasības nometnēm un SAC 
(Veselības inspekcija)

14.10–14.50 Pusdienas

14.50–18.00 Novada apskate

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
informatīvais seminārs–videokonference
Seminārs notiks 7. oktobrī plkst. 9 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot iegul-
dījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš-
valdību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vie-
tējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā at-
balsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrē-
tajām attīstības programmām” otrās un trešās atla-
ses kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumi”.

Dienas kārtība:

9.00–9.05 Ievads (Andra Feldmane, LPS pa-
domniece uzņēmējdarbības jautājumos)

9.05–9.50 Būtiskie nosacījumi projektu saga-
tavošanā (Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju 
politikas departamenta Reģionālo un informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas 
vadītājs)

9.50–10.30 Biežākās nepilnības projektu iesnie-
gumu sagatavošanā (Kristīne Šmite, CFLA Infrastruk-
tūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte)

10.30–11.00 Jautājumi un atbildes

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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LPS seminārs–videokonference pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem

Seminārs–videokonference notiks 13. oktobrī 
plkst. 12–14 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Dienas kārtība:

1. Preses relīze masu medijiem: par ko un kā rak
stīt? (Mg. soc. Viktors Zaķis).

2. Infografikas kā preses relīzes veids (Mg. soc. Bai-
ba Bartaševiča).

Videotiešraides adrese: http://www.lps.lv/lv/se-

minariunvideo/tiesraide vai LPS interneta vietnē 
(www.lps.lv), sadaļā “Semināri un video”, tiešrai-
de.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt epastā: ties-
raide@lps.lv.

Pirms videokonferences plkst. 10 4. stāva zālē tik-
šanās par datu aizsardzības jautājumiem. Pieteik-
šanās un sīkāka informācija: jana.bunkus@lps.lv, 
tālrunis: 29170955. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Jaunsleinis: jāatbrīvo pilsētu un reģionu 
potenciāls attīstības veicināšanai

“Ekonomiskajai izaugsmei nepieciešams priekšno-
teikums ir pievilcīgāka vide ieguldījumiem, proti, 
labāks regulējums un vienkāršošana. Par steidza-
mi risināmu problēmu uzskatu nepieciešamību 
mudināt kontrolējošās institūcijas mērīt projek-
tu vai ieguldījumu sasniegto gala rezultātu, nevis 
pārbaudīt, cik precīzi ievērotas procedūras rezul-
tāta sasniegšanai,” 28. septembrī Briselē (Beļģijā) 
Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas 
sanāksmē norādīja Latvijas delegācijas vadītājs An
dris Jaunsleinis.

Ekonomikas politikas sanāksmē viens no diskusi-
jas jautājumiem bija Reģionu komitejas preziden-

ta Marku Markulas (Markku Markkula) rosinātās 
debates par trūkstošo investīciju nodrošināšanu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs. “Eiropas Savienības 
bieži kritizētā ieguldījumu nepietiekamība, proti, 
starpība starp pašreizējo ieguldījumu apjomu un 
plānoto līmeni tagad ir plaši atzīta par vienu no 
galvenajiem faktoriem, kas kavē Eiropas ekonomi-
kas izaugsmi un darbvietu radīšanu. Lai saprastu, 
kas rada šķēršļus ieguldījumiem, mums jāparaugās 
uz ieguldījumiem no vietējo un reģionālo pašval-
dību pārstāvju skatpunkta, vienlaikus domājot, kā 
visefektīvāk veidot sinerģiju starp ieguldījumu re-
zultātiem un to pozitīvo ietekmi uz iedzīvotāju ik-
dienas dzīvi un uzņēmumu darbību,” iepazīstinot ar 
savu atzinumu, pauda Markula. RK prezidents arī 
dalījās pieredzē par viņa pārstāvētajai Espo pašval-
dībai Somijā būtisku projektu, proti, Helsinku metro 
līnijas pagarināšanu līdz kaimiņos esošajai Espo pil-
sētai. “Lēmumu pagarināt metro līniju pieņēmām 
pirms 11 gadiem. Projekta 1. daļa ir īstenota, tā 
izmaksāja vairāk nekā miljardu eiro, un tagad rea-
lizējam nākamo daļu, papildinot 8 esošās stacijas 
ar vēl 7 jaunām. Taču mēs šo projektu neuztveram 
tikai kā mehānismu cilvēku pārvadāšanai. Daudz-
kārt būtiskākas ir investīcijas apkārtējā teritorijā. 
Tieši šajā kontekstā būtiski rast stratēģiskus iegul-
dījumus, apvienot dažādus finansējuma instrumen-
tus un mērķus, rast pievienoto vērtību un sasaistīt 
investīcijas ar Viedās specializācijas stratēģiju. Tas 
ir īstais izaicinājums lēmumu pieņēmējiem – kā 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
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apvienot dažādus risinājums! Pēdējā laikā daudz 
diskutējam par inovācijām, arī, piemēram, par to, 
ka mums jāmaina sava skolu sistēma, lai skola būtu 
ne tikai ēka, kas vasarā ir tukša, bet arī pakalpo-
jums,” atklāja Markula.

Arī Jaunsleinis debatēs uzsvēra, ka patlaban aktu-
ālākais ir inovatīvi risinājumi, pakalpojumi un pre-
ces. “Šobrīd mūsu kultūrā vadmotīvs ir “aizliegt 
visu, kas nav atļauts”, taču uzskatu, ka attīstību 
drīzāk varētu veicināt viedoklis, ka atļauts ir viss, 
kas nav aizliegts. Domāju, ka piekritīsiet – šāda at-
tieksme neveicina inovācijas. Tās kultūras, kurās 

ir cita attieksme, vienmēr būs konkurētspējīgākas 
par mums. Jāatbrīvo pilsētu un reģionu potenciāls 
attīstības veicināšanai, mums vienkārši nav citas iz-
ejas!” uzsvēra Latvijas delegācijas vadītājs.

Reģionu komitejas 28. septembra Ekonomikas po-
litikas komisijas sanāksmē Latvijas delegāciju pār-
stāvēja delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Lie-
pājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pil-
sētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs 
Ansiņš un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vīto-
liņš.

Reģionu komitejā diskutē par atbalstu 
lauksaimniekiem

Par spīti beidzamajos gados laikā īstenotajām lauk-
saimniecības politikas reformām, novārtā ir atstāti 
risku pārvaldības pasākumi, kas ļauj lauksaimnie-
kiem nodrošināties pret ražas un cenu svārstībām, 
kā arī pret zaudējumiem, kas radušies vides faktoru 
dēļ. 27. septembrī Briselē notikušajā Reģionu komi-
tejas Dabas resursu komisijas sanāksmē Francijas 
delegācijas pārstāvis Lakanurgas mērs Žaks Blāns 
(Jacques Blanc) rosināja uz diskusiju par vajadzību 
nostiprināt lauksaimnieku ienākumu nodrošinā-
šanas mehānismus, lai regulētu lauksaimniecības 
produktu cenu svārstīgumu.

“Cenu svārstību iemesli ir dažādi, no klimata un 
dažādām spekulācijām līdz pat finanšu un ekono-
mikas krīzei un Krievijas embargo. Mums saviem 
lauksaimniekiem jānodrošina lielāka pievienotā 
vērtība, jāattīsta reģionālas pārtikas sistēmas, jā-
uzlabo Eiropas lauksaimniecības un pārtikas ķēžu 
konkurētspēja, kā arī jāuztur lauksaimniecība visās 
teritorijās un jāsaglabā dzīvotspējīgas lauku kopie-
nas. Tā ir dažādu instrumentu virkne, kas mums 
jāmobilizē, lai risinātu lauksaimniecības produktu 
cenu nepastāvību,” sanāksmē norādīja Blāns.

Žaks Blāns arī aicināja veicināt līgumu slēgšanu ne 
tikai starp lauksaimniekiem un lauksaimniecības 
produktu pārstrādātājiem, bet gan visā pārtikas 
ķēdē, stimulējot tādu daudzpusēju līgumu parak
stīšanu, kas saista, piemēram, ražotāju organizāci-
ju, pārstrādātāju un izplatītāju. Latvijas delegācijas 
pārstāvis Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs šo priekšlikumu novērtēja 

atzinīgi un īpaši uzsvēra šādu līgumu caurredzamī-
bas nozīmi. Tāpat Lielmežs uzsvēra, ka klimatisko 
apstākļu radīto zaudējumu kompensācija Latvijas 
lauksaimniekiem ir īpaši svarīga un ir tas vērtīgs 
atbalsta mehānisms. “Tā ir tolerance no Eiropas 
puses – atzīt Krievijas embargo ietekmi, jo liels Lat-
vijas lauksaimniecības produktu īpatsvars tika eks-
portēts uz Krieviju un jaunus tirgus ātri atrast nav 
viegli,” norādīja Mālpils novada mērs.

Ž. Blāns aicināja radīt daudzveidīgākus apdrošinā-
šanas piedāvājumus, arī pret lauku saimniecību 
saimnieciskajiem riskiem. Šajā grupā viņš mudinā-
ja ietvert arī bioloģiskās lauku saimniecības, ņemot 
vērā to zemāku ienesīgumu un augstākas biolo-
ģisko produktu tirgus cenas. Bioloģisko produktu 
pieprasījuma pieaugumu apliecināja vairāku valstu 
delegāciju pārstāvji, kuri arī norādīja, ka bioloģis-
ki ražotie produkti, kā arī lielāks vietējo produktu 
patēriņš atstāj mazāk negatīvu ietekmi uz vidi. Lat-
vijas delegācijas pārstāvis Viļakas novada domes 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš pats arī 
saimnieko savā zemnieku saimniecībā, norādīja, ka 
nepietiek vien ar bioloģisku audzēšanu, bet ir bū-
tiski arī sekot, vai bioloģiski audzētajam produktam 
ir arī augsta enerģētiskā vērtība. “Varam izaudzēt, 
piemēram, bioloģiskos graudus, bet ar zemu ener-
ģētisko vērtību, ja nenodrošinām pareizās barības 
vielas. Patlaban, izmantojot dažādas tehnoloģijas, 
mēs ļoti precīzi varam izsekot augu izcelsmei un 
tam, kādas vielas augs saņēmis audzēšanas laikā, 
un šādi IT risinājumi būtu jāizmanto arvien plašāk,” 
skaidroja Maksimovs.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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Atvērts pirmais projektu sagatavošanas 
fonda konkurss Interreg Baltijas jūras 
reģiona programmā

Līdz 28. oktobrim ir atvērts pirmais projektu saga-
tavošanas fonda konkurss Interreg Baltijas jūras re-
ģiona programmā 2014.–2020. gadam.

Projektu sagatavošanas fonda finansējums ir pa-
redzēts tādu projektu izstrādei, kuri saskan ar ES 

Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plāna 
prioritātēm (glābt jūru, apvienot reģionu, celt lab-
klājību) un  tā darbības virzieniem. Ar projektu sa-
gatavošanas fonda atbalstu projektus var izstrādāt 
iesniegšanai jebkurā no finansēšanas instrumentu 
izsludinātiem projektu konkursiem. Pieteikšanās 
notiek divos posmos.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22763.

Sākusies pieteikšanās reģionālo biznesa 
ideju konkursam “Biznesa ekspresis”

26. septembrī sākusies pieteikšanās VARAM rīko-
tajam reģionālo biznesa ideju konkursam “Biznesa 
ekspresis”. Konkursa mērķis ir atrast un pilnveidot 
labākās biznesa idejas visā Latvijā, sekmēt uzņē-
mējdarbības attīstību reģionos un veicināt interesi 

par uzņēmējdarbību.

Konkursa dalībniekiem tiks dota iespēja ne tikai 
iepazīstināt ar savām biznesa idejām, bet arī pie-
dalīties apmācībās, kas palīdzēs izstrādāt biznesa 
plānus. Konkursā “Biznesa ekspresis” var piedalī-
ties ikviens interesents vai interesentu grupa līdz 
4 cilvēkiem. Katram dalībniekam ir jābūt vismaz 
18 gadus vecam. Konkursā var piedalīties ar savu 
oriģinālu biznesa ideju, ko ir vēlme attīstīt un piln-
veidot. Uzvaras gadījumā piešķirtā naudas balva ir 
paredzēta tālākai biznesa attīstīšanai.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22749.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Studentiem piedāvā Izraēlas valdības 
stipendijas

Līdz 30. novembrim var pieteikties Izraēlas valdības 
stipendijām 2017./2018. akadēmiskajam gadam.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

1. Studiju vai pētniecības stipendija, lai studētu 
vai veiktu pētniecības darbu Izraēlas augstsko-
lās (līdz vienam akadēmiskajam gadam, t. i., 8 

mēnešiem).

2. Stipendija dalībai modernā ivrita vasaras kursos 
(3–4 nedēļas).

Latvijas studenti un pētnieki piedalās kopīgā kon-
kursā ar citu valstu studentiem un pētniekiem. 
Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1989studentiempiedavaizraelas
valdibasstipendijas.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22763
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22763
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22749
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22749
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1989-studentiem-piedava-izraelas-valdibas-stipendijas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1989-studentiem-piedava-izraelas-valdibas-stipendijas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1989-studentiem-piedava-izraelas-valdibas-stipendijas
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Atbalsts dalībai bioloģiskās 
lauksaimniecības shēmā

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā atbalsta sa-
ņemšanai var pieteikties pretendenti, kas ražo pār-
tikas produktus atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par bioloģisko ražošanu, kā arī tie, kuru gala pro-
dukti ir nonākuši mazumtirdzniecībā vai tiek tieši 
piegādāti galapatērētājam.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 1. oktobra 
līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz 
iesniegumu un uzskaites veidlapu par saņemto de 
minimis atbalstu.

Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/
atbalstaveidi/valstsatbalsts/valstsatbalsta
veidi/23atbalstsdalibaibiologiskaslauksaimnie-
cibasshema158.

Reģionālie semināri par personas datu 
aizsardzību

Datu valsts inspekcija informē, ka sadarbībā ar Ser-
tificēto personas datu aizsardzības speciālistu aso-

ciāciju organizē reģionālos seminārus par personas 
datu aizsardzību.

Plašāka informācija un pieteikšanās: http://www.
dvi.gov.lv/lv/.

Vai un kādam būt NVO atbalsta centram 
Vidzemē?

Valmieras novada fonds 
aicina ikkatru Vidzemes 
nevalstisko organizāciju 
oktobrī uz kādu no as-
toņām diskusijām “Vai 
un kādam būt NVO at-
balsta centram Vidze-
mē?”. Jo dažādākas jo-

mas un ģeogrāfija būs pārstāvēta, jo produktīvāka 
būs saruna. Izvēlies sev ērtāko vietu, piesakies, un 
tiekamies Cēsīs, Valmierā, Smiltenē, Valkā, Vecpie-
balgā, Cesvainē, Gulbenē vai Alūksnē. Diskutēsim, 
vai NVO centrs vajadzīgs un kādi pakalpojumi tam 
jānodrošina – konsultācijas, kopprojekti, interešu 

aizstāvība utt. Diskusijas rīkojam ar Kultūras minis-
trijas atbalstu.

Plašāka informācija: http://www.vnf.lv/lv/zinas/
vainepieciesamsvidzemesnvoatbalstacentrs. 
Pieteikšanās: http://ej.uz/5e84.

Vidzemē uzsākti 14 jauni projekti.

Septembrī ar Kultūras ministrijas finansiālu atbal-
stu dota zaļā gaisma 14 projektiem Latvijas simt-
gades, starpkultūru dialoga un mazākumtautību 
jomās par vairāk nekā 24 000 eiro. Konkursus vasa-
rā rīkoja Valmieras novada fonds. Ar atbalstītajiem 
projektiem varat iepazīties šeit: http://www.vnf.lv/
lv/zinas/vidzemesnvoaicinaapzinatiessavuun
iepazitcitukulturu.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158
http://www.dvi.gov.lv/lv/
http://www.dvi.gov.lv/lv/
http://vnf.us11.list-manage2.com/track/click?u=36bb1813f51c31726164b0aee&id=892d80b786&e=66916b1e59
http://vnf.us11.list-manage2.com/track/click?u=36bb1813f51c31726164b0aee&id=892d80b786&e=66916b1e59
http://vnf.us11.list-manage.com/track/click?u=36bb1813f51c31726164b0aee&id=e79293af13&e=66916b1e59
http://vnf.us11.list-manage.com/track/click?u=36bb1813f51c31726164b0aee&id=d5a7840a47&e=66916b1e59
http://vnf.us11.list-manage.com/track/click?u=36bb1813f51c31726164b0aee&id=d5a7840a47&e=66916b1e59
http://vnf.us11.list-manage.com/track/click?u=36bb1813f51c31726164b0aee&id=d5a7840a47&e=66916b1e59
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Tiek pagarināta pieteikšanās Iepirkumu 
Gada balvas 2016 nominācijām

Iepirkumu Gada balvas 2016 organizatori vēlas 

dot iespēju pieteikties tiem pretendentiem, kuri 
vēl nav paguvuši nosūtīt pieteikumu, tāpēc pieteik-
šanās nominācijām tiek pagarināta līdz 10. oktob
rim. Papildu informācija pieejama šeit http://bit.ly/
IepGadaBalva.

Jau iepriekš ziņots, ka žurnāls “Iepirkumi” sadarbī-
bā ar Iepirkumu uzraudzības biroju rīko Iepirkumu 
Gada balvas pasniegšanu un gada nozīmīgāko kon-
ferenci iepirkumu jomā, kas norisināsies šā gada 
1. decembrī.

Pētījums uz divriteņa: cik zaļi var ceļot 
Latvijas pierobežā?

Atsaucoties vides iniciatīvas 
“100 darbi Latvijai” aicināju-
mam, četru studentu īsteno-
tajā velobraucienā “On the 
Border” pa Latvijas robežu 
tapis pētījums par videi drau-
dzīgām atkritumu apsaimnie-
košanas iespējām ceļojumā. 

Ar divriteni šķērsojot 43 pierobežas novadus, tū-
risma entuziasts un gids Toms Treimanis secina, ka 
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra velo-
tūristiem ir pieejama, lielā mērā tiek nodrošināta 
arī dalīto atkritumu vākšana, bet būtiskākā nepilnī-
ba – atkritumu šķirošanas konteineru trūkums pie 
pārtikas veikaliem.

Pētījums skatāms šeit: https://youtu.be/Il2ABne-
PIZw. Video lejupielādēt var šeit: https://www.fai-
liem.lv/u/3b9ud6gr.

Braucot pa Latvijas robežu, T. Treimanis centās iz-
vērtēt, vai velotūrists var ceļot videi draudzīgi, tas 
ir, atkritumus izmest tiem paredzētās vietās, nodo-
dot otrreizējai pārstrādei. Ceļā pieredzētais aplieci-
na, ka, ja vien cilvēkam ir labā griba un izpratne par 
dabas saudzēšanu, valsts pierobežā ir visas iespējas 
un infrastruktūras nodrošinājums zaļai ceļošanai: 
novados, arī mazajos ciematos, ir pietiekami daudz 
vietu, kur nodot pārstrādei PET pudeles, papīru, 
kartonu, metālu un stiklu. Īpaša uzmanība pētīju-
mā pievērsta PET pudelēm, jo, ceļojot ar velosipē-
du, šāda veida atkritumi rodas visvairāk. Lai mazi-

nātu to rašanos, Toms ceļotājiem iesaka izmantot 
speciālās dzērienu pudeles un tās atkārtoti uzpil-
dīt ar maršrutā pieejamo avotu ūdeņiem, savukārt 
pārtiku izvēlēties bez iepakojuma, piemēram, aug-
ļus. Velobraucēji bieži nakšņoja privātmājās, un arī 
tur tika novērots, ka cilvēki lielākoties mēdz šķirot 
atkritumus, īpaši kartonu, PET pudeles, kā arī veido 
kompostu. Arī kempingos un jauniešu mītnēs ceļo-
tāji novērojuši dalīto atkritumu vākšanu.

Pētījums tika veikts Engures, Mērsraga, Rojas, 
Dundagas, Ventspils, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, 
Priekules, Vaiņodes, Saldus, Auces, Tērvetes, Jel-
gavas, Rundāles, Bauskas, Vecumnieku, Neretas, 
Viesītes, Aknīstes, Ilūkstes, Daugavpils, Krāslavas, 
Dagdas, Zilupes, Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Balti-
navas, Balvu, Gulbenes, Alūksnes, Apes, Valkas, 
Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salac
grīvas, Limbažu, Saulkrastu, Carnikavas novadā un 
Liepājas pilsētā.

Jau ziņots, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņē-
mums “ZAAO” ir uzsācis vides iniciatīvu “100 darbi 
Latvijai” un aicina ikvienu ceļā uz Latvijas simtgadi 
paveikt kādu vērtīgu vides labiekārtošanas, izdaiļo-
šanas vai izglītības darbu. Pētījums par atkritumu 
apsaimniekošanas iespējām ceļojumā ir pirmais 
pētnieciskais darbs, kas iesniegts šajā iniciatīvā. Par 
citiem labajiem vides darbiem uzzināt un savu dar-
bu pieteikt var mājaslapā www.100darbilatvijai.
lv. Par projektu “On the Border” vairāk iespējams 
uzzināt: https://www.facebook.com/OnTheBor-
derLV.

Līga Ivanova

http://bit.ly/IepGadaBalva
http://bit.ly/IepGadaBalva
https://youtu.be/Il2ABnePIZw
https://youtu.be/Il2ABnePIZw
https://www.failiem.lv/u/3b9ud6gr
https://www.failiem.lv/u/3b9ud6gr
http://www.100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
https://www.facebook.com/OnTheBorderLV
https://www.facebook.com/OnTheBorderLV
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Pirmo reizi Bentley Systems vēsturē 
pasākumi visās Baltijas valstīs

Ielūdzam piedalīties Baltijas ceļojumā – BIM un 
Beyond Tour. Otrdien, trešdien, ceturtdien – katru 
dienu citā Baltijas valsts galvaspilsētā. Nenokavē-

jiet iespēju saņemt atbildes uz jautājumiem par 
Būvniecības informācijas modelēšanu (BIM) jebku-
ra veida infrastruktūras objektiem un tikties klātie-
nē ar starptautiskiem tehnoloģiju ekspertiem.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Aicina skolas iesaistīties Labo darbu nedēļā

Kas ir Labo darbu nedēļa? Labdarības organizācija 
Palīdzēsim.lv jau astoto gadu rīko akciju “Labo dar-
bu nedēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus 
darbus un mudinām to darīt arī citus. “Labo darbu 
nedēļa 2016” tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas 

valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Iz-
glītības un zinātnes ministriju, lai kopīgi gatavotos 
Latvijas svētkiem. Ar labiem darbiem iesim pretī 
Latvijas valsts simtgadei. Labo darbu nedēļa norisi-
nāsies no 17. līdz 23. oktobrim.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Saeima pieņem Nemateriālā kultūras 
mantojuma likumu

Saeima 29. septembrī trešajā lasījumā atbalstīja 
Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu, 
kas paredz izveidot nacionālo nemateriālā kultū-
ras mantojuma sarakstu un nosaka kopienu līdz-
dalību mantojuma saglabāšanā. Tas ir jauns, līdz 

šim nebijis regulējums, ar kura palīdzību tiek vei-
dota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāša-
nas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un 
apstākļi.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/25151saeimapienem
nematerialakulturasmantojumalikumu.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

VARAM aicina pašvaldības uz vienlīdzīgu 
pieeju attiecībā uz bērniem, kuri apmeklē 
pašvaldības vai privātos bērnudārzus

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts aicina 
pašvaldības veikt pārrēķinu par patiesajām viena 

bērna izmaksām pašvaldības bērnudārzā, tādējādi 
īstenojot vienlīdzīgu pieeju visiem bērniem, kuri 
apmeklē pašvaldības vai privātos bērnudārzus.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22760.

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=332/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25151-saeima-pienem-nemateriala-kulturas-mantojuma-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25151-saeima-pienem-nemateriala-kulturas-mantojuma-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25151-saeima-pienem-nemateriala-kulturas-mantojuma-likumu
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22760
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22760
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_37_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_37_p2.pdf
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LM aicina vecākus pieteikt sociālajai reha
bilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte

Līdz 31. oktobrim 113 Latvijas pašvaldību sociā-
lajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta in-
validitāte, varētu saņemt nepieciešamo sociālo 
rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. 

līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas ap-
meklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru 
līdz desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pār-
stāvji vai audžuģimenes šajā laikā varēs bez maksas 
apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7333.

Pilnveidos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanas iespējas

Labklājības ministrija plāno pilnveidot sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar 
invaliditāti un prognozējamu invaliditāti darbspējas 
vecumā. Saņemot savām individuālajām vajadzī-
bām atbilstošākus pakalpojumus, šiem cilvēkiem 
varētu novērst darbspēju samazināšanos.

To paredz 29. septembrī valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas 
tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, sniegša-
nas noteikumi [ar to acīmredzot domāts: No valsts 
budžeta līdzekļiem finansēto institucionālo sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi]. 
Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.
Plašāka informācija 3. pielikumā.

Kā pieteikties īpaši aizsargājamo 
nemedījamo vai migrējošo sugu 
postījumu kompensācijām?

Sākoties rudens migrācijām, daudziem zemes īpaš-
niekiem un lietotājiem kļūst aktuāli nemedījamo 
dzīvnieku, to vidū putnu, radītie postījumi. Dabas 
aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus, kuri savās 
platībās konstatē īpaši aizsargājamo nemedījamo 
sugu vai migrējošo sugu postījumus, pieteikties to 
radīto zaudējumu kompensācijām. Taču jāievēro, 
ka atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja veikti nepie-

ciešamie aizsardzības pasākumi zaudējumu novēr-
šanai un samazināšanai.

Kompensācijas par postījumiem var pieteikt aug-
kopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas 
sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras se-
zonas laikā, akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi 
gadā, kā arī lopkopības vai biškopības nozarē – par 
ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22786.

LPS NESASKAŅO

Par informatīvo ziņojumu “Par valsts pārvaldes ie
stāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ievie-
šanai”, 4. pielikums.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7333
http://www.lm.gov.lv/news/id/7333
http://www.lm.gov.lv/news/id/7333
http://www.lm.gov.lv/news/id/7333
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22786
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22786
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_37_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_37_p4.pdf
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VSS938 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Brocēnu novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS916 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS918 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 
“Noteikumi par publiskas personas mantas izno-
māšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas me-
todiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem””

VSS931 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 
“Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īs-
tenošanas kārtība””

VSS923 – Noteikumu projekts “Aptieku darbības 
noteikumi”

VSS932 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos 
Nr.388 “Zivju fonda nolikums””

VSS933 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzek-
ļiem””

VSS934 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos 
Nr.1455 “Medību saimniecības attīstības fonda no-
likums””

APSVEICAM!

Septembrī notikušas divas maiņas pašvaldību dom-
ju vadībā: par Vecumnieku novada domes priekš-

sēdētāju ievēlēta Aiga 
Saldābola un par Alojas 
novada domes priekšsē-
dētāju – Dace Vilne.

Aiga Saldābola vadīs Ve-
cumnieku novada pašval-
dību iepriekšējā domes 
priekšsēdētāja Riharda 
Melgaiļa vietā, kurš kopš 
8. septembra pilda LR 
12. Saeimas deputāta pie-
nākumus.

Dace Vilne par Alojas 
novada domes priekš-
sēdētāju ievēlēta 
30. septembrī domes 
ārkārtas sēdē, kad par 
viņu nobalsoja asto-
ņi deputāti, bet seši 
bija pret. Otrs domes 
priekšsēdētāja amata 
kandidāts līdzšinējais 
Alojas novada pašval-
dības vadītājs Valdis 
Bārda izpelnījās vien 

sešu deputātu atbalstu, bet astoņi bija pret. Jāpie-
bilst, ka Dace Vilne bija domes priekšsēdētāja ie-
priekšējā sasaukumā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Ziemeļvalstu dienas Daugavpilī

4. un 5. oktobrī Ziemeļvalstu ministru padomes bi-
rojs Latvijā un ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā rīko 
Ziemeļvalstu dienas Daugavpilī, lai veidotu regulāru 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400303
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400303
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400303
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400303
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400294
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400294
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400307
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400307
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400307
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400307
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un koordinētu dialogu, stiprinātu reģionālo sadar-
bību un rastu iespēju dalīties ar ziemeļvalstu labās 
prakses piemēriem.

Ziemeļvalstu dienas Daugavpilī piedāvā plašu pro
grammu dažādām mērķauditorijām un vecumu 
grupām.

Ziemeļvalstu dienas Daugavpilī iesāksies 4. oktob-
rī, kad Dānijas vēstnieks Hanss Brasks, Norvēģijas 
vēstnieks Steinars Ēgils Hāgens, Somijas vēstnieks 
Olli Kantanens, Zviedrijas vēstnieks Henriks Lander-
holms un Ziemeļvalstu ministru padomes biroja di-
rektors Jans Vidbergs tiksies ar Daugavpils pilsētas 
domes mēru Jāni Lāčplēsi un domes pārstāvjiem, 
lai runātu par savstarpējo kontaktu pilnveidošanu 
un reģionālās sadarbības veicināšanu.

Ziemeļvalstu dienu laikā tiks rīkota arī paneļdis-
kusija “Ilgtspējīga politiskā attīstība reģionā” un 
apaļā galda diskusija par biznesa iespējām, izaici-
nājumiem un investīcijām Latgalē ar ziemeļvalstu 
vēstnieku un Ziemeļvalstu ministru padomes biroja 
direktora piedalīšanos.

Abas dienas Daugavpils Universitātē notiks starp-
tautiska konference “Tradīcijas un inovācijas mij-
iedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu 

un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem 
un augstākās izglītības ilgtspējīgumam”. Savukārt 
Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā jaunieši ai-
cināti uz biedrības “homo ecos:” un Ziemeļvalstu 
ministru padomes biroja Latvijā skolu pārtikas at-
kritumu samazināšanas projekta lekciju “Dalīsim 
brālīgi? #2. Skola”, biedrības “homo ecos:” un EEZ 
Finanšu instrumenta meistardarbnīcu “Pārtika un 
klimata pārmaiņas”.

Ziemeļvalstu dienu laikā Daugavpilī tiks atklātas 
vairākas izstādes. Divas no tām būs skatāmas Dau-
gavpils Universitātē – “Biosfēras modeļi” un foto-
izstāde “Klimata liecinieki” –, bet komiksu izstāde 
“Tempora mutantur” – Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā. Interesenti varēs arī piedalīties ko-
miksu darbnīcā ar somu mākslinieci Annu Sailama-
nu.

Zviedru kriminālžanra eksperte Kerstina Bergmane 
Daugavpils Universitātē lasīs lekciju “Nordic Noir 
noslēpumi”, un pēc lekcijas būs iespēja noskatī-
ties filmu “Insomnia”. Savukārt kinoteātrī “Silver 
Screen” izrādīs Dānijas bērnu un jauniešu filmu 
programmu.

Detalizēta Ziemeļvalstu dienu programma Daugav-
pilī pieejama šeit.

Kuldīgā – veselības diena senioriem

7. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā norisināsies 
pašvaldības organizēta Veselības diena, kas būs 
veltīta senioru veselībai un labsajūtai.

Veselības dienā seniori bez maksas varēs pārbaudīt 
sirds veselību, redzi, veikt osteoporozes un kāju vēnu 
skrīningu, apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas no-
darbību, baudīt dziedinošo meditāciju gongu skaņās 
Daces Straumes vadībā, kā arī piedalīties pārgājienā 
brīvā dabā, ko vadīs fizioterapeite Nadija Strazdiņa.

Ikviens aicināts apmeklēt farmācijas doktores, vai-
rāku grāmatu autores Vijas Eniņas, lekciju “Kā augi 
var palīdzēt veselībai”, kā arī sirsnīgu sarunu “Savas 
dzīves saimnieks” pie tējas tases ar personības tre-

neri Aivi Kārkliņu.

Kuldīgas Kultūras centra lielā zāle pasākuma dienā 
pārtaps par Labsajūtas salonu, kurā notiks miniatū-
ru dārzu veidošana, krāsainā adatu terapija, rudens 
modes aktualitātes, manikīrs un roku masāžas, vas-
ka sveču darbnīca un smaržu terapija. Salonā varēs 
iegūt praktiskus padomus un baudīt piedāvātos pa-
kalpojumus.

Savukārt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehni-
kums veselīga uztura pieturā sniegs praktiskus pa-
domus un piedāvās nobaudīt vitamīniem bagātas 
uzkodas, dzērienus un karstu zupu.

Pasākuma noslēgumā paredzēta Vara Vētras kon-
certprogramma.

http://www.norden.lv/Uploads/2016/09/27/1474963914_.pdf
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Ventspils novada kultūras nami būs 
atvērti naktī

Vairāki Ventspils novada kultūras un tautas nami 
arī šoruden, tāpat kā pērn, vienu dienu būs atvērti 
vakarā un naktī. Tas notiks 7. oktobrī.

Zlēku kultūras namā plkst. 22 sāksies kinovakars, 
kas veltīts izcilā latviešu režisora Jāņa Streiča jubi-
lejai, tādēļ būs iespēja noskatīties filmas “Teātris”, 
“Mans draugs nenopietns cilvēks” un “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”. Kino varēs baudīt ērtos dīvānos 
pie Lagzdienes muižas ļaužu uzsauktās vīna vai sid-
ra glāzes.

Ugālnieki kultūras naktij devuši nosaukumu “Dzīvo 
vesels”. Ugāles tautas namā plkst. 19 atklās Inas 
Jansones gleznu izstādi, Vaira Kārkliņa stāstīs, kas ir 
augu hidrolāti, bet Līga Reitere runās par zāļu tēju 
labvēlīgo ietekmi. Pēc tam ugālnieki klās saimes 
galdu, liekot uz tā dažādus gardumus un kopīgi ga-
tavoto maizes zupu; sveču gaismā sāksies danči un 
skanēs dziesmas.

Vārves pagastā, sporta un kultūras centrā “Zūras”, 
plkst. 19 bērnu amatierteātris režisores Viktorijas 
Rebukas vadībā piedāvās teātra rotaļas, savukārt 
amatierteātra “Vārava” režisors Valdis Šmēliņš ai-
cinās iesaistīties meistarklasēs, varēs noskatīties 
“Vāravas” aktieru iestudēto skeču. Pēc izrādes būs 
iespēja iepazīties ar Vārves pagasta amatierteātru 
aktieriem un režisoriem – varbūt kāds gribēs pie-
vienoties aktieru pulkam!

Popē kultūras nakts sāksies plkst. 21. Kultūras 
nama amatu telpā kopā ar dāmu klubiņa dalībnie-
cēm no rudens veltēm tiks gatavoti dažādi kārumi. 
Zālē notiks ballīte 80. gadu stilā, spēlēs DJ Nor-
munds & Normunds. Telpā aiz skatuves jaunieši 
spēles zolīti, hallē radīs fotofilmu “Mēs svētkos un 
ikdienā”, būs atvērts fotostūrītis.

7. oktobrī pasākumi notiks arī citās Ventspils no-
vada kultūras iestādēs. Piltenes kultūras namā 
plkst. 22 sāksies balle, kurā spēlēs grupa “Galakti-
ka”. Puzē plkst. 21 sāks skanēt pašdarbnieku kon-
certs, ballē spēlēs Artūrs Bānis, paredzēts lāzeru, 
ziepju burbuļu un sniega šovs. Usmas tautas namā 
plkst. 20 Valdemārpils amatierteātris “Atspulgs” 
izrādīs Paula Putniņa lugu “Ar būdu uz baznīcu”, 
savukārt Ances kultūras namā plkst. 22 sāksies ru-
dens balle, par deju mūziku gādās Māris Lemberts.

Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja Zane 
Pamše paredz, ka kultūras namu nakts varētu kļūt 
par labu tradīciju un piesaistīt jaunus apmeklētājus 
kādam amatierkolektīvam, bet kāds varbūt turp-
māk drošāk vērs kultūras iestāžu durvis un biežāk 
apmeklēs koncertus un izrādes.

Kuldīga uzņems nebijušu skatuves 
mākslas festivālu “Teātris ir visur”

8. un 9. oktobrī visa Kuldīga kļūs par teātra skatuvi, 
jo pilsētā pirmo reizi notiks skatuves mākslas festi-
vāls “Teātris ir visur”.

Festivāla dienas Kuldīgā būs piesātinātas ar dažā-
diem notikumiem: divās dienās kopā norisināsies 
13 pasākumi, to skaitā desmit profesionālo teātru 
izrādes. Īpašs solās būt festivāla atklāšanas pasā-
kums Kuldīgas novada domes zālē, kas būs veidots 
teātra formā un ko vadīs pazīstamais un daudzu 
iemīļotais improvizācijas teātra aktieris un komiķis 
Jānis Skutelis.
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Festivāla repertuārs balstīts uz skatītāju iesaistīša-
nu izrādes tapšanā, un kādu sev interesantu izrādi 
festivāla programmā atradīs ikviens, jo padomāts 
par visiem – gan bērniem, gan jauniešiem, gan ve-
cākiem. Programma ir piesātināta ar komēdijām, 
dziesmām un dejām, bet ir arī izrādes par ļoti no-
pietnām tēmām.

Dirty Deal Teatro ar izrādēm “Pielipīgie vārdi” un 
“Veiksmes akadēmija”, kā arī galerija “Istaba” ar 
Jāņa Znotiņa režisēto izrādi “Kaka un pavasaris” 
festivālā rūpēsies par mazākajiem skatītājiem un 
viņu vecākiem, iepazīstinot ar Raiņa darinātajiem 
jaunvārdiem, mācot ģērbšanās, lasīšanas, bērnu-
dārzā iešanas mākslu, kā arī kopā ar bērniem un 
jauniešiem domās, kas ir “veiksmes formula”.

Festivāla dalībnieku vidū arī Latvijas Kultūras akadē-
mijas skatuves mākslas festivāla “Patriarha rudens 
2015” spilgtākās izrādes – Dramatiskā teātra aktier-
mākslas un režijas mākslas studentu izrāde “Lies
mojošā tumsa” Elmāra Seņkova režijā, festivāla 
laureāta Toma Treiņa izrāde “Stāsti no abām kaba
tām”, kas tika atzīta par “Patriarha rudens 2015” la-
bāko režijas darbu, kā arī jaunās horeogrāfes Agates 
Bankavas laikmetīgās dejas izrāde “Rauts”.

Jāizceļ arī viesi no kaimiņzemes Krievijas, kas festi-
vālā viesosies ar divām viesizrādēm. Maskavas dra-
matiskā teātra “Театр на Малой Бронной” viena 
no izrādēm “Vilki un avis” gaidāma uz jautras un 
rotaļīgas nots, turpretī “Īpašie cilvēki” veltīta ar 

autismu slimu bērnu vecākiem. Izrāde “Īpašie cil-
vēki” ir veidota uz dokumentālo materiālu bāzes – 
reālu cilvēku vēstulēm, dienasgrāmatām, kā arī 
intervijām. Maskavā visi ieņēmumi no pārdotajām 
biļetēm tiek novirzīti Maskavas ārstnieciskās peda-
goģijas centram. Arī Kuldīgas festivālā šai izrādei 
būs līdzīgs mērķis – tā tiks spēlēta Kuldīgas Sv. An-
nas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un ieņēmumus 
no ziedojumiem novirzīs Kuldīgas novada invalīdu 
biedrībai.

Festivāla noslēgumā gaidāma dejas izrāde “Tan
go līnijas” – dejas un mūzikas izrāde par pasaulē 
kaislīgāko un smeldzīgāko deju tango. “Tango Sin 
Quinto” mūziķi un dziedātāja Aija Vītoliņa rūpē-
sies par izrādes muzikālo noformējumu.

Festivāla programmu papildinās krāšņa Masku bal
le Kuldīgas Mākslinieku rezidencē, kurā ikvienam 
būs iespēja ieplūst uz skatuves un kino redzētu tēlu 
pūlī, baudot muzikālus pārsteigumus un izmeklētu 
latviešu kino īsfilmu un brīvmākslinieku dziesmu 
programmu. Masku balles dekorācijas būs veltītas 
Latvijas teātru izrādēm un pašmāju kino darbiem, 
tādēļ viesi aicināti ļauties iedvesmai un ierasties 
pašu gatavotās maskās, kopā radot brīnišķīgus 
svētkus gan sev, gan citiem apmeklētājiem. Elek-
troniskās mūzikas piekritēji varēs ļauties dejas rit-
miem DJ Bogdan Taran & Max Lomov pavadījumā.

Vairāk informācijas festivāla mājaslapā: www.visur.
org.

Valmierā – tradicionālais Simjūda 
gadatirgus

8. oktobrī Valmierā – Rīgas ielas posmā no Katrī-
nas ielas līdz Ziloņu ielai, Rātslaukumā un Livonijas 
ordeņa pils teritorijā – smaržos gardumi, rindosies 
praktiskas un skaistas lietas, skanēs dziesmas un 
stāsti un rudeni sagaidīs ar dančiem un jokiem. Val-
mierieši un pilsētas viesi aicināti apmeklēt tradicio-
nālo Simjūda gadatirgu!

2017. gadā Rīgas–Gaujas reģions, cita starpā Val-
miera, kļūs par Eiropas Gastronomijas reģionu, 
tādējādi Simjūda gadatirgus ar bagātīgo piedāvāju-
mu klāstu gardēžiem un rudens dabas velšu cienī-
tājiem atzīmējams kā viens no ievada pasākumiem 

Eiropas Gastronomijas reģiona gadam.

Uz Simjūda tirgu no visas Latvijas sabrauks kok
amatnieki, pinēji, keramiķi, šuvēji, audēji, adītāji, 
tamborētāji, filcētāji. Varēs iegādāties kažokādu 
izstrādājumus, darinājumus no filca, aitu, trušu un 
pat no suņu vilnas. Individuālie amatnieki un lie-
tišķās mākslas studijas biedri piedāvās džemperus, 
šalles, pončo, segas, pledus, kas ne tikai silda, bet ir 
īsti mākslas darbi.

Rudens tirgū Valmierā piedāvājumā būs augļi, stā-
di, košumkrūmi, dabas produkcija, noderīgas lietas 
mājai un dārzam.

Mirdzēs meistaru un sudrabkaļu darinātās ro-
tas. Savukārt vārdos apslēptos “dārgumus” varēs 

http://www.visur.org
http://www.visur.org
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baudīt, plašajā piedāvājumā izvēloties sev saisto-
šāko grāmatu.

Par karstu virumu un dažādiem našķiem rūpēsies 
krodziņš “Pils ķēķis”, būs arī Valmieras pusē jau pa-
zīstamā Salacgrīvas nēģu zupa. Pie jaunajiem Han-
zas namiņiem zāļu sievas cienās ar siltu tēju.

Simjūda gadatirgus nav iedomājas bez dziesmām, 
dančiem un jautrām izdarībām. Pils laukumā (pils-
drupu estrādē) no plkst. 11 līdz 14 skanēs jautras 
dziesmas un ziņģes, notiks II Vidzemes stāstnieku fes-
tivāls. Ar sulīgiem un raibiem tirgus piedzīvojumiem 
dalīsies teicēji no dažādiem Latvijas novadiem. Savs 
muzikālais stāsts būs Oskaram Patjanko ar ermoņiku 
“Ieviņa” un Jērcēnu kapelai “Mežābele”. Nemainīgi 
jau visus 20 gadus Simjūda tirgū ar ragu mūziku un 
valceriem iepriecina pūtēju orķestris “Signāls”. Tau-
tas meldiņus skandinās jautrās un izdarīgās “Trīnes”.

Apmeklētāju vidū iejuks Garkāji – klauni ar peksti-
ņiem, jokiem un burbuļu pūšanu tiešā un pārnestā 
nozīmē.

Būs arī viduslaiku tirgiem raksturīgās mazās teāt-
ra ainiņas. Savukārt jaunajos Hanzas namiņos visu 
tirgus laiku lieli un mazi valmierieši un pilsētas vie-
si aicināti iesaistīties senās izdarībās un viduslaiku 
lustēs, piedalīties amata prasmju darbnīcās, izmē-
ģināt naudas kaltuvi un atklāt noslēpumus.

Valmieras pusē kopš viduslaikiem šāds tirgus rīkots 
pie baznīcas Sīmaņa dienā. Kalendārā atzīmētā Sī-
maņa un Jūdas diena deva tirgum īpašo vārdu: Sim-
jūda gadatirgus. Viduslaikos tas bija viens no vecā-
kajiem tirgiem Vidzemē, pēdējais pirms ziemas ie-
stāšanās, kurā ļaudis varēja nopirkt mājsaimniecī-
bā vajadzīgās lietas un izklaidēties, dziedot, dejojot 
un citādi lustējoties.

Pateikt paldies tiem, kas nojauc robežas 
starp varu un nevaru

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijā ikvienam ir iespēja 
pateikties tiem cilvēkiem un organizācijām, kas ar 
savu degsmi un neatlaidību sniedz palīdzīgu roku 
cilvēkiem ar invaliditāti. Līdz 7. oktobrim ikviens 
Latvijas iedzīvotājs vai organizācija var pieteikt ne-
valstiskās organizācijas dalībai tiesībsarga, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un invalīdu un viņu drau-
gu apvienības “Apeirons” izsludinātajā konkursā 
“Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”.

Nevalstiskās organizācijas var pieteikt kādā no sep-
tiņām nominācijām:

– “Skaļākās balss” balva tiek piešķirta par rezulta-
tīvu ieguldījumu invalīdu, viņu tiesību un intere-
šu pārstāvniecībā attiecībās ar valsts un pašval-
dību institūcijām un privātpersonām;

– “Nodarbinātības veicinātāja” balva tiek piešķir-
ta par invalīdu nodarbinātības veicināšanu;

- “Digitālās integrācijas veicinātāja” balva tiek 
piešķirta par efektīviem digitāliem risinājumiem 
invalīdu iekļaušanai sabiedrībā;

- “Pakalpojumu nodrošinātāja” balva tiek piešķirta 
par daudzveidīgiem pakalpojumiem invalīdiem;

- “Izglītības attīstītāja” balva tiek piešķirta par 
aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību 
(tajā skaitā interešu izglītību, tālākizglītību), in-
teraktīvu metožu izmantošanu vai izstrādi, lai 
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atvieglotu invalīdu piekļuvi izglītībai;

- “Sociālās kampaņas” balva tiek piešķirta par 
efektīvāko sociālo kampaņu, kas vērsta uz invalī-
du iekļaušanu sabiedrībā un viņu interešu ievē-
rošanu dažādās jomās;

- “Bērnu invalīdu aizstāvja” balva tiek piešķirta 
par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu in-
valīdu tiesības un intereses dažādās jomās, pie-

mēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, 
izglītību utt.

Nevalstiskās organizācijas var pieteikt ikviens cil-
vēks, organizācija vai uzņēmums, valsts vai pašval-
dības iestāde līdz 7. oktobrim, nosūtot elektronis-
ku pieteikumu uz epasta adresi: nvobalva@tiesib-
sargs.lv. Pieteikuma veidlapu var dabūt tiesībsarga 
biroja mājaslapā: www.tiesibsargs.lv.

Konkursā “Ventspils IT izaicinājums 
2016” – ievērojams balvu fonds

Ventspils pilsēta aicina 1.–12. klašu skolēnus no 
visas Latvijas piedalīties nebijušā konkursā “Vents-
pils IT izaicinājums 2016”! Dalība konkursā būs pie-
dzīvojums un ieguvums gan skolēniem, gan skolo-
tājiem, gan arī skolām, jo:

•	 skolēni iegūs jaunas zināšanas un prasmes, kas 
noderēs gan mācībās, gan arī turpmākajās gai-
tās;

•	 skolotāji iegūs mācību materiālus, ko izmantot 
darbā ar skolēniem;

•	 balvas būs ne tikai skolēniem, bet arī skolotā-
jiem! Ventspils pilsētas dome dāvinās naudas 
balvas visiem fināla uzvarētājiem, līdz pat 600 
eiro skolēnu komandām. Papildus tam skolēni 
un skolotāji saņems tehnoloģiju ierīces no kon-
kursa atbalstītājiem;

•	 dalību konkursā var izplānot kā projekta darbu 
ekonomikā, sociālajās zinībās, informātikā vai 
citā priekšmetā;

•	 skola, no kuras pirmajā kārtā piedalīsies visvai-
rāk komandu, balvā saņems izbraukuma apmā-
cības savā skolā no Ventspils Digitālā centra.

Konkursa norise plānota divās kārtās: neklātienes 
kārta un divu dienu ilgs klātienes pasākums Ventspilī.

Lai pieteiktos dalībai konkursā, skolēniem jāizveido 
komanda trīs skolēnu sastāvā, pieaicinot skolotāju, 
kurš pārstāvēs komandu, un līdz 12. oktobrim jāre-
ģistrējas konkursa interneta vietnē www.ventspils
itizaicinajums.lv.

Plašāka informācija par konkursu atrodama: vents-
pilsitizaicinajums.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

Ziņas sagatavojuši: Eva Dišlere, Liāna Lilenblate-Sipko, Jana Bergmane, Marlena Zvaigzne, Zane 
Bulmeistare un Inguss Blaudums

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm pašvaldībās sūtīt uz e-pastu: prese@lps.lv.
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