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LPS valdes sēde

9. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības Val-
des sēde, kurā izskatīja LPS 24. kongresa doku-
mentu projektus.

Pašvaldību savienības kongresam, kas notiks 9. au-
gustā Aucē, tiek gatavotas vairākas rezolūcijas – par 
ceļiem un sabiedrisko transportu; par vidēja termi-
ņa budžetu; par pašvaldību darbinieku motivācijas 
sistēmu; par pašvaldību tiesībām un spēju rīkoties 
ar pašvaldības īpašumu un veikt uzņēmējdarbību 
iedzīvotāju interesēs.

Tāpat valde izskatīja kandidatūras apbalvošanai ar 
LPS Atzinības rakstu un dažādus organizatoriskus 

jautājumus saistībā ar LPS 24. kongresu 9. augustā 
un valdes sēdi 8. augustā.

Diskusija “Zinātne–uzņēmējdarbības 
veicināšana–pašvaldības”

9. jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Por-
tretu zālē notika pirmā diskusija Latvijas Zinātņu 
akadēmijas un Latvijas Pašvaldību savienības sa-
darbības ietvaros.

Uz sarunu tika aicināti zinātnieki un pašvaldību vadī-
tāji, lai kopīgi meklētu atbildes uz valstiski svarīgiem 
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jautājumiem un efektīvākus risinājumus zinātnē 
balstītas ekonomikas, pārvaldes un izglītības attīstī-
bai Latvijā, kā arī lai diskutētu par jaunām iespējām 
pašvaldību līmenī veicināt valsts tautsaimniecības 
atveseļošanos.

Pasākumu atklāja LZA prezidents Ojārs Spārītis un 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Diskusijā līdz ar valstī pazīstamiem zinātniekiem 
piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības vecākais 
padomnieks Dr. oec., Dr. phys. Māris Pūķis, kurš re-
ferēja par valsts un pašvaldību iespējām saistīt zi-
nātni, izglītību un uzņēmējdarbību ar strukturālām 
reformām, un LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Dr. oec. Andra Feldmane, uzsverot sa-
darbības nozīmi spēku apvienošanā teritorijas at-
tīstībai.

2014. gada 1. janvāris kļūs par pagrieziena 
punktu Latvijas vēsturē

9. jūlijā pēc Eiropas Savienības Ekonomisko un fi-
nanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē 
oficiāli pieņemtā gala lēmuma par Latvijas pievie-
nošanos eirozonai finanšu ministrs Andris Vilks 
izteica prieku un gandarījumu par paveikto, kā arī 
pateicās visiem, kas atbalstījuši šo mērķi.

Pēc lēmuma un tā oficiālā paziņojuma Briselē no-
tika Eiropas Komisijas organizēti Eirosvētki par 
godu Latvijas uzņemšanai eirozonā 2014. gada 
1. janvārī.

Lelde Kaunese, 
Finanšu ministrijas  

Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece

Reģionālie pārvadātāji kompensāciju par 
zaudējumiem 2012. gadā saņems šonedēļ

Piektdien, 12. jūlijā, atbilstoši noteiktajai kārtībai ir 
saņemts Finanšu ministrijas rīkojums par līdzekļu 
piešķiršanu Satiksmes ministrijai, lai nodrošinātu 
zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem par 2012. gadu.

Satiksmes ministrija veiks 803 590 latu pārskaitī-
jumu plānošanas reģioniem, tajā skaitā Latgales 
plānošanas reģionam – 50 013 latu, Vidzemes plā-
nošanas reģionam – 484 910 latu un Zemgales plā-
nošanas reģionam – 268 667 latus, lai tālāk finanšu 
līdzekļi nonāktu pie konkrētajiem reģionālajiem 
pārvadātājiem un kompensētu tiem zaudējumus, 
kas radušies par pagājušo gadu.

Aivis Freidenfelds, 
Satiksmes ministrijas  

Komunikācijas nodaļas vadītājs

MKK atbalsta pagaidu risinājumu rindu 
likvidēšanai pašvaldību bērnudārzos

Ministru kabineta komiteja 8. jūlijā atbalstījusi Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) sagatavoto pagaidu risinājumu garo rin-
du likvidēšanai pašvaldību pirmsskolas izglītības 
iestādēs (PII).

VARAM sagatavotais risinājums paredz bērniem 
vecumā no pusotra gada līdz obligātajai pamatiz-
glītības ieguves uzsākšanai, kuri reģistrējušies rin-
dā uz pašvaldības PII, bet pakalpojumu saņem pie 
privātā pakalpojumu sniedzēja, sniegt ikmēneša 
valsts atbalstu.

Valsts atbalstu plānots sniegt norēķiniem par 
pirmsskolas izglītības apguvi Izglītības iestāžu re-
ģistrā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs un par bērnu pieskatīšanu pie alternatī-
vajiem pakalpojumu sniedzējiem – auklēm, aukļu 
dienestiem un bērnu pieskatīšanas centriem, kas 
sniedz pilna laika pakalpojumu ne mazāk par 40 
stundām nedēļā.

Valsts atbalsts tiks piešķirts privātajām PII, kas īste-
no licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas iz-
glītības programmas un ar izglītojamā likumīgajiem 
pārstāvjiem ir noslēgušas līgumu par izglītības pa-
kalpojumu sniegšanu. Alternatīvajiem pakalpojumu 



sniedzējiem valsts atbalsta saņemšanai nepiecie-
šams reģistrēties atbilstoši Labklājības ministrijas 
izstrādātajai kārtībai, kas noteikta Ministru kabine-
ta noteikumu projektā “Prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, un no
slēgt līgumu ar bērna likumīgajiem pārstāvjiem.

Tā kā jau šobrīd pašvaldības cenšas sniegt atbalstu 
bērniem, kas saņem pakalpojumu pie privātā pa-
kalpojumu sniedzēja, VARAM risinājums paredz, 
ka valsts atbalsta apmērs vienam bērnam būs līdz 
100 latiem mēnesī, ievērojot nosacījumus, ka mak-
simāli pieļaujamais valsts atbalsta un pašvaldības 
līdzfinansējuma kopējais apjoms vienam bērnam 
nepārsniedz 160 latus Rīgas plānošanas reģionā 
esošā privātajā iestādē un 130 latus – ārpus Rīgas 
plānošanas reģiona esošā iestādē. Bērniem, kam 
nebūs pieejams pašvaldības līdzfinansējums, valsts 
atbalsts būs 100 latu.

VARAM izstrādātais risinājums paredzēts kā pa-
gaidu valsts atbalsta mehānisms, kas darbosies no 
2013. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, kad 
spēkā stāsies IZM izstrādātais ilgtermiņa risinājums 
rindu likvidēšanai pašvaldību PII.

Šo VARAM sagatavoto MK noteikumu projektu 
“Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts 
atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obli-
gātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā 
izglītības iestādē” un LM sagatavoto MK noteikumu 
projektu “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrēšanas kārtība” plānots skatīt Mi-
nistru kabineta sēdē 16. jūlijā.

Linda Tilta, 
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas  

vecākā referente

ŠONEDĒĻ uN tuRPMĀK

2. augustā Rīgas pilsētas domes telpās 
notiks novadu pašvaldību priekšsēdētāju 
sapulce.

Sapulces sākums – plkst. 10.

Darba kārtībā:

Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētāja •	
Edvīna Bartkeviča ziņojums;
Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētāja •	
vēlēšanas;
novadu pašvaldību pārstāvju izvirzīšana Lat-•	
vijas Pašvaldību savienības Valdei.

9. augustā Auces novada Kultūras 
centrā (Aucē, Ausmas ielā 3) notiks LPS 
24. kongress un biedru sapulce.

Kongresa sākums – plkst. 10, reģistrācija no 
plkst. 9.

Kongresa delegāti un dalībnieki (pašvaldību pār-
stāvji) reģistrējas LPS mājaslapā, sadaļā LPS Kon-
gress, vai atverot saiti: http://www.lps.lv/LPS/Kon-
gress/ vai http://ej.uz/24kongresu.

Mediju pārstāvji aicināti pieteikt savu dalību pa e
pastu: ilze.mutjanko@lps.lv.

Kongresa darba kārtība – 1. pielikumā.

Latvijas pašvaldību darbinieku sporta diena 
Jūrmalā – 24. augustā

Līdz 1. augustam pašvaldības var pieteikt dalību 
Latvijas pašvaldību darbinieku veselības, sporta 
un zināšanu dienā Jūrmalā “uz viļņa!”, kas no-
tiks 24. augustā Jūrmalas pilsētā – gan Majoru 
pludmalē, gan Latvijas pludmales volejbola sta-
dionā.

Sporta dienas nolikums pieejams LPS mājaslapā in-
ternetā: www.lps.lv, sadaļā Aktualitātes.

mailto:ilze.mutjanko@lps.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3271&document_id=3271


http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Sākusies pieteikšanās Atvērto dienu 
pasākumiem Briselē

8. jūlijā sākusies pieteikšanās Atvērto dienu (Open 
Days) jeb Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas pasā-
kumiem, kas no 7. līdz 10. oktobrim norisināsies 
Briselē (Beļģijā).

Pieteikties dažādajiem semināriem, kuru moto 
šogad ir “Eiropas reģioniem un pilsētām gatavo-
joties 2020. gadam”, var Atvērto dienu mājaslapā: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/

od2013/register_new.cfm.

Dalība Atvērto dienu pasākumos ir bez maksas, 
taču ceļa un uzturēšanās izdevumi jāsedz intere-
sentiem pašiem.

Kopumā šogad dalība Atvērto dienu pasākumos ap-
stiprināta 29 pilsētām, tostarp 13 galvaspilsētām, 
kā arī 162 reģioniem un vietējām pašvaldībām. Lat-
viju šoreiz pārstāvēs Vidzemes plānošanas reģions 
un Rīgas pilsēta.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Par MK 2013. gada 23. aprīļa sēdes protokollēmu-
ma Nr. 23 izpildi par likumprojektiem “Grozījums 
Publisko iepirkumu likumā” un “Grozījums Sabied-
risko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par darbības programmas “Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitā-

ti “Publisko interneta pieejas punktu attīstība””, 
3. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu “Profesionāla sociālā 
darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. ga-
dam”, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu likumā”, 5. pielikums.

LPS NESASKAņO

INFORMĀcIJA NO LPS PĀRStĀVNIEcīBAS BRISELĒ

LPS SASKAņOŠANAI PIEPRASītIE DOKuMENtu PROJEKtI

VSS–1324 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteiku-
mos Nr. 237 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķi-
ramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu 
risināšanai””. (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40291596)

VSS–1326 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2007. gada 28. augusta noteiku-
mos Nr. 595 “Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvo-
jamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā 
nodrošināšanā””. (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40291598)

VSS–1270 – Noteikumu projekts “Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”. (http://www.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40291519)

VSS–1292 – Informatīvais ziņojums “Par Viedās 
specializācijas stratēģijas izstrādi”. (http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40291636)

VSS–1309 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Spāres speciālā skola”, Spārē, Amatas 
pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas nova-
da pašvaldības īpašumā”. (http://www.mk.gov.lv/
lv/mk/tap/?pid=40291633)
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VSS–1274 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto mak-
sas pakalpojumu cenrādi”. (http://www.mk.gov.lv/
lv/mk/tap/?pid=40291549)

VSS–1277 – Informatīvais ziņojums “Priekšliku-
mi sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar 
invaliditāti uzskaitei un identificēšanai”. (http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40291555)

VSS–1275 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
vienoto veselības nozares elektronisko informā-
cijas sistēmu”. (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40291553)

VSS–1291 – Noteikumu projekts “Zemes atpirk-
šanas iesnieguma pieņemšanas kārtība”. (http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40291569)

VSS–1293 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 
212 “Noteikumi par dabas liegumiem””. (http://

www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40291570)

VSS–1295 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma 
“Zušu–Staiņu sēravoti” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. (http://www.mk.gov.lv/
lv/mk/tap/?pid=40291571)

VSS–1296 – Rīkojuma projekts “Par Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, 
Idzipoles, Ismeru–Žogotu, Meirānu, Tiskādu, Salā-
ja, Viraudas, Feimaņu, Kaunatas un Virtūkšņa eze-
ru un zemes zem tiem nodošanu Rēzeknes novada 
pašvaldības valdījumā”. (http://www.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40291572)

VSS–1295 – Rīkojuma projekts “Par Garkalnes no-
vada administratīvajā teritorijā esošā Lielā Balt
ezera, Langstiņu ezera un Juglas (Briduļa) kanāla 
un zemes zem tiem nodošanu Garkalnes novada 
pašvaldības valdījumā”. (http://www.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40291573)

Dabas koncertzāle šogad izskanēs divos 
pasākumos

Pēc ilgāka laika zinātnes, mūzikas un mākslas pro-
jekts atkal atgriezīsies Ziemeļvidzemē, kur meklēja-
mi tā pirmsākumi. Šogad biedrība “Dabas koncert-
zāle” un Dabas aizsardzības pārvalde piedāvā divus 
pasākumus.

Pirmais no tiem notiks 27. jūlijā netālu no valsts 
himnas radītāja Baumaņu Kārļa dzimtās puses – 
Viļķenes pagastā, arheoloģiskajā piemineklī Un-
gurkalnā.

Savukārt otrs pasākums notiks 3. augustā Ikšķiles 
novada Ogres Zilajos kalnos.

Vairāk par Dabas koncertzāli var uzzināt Dabas kon-
certzāles interneta vietnē http://www.dabaskon-
certs.lv/ un Dabas aizsardzības pārvaldes interneta 
vietnē http://www.daba.gov.lv.

Andris Soms,
Dabas aizsardzības pārvaldes  

Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis

PROJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

Aicina audžuģimenes uz salidojumiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
aicina Latvijas audžuģimenes uz ikgadējo audžuģi-
meņu salidojumiem-semināriem jūlijā un augustā:

20. un 21. jūlijā Vidzemes reģionā – Smiltenes no-
vada Launkalnes pagasta atpūtas bāzē “Silmači”;

27. un 28. jūlijā Latgales reģionā – Aglonas vidus-
skolā (Aglonā, Daugavpils ielā 6);

10. un 11. augustā Kurzemes reģionā – Kandavas no-
vada kempingā “Plosti” (Kandavas–Sabiles ceļš 9);

17. un 18. augustā Zemgales reģionā – Tukuma no-
vada Džūkstes pagasta viesu namā “Kliģi”.
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Lai nodrošinātu aktivitātes bērniem, izmitināšanu 
un ēdināšanu, nepieciešams precīzs dalībnieku 
skaits, tāpēc audžuģimeņu pieteikšanās uz izrau-
dzīto salidojuma vietu ir obligāta.

Dalību salidojumā Latvijas audžuģimenes var pie-
teikt līdz 16. jūlija plkst. 17, norādot dalībnieku 
vārdus, uzvārdus, personas datus, dzīvesvietu, bēr-
na piederību ģimenei un nakšņošanas nepiecieša-

mību (nakšņošana telpās vai līdzpaņemtās teltīs).

Pieteikties VBTAI speciālistiem iespējams pa tālru-
ņiem 28881458 un 26650254 vai elektroniski: SPA-
salidojums@gmail.com.

Zane Brīvmane,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Apmācības organizācijām “Eiropas 
brīvprātīgais darbs šķērsgriezumā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ai-
cina organizāciju pārstāvjus piedalīties apmācībās, 
kas notiks no 9. līdz 11. augustam Amatas novada 
Drabešu pagastā.

Apmācībām no katras organizācijas var pieteikties 
viens pārstāvis. Apmācības ir bez maksas. Aģentūra 
sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevu-
mus, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai 

jāsedz dalībniekiem pašiem.

Pieteikšanās – līdz 24. jūlijam, aizpildot pieteiku-
mu tiešsaistē: http://bit.ly/120vODB.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūras Eiropas 
Savienības programmu daļas projektu koordina-
tori (Eiropas brīvprātīgais darbs) Elīnu Zāgeusu 
(67358061; elina.zageusa@jaunatne.gov.lv) vai 
meklējiet informāciju aģentūras mājaslapā: http://
www.jaunatne.gov.lv/.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Informē reģionālie Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centri – www.
esfinanses.lv.

Gulbenes novada tūrisma 
piedāvājuma komplekti 
nopērkami internetā

Jūlijā atvērts jauns tūrisma por-
tāls www.eventsgulbene.lv, kurā 

ikviens ceļotgribētājs var iegādāties dažādus tūrisma 
piedāvājumu komplektus Gulbenes novadā.

Pašreiz portālā apskatāmi un nopērkami divi atpū-
tas piedāvājumu komplekti Rankas pagastā – “Ran-
kas pagasta odziņas” un “Brīvdienas Rankā”. Tie 
ceļotājus iepazīstina ar vides veselības saimniecību 
“Kalna Pakalnieši”, kur apmeklētājiem tiek piedāvā-
ta lauku labumu degustācija un dabas takas “Augšā–
lejā” apskate, tāpat iespējams viesoties saimniecībā 
“Vecpāpani” un nogaršot dažādu garšu mājas vīnus. 
Savukārt, apmeklējot Rankas pagasta kultūrvēstu-
riskā mantojuma centru, gida pavadībā var uzzināt 
daudz jauna un interesanta par pagasta un skolas 
dzīvi no seniem laikiem līdz pat mūsdienām.

Portāls veidots, lai dotu iespēju ikvienam interesen-
tam ērti un ātri iegādāties vēlamo atpūtas piedāvā-
jumu komplektu no jebkuras vietas Latvijā un citur 
pasaulē. Tas ir draudzīgs ne tikai latviešu tūristiem, 
bet arī krieviski un angliski runājošiem ceļotājiem, 
jo piedāvājumus iespējams apskatīt un rezervēt 
gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.
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Lai ekskursija uz Gulbenes novadu būtu vēl plašāka 
un daudzveidīgāka, iegādājoties ekskursijas komplek-
tu, ceļotājam pieejama informācija par papildu akti-
vitātēm un apskates objektiem tuvākajā apkārtnē.

Portāls tapis, Gulbenes novada pašvaldības aģentū-
rai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā manto-

juma centrs” sadarbojoties ar uzņēmumu “Events 
Latvia”.

Laura Lulle,
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras  

“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs” tūrisma speciāliste

Valmierā jūs gaida Sajūtu taka

Kopš 8. jūlija valmieriešiem un pilsētas viesiem ir 
iespēja atpūsties no ikdienas steigas un burzmas, 
apmeklējot dabā ieskauto Sajūtu taku, ko izveido-
jusi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” radošā ko-
manda, piesaistot Nordea bankas līdzfinansējumu.

Sajūtu taka, kas atrodas pie Jāņa Daliņa stadiona 
Sporta rehabilitācijas centra, veidota no dabas ele-
mentiem un stiepjas 2,7 kilometru garumā. Ņemot 
vērā Valmieras ģeogrāfisko novietojumu attiecībā 
pret Gaujas Nacionālo parku, ieeja takā simboliski 
veido Nacionālā parka Ziemeļu vārtus, vijoties līdz 
pat Lielajai liepai un vedot apmeklētājus gar Gaujas 
stāvajiem krastiem.

Dabas takas posmi veidoti no oļiem, “Valmieras 
stikla šķiedras” zilajām stikla lodītēm, egļu un prie-
žu čiekuriem, smiltīm, keramzīta gabaliņiem, mizu 
mulčas un kastaņiem. Šajā vietā ikviens, no maza 
bērna līdz pat senioram, var sajust dabas pieskārie-
nu ar visu piecu maņu palīdzību: dzirdi, redzi, tausti, 
ožu un garšu. Takai iestiepjoties mežā, apmeklētāji 
var baudīt arī zemē nokritušu skuju, koku sakņu, 
sūnu, zaru un citu dabas materiālu relaksējošo ma-
sāžu. Dodoties pastaigā pa šo taku, iespējams gūt 
ne tikai pilnu sajūtu gammu un dabas burvību, bet 

arī vairāk nekā stundas garumā sajust iedarbību uz 
refleksogēnajiem punktiem kāju pēdās, tādējādi 
stimulējot visa organisma darbību un pašārstēša-
nos. Taka papildināta ar dažādiem koordinācijas 

elementiem, piemēram, kokos iesietiem dēlīšiem, 
kāpnēm un laipām. Plānots, ka Sajūtu taka arī turp-
māk tiks nepārtraukti pilnveidota un papildināta ar 
dažādiem jauniem elementiem.

Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldības  

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgalē un Ziemeļlietuvā darbu sācis 
“Mājtirgus”

Zemgales un Ziemeļlatvijas mājražotājiem turp-
māk būs iespējams savu produkciju realizēt sešos 

jaunos tirdziņos, kas apvienojušies zīmolā “Māj-
tirgus”. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektā “Vietējo produktu attīstība 
Vidusbaltijā” Latvijā – Rundālē, Viesītē un Pļaviņu 
novadā – un Lietuvā – Šauļu rajonā, Kurtuvenai un 
Žagarē – izveidota platforma, lai atbalstītu vietējos 
mājražotājus un veicinātu to produktu pieejamību 
un noietu vietējos tirgos.

Zīmola nosaukums “Mājtirgus” veidots, darinot 
jaunvārdu. Saliktenis “mājtirgus” norāda uz tirgu kā 
mājīgu vietu, kur pieejami dažādi labumi – produkti 



Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” redaktore, gunta@lps.lv

un preces, kas ražoti mājas apstākļos. Ikviens māj-
ražotājs pielicis daudz pūļu un arīdzan savu sirds 
siltumu, lai radītu produktus, kas nes prieku ikvie-
nam to patērētājam. Zīmola vizuālajā noformēju-
mā izmantota arī Jumja (Ašvieniai) zīme, kas uzsver 
spēku un auglību un izsenis rotājusi mājas gan Lat-
vijā, gan Lietuvā.

“Mājtirgus” Zemgalē un Ziemeļlietuvā vieno kvali-
tāte. Daudzi produkti ir īpaši un pieejami tikai šajos 
tirdziņos. Tā, piemēram, Žagares tirdziņā kārumnie-
kus priecēs izslavēto Žagares ķiršu ievārījums, kas 
darināts pēc senām receptēm. Rundāles mājtirgū 
jāmeklē Rundāles dažādu ziedu medus, kas spēcina 
un arī visas ziemas garumā atgādina par ziedošām 
pļavām, bišu sanoņu un vasaru. Te meklējamas arī 
“Zelta zaptes”, kurās dārza un meža ogas papildina 
drogu un garšvielu akcenti. Savukārt Pļaviņu tirdziņš 
apmeklētājus sagaidīs ar plašo mājas vīnu un sukāžu 
klāstu, bet Viesītē iespējams iegādāties kafeju “Alī-
da” un brīnumgardu ābolu sulu. Vienlaikus “Mājtir-
gos” visā to darbības sezonas laikā notiks visdažādā-

kie pasākumi un aktivitātes, kas ļaus tirdziņu apmek-
lētājiem ik reizi izbaudīt mājtirgu īpašo gaisotni.

“Mājtirgus” tirdziņi plānoti 19. jūlijā Žagarē, 27. jū-
lijā Rundālē, 28. jūlijā Kurtuvienē, 3. augustā Vie-
sītē un 21. septembrī Šauļos.

Aigars Ieviņš,
Zemgales Plānošanas reģiona  

sabiedrisko attiecību speciālists

Kuldīgā augustā notiks Dizaina filmu 
festivāls

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas 
Mākslas akadēmiju (LMA) Kuldīgā 16. un 17. au-
gustā rīko Dizaina filmu festivālu.

Festivāls uz Latviju ceļos no Singapūras – tā ide-
jas autors un kurators ir Singapūras dizaina studija 
“Anonymous”. Kopš 2010. gada, kad “Anonymous” 
radās iecere par dizainam veltītu filmu festivālu, 
tas rīkots dažādās pasaules valstīs, tajā skaitā ASV 
un Vācijā.

Dizaina filmu festivāla koncepcija paredz apvie-
not arhitektūrai, modes dizainam, fotogrāfijai, ielu 
mākslai, grafikai, dažādām dizaina apakšnozarēm, 
kā arī vizuālajai mākslai un performanču mākslai 
veltītas dokumentālas filmas, nereti pasākumu 
programmu papildinot ar tematiskām konferen-
cēm, radošajām darbnīcām, kā arī atvērto durvju 
dienām arhitektūras un dizaina studijās.

Gan seansos brīvdabā, gan kinoteātrī Kuldīgā tiks 
demonstrētas filmas “PressPausePlay”, “Ai Weiwei: 
Never Sorry”, “Design & Thinking”, “The Human 
Scale”, “Tomorrow (Zavtra)”. Pēc LMA iniciatīvas 
Dizaina filmu festivāla programmā iekļautas arī fil-
mas no Rīgas kinostudijas zelta fondiem.

Idejas autors Dizaina filmu festivāla rīkošanai Latvi-
jā ir LMA Dizaina nodaļa.

Signeta Reimane,
Kuldīgas novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste
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