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Latvijas Pašvaldību savienība sveic savus biedrus un sadarbības 
partnerus vasaras saulgriežos! Lai ražīga un darbīga šī vasara, lai 

izbaudām dabas spēku, lai atrodam savu vietu tajā!

Lai līst visskaistākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz.



LPS aicina noteikt pārejas periodu jaunā 
pedagogu darba samaksas modeļa 
ieviešanai

Ņemot vērā, ka nav pieejami pat aptuveni aprēķi-
ni, kādu ietekmi uz pašvaldību budžetiem atstās 
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais 
jaunais pedagogu darba samaksas modelis, kā arī 
ar to saistīta virkne citu neskaidrību, Latvijas Paš-
valdību savienība (LPS) aicina noteikt pārejas pe-
riodu šī modeļa ieviešanai.

Šādu aicinājumu trešdien, 10. jūnijā, LPS Domes 
sēdē, kas bija veltīta izglītības nozares aktualitā-
tēm, izteica gan vairāki pašvaldību vadītāji, gan arī 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Viņš norādīja, ka IZM, aizbildinoties ar naudas trū-
kumu un fiskālās disciplīnas ievērošanu, nav pildī-
jusi solījumus par motivējošu atalgojumu pedago-
giem, pirmsskolas pedagogu finansēšanu. LPS uz-
skata, ka, izstrādājot jauno samaksas modeli, nav 
ņemta vērā tā ietekme uz pašvaldību budžetu – šā-
dam aprēķinam bija jābūt, un tas bija jāpievieno 
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dokumentu paketei. Jāuzsver, ka algu noteikšanai 
jābūt elastīgai, proti, skolas direktoram ir jābūt tie-
sībām diferencēt atalgojumu.

Viens no galvenajiem uzsvariem, kas izskanēja Do-
mes sēdē, ir aicinājums saprast, ka izglītības sistēmas 
galvenais jautājums nav ne skolotāju algas, ne kāda 
cita administratīva problēma, bet gan bērni paši.

Jāsaprot, vai pašreizējie procesi izglītībā sekmēs 
mūsu bērnu izaugsmi. Tiek rēķinātas pedagogu al-
gas, koeficienti, bet tā ir tikai neliela izglītības jomas 
sastāvdaļa. Ir jārunā par izglītības saturu, pieeja-
mību, mācību gada ilgumu, jaunām tehnoloģijām 
un nestandarta situācijām un risinājumiem – jau 
iepriekš LPS kongresā pausto uzsvēra LPS Izglītības 
un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere.

LPS Domes sēdē piedalījās izglītības un zinātnes 
ministre Mārīte Seile, uzsverot, ka viņas galvenais 
mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti, saglabājot pie-
ejamību un salāgojot budžeta iespējas.

“Izglītības sistēmā ir vajadzīgi jauni un kvalificēti 
skolotāji, arī gadu ziņā, jo pedagogu vidējais ve-
cums šobrīd ir ļoti liels. Ar to haosu, kas ir šobrīd, 
jaunu profesionāļu pieplūdums nenotiks,” sacīja 
ministre.

Viņa informēja, ka IZM izstrādātā modeļa ievie-
šanai no valsts mērķdotācijām gadā vajadzētu ap 
31 miljonu eiro.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērzi-
ņa uz to norādīja, ka viņas vadītajā pašvaldībā vien 

jaunā modeļa ieviešanai gadā vajadzīgs vismaz 
pusmiljons eiro.

LPS vērš uzmanību – ja jaunais pedagogu darba sa-
maksas modelis tiek uzskatīts par reformu, tad tas 
jāizstrādā kā ilglaicīgs projekts, paredzot pārejas 
periodu, ieviešanas termiņus, ieviešanas izmaksas, 
kā arī identificējot riskus, kuri radīsies, ieviešot jau-
no pedagogu atalgojuma modeli.

Ar LPS atzinumu par jauno pedagogu darba samak-
sas modeli var iepazīties Infolapas 1. pielikumā.

Iepazīstina ar projektu vērtēšanas 
kritērijiem kultūras mantojuma un 
piekrastes infrastruktūras attīstībai

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēdē Kultūras ministrijas (KM) un Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
speciālisti iepazīstināja ar projektu vērtēšanas kri-
tērijiem kultūras mantojuma un piekrastes infra-
struktūras attīstībai.

Latvijai pieejamais speciālā atbalsta mērķa SAM 
5.5.1. finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda šajā periodā būs 35 miljoni eiro, informēja 
KM Eiropas Savienības fondu departamenta Finan-
šu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja Zanda 
Saulīte.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4833&document_id=4833


SAM 5.5.1. mērķis ir “Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, un, lai pašval-
dībām būtu iespēja saņemt finansējumu, būs jāiz-
pilda virkne kritēriju, kuru nozīmi gan vairāki sēdē 
klātesošie pašvaldību pārstāvji apšaubīja.

Daži no šiem no nosacījumiem ir atbalsts objektiem 
ar lielāko apmeklētības potenciālu, objekta attīstī-
ba paredzēta vietējo pašvaldību attīstības program-
mās, objekta ilglaicīgas darbības stratēģija (objekta 
finansiālā patstāvība) un tas, vai objekta attīstība 
veicina ekonomisko izaugsmi attiecīgajā teritorijā.

Ar KM izstrādātajiem kritērijiem var iepazīties Info-
lapas 2. pielikumā.

Ar VARAM redzējumu uz SAM 5.5.1. finansējuma 
apguvi un atbalstāmajām teritorijām un idejām ie-
pazīstināja arī VARAM Telpiskās plānošanas depar-
tamenta direktore Ingūna Urtāne.

Ar VARAM prezentāciju var iepazīties Infolapas 
3. pielikumā.

Paraksta trīspusēju sadarbības līgumu 
starp LPS, Rīgas Stradiņa universitāti un LM

Lai veicinātu sadarbību sociālā darba izglītības vēr-
tības un sociālo darbinieku profesijas popularizē-
šanā, LPS, Labklājības ministrija un Rīgas Stradiņa 
universitāte piektdien, 12. jūnijā, parakstīja trīspu-
sēju sadarbības līgumu.

Labklājības ministrijas vārdā līgumu parakstīja lab-
klājības ministrs uldis Augulis, RSU vārdā – rektors 
Jānis Gardovskis, savukārt LPS vārdā – priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis. 

Pasākumā piedalījās arī RSU Sabiedrības veselības 
un sociālās labklājības fakultātes Labklājības un so-
ciālā darba katedras vadītāja Lolita Vilka, metodiķe 
Dagnija Staķe un LPS padomniece veselības un so-
ciālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Starp RSU, Labklājības ministriju un LPS plānota sa-
darbība sociālā darba izglītības vērtības un sociālo 
darbinieku profesijas popularizēšanā, pētniecībā.

LPS ir apņēmusies iesaistīties RSU studentu prak-
šu vietu un vadītāju nodrošināšanā, savukārt RSU 
sniegs metodisko palīdzību lekciju, semināru, kon-
ferenču un praktikumu organizēšanā.

Viens no pirmajiem LPS, RSU un LM rīkotajiem liela-
jiem pasākumiem būs sociālā darba izglītotāju un so-
ciālās attīstības darbinieku 2. forums “Zināšanu pār-
nese sociālā darba praksē”, kas notiks 17. septembrī 
Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4832&document_id=4832
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4831&document_id=4831


Šajā pasākumā iecerēts dalīties pieredzē, uzklausīt 
politiķus valsts un pašvaldību līmenī, dalībai kon-
ferencē ir uzrunāti arī ārvalstu eksperti. Foruma 
noslēgumā paredzēta Labklājības ministrijas orga-
nizētā Gada balvas “Labākais sociālais darbinieks-
2015” pasniegšanas ceremonija.

Rīgā notiks Austrumu partnerības paneļa 
“Publiskās administrācijas reforma” 
ekspertu sanāksme

Piektdien, 19. jūnijā, Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā notiks Austrumu partnerības paneļa “Publiskās 
administrācijas reforma” ekspertu sanāksme. Tā 
notiks Austrumu partnerības platformas “Demo-
krātija, laba pārvaldība un stabilitāte” aktivitātē 
“Publiskās administrācijas reforma”.

Sanāksmes galvenā tēma ir Austrumu partnerības 
valstu vietējo un reģionālo pašvaldību administra-
tīvās kapacitātes stiprināšana: efektīvs konsultāciju 
mehānisms starp centrālo valdību un vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām.

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pārstāvji sniegs 
ieskatu sarunu un konsultāciju mehānismos Rie-
tumeiropas un Austrumeiropas valstīs un meto-
dēs, kā formulēt vienotu vietējo un reģionālo paš-
valdību politiku. Sanāksmes gaitā tiks diskutēts par 
sarunu un konsultāciju lomu politikas dokumentu 
un likumdošanas aktu sagatavošanā, kā arī par sa-
darbību starp pašvaldību asociācijām un darba de-
vēju un darba ņēmēju organizācijām, lai veidotu 
kopīgu politiku un ietekmētu notiekošās fiskālās 

un administratīvās decentralizācijas reformas. Sa-
nāksmē piedalīsies pārstāvji no sešām Austrumu 
partnerības valstīm, kā arī runātāji no ES dalībval-
stīm.

Sanāksmes laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
telpās būs iespēja apskatīt Ogres novada priekšsē-
dētāja vietnieka Egila Helmaņa fotogrāfiju izstādi 
“Atvadas no Afganistānas”.

Lai Austrumu partnerības un ES valstu pārstāvjiem 
dotu iespēju izbaudīt īstu Latvijas garšu, sanāk-
smes kafijas pauzi ar saviem produktiem atbal stīs 
SIA “Matss”, SIA “Very Berry”, SIA “Pie Mimi”, AS 
“Jaunpils piens”, SIA “Saldus maiznieks” un SIA 
“Valmiermužas alus”.

LPIA Lielvārdē ielīgo Jāņus kopā ar 
ārzemju kolēģiem

Aizvadītajā nedēļā Latvijas izpilddirektoru saimi 
kuplināja citzemju ciemiņi, turklāt šoreiz nevis vie-
nas valsts kolēģi, kā tas bijis līdz šim, bet dažādu 
valstu un organizāciju pārstāvji: Starptautiskās pil-
sētu un reģionu izpilddirektoru asociācijas (ICMA) 
prezidenta vietnieks, Eiropas sekcijas vadītājs, Slo-
vākijas izpilddirektoru asociācijas prezidents, Dvoru 
pašvaldības izpilddirektors Pēters āgs (Peter Agh); 
Čehijas izpilddirektoru asociācijas (STMOU ČR) iz-
pilddirektors Ivo Belonohijs (Ivo Belonohy); Lielbri-
tānijas izpilddirektoru asociācijas (SOLACE) kolēģis 
kims Railijs (Kim Ryley); Norvēģijas izpilddirekto-
ru asociācijas izpilddirektors Finns kristians Brē-
vīgs (Finn Cristian Brevig); Dānijas izpilddirektoru 



asociācijas prezidents, Eiropas sekcijas vadītāja 
vietnieks Larss Vilmss (Lars Wilms).

Nedēļas sākumā viņi iepazina Kurzemes pašvaldī-
bas, ciemojoties Saldū, Kuldīgā un Ventspilī. Treš-
dienu viesi vadīja Rīgā, izzinot LPS un LPIA darbības 
specifiku, kā arī tika uzņemti LR Saeimā. Izpildvaras 
pārstāvjus Rīgas domē pieņēma pilsētas izpilddi-
rektors Juris Radzevičs. Daudzi ciemiņi pirmoreiz 
mūžā izbaudīja Vecrīgas burvību. Ceturtdienas izzi-
nīgie ceļojumi viesus aizveda uz Mālpili un Siguldu, 
bet piektdien, 12. jūnijā, viņi ieradās Lielvārdē LPIA 
ikmēneša sanāksmē ne vairs tikai ar LPIA Valdes lo-
cekļiem, kas ciemiņus pavadīja nedēļas gaitās, bet 
ar visu kuplo izpilddirektoru saimi.

Lielvārdes īpašajai senatnes un kultūrvēstures au-
rai bija atbilstoši izvēlēts diskusiju temats – saruna 
par kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības po-

litiku. Galvenais referents – Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dam-
bis. Pasākuma rīkotāji ciemiņiem piedāvāja iespēju 
iepazīt izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” 
darbību un brīnumus, turpināt pārsteigumu sēri-
ju Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku aviācijas 
bāzē – Lielvārdes militārajā lidlaukā, kas moder-
nizēts ar NATO līdzfinansējumu. Tomēr ne mazā-
ki brīnumi ciemiņus gaidīja pie Andreja Pumpura 
muzeja, kur Lielvārdes folkloristi izrādīja atraktīvās 
kultūras darba organizatores Daces Jansones reži-
sēto Jāņu ielīgošanu ar dziesmām, kopīgām dejām, 
jāņuzālēm, sieru, alu. Un “savas zīmes” atrašanu 
slavenajā Lielvārdes jostā.

Par piepildīto dienu ciemiņu un LPIA biedru dižpal-
dies arī Lielvārdes novada priekšsēdētājam Aiva-
ram troskam, izpilddirektoram Gvido Vītoliņam 
un visiem iesaistītajiem lielvārdiešiem!

LPS sarunas ar Veselības ministriju

17. jūnijā plkst. 10.00 Veselības ministrijā (VM) 
Brīvības ielā 72, 309. telpā, notiks ikgadējās LPS un 
Veselības ministrijas sarunas.

Latvijas veselības platforma 2015–2065 un paš-•	
valdību labās prakses piemēri veselības veicinā-
šanā;
aktualitātes ES fondu 2014.–2020. gada plāno-•	

šanas perioda darbības programmā noteikto 
VM izstrādāto specifisko atbalsta mērķu īsteno-
šanā;
aktualitātes primārajā veselības aprūpē;•	
sadarbība alkoholisma, narkomānijas, tuberku-•	
lozes un HIV izplatības mazināšanā;
informācija par atskurbtuvju darbības nodroši-•	
nāšanu, starpsektoru sadarbība un valsts finan-
sētā pakalpojuma daļa. Problēmjautājumi un 
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nepieciešamā sadarbība;
pašvaldībām pieejamie līdzekļi un programmas •	
tuberkulozes un HIV izplatības mazināšanai, tajā 
skaitā metadona kabinetu attīstīšanai lielajās 
pašvaldībās;
pašvaldību atbalsts izglītojamo ēdināšanas no-•	
drošināšanā;
plānotās deinstitucionalizācijas projekta aspekti •	
no VM un pašvaldību viedokļa;
cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē – paš-•	
valdību gatavība iesaistīties jauno speciālistu, 
tai skaitā rezidentu, atbalstā un labās prakses 
piemēri. VM iniciatīvas rezidentu piesaistē;
farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu pieejamī-•	
ba pašvaldībās, tai skaitā mazapdzīvotās vietās. 

Pašvaldību ierosinājumi farmaceitiskās aprūpes 
pieejamības uzlabošanai;
e-veselības attīstība un ieviešana (pašreizējā •	
situācija un rīcība PVA un sekundārajā līmenī, 
sadarbība ar citām institūcijām, telemedicīnas 
pielietošanas iespējas PVA un sociālo pakalpo-
jumu pieejamības uzlabošanai kā e-veselības 
sastāvdaļa);
neatliekamās medicīniskās palīdzības tīkla pār-•	
klājums, plānotās izmaiņas un to ietekme uz 
pacienta gaidīšanas laiku (vai plānots samazināt 
NMP punktu skaitu, atsaucoties uz VARAM pē-
tījumu);
onkoloģiskās (tai skaitā paliatīvās) aprūpes no-•	
drošināšana.

Cēsīs notiks konference “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai un savam novadam”

Sākusies dalībnieku reģistrācija konferencei “Lat-
vieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam nova-
dam”, kas notiks 23.–24. jūlijā Cēsīs. Konferences 
mērķis ir turpināt dialogu starp ārvalstīs dzīvojo-
šajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sa-
biedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu 
stiprināšanai ar Latviju.

Konferences pamattēmas nosacīti sadalītas divās 
lielākās grupās: dzīves materiālās jeb praktiskās va-
jadzības un identitātes apzināšanās un stiprināša-
na, sīkāk iedaloties tēmās: pašvaldību saites ar no-
vadniekiem; uzņēmējdarbības attīstība; mobilitāte 
un piederība – XXI gs. realitāte; aktualitātes izglītī-
bas jomā; kultūras dzīves vajadzības; Latvijas simt-
gade – kopības apzināšanās un iespēja sadarbībai. 
Konferences pirmajā dienā notiks darbs paralēlajās 
grupās, bet otrā diena pilnībā tiks veltīta diskusi-
jām, darba grupu secinājumiem un neatliekama-

jiem jautājumiem. Viena no diskusijām būs veltīta 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas in-
stitūta īstenotajam pētījumam “Latvijas emigran-
tu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās 
attiecības un diasporas politika”. Plānots pārrunāt 
arī jautājumu par kopējas komunikācijas telpas ar 
tautiešiem attīstību.

Līdzdalību konferencē lūdzam pieteikt līdz 3. jūli-
jam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu un 
norādot izvēli attiecībā uz darba grupu. Lūdzam 
ņemt vērā, ka organizatori ceļa un uzturēšanās iz-
devumus nesegs. Organizatori plāno nodrošināt 
autobusu, kas vienreiz dienā dalībniekus no Rīgas 
nogādās Cēsīs un pēc tam arī atpakaļ.

Praktiska informācija un konferences darba kārtī-
ba reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta pirms 
konferences.

Vairāk informācijas: Gunta Robežniece, KM Sabied-
rības integrācijas departamenta Informatīvās vides 
integrācijas nodaļas eksperte, 67330325.
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Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību 
mazajām lauku saimniecībām

Otrdien, 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas no-
saka valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pa-
sākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. 
Atbalsts ir noteikts 15 000 eiro vienreizēja maksā-
juma veidā vienai mazajai saimniecībai.

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbal-

stu mazām lauku saimniecībām, kuru gada kopējais 
neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības 
ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā 
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir vismaz 
2000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 
15 000 eiro, kā arī kopējā īpašumā esošās vai no-
mātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes platība nepārsniedz 50 hektārus.

Plašāk: http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-minis-
trija/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-karti-
bu-mazajam-lauku-saimniecibam?id=4631/.

Izsludināts konkurss nacionālā 
finansējuma saņemšanai LIFe projektiem

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija in-
formē, ka ir apstiprināta “Eiropas Kopienas vides 
un klimata pasākumu programmas LIFE projektu 
nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegša-
nas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 
2014–2017” ar grozījumiem.

Fonda administrācija izsludina nacionālā finan-
sējuma saņemšanas konkursu projektiem, kas 
2015. gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un kli-
mata pasākumu programmā LIFE šādās apakšpro-
grammās:

LIFE•	  daba un bioloģiskā daudzveidība;
LIFE•	  vide un resursefektivitāte;
LIFE•	  pārvaldība un informācija;
LIFE •	 klimata pārmaiņu mazināšana;
LIFE •	 pielāgošanās klimata pārmaiņām;
LIFE •	 klimata pārvaldība un informācija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas laiks: 2015. gada 
29. jūnijs–3. jūlijs.

VARAM aicina piedalīties ideju konkursā 
“Biznesa ekspresis”

VARAM aicina līdz 28. jūnijam pieteikt idejas reģio-
nālo inovatīvo biznesa ideju konkursā “Biznesa eks-
presis”, kas tiek organizēts katrā Latvijas reģionā – 
Rīgā, Latgalē, Zemgalē, Vidzemē un Zemgalē.

Katra reģiona konkursa labākajām idejām būs ie-
spēja saņemt ne tikai finansējumu idejas attīstībai, 
bet arī mentoru – individuālu bezmaksas konsul-
tanta atbalstu. Kopējais balvu fonds ir vairāk nekā 
50 000 EUR.

Iesniegt pieteikumu un vairāk uzzināt par konkursu 
var tīmekļa vietnē www.biznesaekspresis.lv.

Konkursi tiek finansēti Norvēģijas finanšu instru-
menta 2009.–2014. gada perioda programmas 
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadar-
bība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūci-
jām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā 
“Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvi-
jā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”. Šī 
projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un 
reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdar-
bības veicināšanā. Projekta īstenotājs ir VARAM sa-
darbībā ar Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un 
Kurzemes plānošanas reģioniem. Projekta partneri 
Norvēģijā –  Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās 
attīstības ministrija, Oplannes reģionālā pašvaldība 
un Eustagderes reģionālā pašvaldība. Kopējās pro-
jekta izmaksas: 1 172 029 EUR.

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazajam-lauku-saimniecibam?id=4631/
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazajam-lauku-saimniecibam?id=4631/
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazajam-lauku-saimniecibam?id=4631/
http://www.lvaf.gov.lv/faili/life/2015/LIFE_2015_Kartiba_un_pielikumi.pdf
http://www.lvaf.gov.lv/faili/life/2015/LIFE_2015_Kartiba_un_pielikumi.pdf
http://www.lvaf.gov.lv/faili/life/2015/LIFE_2015_Kartiba_un_pielikumi.pdf
http://www.lvaf.gov.lv/faili/life/2015/LIFE_2015_Kartiba_un_pielikumi.pdf
http://www.lvaf.gov.lv/faili/life/2015/LIFE_2015_Kartiba_un_pielikumi.pdf
http://www.biznesaekspresis.lv/


35. Starptautiskajās Hanzas dienās Vīlandē

No 4. līdz 7. jūnijam Igaunijas pilsētā Vīlandē notika 
35. Starptautiskās Hanzas dienas ar moto “Dzimuši 
būt radoši!”. Daudzveidīgā pasākumu programma 
pulcēja kopskaitā ap 80 000 pilsētas iedzīvotāju un 
viesu. Latvijas Hanzas pilsētas Vīlandē bija pārstā-
vētas kuplā skaitā – Rīga, Cēsis, Koknese, Kuldīga, 
Limbaži, Straupe un Valmiera piedalījās ar pilsētu 
delegācijām, kultūras kolektīviem un amatnie-
kiem.

Šāgada Hanzas dienās pavisam piedalījās 73 Hanzas 
pilsētas no 13 valstīm. Hanzas pilsētu izstādē‒gada-
tirgū bija apskatāmi 68 pilsētu stendi. Visu Hanzas 
dienu garumā uz lielākām un mazākām brīvdabas 
skatuvēm Vīlandes vecpilsētā koncertēja 60 kultū-
ras grupas, kas bija sabraukušas no dažādām Han-
zas pilsētām, kā arī uzstājās 15 vietējās kultūras 

grupas no Vīlandes un tās apkārtnes.

2016. gada Hanzas dienas notiks Norvēģijas pilsētā 
Bergenā no 9. līdz 12. jūnijam.

Rīgā rīko “Apkaimju gidu”

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicinā-
ja iedzīvotājus 12. jūnijā uz sarunu par Vecmīlgrāvja, 
Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju 
attīstības jautājumiem un piedalīties kopīgā teritori-
ju apsekošanā. 19. jūnijā teritoriju apsekošana notiks 
Šampētera, Pleskodāles un Beberbeķu apkaimēs.

“Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības 
programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt 
iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas 

plānojuma izstrādē, pašvaldībai un iedzīvotājiem 
veicot kopīgu teritoriju apsekošanu – uz vietas ie-
pazīstot teritoriju specifiku, uzklausot dažādu sa-
biedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību 
un respektējot esošās vērtības, lai rastu sabalansē-
tu risinājumu teritoriju attīstībai.

Līdz šim izrādītā rīdzinieku aktivitāte liecina, ka ir 
svarīgi iesaistīt iedzīvotājus jau sākotnējā plānoša-
nā, jo tas veicina ne tikai kvalitatīvāku plānošanas 
dokumentu izstrādi, bet arī iedzīvotāju kopības un 
piederības izjūtu savai apkaimei.

Atklāts sociālās aprūpes centra jaunais 
korpuss talsu novada Laidzē

12. jūnijā Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) sociālās 
aprūpes centrā “Stūrīši” Laidzē tika atklāts otrs 
korpuss ar gaišām un mājīgām telpām vēl 35 ie-
mītniekiem. Telpu renovācija kopumā izmaksājusi 
400 000 eiro, ko finansēja Latvijas Sarkanais Krusts. 
Aprūpes centrā dzīvo 145 iemītnieki.

LSK Kurzemes komiteja rūpējas, lai centrs paplaši-
nātos, tāpēc piektdienas rītā dzīvošanai tika atvēr-
tas mājīgas un izremontētas telpas, ko jau vakarā 
piepildīja jaunie iemītnieki. Par iespēju uzklausīt 
klientu vajadzības atsevišķā kabinetā priecājas cen-
tra sociālā darbiniece Lāsma Šnēfelde, bet LSK Kur-
zemes komitejas izpilddirektore Anita Boitmane 
lepojas ar mākslinieču Elitas Blumbahas un Janas 
Dziemidovas sienas gleznojumiem. Gultas, galdi un 
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citas mēbeles saņemtas dāvinājumā no Francijas, 

bet segas un mīkstais inventārs – no Vācijas un Nor-
vēģijas.

Lai veicinātu cilvēku ar garīgās attīstības traucēju-
miem dažādu iemaņu attīstību, pērnā gada pavasa-
rī “Stūrīšos” tika iekārtota keramikas darbnīca. Sa-
vukārt šāgada sākumā tur tapis arī dienas aprūpes 
centrs cilvēkiem ar garīgu atpalicību.

LSK sociālās aprūpes centrs “Stūrīši” tika atklāts 
2008. gada oktobrī. Tas atrodas 18. gs. izveidota-
jā mācītājmuižas un leprozorija kompleksā. Kopš 
tā brīža bijušā leprozorijas slimnīcas ēka atkal tiek 
lietderīgi izmantota.

Ventspils novadā

* Šopavasar noslēgti sadarbības līgumi ar divām 
augstskolām – Rīgas Tehnisko universitāti un Vents-
pils Augstskolu. Šie dokumenti paredz sadarbību 
pētnieciskajā darbībā, inovatīvas studiju un darba 
vides pilnveidošanā un zināšanu un tehnoloģiju 
pārnesē. Abas puses vienojušās sekmēt izglītības un 
zinātnes atziņu izmantošanu pašvaldības dibinātās 
izglītības iestādēs un tās administratīvajā teritorijā 
esošo uzņēmumu attīstībā, kā arī veicināt savstar-
pējo dialogu un zinātniski pētnieciskās darbības 
rezultātu komercializāciju. Augstskolas apņemas 
piedalīties Ventspils novada izglītības iestāžu un 

uzņēmumu problēmu izpētē un ieteikumu izstrādē 
un pašvaldības informēšanā par komercializācijas 
piedāvājumiem, kā arī iesaistīties prakses program-
mā, savukārt pašvaldība – sadarboties metodisko 
materiālu un rokasgrāmatu sagatavošanā, iesniegt 
augstskolai tēmu priekšlikumus bakalaura, inženie-
ra, maģistra un doktora darbu izstrādei. Pašvaldī-
bas pārstāvji varēs uzstāties ar lekcijām augstskolās 
un iesaistīt studentus praktiskās nodarbībās.

Sadarbības līgumu ar Ventspils Augstskolu (VA) 
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks un VA rektore Gita Rēvalde parakstīja 5. jū-
nijā.

* Sadarbojoties ar Ventspils tirgu, Ventspils novada 
pašvaldība atvērusi tirdzniecības vietu, kurā var ie-
gādāties novadā ražotus produktus, piemēram, sie-
ru, medu, maizi, arī amatniecības izstrādājumus – 
koka karotes, pītus grozus, adījumus. Tādējādi 
Ventspils novada pašvaldība vēlas atbalstīt vietējos 
uzņēmējus un popularizēt novada tēlu.

* Šogad tiek turpināta tradīcija sveikt jaundzimu-
šos, dāvinot viņiem sudraba karotītes. Ventspils no-
vada pašvaldība pasūtinājusi 112 piemiņas lietas, 
kas tiks pasniegtas 2014. gadā dzimušajiem mazu-
ļiem – 41 Ventspils novadā deklarētam zēnam un 
71 meitenei.



Rekonstruētais Irbenes radioteleskops 
kalpos zinātnes vajadzībām

10. jūnijā balsta tornī tika pacelta Ventspils Augst-
skolas Ventspils Starptautiskā radiolokācijas centra 
Irbenes radioteleskopa antena, kuras renovāci-
jas darbi veikti ar valdības finansiālo atbalstu. Nu 
centrs varēs kļūt par pilntiesīgu “Eiropas lielās bā-
zes interferometrijas tīkla” partneri, kas sekmēs 
zinātnisko darbību un ļaus pilntiesīgi iesaistīties 
Eiropas kosmisko tehnoloģiju un pakalpojumu no-
zarē, kas Latvijai ir stratēģiski nozīmīga pētniecības 
joma. Centrs dos ieguldījumu gan augstākās izglītī-
bas, gan zinātnes attīstībā un sekmēs arī tautsaim-
niecības attīstību Latvijā, un cels mūsu valsts pēt-
niecības konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Starptautiskā radioastronomijas centra galvenie 
darbības virzieni ir fundamentālie pētījumi astro-
nomijā un astrofizikā, lietišķie pētījumi kosmosa 
tehnoloģiju jomā, augstas veiktspējas skaitļošanas 
un lietišķās inženierelektronikas pētījumi.

Baltijas piekrastes pilsētas iesaistīsies 
kopīgā projektā “Dzintara ceļš”

9. jūnijā Liepājas pilsētas domē pulcējās pārstāvji 
no Liepājas, Ventspils, Pāvilostas, Klaipēdas un Pa-
langas, lai dalītos ar idejām tūrisma nozares piedā-
vājuma paplašināšanai Baltijas jūras piekrastes pil-
sētās, iesaistoties kopīgā projektā. Tā vadmotīvs un 
vienojošais idejas elements ir dzintars.

Projektā liepājnieki plāno izremontēt telpas Amat-
nieku namā dzintara ekspozīcijas izvietošanai, po-
pularizēt dzintara apstrādi un dažādus ar dzintaru 
saistītus apskates objektus, kā arī izveidot jaunus 
tūrisma objektus un izvietot pilsētvidē digitālos in-
formācijas stendus. Pārstāvji no Klaipēdas prezen-
tēja ideju par dzintara strūklakas izveidi, bet viesi no 
Palangas atzīmēja gidu un citu speciālistu kvalifikā-
cijas celšanas semināru nepieciešamību. Pāvil ostā 

cer izveidot spēļu darbnīcas bērniem, skatu torni 
uz jūru, kā arī pārģērbšanās kabīnes pludmalē, kas 
būtu veidotas kā informācijas stendi. Ventspilnieki 
domā izveidot jaunas atpūtas vietas. Visu pilsētu 
pārstāvji plāno izdot tūrisma informācijas bukle-
tus vairākās valodās, izvietot digitālos informācijas 
stendus pilsētās, mobilās aplikācijas u.c.



kuldīgā novada tautas mākslas svētkos vērs 
vārtus saulgriežiem, lai nāk saule sētiņā

Sestdien, 20. jūnijā, Kuldīgas novada tautas mākslas 
kolektīvi aicina uz Kuldīgas novada tautas mākslas 
svētkiem “Veram vārtus saulgriežiem, lai nāk sau-
le sētiņā”, kuros novada tautas mākslas kolektīvi – 
21 koris un vokālais ansamblis, trīs instrumentālie 
ansambļi, 14 deju kolektīvu, četri amatierteātri 
un seši tautas lietišķās mākslas kolektīvi ar vairāk 
nekā 700 dalībniekiem, kas visu gadu darbojušies 
dažādos mākslas žanros un izpausmēs, – cels ārā 
no pūralādes visu skaisto un līksmo, ko gada tum-
šākajā laikā sarūpējuši, – dziesmas, dejas, rotaļas 
un tautas tradīcijas.

Tautas mākslas svētki 20. jūnijā sāksies ar svētku 
ielīgošanu. Pilsētas dārzā būs sarūpēts zāļu tirgus 
un koncerts, kurā muzicēs Kuldīgas novada vokālie 
ansambļi, kapelas un Kuldīgas saksofonisti, kā arī 
sadancos dejotāji. Savukārt 1905. gada parkā būs 
skatāmas vairākas izstādes, arī trīs fotoizstādes, un 
notiks četras amatierteātru izrādes. Plkst. 19 ik-

viens aicināts uz svētku lielkoncertu Kuldīgas pilsē-
tas estrādē un zaļumballi.

22. jūnija vakarā Kuldīgas pilsētas estrādē būs 
iespēja noskatīties visu laiku visvairāk skatīto iz-
rādi – Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silma-
čos” – tautā iemīļotu Dailes, Nacionālā un Valmie-
ras teātra aktieru, kā arī lielisku estrādes solistu 
izpildījumā. Izrādes laikā, kā jau īstiem līgotājiem 
pienākas, ieplānota arī gardu ēdienu un dzērienu 
baudīšana, bet pirmsjāņu rosību papildinās neliels 
gadatirgus.

Līgovakarā Kuldīgā tradicionāli jāņuguni iedegs Pil-
sētas dārzā. Pirmos jāņabērnus ar līgotnēm, pīrā-
giem, sieru un alu Pilsētās dārzā pulksten 23 sagai-
dīs Jāņa tēvs un Jāņa māte. Būs saulgriežu rituāli, 
dziesmas un dejas. Līdz rīta gaismai kājas izlocīt 
palīdzēs grupa “Fokši”.

Līgosvētku tradīcijas svētku laikā varēs izbaudīt arī 
Kuldīgas novada pagastos, puspliko skrējienu apkārt 
dīķim Kabilē un Emīla tirdziņu Ēdoles pilī ieskaitot. 
Emīla tirgus ar 17 sieriem un vēžiem 21. jūnijā Ēdo-
les pils iekšpagalmos un apkārtnē notiks jau piekto 
gadu. Tas notiek par godu 1985. gadā pilī uzņem-
tajai filmai “Emīla nedarbi”, kurā daudzas epizodes 
uzņemtas Ēdoles pilī.

Jāatzīmē vēl viens svarīgs pasākums – svētdien, 
21. jūnijā, Kuldīgā norisināsies riteņbraukšanas sa-
censības “Čempionu kauss 2015”. Sacensības vel-
tītas Kuldīgas novada izcilajiem riteņbraucējiem – 
pasaules čempioniem Emīlijai Sonkai-Putniņai un 
Romānam Vainšteinam. Starta un finiša zona tiks 
iekārtota Pilsētas laukumā, un dalībnieki dosies 
1,8 km garā aplī pa Kuldīgas ielām.

Starptautisks projekts noslēdzas ar 
lielkoncertu Rundāles novada svētkos

Ar lielkoncertu Rundāles pils dārzā 13. jūnijā noslē-
dzās starptautisks projekts “Iesaisties un iegūsti”, 
kurā apvienojušās piecu valstu – Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Itālijas un Baltkrievijas – pašvaldības un 
iedzīvotāji.

Piektdien, 12. jūnijā, diena aizsākās ar pārrobežu 
diskusiju Rundāles pils Studiju kabinetā par iedzī-
votāju iesaistīšanos demokrātiskos procesos, labās 
prakses piemēriem un izaicinājumiem lielākas ie-
dzīvotāju iniciatīvas vairošanā. Diskusijā piedalījās 
oficiālās delegācijas no Udžates-Trevano pašvaldī-
bas Itālijā, Halingas pašvaldības Igaunijā un Pakro-
jas pašvaldības Lietuvā, kā arī no Rundāles novada 
domes. Diskusijas sākumā Rundāles novada dome 
parakstīja sadarbības līgumus ar Pakrojas un Ha-
lingas pašvaldībām. Diena noslēdzās ar nacionālās 
kultūras vakaru “Atšķirības vieno” Svitenes Saules 



dārzā, kur katra valsts cēla priekšā sev raksturīgo 
kultūru.

13. jūnijā Rundāles pils dārzā ar lielkoncertu tika 
atzīmēti sestie Rundāles novada svētki. Tie aizri-
tēja ar simbolisku nosaukumu “Trejdeviņas tautas 
nāca pašā svētku vakarā” – senu stāstu un kopīgu 
dažādu tautu saulgriežu gaidīšanu cauri laikiem 
šodienā. Vienlaikus uz skatuves kāpa gan Latvijas 

kolektīvi no Rundāles un Ludzas novada un Rīgas, 
gan kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un 
Itālijas – tautas deju un vokālie kolektīvi, orķestris 
un arfu spēlētāji. Kopīgo vēstījumu turpināja muzi-
kālās apvienības “Raxtu Raxti” koncerts, kas tālāk 
izrakstīja latviešu, itāļu, lietuviešu, baltkrievu un 
igauņu aizsākto saulgriežu stāstu. Pēc lielkoncerta 
Rundāles pilī sekoja zaļumballe pie Pilsrundāles vi-
dusskolas, bet pusnaktī – uguņošana.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība parakstījusi 
sadarbības līgumu ar LtRk

9. jūnijā Jēkabpils pilsētas pašvaldību darba vizītē 

apmeklēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras (LTRK) padomes loceklis Imants Kanaška, 
komercdirektors Raimonds Ozoliņš un valdes pa-
domniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice.

Tiekoties ar domes priekšsēdētāju Leonīdu Salce-
viču un priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības 
jautājumos Aivaru Krapu, tika pārrunāta turpmā-
kā pašvaldības un kameras sadarbība uzņēmēj-
darbības veicināšanā, kā arī parakstīts sadarbības 
līgums. Tas paredz regulāru informācijas apmaiņu 
starp pašvaldību un kameru par uzņēmējdarbības 
attīstībai saistošām aktualitātēm, sadarbību jaunu 
investoru piesaistē uzņēmējdarbības veicināšanai 
pašvaldības teritorijā, kā arī sadarbību abām pu-
sēm saistošu kursu, semināru, konferenču un izstā-
žu rīkošanā.

Dagdā pulcēsies seniori uz Latgales 
dziesmu un deju svētkiem

20. jūnijā Dagdu pieskandinās Latgales senioru vo-
kālie ansambļi, kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, 
etnogrāfiskie un mazākumtautību ansambļi. Vairāk 
nekā 900 dalībnieku no Latgales novadiem pulcē-
sies uz XIV senioru dziesmu un deju festivālu “Sa-
nāciet, sadziediet, sasadancojiet!”.

Plkst. 14 notiks vairāki dienas koncerti pilsētā – pie 
novada domes ēkas un pie veselības un sociālo 
pakalpojumu centra “Dagda”. Plkst. 16.30 sāksies 
festivāla dalībnieku gājiens. Noslēguma koncerts 
pilsētas parka estrādē plkst. 17 būs ļoti daudzvei-
dīgs – skanēs garīgā mūzika, tautasdziesmas un 
mūsdienīgi ritmi. Mazākumtautību kolektīvi iepa-
zīstinās ar savu tautu dejām un dziesmām. Visu no-
slēgs zaļumballe.



Alūksnē noslēgusies Aleksandra paviljona 
restaurācija, un pilsētas ainavu var vērot 
no jaunā skatu torņa

11. jūnijā Alūksnes muižas parkā notika Aleksan-
dra paviljona atklāšanas pasākums projektā “Divas 
ainavu parku pērles Austrumeiropā/Ainavu pēr-
les”. Šis Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes 
muzeja kopā ar sadarbības partneriem – Pavlov-
skas muzejrezervātu Sanktpēterburgā – realizētais 
projekts ir viens no 50 Igaunijas–Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas projektiem Ei-
ropas kaimiņattiecību un partnerības instrumen-
tam 2007.–2013. gadam, un paviljona atklāšana 
tika organizēta pārrobežu sadarbības programmas 
reģionālajā noslēguma pasākumā.

Alūksnes apmeklētājiem nu pieejams arī jaunais 
skatu tornis Tempļa kalnā, kas ļauj apkārtnes aina-
vu aplūkot no vairāk nekā 30 metru augstuma. Tor-
nis Tempļa kalna ainavā atgriezās aizvadītajā gadā. 

Alūksnes novada pašvaldībai vienojoties ar Valsts 
meža dienestu par pērn uzbūvētā ugunsdzēsības 
novērošanas torņa izmantošanu izglītojošiem un 
informējošiem mērķiem, šogad tas kļuvis pieejams 
arī apkārtnes vērošanai.

Alūksnes pludmales volejbola sacensībās 
“katrīnas kauss” 2000 eiro balvu fonds

20. jūnijā Alūksnē jau ceturto reizi notiks starp-
tautiskās pludmales volejbola sacensības “Katrī-
nas kauss”, kur balvu fonds šogad ir jau 2000 eiro! 
Sacensības arī iekļautas Latvijas Tautas sporta 
asociācijas pludmales volejbola čempionātā kā 
3. posms.

Pludmales volejbolisti par godalgām sacentīsies 
smilšu laukumos Alūksnē un citviet novadā. Spēles 
ritēs vairākās kategorijās, un pirmo trīs vietu iegu-
vējiem katrā kategorijā tiks pasniegtas sacensību 
medaļas, bet naudas prēmijas saņems trīs godalgo-
to un 4. vietas ieguvēji. Visu kategoriju uzvarētāju 
vārdus iegravēs uz sacensību kausa.

Šajā dienā Alūksnē būs arī citas norises. Turpat Pils-
salā līdztekus pludmales volejbola sacensībām jau 
pulksten 10 sāksies Lielās Līgo lustes ar Jāņu tirgu 
un dažādām aktivitātēm lieliem un maziem. Pulk-
sten 15 ikviens varēs būt klāt jaunā Tempļa kalna 

gājēju tilta atklāšanā un vērot svētku gājienu ar 
militārās tehnikas un motokluba “Spieķi vējā” pār-
stāvjiem, bet no pulksten 16 Pilssalas estrādē muzi-
cēs dažādi Latvijā pazīstami mūziķi un grupas.



tūrisma ceļvedis‒romāns 
“Neaizmirstamie piedzīvojumi Via 
Hanseatica maršrutā” pieejams vilciena 
Rīga‒Sanktpēterburga‒Rīga pasažieriem

Vilciena Rīga‒Sanktpēterburga‒Rīga pasažieriem 
pieejams tūrisma maršruta Via Hanseatica izdotais 
tūrisma ceļvedis “Neaizmirstamie piedzīvojumi Via 
Hanseatica maršrutā” un maršruta tūrisma kartes. 
Grāmata būs lielisks laika kavēklis ikvienam vilciena 
pasažierim, turklāt lasītājiem, nonākot galapunktā, 
gan ceļvedi, gan tūrisma karti atļauts ņemt līdzi, lai 
rūpīgāk iepazītos ar atpūtas iespējām Latvijā, Igau-
nijā un Krievijā.

Tā kā tūrisma ceļvedis lasāms kā aizraujošs romāns 
par kādas krievu ģimenes piedzīvojumiem maršru-
tā Sanktpēterburga‒Rīga, tas lauzis stereotipus par 
to, kādai jābūt tūrisma informācijai. Veidojot ceļve-
di, tā sastādītāji vēlējušies informāciju par tūrisma 
objektiem lasītājam pasniegt saistošā un aizraujošā 
veidā, vienlaikus gan izglītojot, gan izklaidējot.

Via Hanseatica tūrisma ceļvedis “Neaizmirstamie 
piedzīvojumi Via Hanseatica maršrutā” pieejams 
četrās valodās (latviešu, igauņu, krievu, angļu) arī 
elektroniskā formātā: http://www.viahanseatica.
info. Iespiestā grāmatas versija bez maksas pie-
ejama tūrisma informācijas centros Siguldā, Cēsīs, 
Valmierā, Strenčos un Valkā. To iespējams iegūt arī, 
sazinoties ar Vidzemes plānošanas reģionu: via-

hanseatica@vidzeme.lv.

Via Hanseatica ir tūrisma maršruts, kas savieno 
vairāku valstu pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu, 
Ivanovogorodu, Tartu, Valku, Valgu, Valmieru un 
Siguldu.

Rīgas ielas rotācijas aplī Valmierā izvietota 
skulptūra un notiks antīko automobiļu 
salidojums

Attīstot ideju par pilsētas simbolisko “vārtu” veido-
šanu Valmierā, uz Rīgas ielas rotācijas apli pārvie-
tota skulptūra “Dāvana nākamajai tūkstošgadei”, 
kas simboliski sveicinās un pavadīs Valmieras ie-
dzīvotājus un viesus, kuri ieradīsies no Rīgas pu-
ses. Skulptūra Valmierā tika uzstādīta 2001. gadā 
Eiropas kultūras mantojuma dienās. Tās autors ir 
Valmierā dzimušais mākslinieks Ginters Krumholcs. 
Līdz šim skulptūra atradās Vienības laukumā.

20. jūnijā Valmieras rātslaukumā un vecpilsētā ie-
radīsies aptuveni 100 klasisko automobiļu ekipāžu. 
Plkst. 17 dalībnieki no Rūjienas puses satiksies pie 
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Valmieras pilsētas robežas, lai kolonnā brauktu līdz 
Valmieras centram. No 18 līdz 20 ikvienam valmie-

rietim un pilsētas viesim Rātslaukuma un vecpilsē-
tas teritorijā būs iespēja baudīt krāšņo automobiļu 
izstādi.

Klasisko automobiļu salidojumu “Grand Tour of 
Estonia” organizē Igaunijas Antīko automobiļu klu-
bu apvienība kopā ar Latvijas Antīko automobiļu 
klubu, un pasākums norisinās reizi piecos gados. 
Šogad tas jau būs ceturtais salidojums. No 20. līdz 
23. jūnijam katru dienu pārbraucienu režīmā mē-
rojot līdz 200 km, ikviens dalībnieks piedalīsies ar 
vismaz 35 gadus senu spēkratu.

Burtnieku novadā godināti uzņēmēji

5. jūnijā Burtnieku pagasta kultūras centrā godināti 
konkursa “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 
2014” laureāti. Kopumā apbalvojumus saņēma 12 
uzņēmēji. Konkursa galvenajā nominācijā “Gada 
uzņēmējs 2014” balvu ieguva SIA “Valmiermuižas 
alus”. Par Gada lauksaimnieku atzīta z/s “Rūķīši”, 
par Gada ražotāju – SIA “Ciedra”, par Gada tūrisma 
uzņēmēju – atpūtas komplekss “Avoti”, par Gada 
tirgotāju – SIA “Valmiermuižas pils”, par Gada būv-
nieku – SIA “SANART”, par Gada mājražotāju – IK 
“Valmiermuižas trusis”, par Gada amatnieku – SIA 
“Svenne”, par Gada zaļo saimniecību – z/s “Adzel-

vieši”, par Gada jauno uzņēmēju – SIA “Vidzemes 
logi”, par Gada inovāciju – SIA “Gercini” un par 
Gada jaunumu – SIA “Cietais rieksts”.

Nedēļas nogalē – kocēnu novada svētki

18. un 19. jūnijā notiks Kocēnu novada svētki. Da-
žādi svētku pasākumi būs visos novada pagastos, 
bet 20. jūnijā ikviens laipni aicināts uz Neikenkalna 
dabas koncertzāli Dikļos, kur norisināsies Vidzemes 
Dziesmu dienas pasākumi.

Svētku pirmajā dienā 18. jūnijā Dikļu pils dārzā no-
tiks Kocēnu novada svētku atklāšanas pasākums. 
Šeit norisināsies Kocēnu novada amatnieku un māj-
ražotāju tirdziņš, darbosies “Bērnu pilsētiņa” un 
radošās darbnīcas. Klātesošie varēs piedalīties trej-
deviņu ziedu vainadziņu gatavošanā. Vakarā Dikļu 
pils restorāna šefpavārs Jānis Siliņš vadīs atklāto 
pavārstundu “Saulgriežu gardums”, tiks veidots 
Saules vainags un notiks Kocēnu novada svētku at-
klāšanas koncerts. Plkst. 22 visi aicināti uz sadzie-

dāšanos pie ugunskura, būs arī cienasts un lustīgs 
sadancis kopā ar lauku kapellu “Labi, ka tā...”.



LPS SASkAŅoŠANAI PIePRASītIe DokuMeNtu PRoJektI

LPS NeSASkAŅo

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Savukārt sestdien, 20. jūnijā, ikviens aicināts uz 
Vid zemes Dziesmu dienas pasākumiem Dikļos. 
Plkst. 16 Dikļu ev. lut. baznīcā notiks svētbrīdis un 
Kocēnu kultūras nama jauktā kora “Imera” kon-
certs, bet plkst. 21 Neikenkalna dabas koncertzālē 
notiks dižkoncerts ar iedvesmojošu un sirdi sildošu 

saulgriežu laikam atbilstošu mūziku. Dižkoncertā 
piedalīsies 650 jaukto un sieviešu koru dziedātāji, 
120 pūtēju orķestru dalībnieki, tradicionālās mūzi-
kas grupa “Tautumeitas”, koklētāju ansambļi “Kār-
ta”, “Pūt, vējiņi” un Augusta Dombrovska mūzikas 
skolas koklētāju ansamblis.

VSS-593 – Par pamatnostādņu projektu “Jaunatnes 
politikas pamatnostādnes 2015.–2020. gadam”, 
4. pielikums.

VSS-576 – Par informatīvo ziņojumu “Par Ministru 
kabineta 2014. gada 2. decembra sēdes protokola 
nr. 66 57. § 4. punktā dotā uzdevuma izpildi” (VSS-

576), 5. pielikums.

Par konceptuālā ziņojuma “Par pasākumiem ātr-
darbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmak-
su samazināšanai” projektu un Ministru kabineta 
rīkojuma projektu, 6. pielikums.

VSS-655 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 672 
“Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īste-
nošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, 
dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu 
apmēru””

VSS-645 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu 
atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu 
satiksmes negadījumā cietušajām personām”

VSS-651 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstī-

tu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma 
“Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības 
satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas notei-
kumi”

VSS-646 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
sociālo drošību””

VSS-639 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga 
(Skulte)-Liepāja 38,24.-60,15.km segas pārbūves 
(tilta) projekta īstenošanai”

VSS-640 – Noteikumu projekts “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”
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