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Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis iepazīstina ar jaunā pedagogu 
atalgojuma modeļa un ilgtspējīgas skolu 
tīkla attīstības projektu

27. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) noti-
ka LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā 
piedalījās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Ša-
durskis, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sek-
retāra vietniece Evija Papule, kā arī Izglītības un 
zinātnes ministrijas biroja vadītājs Andis Geižāns.

Ministrs pašvaldību vadītājus, vietniekus un pašval-
dību pārstāvjus iepazīstināja ar pedagogu atalgoju-
ma modeli, pedagogu atalgojuma paaugstināšanai 
pieejamo finansējumu 2016. gada četriem mēne-
šiem un turpmākajiem gadiem, kā arī ar Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) ieceri par pirmsskolas 
pedagogu atalgojumu.

Saistībā ar pedagogu atalgojuma modeli pašval-
dības saskaņā ar grafiku individuāli tiksies ar IZM 
darbiniekiem. Kopīgi tiks aprēķināti finanšu resursi 
katras pašvaldības skolām, kas būs pieejami ped
agogu atalgojumam, kā arī tiks identificēti riski 
saistībā ar jauno atalgojuma modeli.

Lai racionāli izlietotu finansējuma daļu, kas tiek no-
virzīta atbalsta personāla finansēšanai skolām, paš-
valdības rosināja atļaut finansējumu sadalīt pašām 
pašvaldībām.

Lai ieviestu jauno pedagogu atalgojuma modeli, 
IZM Ministru kabineta noteikumu grozījumus plā-
no izstrādāt līdz 2016. gada 31. maijam.

Asa diskusija izvērtās par pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstināšanu, jo 
ministrija iecerējusi turpmāk nefinansēt brīvpus-
dienas skolēniem līdz 4. klasei no valsts budžeta. 
Šo finansējumu paredzēts novirzīt bērnudārzu 
skolotāju algu pieauguma kompensācijai. Paš-
valdībām tādā veidā, kā tas ir ieplānots, tas nav 
pieņemami. Līdz ar to pašvaldības lūdza IZM ap-
kopot datus par katru pašvaldību, kādi finanšu 
resursi tiek novirzīti skolēnu ēdināšanai un kāds 
papildu finansējums nepieciešams, lai pedagogu 
atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs pa-
augstinātu atbilstoši pedagogu atalgojuma mo-
delī plānotajam līmenim. Pašvaldības uzsvēra, ka 
pedagogu atalgojuma modelim ir jābūt ilgtspējī-
gam arī attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem. Lēmums par pirmsskolas izglītības 
iestāžu ped agogu atalgojuma paaugstināšanas 
kārtību pašvaldībām un ministrijai ir jāpieņem līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Izglītības un kultūras komitejas sēdi vadīja LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jauniešu  

un ģimenes jautājumos
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AKTUALITĀTES



Latvijas–Lielbritānijas Tirdzniecības 
kamera prezentē programmu “Nākotnes 
pašvaldības”

25. aprīlī notika LPS seminārs ““Nākotnes pašvaldī-
bas” – iespējas Latvijai no Dienvidrietumu Anglijas 
reģiona”, kurā Latvijas–Lielbritānijas Tirdzniecības 
kameras (LLTK) ģenerāldirektors Mārcis Liors Skad-
manis iepazīstināja ar kameras izstrādāto trīs dienu 
intensīvo programmu un iespējām pašvaldībām, 
pašvaldību uzņēmumiem un komersantiem pieda-
līties šajā delegācijā.

M. L. Skadmanis vērsa uzmanību uz to, ka LLTK ir di-
bināta 2010. gadā un ir vienīgā šāda veida kamera 
Apvienotajā Karalistē. LLTK attīsta jaunu darbības 
metodi “next generation chamber of commerce”, 
un tajā darbojas atbalsta struktūrvienības, kas pa-
redz atbalstu biznesam un konsultācijām juridiska-
jā jomā.

LLTK darbojas Biznesa padome, un viens no tās 
padomes locekļiem ir LPS. Jāmin, ka nozīmīgs pa-
domes loceklis ir Marks Prisks (Mark Prisk, Deivida 
Kamerona pārstāvis investīciju jautājumos Ziemeļu 
un Baltijas valstīs) un Lielbritānijas Pašvaldību lietu 
ministrijas pārstāvji (Department for Communities 
and Local Government).

Programma ir balstīta uz Latvijas pašvaldību, uzņē-
mumu un organizāciju identificētām vajadzībām, tās 
mērķis ir mācīties no Dienvidrietumu Anglijas, ļaujot 
delegātiem radīt jaunas partnerības un apmainīties 
ar idejām. Vizītē būs iespēja dalīties pieredzē un vei-
dot sadarbību starp abu valstu publisko un privāto 
sektoru, īpaši tiek strādāts pie pašvaldību sadaļas.

Pašvaldības tiek aicinātas identificēt eksportspē-
jīgus uzņēmumus, kuriem ir sava produkcija, un, 
iepriekš piesakot LLTK, atbraukt kopā ar šādu uz-
ņēmumu pārstāvjiem. Tāpat īpaša vērība jāpievērš 
pārtikas ražotājiem, jo tiks organizēts degustācijas 
galds, kas ir laba iespēja Latvijas uzņēmumiem rek-
lamēt savu produkciju.

LLTK ir gandarīta, ka šī delegācija būs galvenais 
pagrieziena punkts tālākajām komerciālajām sai-
tēm starp Dienvidrietumu Angliju un Latvijas reģio-
niem, kā arī zināšanu apmaiņai un platforma jau-
nām partnerībām visu ieguvumam.

“Nākotnes pašvaldību” delegācijas programma un 
apraksts (apstiprinātie datumi: 27.–30. septem-
bris) pieejami šeit: http://latvianchamber.co.uk/lv/
Delegacija_uz_Angliju.pdf.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē informē par kadastrālo vērtību bāzi 
un tās ietekmi uz nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumiem

26. aprīlī notika LPS Finanšu un ekonomikas ko-
mitejas sēde, kurā tika skatīti divi jautājumi: par 
Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādāto kadastrālo 
vērtību bāzi 2018.–2019. gadam un tās ietekmi uz 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumiem; 
par elektroniskajām procedūrām un strukturēta-
jiem datiem zemesgrāmatās.

VZD jau martā sagatavoja noteikumu projektu par 
kadastrālo vērtību bāzi 2017.–2018. gadam, taču, 
ņemot vērā, ka jaunajiem mājokļiem (gan daudz-
funkcionālajām ēkām, kas būvētas pēc 2000. gada, 
gan savrupmājām teritorijās ar intensīvu attīstību) 
kadastrālās vērtības tika noteiktas atbilstoši tirgus 
situācijai, projekts noteiktām nekustamo īpašumu 
grupām paredzēja būtisku kadastrālo vērtību un 
līdz ar to arī NĪN pieaugumu. Lai rastu risinājumu 
šai situācijai, valdība 19. aprīlī atbalstīja grozījumus 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas pa-
redz 2016. gadā spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi 
piemērot arī 2017. gada kadastrālo vērtību aprēķi-

nam. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu mi-
nistriju un LPS, pieaicinot kompetentās institūcijas, 
tika uzdots izstrādāt un līdz 2016. gada 31. decem-
brim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru 
kabinetā grozījumus likumā “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”, kas nodrošinātu samērīgu nekustamā 
īpašuma nodokļa sloga pieaugumu, ņemot vērā 
nekustamā īpašuma nodokļa bāzes – kadastrālo 
vērtību – straujo pieaugumu un nepieciešamību 
nodrošināt budžeta ieņēmumus. VZD kadastrālo 
vērtību bāzi, kas izstrādāta 2017.–2018. gadam, 
plāno piemērot 2018.–2019. gadā.

VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga LPS 
Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē informēja 
par būtiskākajām izmaiņām jaunajā kadastrālo vēr-
tību piedāvājumā, kā arī par VZD priekšlikumiem 
NĪN politikas izmaiņām. Informācija par plānota-
jām izmaiņām kadastrālo vērtību bāzē pieejama 
www.kadastralavertiba.lv.

Savukārt Tiesu iestāžu informācijas sistēmas no-
daļas vadītāja Līga Lapiņa komitejas dalībniekiem 
pastāstīja par valsts vienotās datorizētās zemes-
grāmatas projekta gaitā veiktajiem uzlabojumiem: 
elektronisko arhīva sistēmu, strukturēto informāci-
ju, elektronisko dokumentu iesniegšanu un apstrā-
di, vienkāršotām procedūrām, monitoringa servisa 
pakalpojumu u. c.

Sēdes ieraksts un sēdē rādītās prezentācijas pie-
ejamas LPS interneta vietnē, sadaļā “Seminā-
ri un video”: www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
videoarhivs/3085lpsfinansuunekonomikasko-
mitejassede2016gada26aprili.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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Patvēruma meklētāju un bēgļu integrācija: 
Ministru kabineta atbilde

Ministru kabineta atbilde uz pašvaldību priekšli-
kumu noteikt vienu atbildīgo institūciju jautājumā 
par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar 
alternatīvo statusu integrācijas īstenošanu valstī, 
slēgt līgumu ar pašvaldībām un citiem priekšliku-
miem:

“Norādām, ka papildus atsevišķas iestādes noteik-
šana un iepriekšēja līgumu slēgšana ar pašvaldībām 
par personu uzņemšanu pašlaik nebūtu lietderīga. 
Vienlaikus ir atbalstāma rīcības plāna īstenošanā 
iesaistīto iestāžu, tai skaitā arī LPS, ciešāka sadar-
bība radušos problēmjautājumu laicīgā izvērtēšanā 
un risināšanā.”

Detalizētu atbildi skatīt 1. pielikumā.

http://www.kadastralavertiba.lv
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Notikusi konference Latvijas NVO un 
pašvaldībām “Brīvprātīgais darbs – tavs 
veiksmes pakāpiens II”

Lai koordinēts un mērķtiecīgi vadīts brīvprātīgais 
darbs sekmētos nevalstisko organizāciju un paš-
valdību mērķu sasniegšanā, ik pa laikam iedvesma 
jāsmeļas no citām organizācijām un pašvaldībām – 
gan tām, kas apbalvotas ar titulu “Gada brīvprātī-
gais 2015”, gan tām, kas guvušas jaunas atziņas no 
brīvprātīgā darba apmācībām. Tāpēc 21. aprīlī tika 
organizēta konference “Brīvprātīgais darbs – tavs 
veiksmes pakāpiens II”.

Konferenci atklāja Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, 
kura norādīja, ka brīvprātīgais darbs vēsturiski ir bi-
jis svarīgs jebkuras nācijas izveidē.

Par Valmieras novada fonda aktivitātēm brīvprātī-
gā darba organizēšanā pēdējo gadu laikā informēja 
Valmieras novada fonda Valdes priekšsēdētājs An-
sis Bērziņš.

Par pilotprojektu “Brīvprātīgā darba informācijas 
sistēma un tās administrēšana” informēja Nodar-

binātības valsts aģentūras projekta vadītājs Ints Te-
terovskis.

Konferences laikā bija iespēja gūt daudz praktisku 
ieteikumu brīvprātīgā darba vadīšanā un koordinē-
šanā no konkursa “Gada brīvprātīgais 2015” lau-
reātiem – radošās apvienības jauniešiem “TREPES” 
prezidentes Ramonas Liepiņas, Brīvprātības plat-
formas fonda valdes priekšsēdētājas Ievas Ivaņi-
nokas un Madonas pašvaldības Bērnu un jauniešu 
centra direktores Gunitas Kļaviņas. Konferences 
dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas nevalstisko 
organizāciju dzīvē ir mainījies pēc brīvprātīgā darba 
apmācībām, kurās piedalījās arī dzīvnieku pansijas 
“Ulubele” vadītāja Ilze Džonsone un “AFS Latvija” 
brīvprātīgo tīkla koordinatore Silva Vikmane.

Prezentācijas no pasākuma pieejamas šeit: http://
www.lps.lv/lv/profesionalasapvienibas/jaunat-
neslietutikls/3084notikusikonferencelatvijas
nvounpasvaldibambrivpratigaisdarbstavsveik-
smespakapiensii.

Lelde Vazdiķe,
LPS jaunatnes lietu speciāliste
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Novadu apvienības Valde no IZM pieprasīs 
papildu aprēķinus

Latvijas Novadu apvienības valde 29. aprīļa sēdē 
apsprieda izglītības un zinātnes ministra Kārļa Ša-
durska priekšlikumu pašvaldību budžetos paredzēt 
skolēnu ēdināšanas obligāto apmaksu 1.–4. klasei, 
bet no valsts budžeta finansēt pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs strādājošo pedagogu algas. Valde vie-
nojās no IZM lūgt papildu informāciju, kas ietvertu 
aprēķinus par pedagogu darba apmaksai nepiecie-
šamo finansējumu, lai varētu salīdzināt izmaksas 
abās pusēs.

Valde diskutēja arī par IZM izstrādāto vispārīgajā 
izglītībā strādājošo pedagogu atalgojuma mode-

ļa projektu. Pašvaldības šobrīd neapmierina IZM 
pārstāvju skaidrojumi, jo tās uzskata tos par ne-
konkrētiem un šajā modelī saskata manipulācijas 
ar skaitļiem. Šonedēļ paredzēts iepazīties ar attie-
cīgajiem grozījumu projektiem Ministru kabineta 
noteikumos, tie arī varētu viest lielāku skaidrību 
par IZM nodomiem pedagogu algu pielikuma pro-
jektā.

Valde izskatīja arī LPS 27. kongresam sagatavoto 
dokumentu projektus un tos akceptēja. Valde pie-
ļāva iespēju sagatavot vēl vienu projektu par skolu 
slēgšanas izziņošanas termiņa samazināšanu.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece
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Kā novērst vardarbību un cīnīties ar tās 
sekām skolā?

Globālās nedēļas “Izglītība visiem” laikā 29. aprīlī 
LPS notika konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” 
sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā.

Sanāksmi vadīja Latvijas Republikas izglītības un zi-
nātnes ministrs Kārlis Šadurskis, un tajā piedalījās 
pārstāvji no dažādām ministrijām, pašvaldībām un 
citām iestādēm, kā arī augstskolu eksperti, neval
stisko organizāciju un arodbiedrību pārstāvji.

Atklājot sanāksmi, Kārlis Šadurskis akcentēja, ka 
vardarbība ikdienā ir klātesoša dažādos līmeņos – 
ne tikai skolas vidē, bet arī savstarpējās attiecībās 
ģimenē, plašsaziņas līdzekļos – un ir jāstiprina jau 
esošās pozitīvās izglītības prakses un instrumenti 
tās novēršanai.

Par situāciju Latvijā informēja Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kura uzsvē-
ra, ka drošība skolā ir 21. gadsimta aktualitāte. Lai 
panāktu skolēnu drošību izglītības iestādēs, būtiska 
nozīme ir preventīvam darbam, izstrādājot iekšējās 
kārtības noteikumus, rīcības shēmas un iepazīsti-
not ar tām direktorus, skolotājus, skolēnus, vecā-
kus un vecāku padomes.

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības 
satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upe-
niece uzsvēra, ka drošību un drošas izglītības vides 
veidošanu ietekmē ne tikai ārēji faktori, bet arī kat-
ra indivīda vērtību sistēma, īpaši akcentējot tādas 
vienojošas vērtības kā dzīvība, cieņa, atbildība, da-
žādība un brīvība. 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes asociētā profesore Dita Nīman-
te konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dalīb-
niekus iepazīstināja ar programmu “Atbalsts pozi-
tīvai uzvedībai”, kuras mērķgrupa ir visi bērni, jo 
jebkurā brīdī jebkurš var kļūt apdraudēts.

Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa, 
raksturojot situāciju Latvijā iekļaujošas izglītības 
jomā, akcentēja, ka pirmais izaicinājums ir skolas 
izvēle. Ko nozīmē skola bez vardarbības? Tā ir ie-
spēju radīšana, piepildot izglītības vidi ar jēgpilnām 
aktivitātēm, tā ir drošas vides veidošana, atpazīstot 
pirmos vardarbības signālus, uzsvēra Līga Bērziņa.

LIZDA vadītāja Inga Vanaga akcentēja nepiecieša-
mību sabalansēt pedagogu tiesības un bērnu tie-
sības.

LPS padomniece Ināra Dundure uzsvēra, ka ir jāvei-
cina pedagogu sagatavotība neierastām, vardarbī-
gām situācijām skolā, spēja pazīt konfliktsituācijas 
un tās risināt. Tāpat Dundure uzsvēra atbalsta per-
sonāla – sociālo pedagogu, psihologu, pedagogu 
palīgu – nozīmi un vecāku atbildību vardarbības si-
tuāciju nepieļaušanā un risināšanā, kā arī pozitīvas 
uzvedības veicināšanā.

Videokonferences ieraksts ir pieejams LPS inter-
neta vietnē http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoie-
raksti.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes  

un ģimenes jautājumos
Ilze Dalbiņa,
UNESCO LNK
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LPS Valdes sēde

Sēde notiks 3. maijā plkst. 10.00–12.30 LPS mītnē 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par darba grupas izveidi konceptuālā viedokļa 
sagatavošanai par nepieciešamajām izmaiņām 
kadastrālās vērtēšanas sistēmā un likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” (ziņo LPS priekšsē-
dis A. Jaunsleinis).

2. Par LPS statūtu grozījumu projekta izstrādes 
darba grupas izveidošanu (ziņo LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis).

3. Par LPS 27. kongresa dokumentu projektiem 
(ziņo LPS vecākais padomnieks M. Pūķis).

4. Par LPS Valdes sēdi 19. maijā (ziņo LPS priekšsē-
dis A. Jaunsleinis).

5. Dažāda informācija.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

7

Videokonference par sociālo darbu ar 
ģimenēm

LPS sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi un 
Latvijas Autisma apvienību rīko videokonferenci 
par sociālo darbu ar ģimenēm, kurās ir bērns ar 
īpašām vajadzībām, un uzvedības sociālo korekciju.

Videokonference notiks 3. maijā plkst. 13.00–
15.00 LPS 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Bērnam ar autismu nepieciešamais atbalsts ģi-

menē, izglītības iestādē, sabiedrībā (Latvijas Au-
tisma apvienība).

2. Sociālais darbs ar ģimenēm, kurās ir bērns ar īpa-
šām vajadzībām (Jelgavas Sociālo lietu pārvalde).

3. Uzvedības sociālās korekcijas programmas izstrā-
de un īstenošana (Jelgavas Sociālo lietu pārvalde).

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, rakstot uz 
epastu tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS un Labklājības ministrijas sarunas

5. maijā notiks LPS un Labklājības ministrijas ikga-
dējās sarunas.

Tēmas:

1. GMI līmenis 2017. gadā un minimālā ienākuma 
līmeņa koncepcijas ieviešanas turpmākā gaita.

2. Valsts mērķdotācijas sociālo darbinieku amatal-
gu paaugstināšanai.

3. Valsts finansējums sociālā darba studiju pro
grammām un atbildība par strādāšanu nozarē 
pēc studiju programmas beigšanas.

4. Finansiāls atbalsts personām, kuras no institūci-
jas pāriet uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sarunas

6. maijā notiks ikgadējās LPS un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saru-
nas.

Tēmas:

1. Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un 
pieejamie finanšu resursi:

a) valdības deklarācijas uzdevumi un to risinā-
šana;

b) investīciju programma;

c) plānošanas reģionu loma.

2. VARAM pārraudzībā esošo ES fondu ieviešanas 
progress, laika grafiks u. c. aktuālie jautājumi.

3. Reģionālās attīstības uzraudzība.

4. Dabas aizsardzības līdzsvarošana ar teritoriju 

sociāli ekonomisko attīstību, piemēri.

5. Ūdenssaimniecības attīstība. Atbalsts aglome-
rācijām zem un virs 2000. Padomes direktīvas 
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīša-
nu prasībām izpilde un izpildes prognozes.

6. Elektroniskās pārvaldes aktualitātes, t. sk. VPKAC 
koncepcijas realizācija un KAC finansējums.

7. Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un perso-
nu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociāl-
ekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz 
pašvaldību budžetiem atbilstoši pašvaldību fak-
tiskajiem izdevumiem”.

8. Autotransporta pārvietošanās un stāvēšanas 
kontroles Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta 
kāpu aizsargjoslā un zvejas atļauju (licenču) iz-
sniegšanas funkciju nodošana pašvaldībām.

9. Par jūras piekrastes ūdeņu un pludmales ap-
saimniekošanas atbalstu.

Pieejami mājokļi: Eiropas pilsētu dažādie 
risinājumi iedzīvotāju atbalstam

Arvien vairāk Eiropas valstu iedzīvotāju dažādu ap-
svērumu dēļ izvēlas dzīvot pilsētās, un tiek progno
zēts, ka 2050. gadā pilsētu iedzīvotāju īpatsvars 
no pašreizējiem 72% pieaugs līdz 80%. Līdz ar ie-
dzīvotāju skaita pieaugumu pilsētās palielinās arī 
pieprasījums pēc mājokļiem, kurus varētu atļauties 
dažādas iedzīvotāju grupas – gan mazāk turīgie 
iedzīvotāji, gan arī vidusslānis. Ar problēmām un 
risinājumiem mājokļu pieejamības nodrošināšanā 
seminārā “Pieejami mājokļi Eiropas pilsētās”, kas 
26. aprīlī norisinājās Briselē, dalījās vairāku Eiropas 
lielpilsētu pārstāvji.

Leipciga – viena no visstraujāk augošajām Vācijas 
pilsētām

Leipciga mājokļu politiku īsteno kā daļu no integ-
rētas pilsētvides attīstības, piedāvājot atbalstu 
ģimenēm, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar in-
validitāti. Pēdējos gados pilsētā izdevies atjaunot 
90% vēsturisko ēku un industriālās būves padarīt 
no jauna izmantojamas. Taču Leipciga saskaras ar 
vairākiem izaicinājumiem, piemēram, iedzīvotāji ir 
ieinteresēti īrēt nelielus un lētus dzīvokļus, taču to 
nepietiek. Tāpat arvien vairāk vērojama dzīvojamo 
rajonu “rehabilitācija”, proti, dzīvojamās ēkas vai to 
rajoni tiek renovēti un uzlaboti, taču tas rada jau-
nas problēmas – atjaunoto dzīvokļu īres cenas pie-
aug, iepriekšējie iedzīvotāji šādu cenu līmeni vairs 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

http://www.lps.lv
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nevar atļauties, tāpēc spiesti pamest iepriekšējās 
dzīvesvietas.

Lai tuvākajos gados palielinātu pieejamu mājokļu 
piedāvājumu ne tikai zema līmeņa ienākumu gru-
pas iedzīvotājiem, bet arī vidusslānim, Leipcigā 
tiek meklēti risinājumi un finanšu instrumenti, kā 
veco ēku renovācijā un jaunu būvniecībā piesaistīt 
investorus. Tā, piemēram, apspriesta iespēja izvei-
dot apgrozības fondu pilsētattīstībai vai nodrošināt 
subsīdijas gan projektu attīstītājiem, gan pilsētai.

Vīne – īrnieku metropole

Lai arī Vīne ir ceturtais bagātākais pilsētreģions 
Eiropas Savienībā, tās iedzīvotāju lielākā daļa – 
75,7% – mājokli īrē. Vēl interesantāks ir fakts, ka 
puse no šiem iedzīvotājiem dzīvo pašvaldībām pie-
derošos vai subsidētos (sociālajos) mājokļos.

Vīnes pilsēta iedzīvotājiem piedāvā divu veidu mā-
jokļus. Pirmkārt, iedzīvotāji var īrēt pašvaldībai pie-
derošus dzīvokļus. Patlaban uzņēmums “Wiener 
Wohnen” pārvalda, uztur un izīrē 220 000 pašval-
dības dzīvokļu. Šie mājokļi izvietoti visā pilsētā, lai 
novērstu noteiktu iedzīvotāju slāņu koncentrēša-
nos vienuviet un veicinātu sociālo vienotību. Otr-
kārt, Vīnes pašvaldība piedāvā sociālos mājokļus, 
kas pašreizējā migrācijas krīzes kontekstā ir ļoti pie-
prasīti. Tuvākajos gados Vīne plāno ik gadu uzbūvēt 
7 000 jaunu sociālo mājokļu un nākamo četru gadu 
laikā piedāvāt 4 000 jaunu pašvaldībai piederošu 
dzīvokļu, vienlaikus paturot prātā nepieciešamību 
nodrošināt iedzīvotāju sociālo daudzveidību.

Roterdama – nabadzīgās dienvidpuses problēmas

Roterdamas pilsētu divās daļās sadala upe, un divos 
slāņos sadalījušies arī pilsētas iedzīvotāji. Roter-
damas dienvidu krastā ir nabadzīgāks dzīvojamais 
fonds, un tur arī dzīvo cilvēki ar zemāku izglītību un 
zemāku ienākumu līmeni. Šīs problēmas krājušās 
gadiem, un beidzot Roterdamas pašvaldība panā-

kusi nacionālās programmas “Roterdamas dienvi-
du krasts” izveidi. Šajā programmā pašvaldība kopā 
ar mājokļu asociācijām un citām ieinteresētajām 
pusēm vēlas novērst segregāciju, gan nodrošinot 
labākas kvalitātes sociālos mājokļus par pieņema-
mām cenām, gan arī šajā rajonā piedāvājot mājok-
ļus, kas būtu interesanti iedzīvotājiem ar lielākiem 
ienākumiem. Nacionālajā programmā plānots gan 
nojaukt vecos un būvēt jaunus mājokļus, gan arī 
atjaunot ēkas. Tāpat pilsētas pārstāvji līdztekus ak-
tivitātēm mājokļu jomā plāno īstenot aktivitātes 
nodarbinātības un izglītības veicināšanai.

Roterdamas pilsētas pārstāve Kikija Sēderjelma 
(Kicki Söderhjelm) vērsa uzmanību uz Eiropas Ko-
misijas pieņemto valsts atbalsta noteikumu par 
vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem 
negatīvo ietekmi uz iespējām nodrošināt pieejamu 
mājokli vidusšķiras pārstāvjiem. Šobrīd spēkā eso-
šie noteikumi paredz, ka valsts atbalsts pieļaujams 
tikai vispārīgajiem ekonomiskajiem pakalpoju-
miem, mājokļu jautājumā precizējot atbilstību “ti-
kai sociāli atstumtām mājsaimēm”. Tādēļ Nīderlan-
des valdība nacionālajā likumdošanā 2015. gadā 
ieviesa precizējumu, ka sociālie mājokļi pieejami 
tikai iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Tā-
dējādi izveidojies apburtais loks: vidusslānis vairs 
nevar atļauties dzīvot pilsētas vidienē, savukārt 
mājokļu tirgus nepiedāvā mājokļus par vidējām 
cenām, jo dārgāki mājokļi ir ienesīgāki. Rezultātā 
veidojas jauna veida segregācija, bez palīdzības at-
stājot policistus, medicīnas māsiņas un citus, kas 
teorētiski veido vidusslāni, bet nevar atļauties jau-
nus mājokļus. Tāpēc Roterdamas pilsēta kā risinā-
jumu saskata nosacījuma “tikai sociāli atstumtām 
mājsaimēm” atcelšanu valsts atbalsta nosacīju-
mos, kas ļautu pilsētām lielāku brīvību, lemjot par 
atbalstu saviem iedzīvotājiem pieejama mājokļa 
nodrošināšanā.

Ar papildu informāciju un prezentācijām no semi-
nāra “Pieejami mājokļi Eiropas pilsētās” varat iepa-
zīties šajā tīmekļa vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/EUROCITIES-event-on-affordable-housing-WSPO-A9FCFJ
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Ministru kabinets apstiprina Māra 
Kučinska valdības rīcības plānu

Ministru kabinets 26. aprīlī apstiprinājis valdības 
rīcības plānu deklarācijas par Māra Kučinska vadī-
tā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai. 
Valdības rīcības plāns veidots, ņemot vērā valdības 
prioritātes – tautsaimniecības stiprināšanu, valsts 
drošību un nacionālo identitāti, demogrāfiskās si-
tuācijas uzlabošanu, ģimenes dzīves kvalitāti un so-
ciālo nodrošinājumu, reformas izglītībā un zinātnē, 
kā arī reformas veselības aprūpē.

Valdības rīcības plāna veidošanā svarīgākais bija 
skaidra rīcība deklarācijā noteikto uzdevumu īste-
nošanai, definēti saprotami un izmērāmi darbības 
rezultāti, fiskāli atbildīgi un valdības darbības lai-
kā īstenojami pasākumi, kā arī horizontāla pieeja 
strukturālu izmaiņu īstenošanai.

Katrā rīcības virzienā aprakstītas nepieciešamās 
darbības, norādot vadošo ministriju un ministrijas, 
kuru uzdevums ir sniegt atbalstu kopīgā mērķa sa-
sniegšanai. Katrā rīcības virzienā vadošā ministrija 
izveido un vada koordinācijas darba grupu un ie-
saista sociālos partnerus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis uzsver, ka mi-
nistrijām, Valsts kancelejai, Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojam un Sabiedrības integrāci-
jas fondam uzdots līdz 2016. gada 1. septembrim 
un turpmāk ik gadu līdz 1. janvārim un 1. jūlijam 
elektroniski iesniegt Pārresoru koordinācijas cen-
tram pārskatu par valdības rīcības plānā iekļauto 
pasākumu izpildi.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/ministrukabinetsapstiprinamaraku-
cinskavaldibasricibasplanu.

Nepietiekamās valsts valodas zināšanas 
pašvaldību deputātiem būs jāpilnveido 
par saviem līdzekļiem

Pašvaldības deputātam, kuru Valsts valodas centrs 
būs aicinājis apgūt valsts valodu nepieciešamajā 
līmenī, latviešu valodas zināšanas būs jāpilnveido 
par saviem līdzekļiem. To paredz Saeimā 28. aprīlī 
konceptuāli atbalstītie grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes deputāta statusa likumā.

Paredzēts, ka deputātam ar nepietiekamām valsts 
valodas zināšanām valodas prasme Ministru kabi-

neta noteiktajā līmenī būs jāapgūst sešu mēnešu 
laikā. Grozījumu autori likumprojekta anotācijā 
norādījuši, ka grozījumi rosināti, lai veicinātu paš-
valdību deputātu kandidātu un to sarakstu iesnie-
dzēju atbildību, novērtējot valsts valodas zināšanas 
pirms vēlēšanām. Izmaiņas ļaus taupīt pašvaldību 
budžeta līdzekļus, kā arī pozitīvi ietekmēs pašvaldī-
bu darbu, norādīts anotācijā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/24697nepietiekamas
valstsvalodaszinasanaspasvaldibudeputatiem
busjapilnveidoparsaviemlidzekliem.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

VARAM aicina pašvaldības līdz 17. maijam 
iesniegt pieteikumus atbalstam 
energoefektivitātes pasākumiem zema 
enerģijas patēriņa ēkām

Konkursā pieejami kopumā 23 miljoni eiro, tai skai-
tā 15 miljoni eiro jaunu zema enerģijas patēriņa 
ēku būvniecībai un 8 miljoni eiro esošo ēku pārbū-
vei vai atjaunošanai par zema enerģijas patēriņa 
ēkām.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-apstiprina-mara-kucinska-valdibas-ricibas-planu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-apstiprina-mara-kucinska-valdibas-ricibas-planu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-apstiprina-mara-kucinska-valdibas-ricibas-planu
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=547/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=547/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24697-nepietiekamas-valsts-valodas-zinasanas-pasvaldibu-deputatiem-bus-japilnveido-par-saviem-lidzekliem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24697-nepietiekamas-valsts-valodas-zinasanas-pasvaldibu-deputatiem-bus-japilnveido-par-saviem-lidzekliem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24697-nepietiekamas-valsts-valodas-zinasanas-pasvaldibu-deputatiem-bus-japilnveido-par-saviem-lidzekliem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24697-nepietiekamas-valsts-valodas-zinasanas-pasvaldibu-deputatiem-bus-japilnveido-par-saviem-lidzekliem


Jaunu ēku būvniecības gadījumā vienam projektam 
pieejamais finansējuma apjoms ir 7–15 milj. eiro, 
savukārt esošo ēku pārbūvei vai atjaunošanai par 
zema enerģijas patēriņa ēkām jeb tā saucamajiem 
mazajiem projektiem vienam projektam pieeja-
mais finansējuma apjoms ir 400 000–2 milj. eiro.

Šī konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas sa-
mazināšana, atbalstot paraugprojektus, kas ļauj 
būtiski samazināt enerģijas patēriņu ēkās. Pēc pro-
jekta īstenošanas ēkā enerģijas patēriņš apkurei 
nepārsniedz 35 kWh/m2 gadā, ja plānota jaunas 
ēkas būvniecība, vai nepārsniedz 40 kWh/m2 gadā, 

ja plānota ēkas pārbūve vai atjaunošana. Sasnie-
dzamie rādītāji ir daudz augstāki nekā citos energo
efektivitāti veicinošos projektos.

Ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projek-
tu atklātajam konkursam “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa 
ēkas” var iepazīties VARAM mājaslapā http://ieej.
lv/1X4ef.

Kristīne Kļaveniece,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Izdod grāmatu “Deviņu vīru spēks. Stāsti 
par deviņiem Ministru prezidentiem 
1918–1940”

Valsts kanceleja sa-
darbībā ar Latvijas 
vēsturniekiem, mu-
zejiem, arhīviem un 
bijušo Ministru pre-
zidentu dzimtu atva-
sēm sagatavojusi un 
izdevusi grāmatu par 
starpkaru perioda Lat-
vijas Republikas Mi-
nistru prezidentiem.

Grāmata “Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem 
Ministru prezidentiem 1918–1940” ir stāsts par 
deviņiem izciliem cilvēkiem, kuri bija drosmīgi un 
uzņēmīgi, par cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja 
Latvijas valsti, pēc kara izpostītajā teritorijā atjau-
nojot kārtību un dodot iespēju iedzīvotājiem vei-

dot labklājību.

Bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabied-
riskās un politiskās dzīves apraksti, kas papildināti 
ar vēsturnieku komentāriem, laikmeta raksturoju-
mu, dzimtas pārstāvju atmiņām un informāciju no 
periodikas, kā arī ilustratīviem materiāliem, grāma-
tā apkopoti pirmo reizi. Grāmatas zinātniskais re-
daktors ir Dr. hist. Gatis Krūmiņš. Grāmatā izmanto-
ti materiāli no publisko lekciju cikla par bijušajiem 
Ministru prezidentiem, ko aizvadītajos gados rīko-
jusi Valsts kanceleja.

Grāmatas atvēršanas svētki ar bijušo Ministru pre-
zidentu, starpkaru perioda Ministru prezidentu 
dzimtu atvašu pārstāvju, pašreizējās valdības un 
tās vadītāja Māra Kučinska piedalīšanos notiks otr-
dien, 3. maijā, plkst. 16.00 Ministru prezidentu zālē 
Rīgā, Brīvības bulvārī 36.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/izdodgramatudevinuviruspeksstasti
pardeviniemministruprezidentiem19181940.
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Apstiprināts 2016. gada valsts atbalsts 
meža nozares attīstībai

Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un kon-
kurētspēju, valdība otrdien, 26. aprīlī, apstiprināja 
noteikumus par valsts atbalsta apmēru un piešķir-

šanas kārtību meža nozares attīstībai. Noteikumi 
paredz, ka 2016. gadā kopējais atbalsta apmērs 
meža nozares attīstībai būs 230 789 eiro.

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai paredzēts sa-
biedrības informēšanas un izglītošanas pro grammu 
un projektu īstenošanai, tostarp skolu jaunatnes 

http://ieej.lv/1X4ef
http://ieej.lv/1X4ef
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/izdod-gramatu-devinu-viru-speks-stasti-par-deviniem-ministru-prezidentiem-1918-1940
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/izdod-gramatu-devinu-viru-speks-stasti-par-deviniem-ministru-prezidentiem-1918-1940
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/izdod-gramatu-devinu-viru-speks-stasti-par-deviniem-ministru-prezidentiem-1918-1940


izglītošanas pasākuma “Konkurss “Mūsu mazais 
pārgājiens”” un “Meža dienu 2016” nodrošinā-
šanai. Plānots arī turpmāk finansēt izstādi „Iepa-
zīsties – koks!”, kuras mērķis ir pārskatāmi attēlot 
Latvijas meža nozari, izceļot katra posma – meža 
audzēšanas, aizsardzības, izstrādes, koksnes pār-
strādes – sasniegumus. Atbalsts paredzēts arī 

meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” balvu 
izgatavošanai un citiem meža nozares attīstības 
projektiem.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
apstiprinats2016gadavalstsatbalstsmezanoza-
resattistibai?id=5321.
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Sākusies skolēnu reģistrācija 
nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

2. maijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uz-
sākusi skolēnu elektronisko pieteikumu reģistrāciju 
nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Skolēni vecumā 
no 15 līdz 18 gadiem, kuri mācās pamatskolā vai 
vidusskolā, ar valsts atbalstu vasaras brīvlaikā va-
rēs strādāt līdz diviem mēnešiem. Ieceres mērķis 
ir ar darba vides iepazīšanu motivēt jauniešus pār-
domātākai nākotnes karjeras izvēlei. Valsts dotēs 
skolēna darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.

Skolēni varēs patstāvīgi reģistrēties NVA mājasla-
pā, labajā pusē, pie uzraksta “Pieteikšanās skolēnu 
vasaras darbam”. Skolēnam jāreģistrējas tajā NVA 
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strā-
dāt. Lai aizpildītu pieteikumu, skolēnam būs nepie-
ciešams derīgs personu apliecinošs dokuments – 
pase vai ID karte. Ja skolēnam nav piekļuves inter-
netam, viņš var doties uz tuvāko NVA filiāli, un filiā-
les darbinieki viņam palīdzēs aizpildīt pieteikumu 
elektroniski.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7097 un http://www.nva.gov.lv/.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Notiks diskusija un preses konference 
“Kas sievietei nepieciešams, lai laistu 
pasaulē vēl vienu bērnu?”

Par godu gaidāmajai Mātes dienai 5. maijā Rīgā no-
tiks diskusija un preses konference “Kas sievietei 
nepieciešams, lai laistu pasaulē vēl vienu bērnu?”. 
Pasākumā notiks pētījumu centra SKDS pētījuma 
prezentācija par demogrāfisko situāciju Ventspils 
novada Ances un Jūrkalnes pagastā no 2012. līdz 
2016. gadam.

Pasākumu ar biedrības “J3” atbalstu organizē 
Ventspils novada pašvaldība, tas notiks LPS mīt-
nē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, lielajā sanāksmju zālē 
4. stāvā, plkst. 11–13.

Diskusijā iecerēts apspriest šogad atkārtoto SKDS 
pētījumu, kas veikts Ventspils novadā, lai veicinā-
tu dzimstību un diskutētu par visu līmeņu atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm. Uz diskusiju aicināti vado-
šie politiķi un demogrāfijas jomas eksperti. SKDS 
aptauju prezentēs Arnis Kaktiņš. Pasākumu vadīs 
Ansis Bogustovs.

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2016-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=5321
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2016-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=5321
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2016-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=5321
http://www.lm.gov.lv/news/id/7097
http://www.lm.gov.lv/news/id/7097
http://www.nva.gov.lv/
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Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija īsteno ESF līdzfinansēto 
projektu “Atbalsta sistēmas pilnveide 
bērniem ar saskarsmes grūtībām, 
uzvedības traucējumiem un vardarbību 
ģimenē”

Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plā-

nošanas periodā Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija īsteno projektu nr. 9.2.1.3./16/I/001 “At-
balsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes 
grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību 
ģimenē”.

Plašāka informācija par projekta pašreizējo statusu 
un gaidāmajiem rezultātiem: http://www.bti.gov.
lv/lat/aktualitates/?doc=4351&page.

NVA aicina pretendentus iesniegt 
piedāvājumus iepirkumiem ilgstošo 
bezdarbnieku atbalstam

NVA plāno šogad sniegt atbalstu ilgstošajiem bez-
darbniekiem, kas ietver psiholoģisku palīdzību, 
motivēšanu un sociālā mentora pakalpojumus. Tā-
dējādi ilgstošie bezdarbnieki tiks sagatavoti darba 
dzīvei, lai varētu uzsākt aktīvu darba meklēšanu un 

iekārtoties piemērotā pastāvīgā darbā, mazinot so-
ciālās atstumtības riskus un ceļot pašapziņu ar spe-
ciālistu palīdzību, kas motivēs un atbalstīs.

15. aprīlī NVA ir izsludinājusi iepirkumus “Motivāci-
jas programmas darba meklēšanai un mentora (so-
ciālā mentora) pakalpojumu iegāde” un “Psihologu 
un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultā-
ciju īstenošana”. Ar iepirkumu dokumentāciju var 
iepazīties NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv.

Kultūras ministrijas ES programmas 
“Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts 
Latvijā aicina piedalīties divos bezmaksas 
informatīvajos semināros

Semināri notiks 12. un 18. maijā viesnīcā “MONIKA 

Centrum Hotels” Elizabetes ielā 21 Rīgā, konferen-
ču zālē “AURORA”. Šie abi semināri ir īpaši ar to, 
ka tiks pieaicināti eksperti programmas prioritāšu 
ieviešanas jomā.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit: http://
www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/.

Akadēmisko aprindu radošā diskusija 
“Augstākās izglītības un zinātnes nākotnes 
skices”, kas veltīta Latvijas Zinātņu 
akadēmijas eksprezidenta akadēmiķa Jura 
Ekmaņa atcerei
Latvijas Inovatoru apvienība sadarbībā ar Augstā-
kās izglītības padomi 5. maijā plkst. 16.00 Latvijas 

Organiskās sintēzes institūtā (Aizkraukles ielā 21) 
rīko radošu improvizētu diskusiju “Augstākās izglītī-
bas un zinātnes nākotnes skices”, kas veltīta akadē-
miķa Jura Ekmaņa atcerei.

Diskusijā piedalīsies valsts augstākās amatperso-
nas, augstskolu rektori, zinātniski pētniecisko insti-
tūciju vadītāji, uzņēmēji, profesionālo nevalstisko 
institūciju pārstāvji, doktoranti un studenti. Viņu 

http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=4351&page
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=4351&page
http://www.nva.gov.lv/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
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vidū – Laimdota Straujuma, ekspremjere, Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja; 
Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs; Jā-
nis Vucāns, Saeimas Budžeta un nodokļu komisijas 
priekšsēdētājs; Jānis Stradiņš, Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (LZA) Senāta priekšsēdētājs; Elmārs Grēns, 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktora 
padomnieks; Andrejs Ērglis, LZA viceprezidents; 
Andrejs Krasņikovs, LZA viceprezidents; Indriķis 
Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors; Andris 
Sarnovičs, Banku augstskolas rektors; Edmunds 
Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

rektors; Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs; Jānis 
Vētra, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs; 
Andris Šternbergs, Cietvielu fizikas institūta direk-
tors; Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” Valdes priekšsē-
dētājs; Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis; Maira Be-
lova, Latvijas Studentu apvienības priekšsēdētāja.

Diskusijā aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Andra Mangale,
projektu vadītāja

Briselē tramvajā varēs baudīt mūsdienu 
Latvijas virtuves vakariņas 

No 26. aprīļa līdz 29. maijam Rīgas kā gastronomi-
jas galamērķa mārketinga kampaņā Briseles tram-
vaja restorānā “Brussels Tram Experience” varēs 
baudīt mūsdienu Latvijas virtuves vakariņas. Rīgas 
ēdienkarti izstrādājusi pazīstamā latviešu šefpavā-
re Svetlana Riškova. “Brussels Tram Experience” ir 
viens no populārākajiem Briseles tūrisma projek-
tiem, kurā pilsētas apskate apvienota ar izsmalci-
nātām vakariņām īpaši aprīkotā tramvajā.

Īpašajā Rīgas ēdienkartē tiks piedāvātas trīs ēdie-
nu vakariņas ar mūsdienu Latvijas virtuvei rakstu-
rīgiem produktiem – bietēm, kazas sieru, zandartu 
un skābenēm. Pie ēdieniem tiks pasniegti arī atbil-
stoši pieskaņoti dzērieni.

“Restorāns tramvajā ir viens no mūsu veiksmīgāka-
jiem gastronomijas projektiem. To ir iecienījuši gan tū-
risti, gan Briseles iedzīvotāji. Lai uzturētu šo projektu 
nemainīgi interesantu, mēs meklējam arvien jaunus 
veidus, kā pārsteigt klientus. Viesojoties Rīgā, ļoti at-

zinīgi novērtējām šefpavāru un restorānu sniegumu, 
tādēļ ar prieku piedāvājām Svetlanai veidot šo Rīgas 
ēdienkarti. Tā kā jau tagad vairāk nekā puse visu pie-
ejamo vakariņu ir izpārdotas, tad droši varam teikt, 
ka mūsu sadarbība ir veiksmīga,” vēsta Olivjē Marete, 
“Visit Brussels” gastronomijas projektu vadītājs.

“Brussels Tram Experience” atiet ik vakaru no Poe-
laert Square, un brauciens ilgst 2 stundas. Tramvajs 
ir pilnībā modernizēts un iekārtots kā restorāns ar 
34 vietām, aprīkots ar virtuvi, lai varētu nodrošināt 
augsta līmeņa vakariņas.

“Brussels Tram Experience” radīts 2012. gadā, Bri-
seles gastronomijas gadā “Brusselious 2012”, sa-
darbībā ar slavenākajiem Michelin Briseles restorā-
nu pavāriem. Mūsdienu Latvijas virtuves vakariņas 
Briselē organizē Rīgas dome un “LIVE RĪGA” sadar-
bībā ar “Visit Brussels”.

Sīkāka informācija un vietu rezervēšana: http://visit-
brussels.be/bitc/BE_en/minisite_tramexperience.do.

Ieva Lasmane,
Rīgas Tūrisma attīstības biroja mārketinga vadītāja

http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/minisite_tramexperience.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/minisite_tramexperience.do
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Aicina iesniegt Interreg Latvija–Lietuva 
programmas pirmā projektu konkursa 
pieteikumus

Projektus var iesniegt 4 prioritātēs: ilgtspējīga un 
tīra vide, nodarbinātības un darbaspēka mobilitā-
tes uzlabošana, sociālā iekļaušana kā teritoriālās 
attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kva-
litāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pār-
valdes rezultātā.

Konkursā var piedalīties un projektus iesniegt valsts 
iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās 
iestādes) un valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes 
un nevalstiskās organizācijas. Programmas teritori-
jā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un 
Kauņas apriņķi Lietuvā un Kurzemes, Zemgales un 

Latgales reģioni Latvijā.

Projekta pieteikums jāiesniedz vismaz diviem pro-
jekta partneriem, no tiem vismaz vienam jābūt no 
Latvijas un vismaz vienam – no Lietuvas.

Kopējais programmas līdzfinansējums no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda ir 516 milj. eiro, kas tiks 
piešķirts projektiem, kuru aktivitātes būs vērstas uz 
programmas mērķu sasniegšanu. Fonds finansēs 
projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā.

Plašāku informāciju un konkursa dokumentus mek-
lējiet programmas mājaslapā http://ieej.lv/UM-
nmj.

Projekti jāiesniedz līdz 2016. gada 5. augustam 
plkst. 12:00.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā valsts iestāde vai pašvaldība paziņo par ener-
gopārvaldības sistēmas ieviešanu un tiek pārbaudī-
ta un apstiprināta energopārvaldības sistēmas ie-
viešana valsts iestādē vai pašvaldībā”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Atlī-

dzība par zemes īpašuma lietošanas tiesību apro-
bežojumu elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un 
būvniecībai”, 3. pielikums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Pašvaldību 
darbiniekiem – LPS nesaskaņojumi”.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS374 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS378 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS379 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas 
personā”

VSS360 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Tukuma novada lauku apvidū”

VSS361 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Inčukalna novada Vangažu pilsētā”

http://ieej.lv/UMnmj
http://ieej.lv/UMnmj
http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387940
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387940
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387941
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_16_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_16_p3.pdf
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VSS362 – Likumprojekts “Grozījumi Biedrību un 
nodibinājumu likumā”

VSS368 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””

VSS353 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 
“Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu 
par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus 
transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam””

Latvijas Energoefektivitātes asociācija 
sadarbosies ar Valkas novadu

Plānotas kopīgas iniciatīvas un īpaši pilotprojekti 
Valkas pilsētvides attīstībai un dzīves kvalitātes uz-
labošanai.

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas (LATEA) un 
Valkas novada pašvaldības vienošanās par sadarbī-
bu ir būtisks solis Ziemeļvidzemes reģiona attīstībai 
energoefektivitātes un saistītajās jomās. Kā uzsver 
LATEA valdes loceklis un šī projekta direktors Māris 
Sproga, sadarbībai iedvesmojis Austrijas pilsētas 
Gisingas (Güssing) modelis, kas no nomaļas pilsētas 
Ungārijas robežas tuvumā kļuva par piemēru zaļās 
enerģijas dzīvotspējai, radot darbavietas un nodro-
šinot pilsētas attīstību un pazīstamību. Šobrīd jau 
vairākas pašvaldības Eiropas Savienībā veiksmīgi 
sekojušas šim piemēram. Arī Valka piesaistījusi uz-

manību kā robežpilsēta ar unikālu situāciju, iespē-
jām pārrobežu sadarbībai un skaidru pilsētas un 
novada attīstības vīziju.

Valkas novada pašvaldības vadītājs Vents Armands 
Krauklis norāda, ka sadarbība ar LATEA ļaus pie-
saistīt labākos nozares ekspertus, nodrošināt pie-
nācīgu kvalitāti un izmantot LATEA platformas ie-
spējas Valkas attīstībai – gan jaunu un inovatīvu 
energoefektivitātes finansējuma modeļu jomā, gan 
būvniecības un renovāciju jautājumos, gan arī at-
jaunojamo energoresursu iespēju izmantošanā. 
V. A. Krauklis uzsver, ka Valka ir vienīgā Latvijas pil-
sēta, kas parakstījusi Pilsētu mēru pakta (The Cove-
nant of Mayors) jauno iniciatīvu “Mayors Adapt”. 
Valkas pašvaldības vadītājs norāda, ka tas ne tikai 
nodrošina atbalstu pilsētas aktivitātēm klimata un 
enerģijas jomā, bet arī sadarbības partneru tīklu Ei-
ropas Savienībā.

Babītes vidusskolā 1. un 2. klases 
skolēniem būs skolas formas

Sākot ar š. g. septembri, Babītes vidusskolas 1. un 

2. klasē tiks ieviestas skolas formas – par to izglītības 
iestādes direktore Ilze Rozenberga informēja izglīto-
jamo vecākus. Vecāki varēs izvēlēties, kurus formu 
elementus ieviest savu bērnu skolas garderobē.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Alūksnē tiksies vairāk nekā 2000 Vidzemes 
un Latgales kordziedātāju un pūtēju 
orķestru mūziķu

28. maijā Alūksnē, Livonijas ordeņa pils ieskautajā 
Pilssalas estrādē, notiks Vidzemes un Latgales koru 
un pūtēju orķestru svētki “Uguns sirdī kursies tev”, 
kuros piedalīsies vairāk nekā divi tūkstoši dalībnieku.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387942
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387942
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387948
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387948
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387927


17

Alūksnē kolektīvi ieradīsies jau no rīta un gatavo-
sies svētku koncertam Pilssalas estrādē. No pulk-
sten 15.30 līdz 16.30 pūtēju orķestri iepriecinās 
alūksniešus un pilsētas viesus, muzicējot dažādos 
pilsētas skvēros.

Vakarā pulksten 17.30 svētku dalībnieki dosies 
gājienā no Dārza ielas uz Pilssalas estrādi, kur 
plkst. 18.00 notiks svētku koncerts. Tajā piedalīsies 

jauktie kori un pūtēju orķestri, Latvijas Nacionālās 
operas un baleta soliste Marlēna Keine, kompo-
nists Jānis Lūsēns (taustiņi), Jānis Lūsēns juniors 
(basģitāra), Rihards Goba (ģitāra), Harijs Gūtmanis 
(sitamie instrumenti). Kopkoncerta mākslinieciskie 
vadītāji ir Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa 
virsdiriģents Roberts Liepiņš, Vidzemes un Latgales 
pūtēju orķestru virsdiriģenti Egons Salmanis, Guntis 
Kumačevs un Pēteris Vilks, koncerta režisore – Edīte 
Siļķēna. Svētku koncertu vadīs Latvijas Nacionālās 
operas un baleta solists aktieris Juris Jope.

Šobrīd koru un pūtēju orķestru svētkiem Alūksnē 
pieteikušies kori no Aizkraukles, Skrīveriem, Gulbe-
nes, Baltinavas, Apes, Rugājiem, Bauskas, Cēsīm, 
Daugavpils, Dobeles, Saldus, Brocēniem, Jelgavas, 
Jēkabpils, Ogres, Rēzeknes, Ludzas, Rīgas, Siguldas 
un Alūksnes. Pūtēju orķestru pieteikumi vēl tiek 
gaidīti, bet svētku rīkotāji prognozē, ka dalībnieku 
pulkā būs 10 pūtēju orķestru no Vidzemes, 10 – no 
Latgales reģiona, kopumā ap 600 mūziķu.

Pulksten 21.00 Pilssalā visi aicināti uz zaļumballi, 
kurā par deju mūziku rūpēsies grupa “Galaktika”. Ie-
eja gan uz koncertu, gan zaļumballi būs bez maksas.

Svētkus organizē Alūksnes novada pašvaldība un 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Elektrisko transportlīdzekļu salidojums un 
elektromobiļu maratona starts

5. maijā Rīgā, iepirkšanās centra “Olimpia” ārējā 
auto stāvvietā (Āzenes ielā 5), notiks otrais Latvijas 
elektrisko transporta līdzekļu (eskūteri, evelo, e
mopēdi, ekvadricikli, eauto) salidojums.

Dalība salidojumā un apmeklējums – bez maksas. 
Reģistrēto dalībnieku automobiļu stāvvieta – bez 
maksas. Salidojumā būs iespēja klātienē uzzināt 
elektromobiļu un citu elektrisko transportlīdzekļu 
lietotāju pieredzi. Par savu pieredzi pastāstīs Igau-
nijas elektrisko taksometru pakalpojuma organiza-
tors, kurš ar elektromobili ieradīsies no Tartu.

Salidojuma norises plāns:

9:00–10:00 – dalībnieku pulcēšanās

10:00–10:30 – salidojuma atklāšana, Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieka A. Amerika uzruna, citu 
amatpersonu uzrunas

10:30–12:00 – salidojuma dalībnieku pieredzes stāsti

9:00–12:45 – elektriskie transportlīdzekļi pieejami 
publiskai apskatei

12:45–13:00 – par elektromobiļa un ātrās uzlādes 
stacijas lietojuma pieredzi pastāstīs Ogres novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangu-
lis un pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dimants

13:00 – elektromobiļu maratona starts.
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Elektromobiļu maratons “Elektromobiļi skolēniem” 
plānots divu dienu maršrutā Rīga–Ogre–Lēdmane–
Lielvārde–Ķegums–Ogre–Rīga.

Maratona kontrolpunkti: 

5. maijā  – Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Kla-
siskā ģimnāzija, Ogres tehnikums.

6. maijā – Lēdmanes pamatskola, Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskola.

Salidojumu un maratonu organizē biedrība “Bez-
izmešu mobilitātes atbalsta biedrība”, atbalsta no-
dibinājums “Rīgas tūrisma attīstības birojs” un SE 
“Moller Baltic Import”, sadarbības partneri ir ie-
pirkšanās centrs “Olimpia” un “Møller auto lidos-
ta” “Volkswagen” centrs.

Papildu informācija: Arnis Bergs, “Bezizmešu mo-
bilitātes atbalsta biedrības” valdes priekšsēdētājs, 
epasts info@bimab.lv, mob. t. 29268801.

Maijs – muzeju mēnesis

2016. gada vērienīgākais un visvairāk gaidītais mu-
zeju dzīves notikums neapšaubāmi būs Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja publiskās darbības atsāk-
šana rekonstruētājā un paplašinātajā muzeja ēkā 
Rīgā, K. Valdemāra ielā 10a. Tomēr nebūt ne vienī-
gais. Vasarā apmeklētājiem durvis vērs jauna vērie-
nīga ekspozīcija rekonstruētajā Rīgas Motormuzeja 
ēkā, Raiņa un Aspazijas personībā un daiļradē rosi-
nās iedziļināties ekspozīcijas Tadenavā, Jūrmalā un 
Rīgā, Baznīcas ielā 30, kur veikta koka arhitektūras 
pieminekļu restaurācija un izveidots mūsdienīgs 
piedāvājums apmeklētājiem.

Kopš 1977. gada, kad Starptautiskā muzeju pado-
me (ICOM) 18. maiju pasludināja par Starptautisko 
Muzeju dienu, maijs ir kļuvis par muzeju aktivitā-
šu kulmināciju. Maijā Latvijas muzeji uzsāk aktī-
vo tūrisma sezonu. Tūrisma informācijas centros 
tiek piedāvāts Kultūras ministrijas sagatavotais 
buklets latviešu, angļu un krievu valodā “Muzeji 
2016. gadā” par muzeju aktuālo piedāvājumu tū-
ristiem. Kopumā Latvijas muzejos 2015. gadā re-
ģistrēti 3 259 783 apmeklējumi, kas ir gandrīz par 
300 000 vairāk nekā 2014. gadā un lielākais apmek-
lējumu skaits aizvadītajās desmitgadēs.

Muzeju dāvana apmeklētājiem ir tradicionālā 
starptautiskā akcija “Muzeju nakts”. 21. maija va-
karā viesus gaidīs 146 muzeji, kā arī 27 cita profi-
la institūcijas visā Latvijā. Šāgada akcijas devīze ir 
“Durvis”, muzeju apmeklējums – bez maksas.

Maijā notiks vairāki nozīmīgi pasākumi muzeju pro-
fesionāļiem. 18. maijā Radošas darbības nedēļā 
radi! Latvijas un ārvalstu speciālisti tiksies starptau-
tiskā konferencē “Mūsdienīgs muzejs”, kurā tiks runāts 
par muzeju kā dažādām sabiedrības grupām atvērtu 
kultūras, tradīciju, vērtību, izziņas un jaunu domā-
šanas modeļu apzināšanās iespēju, vietu un telpu.

27. maijā Latvijas muzeju darbinieki pulcēsies ikga-
dējos profesijas svētkos Turaidā, ko Latvijas Muzeju 
padome rīko sadarbībā ar Turaidas muzejrezervā-
tu. Kultūras ministrijas pateicības rakstus saņems 
tie muzeju speciālisti, kuri muzeja darbā aizvadījuši 
25 gadus. Latvijas Muzeju biedrības balvu “Zelta 
puteklis 2015” vairāk nekā desmit nominācijās sa-
ņems pārliecinošākie muzeju projekti. Pirmo gadu 
tiks pasniegtas balvas nominācijās “Mārketinga ak-
tivitāte 2015” un “Gada brīvprātīgais 2015”.

Jānis Garjāns,
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta 

Muzeju nodaļas vadītājs

ŠONEDĒĻ

4. maijā – orientēšanās spēles “Liepājas 
pēdas Latvijā”

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjauno-
šanas dienu, 4. maijā Liepājā jau piekto reizi notiks 
orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas 
Latvijā”.

mailto:info@bimab.lv
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Spēlēm šogad dota devīze “Atklāj Liepāju no jau-
na!”. Tā atspoguļo orientēšanās spēļu būtību – ie-
pazīt Liepāju labāk, gan atceroties dažādus vēstu-
riskus notikumus, gan uzzinot par jauniem pilsētas 
objektiem, izveidotiem uzņēmumiem un radītiem 
pakalpojumiem.

4. maijā – aktīvās tūrisma sezonas 
atklāšana Mārupes novadā

Atklājot tūrisma sezonu Mārupes novadā, 4. maijā, 
lai izceltu novada dabas un kultūras vērtības, pare-
dzēts:

•	 pārgājiens uz Medema mežu un purvu (starts no 

atpūtas vietas un staļļa “Zirgzandales”);

•	 Mārupes novada amatnieku, mājražotāju un 
mākslinieku gadatirgus (kultūras programma un 
meistardarbnīcas) Mārupes kultūras nama iekš-
pagalmā un Konrādu skvērā;

•	 filmas “Īvāns” seanss Mārupes novada kultūras 
namā.

5.–8. maijā – Skrundas novada svētki

Skrundas novada svētki tiks svinēti no 5. līdz 8. mai-
jam ar plašu pasākumu programmu.

Šogad svētki notiks jubilejas noskaņās, jo 23. jan-
vārī apritēja 20 gadu, kopš Skrunda ieguvusi pilsē-
tas statusu, kļūstot un paliekot par jaunāko pilsētu 
Latvijā.

6. maijā Ventspils novadā – pārgājiens 
“Lakstīgalu nakts Zlēkās”

6. maijā plkst. 21 sāksies romantisks pārgājiens 
“Lakstīgalu nakts Zlēkās”. Desmit kilometru gā-
jienam jāpulcējas pagasta centrā, pie Zlēku evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas, lai pa ceļam apskatītu 
dažādus objektus, piemēram, Karātavkalnu, Zlēku 
traģēdijas kapus, Zlēku muižas kompleksu (par to 

vēsturisko nozīmi pastāstīs 
pagasta pārvaldniece Daiga 
Cekule), un izbaudītu pavasa-
ra nakts romantiku ar lakstī-
galu treļļiem.

Pārgājiena galapunktā Paven-
tu pilskalnā, pļaviņā pie Ven-
tas, pārgājiena dalībniekus 
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sagaidīs muzikants Kaspars Petmanis no Ugāles, lai 
kopā dziedātu visiem zināmas un iemīļotas dziesmas. 

Ugunskurā varēs uzcept līdzpaņemtās desiņas un da-
līties ar citiem maltītē ar pašu sarūpētām uzkodām.

7. maijā Alūksnes novadā – ekspedīcija pa 
Melnupes augšteci

Sagaidot aktīvās tūrisma sezonas atsākšanos, 
Alūksnes tūrisma informācijas centrs 7. maijā aici-
na ikvienu interesentu piedalīties ekspedīcijā “Pa 
Melnupes augšteci” gida Jāņa Poļa pavadībā.

Ekspedīcijas dalībniekiem būs iespēja iepazīt dažā-
das vēsturiskas vietas un objektus Alsviķu, Zeltiņu 

un Ilzenes pagastā. Brauciena laikā Jānis Polis iepa-
zīstinās ar informāciju par Celensku pilskalnu, Tūjas 
spirta brūzi, Tūjas dižakmeni, Linteni, Rezakas, Zel-
tiņu, Tūjas un Ilzenes muižu. Ekspedīcijas dalībnie-
ki ceļos gar Raganu gravu, apskatīs Lielmātes ceļu, 
gleznotāja Jāņa Selgas mājvietu un Jāņa Grestes 
piemiņas vietu. Brauciena dalībnieki šai dienā vie-
sosies arī pie podnieka Uģa Puzuļa viņa darbnīcā 
“Racupkalnā” un aplūkos kokamatnieka Harija Bu-
liņa darbus Strautiņu pamatskolā.

7. un 8. maijā Valkā – 14. Lielais 
labdarības robežtirgus

7. un 8. maijā Valkā un Valgā – Rīgas un Rajas ielu 
krustojumā – norisināsies jau 14. Lielais labdarības 
robežtirgus. Tāpat kā pērn, tirgošanās notiks Latvi-
jas un Igaunijas robežas abās pusēs.

7. maijā hobijkulināri, mājražotāji un uzņēmēji rādīs 
savas prasmes jau 3. Starptautiskajā gaļas un desu 
festivālā. Otro gadu robežtirgus laikā norisināsies arī 
gaļas grillēšanas svētki jeb Valkas/Valgas Bārbekjū 
konkurss, kurā individuālie dalībnieki vai komandas 
sacentīsies gaļas marinēšanā un cepšanā.

8. maijā garšas piedzīvojumi turpināsies, un īpašu 
noskaņu radīs Māmiņu dienai veltīti koncerti. Būs 
bezmaksas radošās darbnīcas bērniem.

Robežtirgus apmeklētājus un dalībniekus gaida gan 
labdarības loterija, gan tirgotāju andelēšanās, plaša 
kultūras programma, “Latvijas spēcīgākās pilsētas 
2016” atklāšanas posms, strītbols, izklaides bēr-
niem, umurkumurs, zaļumballe un citas aktivitātes.
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Kuldīgā K. Davidova 9. starptautiskais 
čellistu konkurss

Līdz 8. maijam Kuldīgā norisināsies Kārļa Davidova 
9. starptautiskais čellistu konkurss, kas pulcē jau-
nos čellistus no visas pasaules.

Konkursa dalībnieku sniegumu būs iespējams 
baudīt 5. maijā plkst. 20, kad klausītāji aicināti uz 
K. Davidova piemiņas koncertu Kuldīgas mākslas 

namā, kā arī 7. maijā 
plkst. 18, kad notiks 
konkursa noslēgu-
ma koncerts Kuldī-
gas kultūras centrā, 
kur laureāti uzstāsies 
kopā ar orķestri “Sin-
fonia Concertante” 
diriģenta Andra Ve-
cumnieka vadībā.

JAUNNEDĒĻ

Valmieras apkaimē notiks pirmais velo–
kino festivāls “Kino pedālis”

No 13. līdz 15. maijam Valmierā un apkārtējos 
novados notiks Latvijā unikāls velo–kino festivāls 
“Kino pedālis”.

Festivāla mērķis ir pieteikt Valmieras pilsētu, Ko-
cēnu un Burtnieku novadu kā riteņbraucējiem vis-
draudzīgāko galamērķi Latvijā, atklāt vasaras aktī-
vā tūrisma sezonu un piedāvāt kvalitatīvu atpūtu, 
saplūdinot velo un kino robežas krāsainā brīvdienu 
piedzīvojumā.

Piektdien, 13. maijā, notiks “Kino nakts”, kuras lai-
kā, pārvietojoties ar divriteņiem starp septiņiem 
neparastiem kinoteātriem, festivāla dalībnieki va-
rēs sastādīt paši savu kino programmu un skatīt gan 
pašmāju, gan ārzemju filmas par un ap velo tēmu.

Sestdien, 14. maijā, gaidāms festivāla centrālais 
notikums – velo brauciens, kad dalībnieki varēs iz-
lemt, kurā no trim piedzīvojumu velo maršrutiem 
vēlas doties – “Ģimeņu pedālī” (ap 9 km), “Puspe-
dālī” (ap 15 km) vai “Dižpedālī” (ap 35 km). Šīs ne-
būs sacensības, bet gan veselīga atpūta un spēle, 
kas izvedīs pa Valmieras un novadu skaistākajām 
vietām un tūrisma objektiem līdz pat Valmiermui-
žai, Kocēniem, Sietiņiezim un Vaidavai. Festivāla 
velomaršruti būs pirmie Latvijā, kas veicami ar īpa-

šas mobilās aplikācijas pa-
līdzību. Maršrutus bagāti-
nās ar kino saistītas pietur-
vietas un performances, 
kurās iespēja piedalīties 
būs ikvienam dalībniekam. 
Visas dienas garumā Val-
mieras centrā notiks arī 
“Velo bazārs”, vienkopus 
pulcinot plašu skaitu velo 
jomas pārstāvju, no velo-
sipēdu un aksesuāru tirgo-
tājiem līdz velo entuziastu grupām un subkultūru 
virzītājiem. Bet sestdienas vakarā Valmieras centru 
pieskandinās “Kino pedāļa” ballīte ar kopīgu finišu, 
lielo loteriju, komiķiem, mūziķiem, video projekci-
jām, velo paraugdemonstrējumiem un citām atrak-
cijām, kas patiks kā lieliem, tā maziem velo drau-
giem.

Svētdien, 15. maijā, “Kino pedālis” aicina dalībnie-
kus nesteidzīgi ripot uz laiskām vēlajām “Velo bro-
kastīm” Valmiermuižā. Klētī līdzās “Valmiermuižas 
alus” darītavai festivāla dalībniekus sagaidīs īpašs 
brokastu piedāvājums, bagātīgi klāts galds un vese-
līgi atspirdzinājumi. Neiztrūks arī kino un kopīga at-
skatīšanās uz festivāla priekiem un piedzīvojumiem, 
bet līdzās esošajā Valmiermuižas pils parkā būs pie-
ejamas zirgu izjādes un muižas rotaļu laukums bēr-
niem. Brokastošanas noslēgumā interesenti varēs 
arī doties ekskursijā uz brūzi vai zirgu stalli.
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13. maijā Rēzeknes novada Lūznavas 
muižā tiks izdejota Kadriļu nakts

13. maijā plkst. 20 Lūznavas muiža aicina atgriez-
ties muižas atklāšanas laikā 20. gs. sākumā un bau-
dīt mirdzošo saviesīgo dzīvi, ko uz pagājušā gadsim-
ta sākumu te vedīs Kadriļu nakts.

Kadriļas ierādīs un dejot aicinās folkloras kopa 
“Dandari” (Rīga), deju kopa “Dziga” (Rēzekne), 
folkloras draugu kopa “Vīteri” (Rēzekne). Kadri-
ļu balli vadīs “balles maršals”, kurš pieteiks dejas 
un izskaidros katras dejas izvešanas kārtību. Balles 

dalībnieki, tērpjoties Kadriļu naktij, aicināti ievērot 
20. gs. sākuma modes tendences.

14. un 15. maijā – “Lattelecom Rīgas 
maratons”

 

Turpinot pērn veiksmīgi aizsākto praksi Baltijas lie-
lākos skriešanas svētkus Rīgā rīkot divas dienas, 
“Lattelecom Rīgas maratons” 14. un 15. maijā šo-
gad priecēs ar vēl izvērstāku programmu un arī līdz-
jutēju programmu “Brīvības ielas kultūras kilomet-
rā” jeb īpašu kultūras, mūzikas un sadziedāšanās 
programmu skrējiena laikā Brīvības ielā.

26. “Lattelecom Rīgas maratonā” rīdzinieki un pil-
sētas viesi varēs izvēlēties saviem spēkiem un no-
skaņojumam atbilstošāko distanci – gan maratonu 
(42,195 km), gan pusmaratonu (21,0975 km), gan 
arī 10 km un īsākas distances. Populāro 5 km dis-
tanci šogad aizstās 6 km distance, dodot iespēju 
līdz šim īsākās distances dalībniekiem pilnībā iz-
baudīt “Brīvības ielas kultūras kilometru”, divreiz 
skrienot garām Brīvības piemineklim un Kultūras 
goda sardzei pieminekļa pakājē. Savukārt pašiem 
mazākajiem dalībniekiem un ģimenēm organizato-
ri sadarbībā ar “Rimi” sarūpējuši “Rimi bērnu die-
nu” 14. maijā, kuras laikā dienu pirms galvenajiem 
startiem piedāvās ne tikai minidistances, aktivitāšu 
un atpūtas zonas 11. novembra krastmalā, bet arī 
pilnīgi jaunu 4,2 km distanci – Ģimeņu skrējienu.

14. maijā – velosezonas un tūrisma 
sezonas atklāšana Ventspilī

14. maijā Piedzīvojumu parkā jau tradicionāli ar 
krāšņu velobraucienu tiks atklāta Ventspils velo 
un tūrisma sezona. Šogad velobrauciena moto ir 
“Braucam ar ziedu un vēju buru!”. Atbilstoši šim 
moto velobrauciena dalībnieki ir aicināti padomāt 
par sava velosipēda un apģērba noformējumu. Kā 

jau ierasts, interesantākā noformējuma īpašnieki 
saņems pārsteiguma balvas! Pavisam plānots ap-
balvot dalībniekus deviņās dažādās nominācijās.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, velobrauciens notiks 
divās trasēs: 2,1 km garajā bērnu trasē un 8,6 km 
garajā trasē. Pulcēšanās – pie Piedzīvojuma parka 
ieejas vārtiem. Pasākumu kuplinās interesanta kul-
tūras programma.
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14. maijā – Priekules novada Bunkas 
pagasta svētki

14. maijā visas dienas garumā Bunkas kultūras nams 
organizē pagasta svētkus “Bunceniek, gaidām Tevi 
mājās!”. Uz pasākumiem aicināti visu vecumu bun-
cenieki, viņu draugi un radi no tuvienes un tālienes.

Interesenti varēs iepirkties ikgadējā pavasara svēt-
ku tirdziņā, vērot un klausīties jautru rīta koncertu, 
vizināties ar retro auto. Bērni varēs izklaidēties pie-
pūšamajā atrakciju pilsētiņā, kā arī noskatīties leļļu 
teātra “Maska” izrādi un piedalīties rotaļās. Notiks 
arī ekskursija gida pavadībā pa pagasta skaistāka-
jām vietām, kā arī sporta spēles. Vakarā visi aicināti 
uz maksas koncertu un balli.

14. maijā Koknesē – pavasara gadatirgus 15. maijā Bebrenē – Meža takas 
velobrauciens

http://www.koknese.lv/?o=5983
http://www.ilukste.lv/images/stories/Ilukste_bildes/Jaunumi/Bebrene/2016/Meza takas Bebrene 2016.jpg
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LPS 27. kongress

Kongresa jaunākā programma 4. pielikumā.

Informācija medijiem. LPS 27. kongresam, kas notiks Liepājā 20. maijā, var reģistrēties, 
sūtot pieteikumu brīvā tekstā uz e-pastu jana.bunkus@lps.lv, kā arī pa tālruni 29170955.

Savukārt reģistrācija pašvaldību delegātiem pieejama šeit: https://www.registration.lv/
lps-kongress.

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

mailto:jana.bunkus@lps.lv
https://www.registration.lv/lps-kongress
https://www.registration.lv/lps-kongress
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_16_p4.pdf

