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“Kas taupa uz izglītību, tas neredzēs 
labklājību!”

 
20. maijā Liepājā norisinājās Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) 27. kongress, kurā tika apstip-
rinātas piecas rezolūcijas un viena deklarācija. 

Kongresā piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis.

Šāgada kongresa moto: “Kas taupa uz izglītību, tas 
neredzēs labklājību!”
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Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā 
uzrunā aicināja pašvaldības būt konstruktīvām un 
vērstām uz sadarbību, izvērtēt paveikto un izvirzīt 
jaunus mērķus, diskutējot par problēmām un ie-
spējamajiem risinājumiem reformām izglītības sis-
tēmā. “Kvalitatīva izglītība ir Latvijas lielākā iespē-
ja. Mūsu valsts labklājība un ilgtspēja ir atkarīga 
no tā, cik izglītoti ir mūsu cilvēki. Tādēļ izglītības sis-
tēmas uzdevums ir radīt visus priekšnosacījumus, 
lai augsti zinoši, radoši, atbildīgi un prasmīgi cilvēki 
veidotos tieši mūsu valstī. Katram bērnam un jau-
nietim Latvijā jābūt iespējai iegūt kvalitatīvu izglī-
tību,” uzsvēra R. Vējonis un piebilda, ka pašreizējās 
nepilnības izglītības sistēmā var novērst ar struk-
turālu reformu. Viņaprāt, nepieciešams konkurēt-
spējīgs un prognozējams pedagogu atalgojums, 
mūsdienīgs mācību saturs un infrastruktūra, savu-
kārt skolu tīkla sakārtošana ir primārais reformas 
uzdevums.

“Latvijā vērojams izglītības kvalitātes nevienlīdzī-
bas pieaugums, izglītības kvalitātes noslāņošanās 
laukos un pilsētās. Tas ir drauds reģionu attīstībai,” 
atzīmēja R. Vējonis.

Ministru prezidents Māris Kučinskis ar sirsnību 
sveica visus pašvaldību vadītājus, delegātus un 
viesus un uzsvēra, ka starp viņiem jūtas patiešām 
komfortabli. “Es jūs saucu par kolēģiem, jo esmu 
bijis arī tajā barikāžu pusē, kurā šobrīd esat jūs. Tā 
noteikti ir priekšrocība, kas man ļauj valsts un paš-
valdību mijiedarbību vērtēt no diviem būtiski atšķi-
rīgiem skatpunktiem.”

M. Kučinskis uzsvēra, ka neatbalsta Latvijas iedalī-
šanu divās daļās, no kurām viena ir lauku teritorijas. 
Ministru prezidents uzsvēra, ka tieši vienmērīgai 
novadu attīstībai ir būtiska nozīme. “Es negrasos 

noniecināt nevienu novadu par to, ka tas ir mazs 
vai atrodas tālu no attīstības centriem. Katrs no-
vads ir vērtība, kas iekļaujas Latvijas kopējā ainavā 
ar savu unikālo saturu. Valdības mērķis ir veicināt 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību visā valsts teri-
torijā, tomēr ir jāapzinās katra reģiona resursi un 
katras pašvaldības vadītāju vēlme un kompetence 
meklēt sadarbības iespējas.”

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece augstu no-
vērtēja LPS 27. kongresa norisi un uzsvēra, ka tas 
ir ne tikai būtisks darba atskaites punkts, bet arī 
svētki visām pašvaldībām. “Pašvaldību balss Saei-
mā tiek saklausīta, tā ir ļoti noteikta un skaļa. Par 
to, ka pašvaldību viedokli dzird un respektē, liecina 
fakts, ka šajā zālē atrodas vairāki Saeimas depu-
tāti. Tas ir apliecinājums, ka pašvaldību problēmas 
tiek saklausītas.”

I. Mūrniece pozitīvi novērtēja kongresā izskatāmos 
jautājumus un sagatavotās rezolūcijas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards savā uzrunā uzsvēra pašvaldību 
lomu Latvijas kopīgajā attīstībā. “Ikvienas valsts pa-
mats ir tās pilsoņi, kas vēlas dzīvot valstī, kuras ide-
jām viņi tic un kurai jūtas piederīgi. Lai Latvija tur-
pinātu attīstīties, jāturpina nostiprināt pašvaldību 
lomu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Lai 
pašvaldības varētu attīstīties, jāturpina nostiprināt 



pašvaldību kapacitāti un nodrošināt līdzvērtīgas ie-
spējas.”

Ministrs arī piebilda, ka Nacionālajā attīstības plā-
nā ir noteikts līdz 2020. gadam valstī ieviest piln-
veidotu valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu. 
“Tam jābūt iedzīvotājiem saprotamam, ilgtermiņā 
jānodrošina efektīva teritoriju pārvaldība un eko-
nomiskā attīstība, institūcijām racionāli izmantojot 
ES fondu, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus. 
Vienlaikus jārada labāki priekšnosacījumi taut-
saimniecības attīstībai un investīciju piesaistei, kā 
arī valsts nacionālās drošības nostiprināšanai,” 
savu viedokli pauda K. Gerhards.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzrunājot kon-
gresa dalībniekus, uzsvēra, ka stipras, aktīvas, sta-
bilas un gudras pašvaldības nodrošina stabilitāti 
valstī. “Es saprotu, ka reizēm Latvijas Pašvaldību 
savienība nav ērtākais sarunu partneris. Tomēr es 
to saskatu kā pozitīvu aspektu, jo tikai viedokļu 
daudzveidība sniedz visefektīvāko rezultātu. Tātad 
ieguvēji ir gan pašvaldības, gan valdība, gan valsts 
kopumā. Mēs daudz mācāmies no kļūdām, tāpēc 
jaunajos lēmumos ir aizvien mazāk nepilnību. Tas ir 
galvenais devums, ko mēs varam savstarpēji dot,” 
sacīja A. Jaunsleinis.

LPS priekšsēdis savā runā pieskārās gan ekonomi-
kas, gan izglītības jautājumiem un akcentēja, ka 
LPS sadarbībā ar pašvaldībām veikusi jaunās izglī-
tības reformas aprēķinus un nonākusi pie pesimis-
tiskiem secinājumiem. “Apskatot izstrādāto refor-
mu, rodas sajūta, ka tiek domāts par Izglītības un 
zinātnes ministrijas budžeta taupīšanu, ignorējot 
skolu nozīmi teritorijas dzīvotspējas saglabāšanā. 
Tiek runāts, ka reformas rezultātā būs algu pieau-
gums, bet tas ir tikai šķietami, jo algu pieaugums 
būs uz kontaktstundu pieauguma rēķina,” stāstīja 

A. Jaunsleinis un aicināja valdību pedagogu atal-
gojuma reformu neīstenot uz pašvaldību budžeta 
rēķina.

A. Jaunsleinis prezentēja arī veiktos aprēķinus. Ar 
tiem var iepazīties videoierakstā.

LPS priekšsēdis pieskārās arī pārējām rezolūcijām, 
kas tika sagatavotas kongresam, un izskaidroja, kā-
pēc katra no tām tapusi. Kongresā tika apstiprinā-
tas pavisam piecas rezolūcijas un viena deklarācija:

1. Rezolūcija “Par izglītības finansēšanas reformu”.

2. Deklarācija “Par iedzīvotāju tiesībām saņemt in-
formāciju”.

3. Rezolūcija “Par pašvaldību demokrātijas attīstī-
bu”.

4. Rezolūcija “Par ekonomikas attīstību”.

5. Rezolūcija “Par veselības aprūpes pieejamību”.

6. Rezolūcija “Par ceļiem”.

Ar visām rezolūcijām var iepazīties šeit: http://
www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/3033-27-kongress.

Kongresā uzstājās arī Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Uldis Sesks, Latvijas Darba devēju 
konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, 
LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja 
Ligita Gintere, LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Aivars Lācarus, LPS Teh-
nisko problēmu komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis un viesi. 
Šīs uzrunas varat noskatīties videoierakstā.

27. kongresa dalībnieki arī saņēma rakstisku eko-
nomikas ministra Arvila Ašeradena apsveikumu un 
uzrunu. Ar to varat iepazīties 1. pielikumā.

Sirsnīgs paldies Liepājas pilsētai, domei un tās vadī-
bai, kā arī Liepājas Olimpiskā centra darbiniekiem 
par laipno un organizēto uzņemšanu! Pašvaldību 
vadītājiem un Latvijas Pašvaldību savienībai īpašu 
gandarījumu sagādāja skaistais Liepājas simfonis-
kā orķestra un pianista Vestarda Šimkus koncerts 
Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”.

LPS 27. kongresa videoieraksts pieejams šeit: 
https://www.youtube.com/watch?v=CsKY-
YOMPKs&feature=youtu.be.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Foto: Ojārs Martinsons
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LPS, Zemkopības ministrijas un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas gadskārtējās sarunas

Sarunas notiks 24. maijā plkst. 9.00 LPS mītnē Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Sarunas kā līdzpriekšsēdētāji vada LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Mu-
ciņš.

Dienas kārtība:

9.00–10.00 Sarunu I daļa (ZM un LPS)

1. Finanšu un lauku attīstības joma (LAP un ZRP 
projekti pašvaldībām).

2. Vietējās produkcijas izplatības veicināšana un 
popularizēšana (“zaļie” iepirkumi, vietējo zīmo-
lu attīstība, vietējo produktu un preču tirdziņi, 
kopdarbības iespējas).

3. Datu apmaiņa (pieeja nepieciešamajiem datiem 
LIZ komisijām, pašvaldību sociālajiem dienes-
tiem, medību koordinācijas komisijām).

4. ĀCM ierobežošana (līdzekļi pašvaldībām: kārtī-
ba).

10.00–12.00 Sarunu II daļa (ZM, VARAM un LPS)

1. Zemes politika (LIZ komisijas, zemes reformas 
pabeigšana, MK noteikumu izstrādes gaita).

2. Publisko ūdeņu politika (pašvaldības – ūdeņu 
valdītājas, traucēkļi realizēt savas tiesības).

3. Kopdarbība (pašvaldību iespējas reāli atbalstīt 
uzņēmējdarbību).

4. Meliorācija (pašvaldību un valsts nozīmes me-
liorācija sistēmas un vides ierobežojumi).

5. Zemes dzīles (kūdra un purvu apsaimniekošana, 
grants, smilts u.c. karjeri, to rekultivācija, pētīju-
mi un dati, to pieejamība).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Tehnisko problēmu komitejas 
Informātikas jautājumu apakškomitejas 
sēde

Sēde notiks 24. maijā plkst. 10 Ādažu novada do-
mes sēžu zālē Ādažos, Gaujas ielā 33A.

Darba kārtībā:

1. Būvniecības informācijas sistēma: Ādažu nova-
da pieredze un sistēmas attīstības plāni (Ādažu 
novada domes pārstāvji un Andriāns Jankovskis, 
EM Administratīvā departamenta Būvniecības 
informācijas sistēmas projekta nodaļas vadītājs).

2. Ādažu novada domes pieredze TAPIS un ĢIS iz-
mantošanā (Ādažu novada domes pārstāvji).

Tiks apspriesti ar IT saistīti jautājumi, kā arī būs 
iespēja uzklausīt Ādažu labās pieredzes stāstus. 
Aiciniet uz sanāksmi arī savus kolēģus, atbilstošās 
jomas speciālistus!

Tā kā tā ir izbraukuma sēde un tiešraides nodro-
šinājuma nebūs, tad lūdzam reģistrēties uz sēdi, 

aizpildot nelielu pieteikuma anketu LPS mājaslapas 
sadaļā “Semināri un video – reģistrācijas” vai se-
kojot šai saitei http://www.lps.lv/lv/seminari-un-
video/registracijas.

Sēdes darba kārtībā iespējami papildinājumi un la-
bojumi. Jaunākā sēdes darba kārtība publicēta LPS 
komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

- jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm adresēm: 
http://ej.uz/komiteju vai http://www.onecrm.
lv/LPS/OneMeetingPortal/;

- jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums no-
sūtīti e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv);

- kad atveras portāls, izvēlieties sadaļu “Manas 
sēdes”;

- izvēlieties aktīvo sēdi ar komitejas nosaukumu.

Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sa-
nāksmēm un citiem notikumiem varat atrast inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/registracijas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/registracijas
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv


LPS un Veselības ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiks 25. maijā plkst. 10.00 LPS mītnē 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

10.00–10.10 Sarunu atklāšana (LPS priekšsēža un 
veselības ministra uzrunas).

10.10–10.55 Valdības rīcības plāna projektā ie-
kļautie pasākumi veselības jomā (t.sk. obligātās 
veselības aprūpes sistēmas modelis un valsts ap-
maksāto pakalpojumu grozs) (ziņo VM, un diskusi-
jā piedalās VM, LPS un pašvaldības).

10.55–11.35 Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda aktualitātes:

	veselības infrastruktūras attīstība;

	veselības veicināšanas un slimību profilakses 

aktivitātes (ziņo VM, un diskusijā piedalās LPS un 
pašvaldības).

11.35–12.00 Pārtraukums

12.00–13.20 Veselības aprūpes aktuālākie jautā-
jumi:

	topošo ārstu un rezidentu apmācības un darba 
iespējas reģionos;

	veselības pakalpojumu nodrošināšana deinsti-
tucionalizācijas procesā;

	situācija onkoloģisko slimību jomā;

	ģimenes ārstu sistēmas finansējums un izaicinā-
jumi/problēmas.

Par katru jautājumu viedokli izsaka VM, un diskusi-
jā piedalās LPS un pašvaldības.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 31. maijā plkst. 10.00 LPS mītnē Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Finanšu ministrijas konstatētajām problē-
mām pašvaldību budžeta plānošanā un izpildē.

Piedalīsies: 

-	 FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzī-
bas un finansēšanas departamenta direktore 
Inta Komisare;

-	 FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzī-
bas un finansēšanas departamenta direkto-
res vietniece Baiba Tisenkopfa;

-	 FM Finanšu vadības un metodoloģijas depar-
tamenta direktore Daiga Gulbe;

-	 FM Finanšu vadības un metodoloģijas depar-
tamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas va-
dītāja Ludmila Jevčuka.

2. Par VID statistikas datu nodošanu pašvaldībām.

Uzaicināti VID un VARAM pārstāvji.

MK 14.04.2015. sēdes protokola nr. 20 45. § 
2. punkts paredz MK 23.09.2014. sēdes proto-
kollēmuma (prot. nr. 50, 45. §) “Informatīvais 
ziņojums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieskaitīšanas kārtības maiņu”” 5. punktu izteikt 
šādā redakcijā:

“5. Valsts ieņēmumu dienestam sadarbībā ar 
pašvaldībām izvērtēt tā rīcībā esošos datus, ku-
rus iespējams, neveicot grozījumus normatīvajos 
aktos, vēl papildus nodot pašvaldībām, ievērojot 
Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteik-
to un Informatīvajā ziņojumā iekļautos Tieslie-
tu ministrijas, Datu valsts inspekcijas un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
vērtējumus, un nodrošināt iespēju pēc pašvaldī-
bu iniciatīvas nepieciešamības gadījumā precizēt 
noslēgtos savstarpējās sadarbības līgumus;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību sa-
vienību izvērtēt iespēju realizēt centralizētu sa-
darbības modeli informācijas un komunikācijas 



tehnoloģiju projektu ietvarā darbam ar pašval-
dībām, identificējot vienu potenciālo sadarbības 
partneri, kurš varētu pārstāvēt visu pašvaldību 
intereses informācijas un komunikācijas tehno-
loģiju projektu realizācijai, kuram būtu pietie-
koša informācijas tehnoloģiju kompetence, kā 
arī pietiekoša kompetence pašvaldību biznesa 
procesos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 5. jūnijam iesniegt Ministru kabine-
tā atbilstošus priekšlikumus grozījumiem likumā 
“Par pašvaldībām”, paredzot Ministru kabine-
tam noteikt datu apjomu, ko pašvaldības iegūst 
no valsts informācijas sistēmām pašvaldību 
funkciju nodrošināšanai, un datu aprites kārtī-
bu.”

3. Par aktuālajiem datiem par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa (IIN) parādiem budžetam, to struk-
tūru, rašanās iemesliem un VID veiktajām darbī-
bām IIN parādu piedziņā.

Uzaicināti VID pārstāvji.

4. Dažādi.

Ņemot vērā jautājumu aktualitāti, esam nolēmuši 
arī šoreiz komitejas sēdes tiešraidi nodrošināt LPS 
mājaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas. 
Visi interesenti to varēs vērot šeit: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat atrast interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 10. jūnijā plkst. 10.30 Kārsavā, 
Vienības ielā 99, Kārsavas Mūzikas un mākslas sko-
lā.

9.15–10.30 Sagaidīšana Kārsavas Mūzikas un 
mākslas skolā (kafijas pauze un uzkodas)

10.30–10.40 Kārsavas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājas Ināras Silickas uzruna

10.40–11.00 Kārsavas novada prezentācija 
(izpilddirektors Toms Vorkalis)

11.00–11.20 Valsts robežsardzes prezentācija

11.20–12.00 Latvijas Republikas Zemessar-
dzes prezentācija, Jaunsardzes prezentācija

12.00–13.20 Publiskā iepirkuma likuma grozī-
jumi

13.30–14.00 “Latgolys šmakovkys” dedzinā-
tavas apskate un degustācija

14.00–15.00 Pusdienas Malnavas muižā

15.00–18.30 Novada apskate

Dalības maksa – 12 eiro (par katru dalībnieku virs 
noteiktās kvotas sedz pašvaldība). Pieteikšanās 
obligāta līdz 1. jūnijam pa e-pastu sniedzes@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
mailto:sniedzes@lps.lv
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Pelēko toņu dominance Eiropas Komisijas 
secinājumos par situāciju Latvijā

Eiropas Komisija 18. maijā publicējusi 2016. gada 
ieteikumus konkrētām valstīm, kuros izklāstītas 
ekonomikas politikas norādes turpmākajiem 12–
18 mēnešiem. Lai gan Latvijai veltītajā dokumentā 
secināts, ka Latvijas budžets atbilst Eiropas Savie-
nības fiskālās disciplīnas noteikumiem, tomēr atzi-
numi par situāciju sociālajā un veselības aprūpes 
jomā nav iepriecinoši.

Komisija secinājusi, ka Latvijā joprojām ir viens 
no augstākajiem nabadzības riskiem un sociālās 
atstumtības līmeņiem Eiropas Savienībā, un no-
rāda, ka joprojām nav skaidra 2017. gadā plānotā 
garantētā minimālā ienākumu sliekšņa ieviešana 
un finansēšana. Tāpat Komisija vērš uzmanību, ka 
sociālās palīdzības pabalstu līmenis nav uzlabojies 
kopš 2009. gada un bezdarbnieku, jo īpaši ilgstošo, 
aktivizācijas pasākumu tvērums nav pietiekams. 
Negatīvi vērtēta arī iedzīvotāju piekļuve veselības 
aprūpes pakalpojumiem un tas, ka iedzīvotājiem 
pašiem jāveic lieli tiešie maksājumi, ņemot vērā 
mazo publisko finansējumu veselības aprūpei. Vēr-
tējot ieguldījumus un uzņēmējdarbības attīstību, 
secināts, ka to kavē nepietiekamas inovācijas, uz-
ņēmējdarbības vides trūkumi un darbaspēka apjo-
ma samazināšanās. Tāpat kā ieguldījumus kavējošs 
faktors novērtēta valsts pārvaldes neefektivitāte, 

proti, liela kadru mainība un vāja projektu vadība.

Šogad ieteikumos Latvijai Eiropas Komisija rosina 
samazināt nodokļu īpatsvaru darbaspēka izmaksās 
zemu atalgotiem darba ņēmējiem, veicot izaugsmei 
labvēlīgas pārmaiņas nodokļu jomā, proti, novirzot 
uzsvaru uz vides un īpašuma nodokļiem un uzlabojot 
nodokļu iekasēšanu. Tāpat ieteikts uzlabot sociālās 
palīdzības pabalstu līmeni un pastiprināt pasākumus, 
kas palīdz atbalsta saņēmējiem atrast un saglabāt 
darbu. Aicināts arī paātrināt profesionālās izglītības 
programmu reformu un palielināt māceklības shēmu 
piedāvājumu. Komisija iesaka arī uzlabot veselības 
aprūpes pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību. 
Izaugsmes veicināšanai aicināts stiprināt pētniecības 
iestādes un stimulēt privātos ieguldījumus inovācijās.

Latvijas Pašvaldību savienība jau rakstījusi, ka Ei-
ropas Komisija februārī publicēja 2016. gada ziņo-
jumu par Latviju, kurā analizētas ekonomiskās un 
sociālās problēmas Latvijā un panākumi, īstenojot 
2015. gadā ES Padomes pieņemtos konkrētai valstij 
adresētos ieteikumus. Šis ziņojums Eiropas pusga-
dā ļauj uzraudzīt politikas reformas un laikus norā-
dīt uz problēmām, kas dalībvalstij jārisina.

Ar Komisijas ieteikumiem Latvijai varat iepazīties 
šajā tīmekļa vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Valdība nosaka Latgales pašvaldībām 
un Alūksnes novadam plānoto ES 
finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam 
kopumā gandrīz 52 milj. eiro

17. maijā valdība atbalstīja Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomē pieņemto lēmumu par Eiro-
pas Savienības fondu finansējuma apjomu Latgales 
reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadam uzņē-
mējdarbības atbalstam infrastruktūras attīstīšanai.

Šim mērķim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) ir pieejams finansējums 52,25 miljoni eiro 
2014.–2020. gadā.

Detalizēta informācija ar katrai pašvaldībai plānoto 
finansējuma apjomu pieejama šeit: http://ieej.lv/
FyQnT.

Plānotās investīcijas ir vērstas uz darbavietu radī-
šanu un privāto investīciju piesaisti pašvaldībās. 
Valdības lēmums ir priekšnoteikums projektu ie-
sniegumu atlases uzsākšanai, lai pašvaldības varē-
tu sagatavot projektus un uzsākt uzņēmējdarbības 
attīstībai būtisku infrastruktūras projektu īstenoša-
nu, kas nozīmīgi veicinātu ekonomisko aktivitāti un 
nodarbinātību novados.

Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_latvia_lv.pdf
http://ieej.lv/FyQnT
http://ieej.lv/FyQnT
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Aicina iesniegt informāciju par pašvaldību 
un NVO pasākumiem jauniešiem vasaras 
mēnešos

Aicinām maijā kopējam pasākumu plānam iesniegt 
informāciju par pasākumiem, aizpildot šo veidlapu: 
https://docs.google.com/forms/d/1VirWi6wlF6Iy-
w M l I k t U s q 9 G S 3 7 N u l f u Te m n 9 G j Z 5 2 I /

viewform?c=0&w=1.

Pasākumu kalendārs tiks publicēts portālā jaunat-
neslietas.lv, sociālajos tīklos, LPS interneta vietnē 
www.lps.lv un reģionālajās ziņās.

Marika Arkliņa,
IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 

pārvaldes vecākā referente

Jaunieši aicināti piedalīties strukturētā 
dialoga Rīgas reģionālajā konferencē

6. jūnijā plkst. 12.20 Rīgā (Rīgas domē Rātslaukumā 1, 
508. telpā) notiks strukturētā dialoga Rīgas reģionālā 
konference. Konferencē aicināti piedalīties jaunieši, 
pašvaldību lēmumu pieņēmēji un organizāciju pār-
stāvji, lai diskutētu par vienotu un iekļaujošu Eiropu!

Konferences galvenā tēma: “Veicināt visu jauniešu 
iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar 
moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Konferen-
cē tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no noti-
kušajām diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

Elektroniskā pieteikšanās konferencei: http://ejuz.
lv/konference2016riga.

27. maijā notiks Sēlijas 8. kongress Pasākuma programma: http://jaunjelgava.lv/index.
php/event/viii-selijas-kongress/?instance_id=290.

Latvijas platforma attīstības sadarbībai piedāvā 
interaktīvu telti ar radošo darbnīcu gan pieaugu-
šajiem, gan bērniem, filmu demonstrēšanu, galda 

spēlēm, diskusijām un interesantu izstādi. Plašāka 
informācija: www.lapas.lv.

https://docs.google.com/forms/d/1VirWi6wlF6Iy-wMlIktUsq9GS37NulfuTemn9GjZ52I/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1VirWi6wlF6Iy-wMlIktUsq9GS37NulfuTemn9GjZ52I/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1VirWi6wlF6Iy-wMlIktUsq9GS37NulfuTemn9GjZ52I/viewform?c=0&w=1
http://ejuz.lv/konference2016riga
http://ejuz.lv/konference2016riga
http://jaunjelgava.lv/index.php/event/viii-selijas-kongress/?instance_id=290
http://jaunjelgava.lv/index.php/event/viii-selijas-kongress/?instance_id=290
http://www.lapas.lv/
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“Jāņa Dūmiņa diena: iedvesmas stāsts”

Biedrība “Maestro Jāņa Dūmiņa piemiņas atbalstī-
šanai” sadarbībā ar RTU Absolventu asociāciju ir 
sākusi īstenot Gruzijas–Latvijas kultūras un mākslas 

projektu “Jāņa Dūmiņa diena: iedvesmas stāsts”. 
Pirmais tā pasākums noritēja 30. martā Cēsīs.

Plašāka informācija: http://www.dumins.lv/#/pro-
jects/.

Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda 
publicitātes vadlīnijas

Plašāka informācija: 2. pielikumā un 3. pielikumā.

Priekšlikumu sniegšanai – Piekrastes plānojuma 
pilnveidotā redakcija, 4. pielikums.

Par Informācijas sabiedrības pamatnostādnēs 
2014.–2020. gadam plānoto Ekonomikas minis-
trijas un Centrālās statistikas pārvaldes pasākumu 
“Oficiālās statistikas portāls”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par mi-
nimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzde-
vumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumu būtiskajiem noteikumiem”, 6. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Lab-
klājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi”, 

7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samak-
sai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Ped agogu 
darba samaksas noteikumi”, 8. pielikums.

VSS-394, Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””, 9. pielikums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Pašvaldību dar-
biniekiem – LPS nesaskaņojumi.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-447 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS-448 – Likumprojekts “Grozījumi Informācijas 
tehnoloģiju drošības likumā”

VSS-458 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemes vie-

nības nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-461 – Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās 
vērtības nodokļa likumā”

VSS-450 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 

http://www.dumins.lv/#/projects/
http://www.dumins.lv/#/projects/
http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389558
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389558
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389545
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p2.doc
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_19_p9.pdf


nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina 
izglītības ieguves iespējas”

VSS-451 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglī-
tības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas no-
teikumi”

VSS-456 – Noteikumu projekts “Eiropas Globalizā-
cijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas 
un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
īstenošanai”

VSS-457 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbi-

nāto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īs-
tenošanas noteikumi”

VSS-467 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdīju-
mā”

VSS-442 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr.928 
“Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašval-
dību apbalvojumi””

VSS-465 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.54 Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī, 
nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-466 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodoša-
nu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

ŠONEDĒĻ

“Ciemgaļu mežābeles performance 2016” 
Turlavā

26. maijā Kuldīgas novada Turlavas pagastā pie 
trīssimtgadīgā dižkoka – Ciemgaļu mežābeles – no-
risināsies plenērs radošā gaisotnē “Ciemgaļu mež
ābeles performance”, uz kuru aicināti Ciemgaļu 
mežābeles popularizētāji, dabas draugi un ikviens, 
kurš dzejo, glezno, komponē, ada, auž, izšuj, foto-
grafē vai citādi rada, lai iedvesmotos un radītu ko 
paliekošu par seno Ciemgaļu mežābeli – šobrīd ce-
turto dižāko ābeli Latvijā.
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NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Koru sadziedāšanās Ķekavā

27. maijā Ķekavā notiks septiņu novadu skolu koru 
sadziedāšanās koncerts “Skaņā dziesmā vesels 
gars”, kurā piedalīsies 18 koru, pulcējot uz skatu-

ves gandrīz 700 skolēnu no Ķekavas, Siguldas, Olai-
nes, Garkalnes, Ikšķiles, Salaspils un Līgatnes nova-
da. Pirms lielā sadziedāšanās koncerta dalībnieki 
dosies svētku gājienā no Ķekavas Mūzikas skolas uz 
ābeļdārzu.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389563


Liepājā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016” 27. un 28. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā notiks 
“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016” un sadarbībā 
ar laikrakstu “Dienas Bizness” organizētais Biznesa 
iespēju forums. Pasākuma apmeklētājus priecēs 
arī kultūras programma, kurā varēs izbaudīt zīmola 
“Latvijas labums” aktivitātes, kā arī visa Kurzemes 
reģiona kolektīvu uzstāšanās. Neatņemama pasā-
kuma daļa būs “Latvijas labuma” degustācijas, kā 
arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš.
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Grobiņas pilsētas svētki un vikingu 
festivāls “SEEBURG 2016”

Šogad 21. reizi grobiņnieki un Grobiņas viesi svi-
nēs savus svētkus, un jau sesto reizi notiks nu jau 
starptautiska mēroga un kvalitātes vikingu festi-
vāls “SEEBURG 2016”.

Svētki sāksies 27. maija vakarā ar svinīgu svētku 
gājienu, kas būs krāšņa cepuru parāde. Gājiens no-
slēgsies Grobiņas pilskalnā, kur visus sagaidīs her-
cogs Jēkabs. Pulksten 21:00 sāksies grupas “Mu-
siqq” akustikās programmas koncerts “Silta sirds”. 

Pēc koncerta svētku dalībnieki varēs piedalīties 
nakts orientēšanās sacensībās. Piektdienas vakaru 
noslēgs “Svētku mielasts” pie “ICafe”.

28. maijā dzīvās vēstures festivālā “SEERBUG 2016” 
apmeklētāji sastaps kuršu vikingus, amatniekus, 
mājražotājus, daiļamata meistarus, folkloras kopas 
un mūzikas grupas. Plkst. 13:00 klāsies Valhallas 
galds – būs iespēja mieloties kopā ar vikingu kau-
jiniekiem. Visas dienas garumā promenādē nori-
sināsies amatnieku tirgus un amatnieku prasmju 
demonstrējumi, būs ielu muzikantu priekšnesu-
mi, nav piemirsts arī par sporta aktivitātēm. Sākot 
no plkst. 16, pilsētu ieskandinās novada dziedošo 
kolektīvu koncerts “Mēs – Grobiņai”. Tradicionāli 
321. gadadienas svinības noslēgsies ar lieluzvedu-
mu uz Grobiņas ūdenskrātuves pussalas “Pilskalna 
mistērijas”.

Svētdien, 29. maijā, sporta stadionā notiks tradi-
cionālā suņu izstāde un ekspertīze ringā, paraugde-
monstrējumi, suņu apmācība un sacensības. Plkst. 
16:00 ev. lut. baznīcā izskanēs koncerts “Ar saknēm 
debesīs...”, kurā piedalīsies draudžu muzikālie ko-
lektīvi.

Kandavas novada svētki “Lustīga 
dzīvošana 2016”

Kandavas novada svētki šogad notiks trīs die-
nas – 27., 28. un 29. maijā. Pirmajā dienā Kanda-
vas novada muzejā būs zinātniska konference par 
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saviesīgu dzīvi un izklaidēm hercoga Jēkaba laikā 
un VakarĒšana krodziņā–promenādē ar koncert-
programmu “Vasks un uguns”. Svētku otrajā dienā 
ieplānota plaša programma: Z. Piņķa piemiņas tur-
nīrs makšķerēšanā ar naglu un A. Oša kausa izcīņa 
spiningošanā, fotoorientēšanās ar uzdevumiem 
“Iezīmēts Kandavā”, svētku gājiens, amatnieku 
saiets, koncerti un citas aktivitātes. Svētku trešā 
diena veltīta sportam – interesentus un skatītājus 
gaida radiovadāmo auto rallijs “Spied grīdā!”, Lat-
vijas 2016. gada čempionāts orientēšanās sprinta 
stafetē un III Kandavas pīlīšu regate.

“Suitu rausim svētki” Alsungā

28. maijā vēl nebijuši svētki notiks Alsungas pils pa-

galmā, kur pasākuma īpašās viešņas un suitu raušu 
vērtētājas būs “Īstās latvju saimnieces” no TV šova. 
Pasākums sāksies ar amatnieku un mājražotāju tir-
gu un suitu rauša svētku svinīgo atklāšanu, kam se-
kos koncerts ar suitu sievu, suitu vīru, “Suitiņu” u.c. 
piedalīšanos, raušu gatavošanas meistarklase un 
dažādi konkursi. Tāpat paredzēta tērpu pielaikoša-
na un fotografēšanās Barbaras fon Šverinas budu-
ārā Alsungas pilī, orientēšanās sacensības bērniem 
un jauniešiem “Aizbēgušajam rausim pa pēdām”, 
radošās seno rotaļlietu darbnīcas un izrādīšanās 
velobrauciens. Noslēgumā tiks godinātas labāko 
raušu saimnieces, un visi varēs priecāties svētku 
koncertā un “Burkānballē”.

Kuldīgas velofestivāls

Kuldīgā 28. maijā notiks lielākais nekomerciālais 
velofestivāls Latvijā. Tas norisināsies jau devīto 
gadu, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu un “zaļo” 
domāšanu. Šogad paredzēti trīs dažādu garumu 
maršruti, kas vedīs pa Riežupes dabas parku, Ven-
tas ieleju un Maņģenes mežiem. Maršrutu garumi 
ir 12, 25 un 40 km. Notiks arī tradicionālais nakts 
brauciens, kura noslēgums paredzēts Pilsētas dār-
zā, kur gaidīs dienas brauciena videoreportāža, 
nakts brauciena tiešraide, spožāko brauciena dalīb-
nieku parāde, nakts kino programma un koncerts.
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“Nūjosim Āraišos” pieneņu ziedēšanas laikā!

28. maijā pieneņu ziedēšanas laikā Amatas no-
vadā notiks nūjošanas pārgājiens “Nūjosim Ārai-
šos!”. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties vienu no 
trim dažādas fiziskās sagatavotības distancēm – 
“Atpūtas apli” (5 km), “Veselības apli” (15 km) 
un “Izturības pārgājienu” (21 km) profesionāliem 
nūjotājiem. Atgriežoties Ezerpilī, nūjotājus gaidīs 
Āraišu vējdzirnavu spēka putra, mūzika un omulīga 
atmosfēra, kā arī būs iespējams apmeklēt Āraišu 
arheoloģisko muzejparku.

Vidzemes un Latgales koru un pūtēju 
orķestru svētki Alūksnē

28. maijā Alūksnē, Livonijas ordeņa pils ieskauta-
jā Pilssalas estrādē, notiks Vidzemes un Latgales 
koru un pūtēju orķestru svētki “Uguns sirdī kur-
sies tev”, kuros piedalīsies kopumā vairāk nekā 
2000 dalībnieku – dziedātāji un pūtēju orķestru 
mūziķi. Pēcpusdienā pūtēju orķestri iepriecinās 
alūksniešus un pilsētas viesus, muzicējot dažādos 
pilsētas skvēros. Pulksten 17:30 svētku dalībnieki 
dosies gājienā no Dārza ielas uz Pilssalas estrādi, 
kur plkst. 18:00 notiks svētku koncerts. Tajā pieda-
līsies 70 Latvijas jauktie kori un 24 pūtēju orķestri, 

Latvijas Nacio-
nālās operas un 
baleta soliste 
Marlēna Keine, 
komponists Jā-
nis Lūsēns, Jānis 
Lūsēns juniors, 
Rihards Goba, 
Harijs Gūtmanis 
un deju kolek-
tīvs “Enku dren-
ku”. Pēc koncer-
ta visi aicināti uz 
zaļumballi.

Ludzā “Latvju bērni danci vedīs”

28. maijā Ludzā pirmoreiz notiks tautas deju fes-
tivāls “Latvju bērni danci veda”. Uz to ieradīsies 
4769 dejotāji no visas Latvijas. Svētkos piedalīsies 
253 kolektīvi no 32 novadiem un sešām pilsētām. 
Plānoti ielu koncerti gan Ludzā, gan arī Kārsavā un 
Zilupē, grandiozs svētku gājiens no pilskalna līdz 
parka estrādei un plašs koncerts estrādē.
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Saulkrastos 3. Latvijas tūrisma 
informācijas tirgus

28. maijā Saulkrastos notiks 3. Latvijas tūrisma in-
formācijas tirgus, kurā piedalīsies Latvijas tūrisma 
informācijas centri kopā ar sava novada mājražo-
tājiem un amatniekiem. Tūrisma informācijas cen-
triem būs iespēja apmeklētājus iepazīstināt ar savu 
novadu aktuālākajiem piedāvājumiem – apskates 
vietām, naktsmītnēm, ēdināšanu un citiem brīv-
dienu piedāvājumiem, savukārt apmeklētājiem šis 
būs ērts vienotas informācijas iegūšanas veids. Tā-
pat ikviens varēs baudīt dažādu novadu muzikālos 
priekšnesumus un piedalīties veloparādē “Re, kā 
nu rullējam no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kur-
zemes!”. Līdztekus tirgum notiks arī tradicionālais 
Saulkrastu vasaras sezonas atklāšanas pasākums 
“Ieripo Saulkrastu vasarā!”.

Grandioza diennakts programma Gaujas 
svētkos Ādažos 28. maijā

Intars Busulis ar “Abonementa orķestri”, “Labvēlīgais 
tips”, Uldis Marhilēvičs, Ainars Mielavs un “Pārcēlā-

ji”, Aija Andrejeva, Ivo Fomins, Nacionālo bruņoto 
spēku bigbends un Andžeja Grauda bungu šovs – 
tas viss grandiozā programmā Gaujas svētkos Āda-
žos 28. maijā! Svētku dalībniekus gaida Gaisa spēku 
aviācijas eskadriļas paraugdemonstrējumi, helikop-
tera nolaišanās, Nacionālo bruņoto spēku militārās 
tehnikas parāde, strūklakas atklāšana, pavasara tir-
gus, pludmales teniss, gardēžu aleja, čipsu pilsēta, 
brīvdabas grāmatplaukts un daudz citu pārsteigumu. 
Svētku gājienā ādažnieki leposies ar to, kas Ādažus 
dara stiprus, – ar Ādažu iedzīvotājiem, skolēniem, 
skolotājiem, uzņēmējiem un daudziem citiem. Spor-
ta un foto entuziasti varēs izmēģināt spēkus “Stikla 
skrējienā” jeb fotoorientēšanās sacensībās. Pa izgais-
moto Gaujas aizsargdambi ādažnieki un viesi dosies 
līdz Gaujas tiltam, kas ir arī Gaujas svētku simbols, jo 
svētku mērķis – izveidot tiltu no sirds uz sirdi!

Latvijas skolu teātru parāde “Teatrons 2016”

28. un 29. maijā Valmierā norisināsies Latvijas sko-
lu teātru parāde “Teatrons 2016”, kurā piedalīsies 

Latvijas skolu teātru izrādes (19), mazo formu izrā-
des (8) un “Teātra sports” valsts turnīra dalībnieki 
(28). Kopumā “Teatrona 2016” laikā būs skatāmas 
gandrīz 29 dažādas izrādes, ko piedāvās noskatīties 
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Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru 
kolektīvi, pulciņi un studijas no Valmieras, Jaunjel-
gavas, Vangažiem, Rūjienas, Rīgas, Mālpils, Limba-
žiem, Daugavpils, Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes, Jelga-

vas, Staļģenes, Druvas, Madonas, Liezēres, Tirzas, 
Preiļiem, Praulienas, Smiltenes, Eglaines, Druvie-
nas un Berģiem. Savukārt no 2. līdz 4. jūnijam teāt-
ru izrāžu parāde gaidāma arī Liepājā.

Jau 15. Turlavas skrējiens!

Svētdien, 29. maijā, Kuldīgas novada Turlavas pagas-
tā “Dižgaiļu parka” estrādē jau piecpadsmito reizi no-
risināsies Turlavas skrējiens, kurā piedalīsies sportisti 

no visas Latvijas. Sacensības notiks astoņās vecuma 
grupās. Tautas klases skrējējiem un nūjotājiem tiek 
piedāvāta 1,2 km distance (viens aplis). Sacensību 
organizētāji aicina arī pievērst uzmanību vizuālajam 
noformējumam par tēmu “Jubilejas skrējiens”.

Jaunnedēļ

Daugavpils pilsētas svētki

Daugavpils pilsētas svētki šogad būs veltīti ģime-
nei un norisināsies no 30. maija līdz 5. jūnijam. 
Nedēļas garumā pilsētu piepildīs koncerti uz da-
žādām koncertskatuvēm mikrorajonos, 3. jūnijā 
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 
pagalmā un 4. jūnijā Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzejā, Dubrovina parkā, Rīgas ielas 
skulptūrdārzā un Viestura un Rīgas ielas krustoju-
mā. Savukārt 5. jūnijā aktīvās atpūtas dalībnieki ai-
cināti uz sporta dienu Vienības laukumā un pilsētas 

svētku noslēgumu. Sestdien, 4. jūnijā, norisināsies 
arī svētku gājiens.

Madonas pilsētas svētki

Šogad Madona atzīmē 90 gadu 
jubileju, un pilsētas svētki tiks 
svinēti no 1. līdz 5. jūnijam, 
sākot ar lielo Dziesmu dienu, 
kurā piedalīsies teju 900 dalīb-
nieku, un beidzot ar maestro 

Raimonda Paula lielkoncertu. Teju visas lielākās ak-
tivitātes notiks Saieta laukumā. Tāpat gaidāmi dažā-
di lielāki un mazāki jaunumi, piemēram, “Dziesmu 
diena”, ratu sacensības “Ripo raiti”, pastaigu ceļš 
“Dzīvie logi”, balle ar Madonas pūtēju orķestri, Gril-

la un alus skvēriņš u.c. Madonas pilsētas svētki tiks 
atklāti 1. jūnijā Saieta laukumā plkst. 18:00 ar vērie-
nīgu koru koncertu “Dziesmu diena Madonā” – Lat-
vijas pirmajiem skolēnu dziedāšanas svētkiem 150! 
Pēc koncerta turpat notiks danču vakars ar folkloras 
kopu “Rikši”. 2. jūnijā pilsētā gaidāmās kristīgās akti-
vitātes, bet 3. jūnijā – pasākums “Madona pasaulē, 
pasaule Madonā” un zaļumballe Madonas orķestra 
muzikālajā pavadījumā. Sestdien plkst. 11:00 Saie-
ta laukumā notiks Enduro motociklu Baltijas čem-
pionāta atklāšanas pasākums un motociklu parāde. 
Stundu vēlāk turpat sāksies “Deju maratons”, kurā 
piedalīsies Madonas novada un pārnovadu tautas 
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un mūsdienu deju kolektīvi. Plkst. 14:00 atklās 
Madonas mākslinieku un fotogrāfa Andreja Gran-
ta izstādi “Tikšanās”. Gaidāmi dažādi izklaides un 
atpūtas pasākumi ģimenēm – izstādes, laivu brau-
cieni, izjādes ar zirgiem, radošās darbnīcas, ielu ak-
tivitātes u.c. Tāpat notiks tradicionālais amatnieku 
tirdziņš. Arī pastaiga pa Madonu būs krietni vien in-
teresantāka, jo vakarā vairāki pilsētas namu logi un 
skatlogi pārvērtīsies par “skatuvēm”, kurās darbo-

sies mākslinieki, notiks performances un tiks izstā-
dītas gleznas. Tāpat visas dienas garumā paredzētas 
sporta aktivitātes – Madonas novada atklātais čem-
pionāts spiešanā guļus; “Latvijas spēcīgākā pilsēta”, 
kurā spēkus svaru stieņa spiešanā varēs izmēģināt 
ikviens; simultānspēle dambretē. Sestdienas aktivi-
tātes noslēgsies ar lielo pilsētas svētku balli. 5. jūni-
jā gaidāms lielākais kultūras notikums – lielkoncerts 
“Raimondam Paulam 80. Madonai 90”.

“Sējā prieks ikkatra sejā!”

3. un 4. jūnijā Sējas novada dienās “Sējā prieks 
ikkatra sejā!” uzmanību piesaistīs radošās darb-
nīcas bērniem, piepūšamās atrakcijas, pirmsskolas 
un skolas vecuma bērnu koncerts “Mirklis pļavā”, 
sporta aktivitātes brīvā dabā, lauksaimnieku māj-
ražotāju un amatnieku tirdziņš, amatiermākslas ko-
lektīvu koncerts, profesionālu mākslinieku koncerts 
“Trīs tenori” un zaļumballe ar grupu “Mustangs”.

Starptautisks pludmales skrējiens Ventspilī

4. jūnijā Ventspilī notiks grandiozs sporta un ve-

selīga dzīvesveida pasākums “Nikos Baltic Run” – 
starptautisks pludmales skrējiens, kas norisināsies 
Zilā karoga pacelšanas svētkos. Skrējienu organizē 
SIA “Nikos Travel” sadarbībā ar Ventspils pilsētas 
domi, Ventspils maratona klubu un Ventspils tūris-
ma informācijas centru. Organizatori aicina piedalī-
ties visu ģimeni – gan tos, kas ar sportu nodarbojas 
profesionāli, gan tos, kam tas ir tikai vaļasprieks un 
enerģijas avots. Distances būs sagatavotas ikviena 
spējām – 10 km distance profesionāļiem, 5 km – 
entuziastiem, kā arī īpašā 0,5 km bērnu distance.

Rundāles novada svētki

htt p : / / w w w. r u n d a l e . l v / u p l o a d s /a r t i c l e _
images/51c6be6e-4a00-2427.jpg

Šogad Rundāles novada svētki, kas tiks atzīmēti 
4. jūnijā Rundāles pils dārzā, būs veltīti upju un jū-

ras tēmai, izceļot ūdens nozīmi daudzu tautu kultū-
rā. Tiem dots nosaukums “Visas upes tek uz jūru”.

Svētku gājiens sāksies pie Pilsrundāles vidusskolas. 
Tajā aicinātas piedalīties novada iedzīvotāju gru-
pas, draugi, darba kolēģi, amatierkopas un visi svēt-
ku viesi. Gājiena dalībnieku kolektīvu noformējuma 

http://www.seja.lv/aktualitates/702-seja-prieks-ik-katra-seja
http://www.rundale.lv/uploads/article_images/51c6be6e-4a00-2427.jpg
http://www.rundale.lv/uploads/article_images/51c6be6e-4a00-2427.jpg
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atbilstību svētku vadmotīvam un izdomu vērtēs 
žūrija, kas arī noteiks uzvarētājus un balvu iegu-
vējus. Svētku koncerts Rundāles pils dārzā sāksies 
pulksten 17:00. Mijoties pašmāju, draugu no Lie-
tuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un citu aicināto viesu 
priekšnesumiem, uz skatuves tiks izdzīvots stāsts, 

kas simboliski atklās ceļojumu no pavisam maza 
strauta līdz okeānam, ūdens maģisko spēku un 
ceļu mājup. Līdztekus koncertam pils dārzā darbo-
sies dažādas radošās darbnīcas un tirgotāju ieliņa. 
Svētki noslēgsies ar zaļumballi pie Pilsrundāles vi-
dusskolas un svētku uguņošanu.

Ziņas sagatavojuši Sandra Brantevica, Vineta Bērziņa, Rūta Grikmane, Valērijs Liepa, Jana Bergmane, 
Indra Paseka, Evita Aploka, Svetlana Rimša, Gita Memmēna, Monika Griezne, Justīne Deičmane, 

Džanita Freija un Kristīne Kociņa

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
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