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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē diskutē par pašvaldību budžetu

31. maijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, kurā 
tika skatīti šādi jautājumi: par Finanšu ministrijas 
(FM) konstatētajām problēmām pašvaldību budže-
ta plānošanā un izpildē; par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa izpildi 2016. gada 5 mēnešos; par VID sta-
tistikas datu nodošanu pašvaldībām un par aktu-
ālajiem datiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
parādiem budžetam, to struktūru, rašanās iemes-
liem un VID veiktajām darbībām nodokļa parādu 
piedziņā.

FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un 
finansēšanas departamenta direktores vietniece 
Baiba Tisenkopfa, stāstot par konstatētajām pro

blēmām pašvaldību budžeta plānošanā un izpildē, 
vērsa uzmanību uz to, ka ministrija, izmantojot 
Valsts kasē iesniegtos oficiālos mēneša pārskatus, 
analizē pašvaldību finansiālo darbību un rezultātā 
tiek sagatavoti analītiskie materiāli gan par katras 
atsevišķās pašvaldības finanšu situāciju, gan par 
pašvaldību finanšu situāciju kopumā.

Pašvaldībām pārkāpumi budžeta plānošanā un iz-
pildē galvenokārt ir saistīti ar to, ka pārskatos uzrā-
dītie budžeta faktiskie izdevumi pārsniedz plānotos 
izdevumus. Turklāt lielākajā daļā gadījumu faktiskie 
izdevumi reāli nav pārsnieguši pašvaldības domes 
budžetā apstiprinātos izdevumus, bet ir radusies 
kļūda – piemēram, gatavojot pārskatus, pašvaldī-
bas iestādes izdevumus budžeta plānā uzrāda dažā-
dās detalizācijas pakāpēs, kā rezultātā, automātiski 
summējot izdevumus pa līmeņiem, apakšlīmeņos 
faktiskie izdevumi pārsniedz plānotos. FM pārstāv-
ji komitejas sēdē izteica vēlmi, lai Valsts kasē ie-
sniedzamajos pārskatos visas pašvaldības budžeta 
plānu uzrādītu vienādā detalizācijas pakāpē, proti, 
divās koda zīmēs. Tika norādīts, ka dažādās deta-
lizācijas pakāpes pārskatos plāna daļā neļauj kva-
litatīvi analizēt pašvaldību finansiālo darbību. 2% 
pašvaldību ieņēmumu plānu un 12% pašvaldību 
izdevumu plānu uzrāda vienā zīmē. FM pārstāvji 
aicināja pašvaldības izteikt viedokli par optimālo 
budžeta plāna detalizācijas pakāpi. Vienlaikus gan 
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tika norādīts, ka, pārskatos budžeta plānu uzrādot 
divās koda zīmēs, ministrija uzskatīs par pārkāpu-
mu faktisko izdevumu pārsniegumu par plānu jeb-
kurā līmenī, un šādā situācijā pašvaldībai var ras-
ties problēmas iegūt atļauju ņemt aizņēmumu un 
sniegt galvojumu.

Ministrijas pārstāvji arī vēlējās dzirdēt pašvaldību 
viedokli par pamatbudžeta un speciālā budžeta 
apvienošanu – proti, ministrija izteica priekšlikumu 
pašvaldībām atteikties no speciālā budžeta. Šobrīd 
sešas pašvaldības speciālā budžeta pārskatu daļēji 
ir iekļāvušas pamatbudžeta pārskatā, saglabājot ti-
kai ziedojuma un dāvinājuma pārskatu. Komitejas 
vienojās, ka LPS apkopos pašvaldību viedokļus par 
FM uzdotajiem jautājumiem.

FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un 
finansēšanas departamenta direktore Inta Komi-
sare informēja par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(IIN) izpildi 2016. gada piecos mēnešos. Pagaidām 
IIN ieņēmumu plāns izpildās “līdz ar nagiem”, taču 
tas nav saistīts ar mazākiem IIN ieņēmumiem, bet 
gan ar būtiski lielākām IIN atmaksām par attais-
notajiem izdevumiem. Atmaksu apjoms šāgada 
1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2015. gada 1. ceturk
sni ir palielinājies gandrīz divas reizes. I. Komisare 
uzsvēra, ka prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību 
budžetos ir 100% garantēti un, ja tiks konstatēta IIN 

ieņēmumu neizpilde (no gada sākuma), tad pašval-
dībām to kompensēs no valsts pamatbudžetā ie-
skaitāmās IIN daļas.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārval-
des direktors Juris Gaiķis informēja, ka maijā ir 
noslēgušās VID un LPS sarunas par pašvaldībām 
sākotnēji nododamajiem statistikas datiem, un 
tie pašvaldībām būs pieejami jau no 2017. gada. 
Pašvaldībām tiks nodoti dati par iedzīvotāju ienā-
kumiem, IIN, IIN atmaksām dažādos griezumus gan 
konkrētajā pašvaldībā, gan valstī kopumā.

VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta 
direktors Uģis Bisenieks vēl norādīja, ka VARAM 
uzdots sagatavot grozījumus likumā “Par pašvaldī-
bām”, paredzot Ministru kabinetam noteikt datu 
apjomu, ko pašvaldības iegūst no valsts informāci-
jas sistēmām pašvaldību funkciju nodrošināšanai, 
un datu aprites kārtību. Šo datu nodošanai pašval-
dībām VARAM plāno izmantot inovatīvu pieeju, kas 
līdz šim Latvijā nav bijusi, – personificēto datu ano-
nimizēšanu, ko nodrošinās VRAA, un šo datu cen-
tralizētu nodošanu pašvaldībām. VARAM plāno, ka 
attiecīgos grozījumus likumā “Par pašvaldībām” iz-
strādās līdz gada beigām.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Ligitai Ginterei pasniegts Tieslietu 
ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un 
sudraba spalva

1. jūnijā svinīgā pasākumā tika atzīmēta Latvijas 
dzimtsarakstu nodaļu sistēmas izveides 95. gada-
diena.

Svinīgā pasākumā tika pasniegti Tieslietu ministri-
jas I un II pakāpes Atzinības raksti un Goda diplo-
mi, godinot Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 
darbiniekus par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstī-
bā, ilggadēju un priekšzīmīgu darbu.

Gadadienas pasākumos īpaši tiks godinātas dzimt-
sarakstu nodaļu pārstāves, Triju Zvaigžņu ordeņa 
un Atzinības krusta kavalieres, kas ieguvušas aug-
stākos valsts apbalvojumus un aktīvās darba gaitas 

jau ir beigušas.

Apsveicot pašreizējos un bijušos dzimtsarakstu sis-
tēmas darbiniekus 95. gadadienā, tieslietu ministrs 
Dzintars Rasnačs uzsver viņu būtisko lomu svarīgos 
brīžos ikviena cilvēka dzīvē. Ar saviem lēmumiem 
dzimtsarakstu nodaļu darbinieki ietekmē mūsu tie-
sību un pienākumu realizāciju, tāpēc šodien piere-
dzējušākie darbinieki ir pelnījuši atzinību par iegul-
dījumu dzimtsarakstu sistēmas attīstībā, tradīciju 
izkopšanā, laulības un ģimenes institūta stiprināša-
nā, norāda tieslietu ministrs.

Apbalvojamo vidū bija arī Jaunpils novada do-
mes priekšsēdētāja un LPS Izglītības un kultūras 
komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere, kurai 
tika pasniegts TM II pakāpes atzinības raksts un 
sudraba spalva par ilggadēju priekšzīmīgu un 



pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu.

Apsveicam!

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Foto: Toms Norde
Informācijas avots: Tieslietu ministrija
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MK komitejas sēdē akceptē LPS 
iebildumu, kas novērš izvairīšanos no 
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas

30. maijā LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Sanita Šķiltere piedalījās Ministru ka-
bineta komitejas (MKK) sēdē, kur tika skatīts arī 
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli””.

Izskatot likumprojektu, tika ņemti vērā LPS iebil-
dumi. S. Šķiltere pauda, ka, tā kā apbūves tiesības 
ir terminētas un pēc to beigām uz apbūves tiesību 
pamata uzceltā ēka kļūst par zemes īpašnieka īpa-
šumu, tad nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ne 
tikai par zemi, bet arī jaunuzbūvēto ēku jāmaksā 
zemes īpašniekam. TM sagatavotais priekšlikums 
radītu iespēju izvairīties no NĪN apbūves tiesību 
beigu posmā, un šo priekšlikumu, uzklausot LPS ie-
bildumus, MKK noraidīja.

NĪN ir jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam, 
tādēļ LPS lūdza likumprojektā noteikt, ka par ne-
kustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uz-

skatāms zemes īpašnieks, ja Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā uz zemesgrā-
matā ierakstīto apbūves tiesību pamata reģistrēta 
ēka vai inženierbūve, kā arī noteikt, ka NĪN par Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sis-
tēmā reģistrētu un uz apbūves tiesību pamata uz-
celtu ēku vai inženierbūvi maksā zemes īpašnieks.

Šāds risinājums nav pretrunā ne Civillikumā nostipri-
nātajām īpašuma tiesībām, ne apbūves tiesībām. Tā 
kā zemes īpašnieks savas tiesības lietot zemi nodod 
trešajai personai ar tiesībām apbūvēt viņam piede-
rošo zemi, tad zemes īpašnieks ir atbildīgs arī par to, 
kas atrodas uz zemes un kas tur ir radīts ar viņa ziņu. 
Savukārt Civillikuma 11295. panta otrajā daļā noteik-
to, ka visas uz apbūvei nodotā zemes gabala un uz 
apbūves tiesībām gulošās nastas, apgrūtinājumi un 
tā uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes apbūves tie-
sīgajam, iespējams risināt ar apbūves tiesību līgumu, 
kurā zemes īpašniekam ir tiesības prasīt NĪN maksā-
juma kompensēšanu gan par zemi, gan ēku vai inže-
nierbūvi, kas uzcelta uz apbūves tiesību pamata.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos



LPS un Tieslietu ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiek 6. jūnijā plkst. 12.00 LPS ēkā Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Finansējums funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanai.

2. Par darījumu apliecināšanas funkciju bāriņtie-
sām.

3. Par iespējamajiem grozījumiem Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā.

5. Par sadarbību/informēšanu par tiesiskā regulē-
juma aktualitātēm.

6. Zemes reformas pabeigšana.

7. Par Civillikuma pielikumu aktualizāciju.

8. Par MK 2009. gada 27. oktobra noteikumu 
nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpa-
šuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu ze-
mesgrāmatā” 10. punktu.

9. Par īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā 

saprātīgā termiņā un šādas prasības neesamī-
bas radītajām problēmām:

9.1. dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšana 
privatizācijas rezultātā;

9.2. īpašuma tiesību nostiprināšana mantoju-
ma rezultātā;

9.3. citos gadījumos.

10. Par rūpniecisko teritoriju sakārtošanu.

11. Bezsaimnieka manta.

12. Rezerves zemes fonds pašvaldībām.

13. Būvju kadastrālā uzmērīšana.

14. Pārskatīt tiesisko regulējumu, kas saistīts ar ze-
mes reformas pabeigšanu. 

15. Vērtēt tiesību aktu projektu atbilstību tiesību 
sistēmai, tajā skaitā – no pašvaldību tiesību 
spektra, piemēram, ja pašvaldībai valsts uzliek 
jaunas funkcijas, tad valstij ir jānodrošina arī iz-
pildei nepieciešamais finansējums.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos
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LPS Valdes sēde

Sēde notiks 7. jūnijā plkst. 10.00 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par LPS un ministriju sarunu norisi:

a) sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju (ziņo LPS Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas priekšsēdē-
tājs G. Kaminskis);

b) sarunas ar Labklājības ministriju (ziņo LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs A. Lācarus);

c) sarunas ar Veselības ministriju (ziņo LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs A. Lācarus).

d) sarunas ar Zemkopības ministriju un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ju (ziņo LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis).

2. Par darba grupas personālo sastāvu (ziņo LPS 
priekšsēdis A. Jaunsleinis).

3. Par finansējumu interneta pieslēgumiem pašvaldī-
bu bibliotēkās (ziņo LPS padomnieks G. Krasovskis).

4. Dažāda informācija.
Olga Kokāne,

LPS priekšsēža padomniece

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK



Videokonference–seminārs “ES fondu 
projektu e-vide un tās lietošana”

LPS sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru (CFLA) aicina uz videokonferenci–semināru 
“ES fondu projektu evide un tās lietošana”, kas no-
tiks 7. jūnijā plkst. 13.00–15.00 LPS ēkā Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

Apskatāmie jautājumi:

1) kas ir ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda projektu evide;

2) kas un kā var kļūt par tās lietotāju;

3) dažādu līmeņu lietotāja tiesības – kā tās definēt;

4)  projektu iesniegšana evidē;

5)  evides priekšrocības projektu vadībā un doku-
mentu iesniegšana;

6) sistēmas demonstrējums u.c.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka 9.2.4.2. pasākumā 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei” pašvaldību projektu 
pieteikumi būs jāiesniedz CFLA, izmantojot ES fon-
du projektu evidi. Tādēļ pašvaldībām, it īpaši tām, 
kuras vēl nelieto šo evidi, bet plāno pretendēt uz 
finansējumu, seminārā sniegtā informācija ir ļoti 
aktuāla. Jāņem vērā arī, ka šis nav vienīgais pasā-
kums, kurā projektu pieteikumi būs jāiesniedz evi-
dē.

Videokonference būs skatāma http://www.lps.lv/
lv/seminariunvideo/tiesraide/, un jautājumus va-
rēs uzdot, sūtot epastā uz tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties piedalīties klātienē, lūdzam informāciju 
par dalībnieku (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, 
kontaktinformācija) līdz 6. jūnija plkst. 12.00 iesūtīt 
epastā: Ilze.Rudzite@lps.lv. Tā kā vietu skaits klā-
tienes dalībai ir ierobežots, pieteikumi tiks izskatīti 
to saņemšanas secībā.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS un Satiksmes ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiks 8. jūnijā plkst. 11.00 LPS ēkā Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

Sabiedriskais transports

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu orga-
nizāciju 2016. gadā, par finansējumu reģionālo, 
dzelzceļa un pilsētu maršrutiem.

2. Skolēnu pārvadājumu problemātika, pašvaldī-
bu, plānošanas reģionu un VSIA “Autotranspor-
ta direkcija” sadarbība skolēnu pārvadājumu 
organizēšanā.

3. Par paredzamajiem pasākumiem atvieglojumu 
administrēšanas kārtības precizēšanā sabiedris-
kajā transportā pārvadāto personu uzskaites un 
identificēšanas problēmu risināšanai.

4. Par autoostu darbību regulējošo normatīvo aktu 
grozījumiem saskaņā ar paredzētājām refor-
mām autoostu darbībā.

5. Par taksometru nozares sakārtošanu, mazinot 
ēnu ekonomikas īpatsvaru šajā nozarē.

Autoceļi

1. Valsts un pašvaldību autoceļu finansējums no 
valsts pamatbudžeta:

1.1. valsts pamatbudžeta finansējums 2016. gadā 
un vidējā termiņa budžetā 2017., 2018. un 
2019. gadam;

1.2. Satiksmes ministrijas un LPS pozīcija valsts un 
pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansējuma 
pamatotībai saistībā ar valdības deklarācijā 
noteikto – par prognozējamu un ilgtspējīgu 
transporta infrastruktūras finansējuma mo-
deli;

1.3. pašvaldību mērķdotāciju apjoms un sadalī-
jums saistībā ar Valsts kontroles 2016. gada 
revīzijas ziņojumā “Vai īstenotā valsts un paš-
valdību politika ir veicinājusi pašvaldību ceļu 
un ielu attīstību autoceļu un ielu uzturēšanā” 
izteikto viedokli.

2. Stāvlaukumu uzturēšana valsts autoceļu tīklā.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:Ilze.Rudzite@lps.lv


3. Ekspertu darba grupā ceļu veiktspējas nodroši-
nāšanai aktualizētie jautājumi:

3.1. valsts ceļu pārvaldība un to sakārtošanas pro
gramma;

3.2. ceļu pārvaldības finansējuma instruments 
“Ceļu fonds”;

3.3. nodokļu un nodevu ieņēmumiem piesaistīta 
finansējuma modelis (transportlīdzekļa eks-
pluatācijas nodoklis, autoceļu lietošanas no-

deva, akcīzes nodoklis degvielai);

3.4. pašvaldību ceļu pārvaldība.

Par optiskā tīkla ierīkošanas projekta 2. kārtu.

LPS interneta mājaslapā http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/tiesraide/ tiks nodrošināta inter-
neta tiešraide visām pašvaldībām.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

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

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. 
Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms 
Vorkalis.

11.00–11.20 Valsts robežsardzes prezentāci-
ja. Aizgāršas robežapsardzības nodaļas priekšnieks 
majors Edgars Rancāns.

11.20–12.00 Latvijas Republikas Zemessardzes 
prezentācija. Zemessardzes 32. kājnieku bataljo-
na komandieris majors Jānis Ritenis. Jaunsardzes 
prezentācija. Jaunsardzes departamenta 2. novada 
nodaļas vadītājs Juris Lelis.

12.00–13.20 Publisko iepirkumu procedūras:

12.05.2016. Publisko iepirkumu likuma grozījumi 
(stājās spēkā 20.05.2016.) – FM Juridiskā depar-

tamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo 
īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vecākā 
eksperte Līga Neilande.

“Zaļais” publiskais iepirkums un tā attīstība Latvi-
jā – VARAM Koordinācijas departamenta Stratēģi-
jas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa vecākā referen-
te Inese Pelša un vecākais eksperts Uģis Zanders.

Par Iepirkumu 2016 konferenci un gada balvu, no-
minācijām pašvaldībām – LPS iepirkumu speciālis-
te Daina Dzilna.

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

14.00–15.00 Pusdienas Malnavas muižā.

15.00–18.30 Novada apskate:

• Projekta “Valsts robežsardzes joslas infrastruktū-
ras gar Latvijas valsts un Krievijas robežu izbūve” 
apskate (10 min kājām pa mežu, lai tiktu līdz ob-
jektam).

• SIA “Latgales dārzeņu loģistika” (koģenerācijas 
stacija, “Mežvidu tomātu” siltumnīca).

Sniedze Sproģe, 
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

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

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv
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Jaunsleinis: birokrātiju veido ES fondu 
projektus kontrolējošās institūcijas

“Birokrātiju veido kontrolējošās institūcijas, kas 
nespēj novērtēt projektu rezultātus, tāpēc koncen-
trējas uz procedūrām, ko var pārbaudīt,” vērtējot 
nepieciešamās izmaiņas Eiropas Savienības kohē-
zijas politikā nākamajā plānošanas periodā, Reģio-
nu komitejas un Eiropas Parlamenta Reģionālās 
attīstības komitejas Eiropas Liberāļu un demokrā-
tu apvienības grupas pārstāvju sanāksmē 3. jūnijā 
Klaipēdā (Lietuvā) norādīja Latvijas delegācijas Re-
ģionu komitejā vadītājs Andris Jaunsleinis.

“Runājot par pārvaldes vienkāršošanu, lielākiem 
soļiem būtu jāvirzās uz priekšu e-pārvaldes ievie-
šanā ne tikai valstiskā mērogā, bet arī Eiropas Sa-
vienības institūcijās. Tāpat būtu jādomā par efektī-
vāku un labāku sadarbību starp dažādām institūci-
jām datu apmaiņā dažādās jomās. Tā, piemēram, 
Latvijā tiek pārprasta datu aizsardzības būtība, 
pašvaldības saskaras ar problēmām, cenšoties 
iegūt datus no valsts reģistriem. No otras puses, 
privātais sektors šos datus drīkst nopirkt. Negatīvi 

vērtējams arī tas, ka Eiropas Savienības fondu un 
ieguldījumu plānošanā un novērtēšanā valsts ne-
spēj lietot pašas rīcībā esošos datus, jo to traucē 
datu turētāju institucionālā nošķirtība,” uzsvēra 
Jaunsleinis.

Sanāksmi rīkoja Reģionu komitejas un Eiropas Par-
lamenta Reģionālās attīstības komitejas Eiropas Li-
berāļu un demokrātu apvienības grupa sadarbībā 
ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Lietuvā. 
Tajā piedalījās vietējo un reģionālo pašvaldību poli-
tiķi, akadēmiķi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un 
uzņēmēji. Latvijas delegāciju sanāksmē pārstāvēja 
delegācijas vadītājs LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis, Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs, Rīgas domes Drošības, kārtī-
bas un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Turlais un Viļakas novada do-
mes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ
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Seminārs “Zaļie publiskie iepirkumi tagad 
un nākotnē”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sadar-
bībā ar VARAM un Elektronisko iepirkumu sistēmas 
(EIS) piegādātājiem 14. jūnijā plkst. 11.00 Latvi-
jas Dabas muzejā Rīgā, K. Barona ielā 4, organizē 
“zaļo” publisko iepirkumu (ZPI) bezmaksas apmā-
cību semināru.

Semināra mērķis: iepazīstināt valsts un pašvaldību 
pasūtītājus ar jaunajām ZPI tendencēm un norma-

tīvo aktu izmaiņām, kā arī informēt par saistītajām 
izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā un uz-
krāto pieredzi.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģis-
trēties šeit: http://ej.uz/zalaisiepirkums līdz 13. jū-
nijam plkst. 16.00. Sīkāka informācija pa tālruni 
28361078.

Dienas kārtība 1. pielikumā.

Daina Šulca,
VRAA Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tikšanās “Iedvesmas diena. Cilvēks bez robežām – Džoana O’Riordana”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://ej.uz/zalaisiepirkums
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p1.pdf
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Diskutēs par uzņēmējdarbības vides 
jautājumiem Latvijas novados

7. jūnijā plkst. 15–17 Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) Senāta zālē norisināsies apaļā galda diskusija 
“Uzņēmējdarbības vide Latvijas novados: attīstības 
perspektīvas”, ko rīko LZA Ekonomikas institūts.

Diskusijā plānots aptvert tēmas, kas saistītas ar no-

vadu attīstības iespējām un prioritātēm, analizēt 
novadu resursu izmantošanu veicinošos un kavējo-
šos apstākļus, nozaru attīstības specifiku novados, 
nodarbinātības tendences novados un reģionos un 
tūrisma attīstību iepretim novadu infrastruktūras 
iespējām un trūkumiem.

Plašāka informācija: http://www.lza.lv/index.php?opti
on= com_content&task=view&id=3265&Itemid=55.

Pieejams Eiropas Savienības un nacionālais 
līdzfinansējums ilgtspējīgu uzlabojumu 
veikšanai vides un klimata jomā

VARAM un Latvijas vides aizsardzības fonda admi-
nistrācija informē, ka Eiropas Komisijas mājaslapā 
19. maijā ir publicēts uzsaukums projektu iesnieg-

šanai Eiropas Kopienas LIFE programmas Vides un 
Klimata apakšprogrammā 2016. gadā. Projektu 
īstenošanai pieejams arī nacionālais līdzfinansē-
jums. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu 
Eiropas Komisijā un informācija par nacionālā līdz-
finansējuma saņemšanu: http://bit.ly/2855dJN un 
2. pielikumā.

24. maija Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prio-
ritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu iz-
mantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, 
KM ar VARAM strādā pie specifiskā atbalsta mērķa 
turpmākās ieviešanas.

Laika grafiks 3. pielikumā.

Apkopojums par informāciju un dokumentiem 
4. pielikumā.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisija: 
finansiālais atbalsts privāto bērnudārzu 
apmeklēšanai daudzās pašvaldībās ir 
neapmierinošs

Metodika, pēc kuras pašvaldības aprēķina, cik iz-
maksā viena bērna uzturēšanās bērnudārzā, ir ne-
pilnīga – par to liecina tas, ka vienā novadā vecā-
kiem nekas nav jāmaksā, ja bērns apmeklē privāto 
bērnudārzu, bet citviet par bērnu uzraudzīšanu 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3265&Itemid=55
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3265&Itemid=55
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional
http://bit.ly/2855dJN
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p4.pdf


krietni jāpiemaksā. To pauž Saeimas Demogrāfijas 
lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parād-
nieks pēc iepazīšanās ar situāciju atbalsta sniegša-
nā bērnu vecākiem.

“Tas ir ļoti būtiski, jo no jūnija valsts vairs nefinan-
sēs pašvaldību funkciju un turpmāk izdevumi par 
privāta bērnudārza apmeklējumu jānodrošina paš-
valdībām. Tomēr prakse liecina: kaut arī atbalsta 
summas ir augušas, būtisku uzlabojumu nav, un 
valdības izstrādātā metodika, kā aprēķināt izmak-
sas, nenodrošina vecākiem pietiekami draudzīgu 
sistēmu, jo katrā vietā izmaksas ir diezgan atšķirī-
gas,” uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs.

VARAM informācija liecina, ka pašvaldības atbal-
sta apmērs dažādos novados svārstās no 126 līdz 
250 eiro. Šogad vidēji tas ir 188 eiro, bet pagājušajā 
gadā – 166 eiro par vienu bērnudārznieku. Līdzfi-
nansējumu auklēm šogad nodrošina 14 pašvaldī-
bas, un atbalsta apmērs šim pakalpojumam ir no 
43 līdz pat 212 eiro. Finansiāli atbalstīt vecākus, 
kuru bērnus pieskata aukles, no jūnija plānojušas 
vēl četras pašvaldības.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/24874demografijaslie-
tuapakskomisijafinansialaisatbalstsprivatober-
nudarzuapmeklesanaidaudzaspasva.
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VARAM jaunās politikas iniciatīvas

VARAM ir iesniegusi Finanšu ministrijai informāciju 
par 8 jaunajām politikas iniciatīvām (JPI), no kurām 
3 ir prioritāras (viena ir ar neitrālu ietekmi uz valsts 
budžetu). VARAM ir arī sagatavojusi priekšlikumus 
Kultūras ministrijas virzītajai JPI “Latvijas simtgades 
pasākumi”.

Palielināt dabas resursu izmantošanas efektivitāti 
visās tautsaimniecības jomās.

Mērķdotācijas pašvaldību uzņēmējdarbības infra-
struktūras uzlabošanai.

IKT attīstība un uzturēšana.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22049.

Jauno politikas iniciatīvu īstenošana 
nodrošinās pedagogu darba samaksas 
jaunā modeļa ieviešanu

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iesniegusi 26 
jaunās politikas iniciatīvas 2017. gadam un turp-
mākajiem diviem gadiem. Tā kā IZM pārrauga izglī-
tības, zinātnes, sporta, kā arī jaunatnes un valsts 
valodas politikas jomu, pieprasītais finansējums 
nodrošinās atbalstu svarīgu pasākumu īstenošanai 
visās nozarēs.

Lai īstenotu jaunās politikas iniciatīvas izglītībā, 

kopumā nākamgad būtu nepieciešami 139,8 milj. 
eiro (no tiem 113,6 milj. eiro ir IZM, bet 26,2 milj. 
eiro – Kultūras, Zemkopības, Veselības un Labklājī-
bas ministrijas vajadzībām). Pārskatot izdevumus, 
IZM radusi iespēju sešas augstāk izvirzītās prioritā-
tes daļēji finansēt no saviem iekšējiem resursiem, 
šiem mērķiem plānojot pārdalīt nepilnus 17 milj. 
eiro.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1779jaunopolitikasiniciativuiste-
nosananodrosinaspedagogudarbasamaksas
jaunamodelaieviesanu.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24874-demografijas-lietu-apakskomisija-finansialais-atbalsts-privato-bernudarzu-apmeklesanai-daudzas-pasva
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24874-demografijas-lietu-apakskomisija-finansialais-atbalsts-privato-bernudarzu-apmeklesanai-daudzas-pasva
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24874-demografijas-lietu-apakskomisija-finansialais-atbalsts-privato-bernudarzu-apmeklesanai-daudzas-pasva
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24874-demografijas-lietu-apakskomisija-finansialais-atbalsts-privato-bernudarzu-apmeklesanai-daudzas-pasva
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22049
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22049
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1779-jauno-politikas-iniciativu-istenosana-nodrosinas-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-ieviesanu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1779-jauno-politikas-iniciativu-istenosana-nodrosinas-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-ieviesanu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1779-jauno-politikas-iniciativu-istenosana-nodrosinas-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-ieviesanu
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1779-jauno-politikas-iniciativu-istenosana-nodrosinas-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-ieviesanu


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”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 
noteikumos nr. 1529 “Veselības aprūpes organizē-
šanas un finansēšanas kārtība””, 6. pielikums.

Par atkārtoti pēc 10.05.2016. sanāksmes precizēto 
metodikas projektu “Aizsargājamo biotopu izplatī-
bas un kvalitātes apzināšanas un darbu organizāci-
jas metodika”, 7. pielikums.

Apakškomiteja 16.06.2016. SAM 9.3.2. “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”, 8. pieli-
kums.

Par Labklājības ministrijas projekta “Deinstitucio-
nalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma 
(1. kārta)” detalizētā apraksta izvērtējumu, 9. pie-
likums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Pašvaldību dar-
biniekiem – LPS nesaskaņojumi.
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VSS496 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizētās daļas nodošanu Rīgas pilsētas paš-
valdības īpašumā”

VSS497 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 
“Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu ro-
bežām””

VSS498 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS499 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, 
Raunas novadā, nodošanu Raunas novada pašval-
dības īpašumā”

VSS503 – Likumprojekts “Grozījums Statistikas li-
kumā”

VSS475 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 
“Uzturēšanās atļauju noteikumi””

VSS490 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts pārval-
des iekārtas likumā”

VSS482 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietoša-
nas un aktualizēšanas kārtību””

VSS493 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Kocēnu novada lauku apvidū”

VSS494 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Pļaviņu novada lauku apvidū”

VSS476 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 
“Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība””

VSS481 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pa-
sākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruk-
tūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 terito-
rijās” īstenošanas noteikumi”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390233
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390233
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_21_p9.pdf
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ŠONEDĒĻ

Baznīcu nakts

Kultūras notikums “Baznīcu nakts” Latvijā 10. jū-
nijā notiks jau trešo reizi, un tajā piedalīsies 
190 dievnamu. Baznīcu nakts kultūras un mākslas 
norises bagātinās Latvijā iemīļoti mākslinieki un 
mūziķi – solisti, kori, ansambļi, vokālās grupas un 
ērģelnieki –, daudzviet baznīcās uzstāsies arī vietē-
jo mūzikas skolu audzēkņi, kā arī radošas darbnī-
cas bērniem būs sagatavojušas draudžu svētdienas 
skolas. Ar pilnu pasākuma programmu Rīgā un no-
vados aicinām iepazīties šeit: www.baznicunakts.
lv/#programma.

Valkai un Valgai – 730 Šonedēļ Valka un Valga ar plašu kultūras un sporta 
programmu svin 730 gadu jubileju. Festivāla “Ska-
nošā Livonija” laikā notiks gan vērienīga ASV un 
Igaunijas bruņoto spēku parāde, gan dažādi pasā-
kumi bērniem un pieaugušajiem, gan Livonijas ga-
datirgus. Pilsētas svētku kulminācija būs 11. jūnija 
vakarā Valkas brīvdabas estrādē, kur pirmo reizi 
kopā uz vienas skatuves uzstāsies Eirovīzijas uzva-
rētāji no Latvijas un Igaunijas – Marija Naumova un 
Tanels Padars. Svētki noslēgsies ar tradicionālo Pe-
deles upes laivu ralliju, ko šoreiz papildinās nebijusi 
zibakcija, kuras mērķis ir uzstāties ar vienu varenu 
deju ar vislielāko skaitu dejotāju. Plašāka svētku 
programma: šeit.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Valmierā Valsts prezidenta balvas izcīņa 
vieglatlētikā

10. un 11. jūnijā Jāņa Daliņa stadionā Valmierā 
jau 22. reizi norisināsies Valsts prezidenta balvas 
izcīņa vieglatlētikā, kurā par Prezidenta kausiem 
sacentīsies Baltijas valstu izlašu komandas un in-
dividuāli arī vairāki augsta līmeņa sportisti no 
citām valstīm. Tie sportisti, kuri iegūst visaugst-
vērtīgākos rezultātus (individuālās un komandu 
cīņās), rudenī tiek aicināti uz svinīgu pieņemša-
nu pie Valsts prezidenta. Vairāk informācijas šeit:  
http://prezidentabalva.lv/.

http://www.baznicunakts.lv/?#programma
http://www.baznicunakts.lv/?#programma
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/valka-valga-730/valkas-un-valgas-pilsetas-svetku-programma
http://prezidentabalva.lv/
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Jūrmalā labsajūtas festivāls “Global 
Wellness Day”

11. jūnijā Dzintaru mežaparkā notiks labsajūtas 
festivāls “Global Wellness Day” (Pasaules labsajū-
tas diena), kurā bērni un pieaugušie varēs izmē-
ģināt staigāšanu ar ķekatām, piedalīties jogas un 
citās nodarbībās, veikt ķermeņa analīzi, piedalīties 
treniņu sērijā pasaules labāko treneru vadībā, pār-

baudīt spēkus ģimenes orientēšanās spēlēs un da-
žādās izklaides un attīstošās nodarbībās. Pērn “Glo-
bal Wellness Day” atzīmēja 73 valstīs, šogad ar vēl 
lielāku aizrautību pasākumam gatavojas 100 val-
stīs, tajā skaitā arī Latvijā. Pasākums Jūrmalā tiks 
filmēts un translēts Stambulas Centrālajā parkā, 
kur “Global Wellness Day” svinēšanā piedalīsies 
ap 15 000 cilvēku. Vairāk informācijas meklējiet FB 
lapā Global Wellness Day, Latvia.

10. Starptautiskais smilšu skulptūru 
festivāls Jelgavā

Foto: Raitis Supe

11. un 12. jūnijā Jelgavā, Pasta salā, jau desmito reizi 
norisināsies Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls 
“Summer Signs ’16”, kurā ar jauniem izaicinājumiem 
un radošiem risinājumiem, “apspēlējot” Āfrikas 
tēmu, piedalīsies 20 profesionāli tēlnieki no Latvijas, 
Lietuvas, Norvēģijas, Ukrainas, Nīderlandes, Lielbri-
tānijas, Bulgārijas, Portugāles, Turcijas un Krievijas. 
Svētkos, kā jau ierasts, neiztikt bez dažādiem pārstei-
gumiem, par ko gādās Lauris Reiniks, Aija Andrejeva, 
Samanta Tīna, grupas “Musiqq”, “Otra puse”, “Pulsa 
efekts” u.c. Nav aizmirsts arī par ģimenēm un bēr-
niem, jo Smilšu skulptūru parku pieskandinās muzi-
kālas izrādes un koncerti, kur kopīgās rotaļās varēs 
doties ar iemīļotiem varoņiem. Vairāk par festivālu 
lasiet šeit: www.visit.jelgava.lv un www.jelgava.lv/
viesiem/mususvetki/mususvetki20101/4starp-
tautiskaissmilsuskulpturufest0/.

https://www.facebook.com/GWDLV/?fref=ts
http://www.visit.jelgava.lv/
http://www.jelgava.lv/viesiem/musu-svetki/musu-svetki-20101/4--starptautiskais-smilsu-skulpturu-fest0/
http://www.jelgava.lv/viesiem/musu-svetki/musu-svetki-20101/4--starptautiskais-smilsu-skulpturu-fest0/
http://www.jelgava.lv/viesiem/musu-svetki/musu-svetki-20101/4--starptautiskais-smilsu-skulpturu-fest0/
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Valmieras diena Kalnciema kvartāla tirgū 11. jūnijā Kalnciema kvartāla tirgū tiks aizvadīta īpa-
ša Valmieras diena, kuras laikā ikviens klātesošais 
varēs atklāt, kādus pārsteigumus vasaras sezonai 
sagatavojusi Valmiera. Apmeklētājus priecēs kon-
certi, teātra izrādes, dažādi videostāsti, “Valmier-
muižas alus” darītavas sarūpēti pārsteigumi, kā arī 
ikvienam būs iespējams sevi palutināt, dodoties 
pastaigā pa Sajūtu taku. Valmieras dienu raksturos 
devīze “Ko slēpj Valmiera?”, tādējādi rīdziniekiem 
un citiem tirdziņa apmeklētājiem tiks atklāts, kādas 
pērles atrodamas Valmierā.

Aicina “Lubāna piedzīvojums”

Arī šogad ūdenstūrisma centrs “Bāka”, kas atro-
das pie Lubāna ezera Rēzeknes novada Gaigala-
vas pagastā, sadarbībā ar biedrību “Aborieši” un 
Māri Valaini no Lubānas 11. jūnijā rīko sacensības 
jeb neparasto triatlonu – gan kājām, gan ar velo-
sipēdu, gan ar kanoe laivām. Plašāka informācija 
par šīm aizraujošajām sacensībām pieejama šeit: 
http://rezeknesnovads.lv/aicinalubanapiedzivo-
jums2016/.

Rēzeknes novada stipro skrējiens “Bākys 
Trokīs”

Nākamajā dienā – 12. jūnijā – ūdenstūrisma attīs-
tības centrā “Bāka” notiks Rēzeknes novada stipro 
skrējiens “Bākys Trokīs” (“Bākas Trakais”). Tās ir at-
raktīvas izturības un spēka pārbaudes sacensības 
brīvā dabā, kas ietver ne tikai skriešanas, bet arī 
dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus – 
siena ruļļu barjeras, ūdens šķēršļus, kā arī purva 
brikšņu takas aptuveni 5 kilometrus garā distancē 
apkārt Kvāpānu dīķim.

http://www.valmiera.lv/images/articles/large/13766_valmieras_diena_kalnciems.jpg
http://rezeknesnovads.lv/aicina-lubana-piedzivojums-2016/
http://rezeknesnovads.lv/aicina-lubana-piedzivojums-2016/
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Tradicionālais Rūjienas velobrauciens

12. jūnijā notiks Rūjienas pašvaldības rīkotais tra-
dicionālais velobrauciens, kas sāksies plkst. 10 pie 
Rūjienas vidusskolas. Maršruta garums ir 52 km, 
un tas vedīs no Rūjienas vidusskolas uz Naukšē-
niem, Kārķiem, Spiģu alu un atpakaļ uz Rūjienu. 
Velobrauciens pa spēkam ikvienam – ģimenēm ar 
bērniem, draugu kompānijām, senioriem. Vairāk 
informācijas šeit: http://www.rujiena.lv/public/
request.php.

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

Dzejnieka Antona Bārdas 125. jubilejas 
pasākums Limbažu novadā

12. jūnijā Bārdu dzimtas memoriālajā muzejā 
“Rumbiņi”, kas atrodas Katvaru pagasta Pociemā, 
notiks dzejnieka Antona Bārdas 125. jubilejas pa-
sākums “Mana sirds ir akla lakstīgala”. Pirms tam 
paredzēts piemiņas brīdis dzejnieka atdusas vietā 
Umurgas kapos.

Ziņas sagatavojuši Aira Vērse, Mariama Sargsjana, Jānis Šaudiņš, Jelgavas pilsētas un Valmieras 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti

Apkopojusi Gunta Klismeta

http://www.rujiena.lv/public/request.php
http://www.rujiena.lv/public/request.php
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5470-dzejnieka-antona-bardas-125-jubilejas-pasakums-mana-sirds-ir-akla-lakstigala
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5470-dzejnieka-antona-bardas-125-jubilejas-pasakums-mana-sirds-ir-akla-lakstigala



