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Piekrastes pašvaldības cer uz finansējumu 
Piekrastes publiskās infrastruktūras 
tematiskā plānojuma īstenošanai

13. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) noti-
ka Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
un Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības ko-
pīgā sēde, kurā tika prezentēts tematiskais plāno-
jums par Baltijas jūras piekrastes publiskās infra-
struktūras attīstību un tā īstenošanas iespējas.

Sēdē tika atzīts, ka šāds kādai valsts teritorijas da-
ļai speciāli izstrādāts nacionālā līmeņa tematiskais 
plānojums ir liels solis uz priekšu piekrastes attīs-
tībā.

Atklājot sēdi, LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-
bas komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis uz-
svēra, cik nozīmīgs ir gan pats plānojums, gan šāda 
kopīga sēde, kurā tiek celts priekšā paveiktais apjo-
mīgais darbs. “Tas ir pirmais nacionālā līmeņa te-
matiskais plānojums, un tas vienā dokumentā ap-
tver 17 piekrastes pašvaldības un pierāda, ka visa 
piekraste var attīstīties.”

Atzinīgus vārdus plānojumam un paveiktajam dar-
bam veltīja arī Latvijas Piekrastes pašvaldību ap-
vienības priekšsēdētājs Māris Dadzis, uzsverot, ka 
viņš priecājas par šo plānošanas dokumentu, kas 
veltīts piekrastei: “Šādiem dokumentiem ir jābūt 
ļoti izsvērtiem un vispusīgi izvērtētiem. Pats svarī-
gākais, lai tie neiegultu amatpersonu atvilktnēs un 

nenoklātos ar putekļu kārtu. Tāpēc es ļoti ceru, ka 
šim dokumentam sekos arī finansējums.”

LR Saeimas deputāte un Ilgtspējīgas attīstības komi-
sijas vadītāja Laimdota Straujuma uzsvēra, ka darbs 
pie plānojuma izstrādes sācies pirms vairākiem ga-
diem, tāpēc ir patiess prieks, ka lielais ieguldījums 
vainagojies ar rezultātu. “Plānojums atkal un atkal 
pierāda, ka piekraste ir nozīmīgs mūsu valsts re-
surss, kas ir ļoti pievilcīgs gan mums pašiem, gan 
ārvalstu tūristiem,” piebilda Saeimas deputāte.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts 
atzinīgi novērtēja plānojuma laikā paveikto kopīgo 
darbu, kura pamatā bija veiksmīga visu pušu sadar-
bība.

“Jācer, ka šim plānam būs arī finansējums brīdī, kad 
tiks spriests par valsts ilgtermiņa attīstību, tāpēc 
uzskatu, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai tam jāsagatavo tehniski ekonomis-
kais pamatojums,” savu viedokli sēdē pauda LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Visus izteiktos viedokļus varat noskatīties ierakstā 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/videoarhivs/3169-sodien-notiks-sede-
kura-apspriedis-pirmo-nacionala-limena-tematis-
ko-planojumu.

Turpat pieejama arī VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta nodaļas vadītājas Kristīnes Kedo 
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sagatavotā prezentācija “Valsts ilgtermiņa tema-
tiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskai 
infrastruktūrai”.

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jū-
ras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai 
(Piekrastes plānojums) izstrāde ir viens no Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas “Latvija 2030” ie-
viešanas soļiem, kurā piekraste definēta kā nacio-
nālo interešu telpa – “viena no Latvijas lielākajām 
vērtībām”.

Tā izstrādes mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas 
piekrastes kā saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas 
dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, 
attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides 
aizsardzības prasībām.

Piekrastes plānojums ir vadlīnijas vienota piekras-
tes publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai ilgter-
miņā, fokusējoties uz vienu no piekrastē būtiskā-
kajām ekonomiskās attīstības jomām – tūrisma un 
rekreācijas attīstību.

Piekrastes plānojuma aptvertā teritorija ir pagas-
ti un pilsētas, kas robežojas ar Baltijas jūru. Taču 
daudzveidīga tūrisma piedāvājuma veidošanā sva-
rīga ir arī no jūras attālāku tūristu piesaistes objek-
tu attīstīšana, tāpēc Piekrastes plānojumā uzsvērta 
sadarbības loma visu iesaistīto starpā un koordinē-
ta investīciju piesaiste pāri pašvaldību robežām.

Piekrastes plānojuma galvenais rezultāts ir vienota 

piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstības 
koncepcija, kas ietver:

•	 kompleksi attīstāmo vietu sarakstu ar priekšliku-
miem to attīstīšanai;

•	 uzdevumus un kompetenču sadalījumu piekras-
tes publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai.

Vienots piekrastes publiskās infrastruktūras tīkls ir 
vajadzīgs, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi piekras-
tes dabas un kultūras mantojumam, mazinot slodzi 
uz piekrastes ekosistēmām un veicinot vienotā pie-
krastes dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu 
un potenciāla izmantošanu.

Piekrastes plānojums izstrādāts sadarbības un dis-
kusiju gaitā ar visām 17 piekrastes pašvaldībām, kā 
arī ar piekrastes jautājumiem saistītām institūcijām 
un organizācijām.

Piekrastes plānojuma vadlīniju raksturs ļauj preci-
zēt tā risinājumus, finansiālā atbalsta iespējas, kā 
arī pašvaldību un institūciju sadarbības mērogu. 
Aktīva sadarbība un saskaņota lēmumu pieņemša-
na pašvaldībās, institūcijās un sabiedriskajās orga-
nizācijās ir Piekrastes plānojuma veiksmīgas ievie-
šanas atslēga.

Plānojums tapis, pateicoties Norvēģijas Finanšu in
strumenta atbalstam.

Jana Bunkus un Gunta Lukstiņa,
LPS padomnieces
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

14. jūnijā notika LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēde, kurā piedalījās Valsts izglītības satura centra 
(VISC) vadītājs Guntars Catlaks, VISC Tālākizglītības 
un projektu nodaļas vadītāja Guntra Kaufmane, 
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Infor-
mācijas un karjeras atbalsta departamenta Pro-
fesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja 
Aleksandra Joma, VIAA Informācijas un karjeras 
atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas 
vadītāja Nora Kalēja, VIAA Struktūrfondu pēcuz-
raudzības departamenta Izglītības un zinātnes 
projektu pēcuzraudzības nodaļas projektu vadītā-
ja Kristīne Logina, Izglītības un zinātnes ministrijas 
Struktūrfondu departamenta direktora vietniece 
vispārējās izglītības attīstības jomā Santa Feifere 
un Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu 
departamenta vadītāja Inga Misiņa. Sēdi vadīja LPS 
padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime-
nes jautājumos Ināra Dundure.

Sēdē tika skatīti divi jautājumi: 

1. Noteikumu projekts “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbal-
sta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglī-
tojamo talantu attīstībai” īstenošanai”.

2. Noteikumu projekts “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbal-
sta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglī-
tojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanas noteikumi”.

Visu speciālistu viedokļus var noskatīties un no-
klausīties LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/
lv/seminariunvideo/videoarhivs/317014junija
notikslatvijaspasvaldibusavienibasizglitibasun
kulturaskomitejassedevideokonference. Turpat 
pieejamas arī sēdes prezentācijas. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 
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LU noslēdz līgumu ar LPS, lai veicinātu 
Latvijas attīstību par izglītotu valsti

14. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis 
Muižnieks un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
parakstīja sadarbības līgumu, kurā iezīmēti deviņi 
sadarbības virzieni, lai kopā strādātu visai Latvijai 
un harmoniski to attīstītu par izglītotu valsti.

Parakstot sadarbības līgumu, gan LU rektors, gan 
LPS priekšsēdis atzina, ka abām pusēm ir daudz ko-
pīgu interešu un ka daudz kopā darīts jau līdz šim.

“Nākamajos piecos sešos gados ļoti daudz veicamo 
darbu ir gan Latvijas Universitātei, gan pašvaldī-
bām,” uzsvēra LU rektors Indriķis Muižnieks. “Uni-
versitāti ne velti sauc “Latvijas Universitāte” – jūta-
mies līdzatbildīgi par visām Latvijas problēmām un 
perspektīvu. Ļoti labprāt strādāsim kopā un mek-
lēsim piemērotākos variantus, lai Latvijas labākie 
ļaudis būtu ieinteresēti šeit palikt, mācīties un strā-
dāt. Un lai arī tie, kuri viņus māca, saprastu, kas ir 
viņiem nepieciešams, un varētu savus spēkus kon-
centrēt virzienos, ko kopīgi esam definējuši, – lai 
harmoniski attīstītu Latviju par izglītotu valsti, kur 
gan Rīga, gan reģioni attīstās uz zināšanu bāzes un 
kur zināšanas nav vis kaut kur ekskluzīvi noslēptas 
ziloņkaula torņos, bet iet pie tautas un tiek izman-
totas tur, kur ir jāstrādā.”

I. Muižnieks informēja, ka līgumā iezīmēti deviņi 
galvenie virzieni, kuros abas puses sadarbosies, 
veidojot gan LU piedāvājumu, gan to, ko var dot 
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pašvaldības, “lai labāk saprastu, kādas ir Latvijas 
reģionu vajadzības, un lai mēs strādātu visai Lat-
vijai”.

“Latvijas Universitātes nozīme izglītības procesā ir 
milzīga, ņemot vērā tās plašo jomu spektru. Galve-
nais ieguvējs no mūsu noslēgtā sadarbības līguma 
būs sabiedrība,” parakstīdams sadarbības līgumu, 
uzsvēra LPS priekšsēdis. “Pašvaldību jomā būtiski 
vajadzīga ir zināšanu ekonomika. Nav iespējams at-
tīstīt valsti, ja katrs savā teritorijā dzīvojošais nav ie-
saistīts šajā procesā. Pašvaldības ir mums katram tas 
vistuvākais, un esam abpusēji ieinteresēti, lai mums 
būtu izglītotas, zinošas pašvaldības, lai tur strādātu 
profesionāli izglītoti cilvēki,” sacīja LPS vadītājs.

Ko Latvijas Universitāte varētu dot pašvaldībām? 
LU rektors atzinīgi vērtē Latvijas Pašvaldību mācību 
centra darbību un tā profesionālās programmas. 
“Mēs varam piedāvāt izglītošanās iespējas paš-
valdību darbiniekiem,” pēc līguma parakstīšanas 
teica LU rektors I. Muižnieks. “Mēs varam palīdzēt 

veidot un vērtēt pašvaldību attīstības plānus un 
politiku, kas saistīta ar šo plānu īstenošanu. Tas ir 
virziens, kur attīstīties gan LU studiju, gan zinātnes 
jomā – kā novērtēt saimniecisko darbību, kā no-
vērtēt sociālo efektivitāti un, balstoties nevis tikai 
uz tīri aritmētiskiem rādītājiem, bet uz saturiskiem 
rādītājiem, spriest par izglītības sistēmas vai skolu 
tīkla attīstību pašvaldībās, kā novērtēt ekonomis-
kās aktivitātes indeksu.”

Līguma parakstīšanā piedalījās arī Latvijas Pašval-
dību mācību centra direktore Gunta Liepa un LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis. Latvijas Univer-
sitāti pārstāvēja arī LU prorektors sociālo un tiesību 
zinātņu jomā prof. Jānis Ikstens, LU prorektors eks
akto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā prof. Val-
dis Segliņš, LU Zinātniskās darbības un projektu de-
partamenta grupas vadītāja Gunta Rača un Studiju 
departamenta direktore Jūlija Stare.

Plašāka informācija: http://www.lu.lv/
zinas/t/40907/.
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Pašvaldību vadītāju konferencē Hebejā 
LPS priekšsēdis uzsver abu valstu 
sadarbības lielo nozīmi

No 16. līdz 18. jūnijam Ķīnā, Hebejas provincē, no-
tika 3. Pašvaldību vadītāju konference, kurā pie-
dalījās arī delegācija no Latvijas.

Konferences “Sadarbība starp Ķīnas, Centrāleiro-
pas un Austrumeiropas valstīm. Jauna telpa – jau-
nas iespējas” mērķis ir uzlabot 16 + 1 valstu sadar-
bības mehānismu, padziļināt pašvaldību sadarbību 
ekonomikā, tehnoloģijās, izglītībā, kultūrā u.c., 
padziļināt izpratni, lai stiprinātu draudzību, bet 
pats galvenais – veicināt sadarbību starp Ķīnu un 

http://www.lu.lv/zinas/t/40907/
http://www.lu.lv/zinas/t/40907/


Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Konferencē uzstājās arī LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, kurš savā runā apliecināja Ķīnas Jaunā 
zīda ceļa “One Belt and Road” iniciatīvas. “Mūsu 
kopīgais mērķis ir cilvēku labklājība un valstu 
ekonomiskā attīstība, ko veicina augstas kvali-
tātes ieguldījumi infrastruktūrā un ražošanā, kā 
arī Ķīnas kravu tranzīts caur Latviju. Vēlos atzī-
mēt veiksmīgo sadarbību, kas attīstās starp mūsu 

valstu pašvaldībām. Lai nodrošinātu sekmīgu sa-
darbību starp Ķīnas Tautas Republiku un Latvijas 
Republiku, mums ir jāveicina ekonomiskā sadarbī-
ba starp abām valstīm un jāattīsta tieši divpusēji 
kontakti, kas palīdzēs īstenot kopīgus projektus, 
veicinās eksportu un investīciju piesaisti,” uzsvēra 
A. Jaunsleinis.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPIA delegācija starptautiskajā pilsētu 
menedžeru asociācijas konferencē Prāgā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) delegācija šonedēļ piedalās starptautiskajā 
pilsētu menedžeru asociācijas konferencē Prāgā.

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, uzrunājot ko-
lēģus no Čehijas, Slovākijas, Nīderlandes, Dānijas, 
Lielbritānijas, Norvēģijas, ASV, Zviedrijas, Kanādas 
un Austrālijas, pateicās ilglaicīgajiem sadarbības 
partneriem STMOU ČR par labo konferences orga-
nizāciju un iepazīstināja ar LPIA darbību.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS aicina pieslēgties videotiešraidēm LPS mājas-
lapā šādos datumos un par šādām tēmām:

•	 27. jūnijā plkst. 13:00 – Pašvaldību e-pakalpo-
jumu nodrošināšanas iespējas.

Piedalās Valdis Vītoliņš (Odo.lv).

Tā būs tehnisko risinājumu prezentācija un de-
monstrācija, kas balstīta uz atvērtā koda program-
matūru, kuru var izmantot jebkurā pašvaldībā. 
Tēma vairāk piemērota atbildīgajiem par pašvaldī-
bu pakalpojumu nodrošināšanu ne tikai tehniski, 
bet arī organizatoriski.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://odo.lv/?language=lv
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•	 4. jūlijā plkst. 14:00 – Tendences un jauni digitā-
lie risinājumi dažādu pasākumu organizēšanā.

Piedalās:

Gints Kronbergs, “3K Management” (www.3k.lv) 
valdes priekšsēdētājs – “Tendences un jaunu digi-
tālo risinājumu lietojums dažādu starptautisku un 
vietēju pasākumu organizēšanā”;

Lauris Morics, “Registration.lv” (www.registration.
lv) direktors – “Latvijā izstrādātās pasākumu dalīb-
nieku tiešsaistes reģistrācijas sistēmas “registra-
tion.lv” sniegtās iespējas, risinājumi un priekšrocī-
bas”.

Tēma piemērota atbildīgajiem par pasākumu orga-

nizēšanu, sākot no kultūras un sporta pasākumiem 
un beidzot ar tematiskajiem semināriem un oficiā-
lām sanāksmēm.

Tiešraides saite: http://www.lps.lv/lv/seminariun
video/tiesraide/.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt epastā ties-
raide@lps.lv.

Pēc tiešraidēm ieraksti un prezentācijas būs pieeja-
mas LPS videoarhīvā, kur tās var noskatīties jebku-
rā laikā, vidoarhīva saite: http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/videoarhivs/.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
informatīvais seminārs

30. jūnijā plkst. 10:00 LPS telpās Mazajā Pils ielā 1 
Rīgā notiks informatīvais seminārs–videokonferen-
ce “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai te-
ritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, re-
ģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašval-
dību integrētajām attīstības programmām” otrās 
un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atla-
ses jautājumi”

Semināra darba kārtība 1. pielikumā.

1. jūlijā  plkst. 10–12 notiks LPS un Tieslietu minis-
trijas sarunu otrā kārta. Sarunas  notiks Tieslietu 
ministrijas telpās.

http://www.3k.lv
http://www.registration.lv
http://www.registration.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_23_p1.pdf
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Tumši mākoņi pār Eiropas debesīm

“Pirmo reizi desmit gadu laikā pāris cilvēku ar var-
darbīgiem nolūkiem uzbrūk mūsu sabiedrībai, tie-
siskumam, un tie ir gatavi izmantot ārkārtējus lī-
dzekļus, lai mūs iznīcinātu,” 15.–16. jūnijā Briselē 
notikušajā Reģionu komitejas plenārsesijā norādīja 
atzinuma par vardarbības radikalizāciju un ekstrē-
misma apkarošanu sagatavotājs Mehelenas pilsē-
tas (Beļģijā) mērs Barts Somerss.

Somersa vadītā Mehelena ir viena no desmit Beļ-
ģijas municipalitātēm, kuras visvairāk skārusi var-
darbības radikalizācija. Valdība tām pagājušā gada 
nogalē piešķīrusi 60 000 eiro subsīdiju, lai veiktu 
preventīvus pasākumus un novērstu radikālismu. 
“Esmu pilnīgi pārliecināts, ka vietējam līmenim ir 
ļoti liela loma, jo tieši tajā visagrīnāk var gan dia-
gnosticēt, gan arī kavēt radikalizāciju, integrējot 
šos cilvēkus demokrātiskā sabiedrībā. Ļoti daudzās 
pilsētās ir veseli rajoni, kuros jauniešu vienīgā no-
darbošanās ir narkotiku tirdzniecība. Ja kāds jūtas 
izstumts no sabiedrības, tā ir ļoti laba augsne eks-
trēmismam,” uzsvēra Mehelenas mērs. Viņš arī ai-
cināja pašvaldības dalīties informācijā un apmainī-
ties ar paraugpraksi, kā arī aktivitātēs vairāk iesais-
tīt ģimenes, kas visbiežāk pirmās pamana izmaiņas 

kāda radinieka uzvedībā. Somerss tāpat brīdināja 
neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus un nepadarīt 
visus musulmaņus par ienaidniekiem: “Ja mēs mu-
sulmaņus padarīsim par ienaidniekiem, tad mums 
tādu būs miljoniem, un tā būs Dāiš lielākā uzvara.”

Ģimenes lomu vardarbīgas radikalizācijas novērša-
nā uzsvēra arī Latvijas delegācijas pārstāvis Rīgas 
domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais. 
“Radikalizācija bieži vien sākas ģimenēs, tāpēc sva-
rīgi ir atbalstīt tradicionālo ģimeni un tās vērtības, 
izglītību, kas balstās uz kristīgām vērtībām, tad arī 
tiks panākts rezultāts,” norādīja Turlais. Viņš arī 
atzīmēja, ka ir kļūda reliģiju pielīdzināt ideoloģi-
jai, un uzsvēra, ka ideoloģija ir varas instruments 
un vērsta uz kāda varas nostiprināšanu. “Reliģijas 
postulāts ir kalpot visiem, ja gribi būt pirmais. Reli-
ģija ir pret jebkādu ideoloģiju, un reliģijā cilvēks ne-
kad neuzurpēs varu pār otru cilvēku,” savu viedokli 
skaidroja Turlais.

Savu uzskatu pauda arī Beļģijas delegācijas pārstā-
vis Karls Vanlauve, kuru joprojām vienaldzīgu ne-
atstāj 22. martā Briselē notikušie terora akti: “Tas, 
ka manā pilsētā Briselē notiek teroristu uzbrukumi, 
liek man aizdomāties. Mēs nedrīkstam pievērt acis! 
Es esmu pārliecināts, ka mums jābūt daudz represī-
vākiem, mums jāpasaka, ka Rietumu vērtības mūsu 
sabiedrībā ir pirmajā vietā, un arī iebraucēji to ne-
drīkst aizmirst.” Vanlauve arī uzsvēra, ka īpaša uz-
manība jāpievērš jauniešiem, kuri nostājušies pret 
Rietumu sabiedrību, un ieslodzītajiem cietumos, 
kas kļuvuši par radikalizācijas kalvēm. “Daudziem 
ieslodzītajiem derdzas mūsu sabiedrība, un riebu-
mam pret Rietumu vērtībām viņi piekabina klāt 
reliģiozas vērtības. Tieši jaunieši nostājušies pret 
mums. Mums jāaizdomājas, kāpēc, un jārīkojas 
saskaņā ar atzinumā rakstīto. Mums beidzot jāsa-
prot, ka par Rietumu vērtībām jāiestājas! Bīstamas 
ideoloģijas šobrīd sadodas rokās, un tumši māko-
ņi savelkas pār Eiropas debesīm,” secināja Beļģijas 
delegācijas pārstāvis.

Reģionu komitejas 118. plenārsesijā Latvijas dele-
gāciju pārstāvēja Kuldīgas novada domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces novada do-
mes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Mālpils no-
vada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ
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Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un ko-
rupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis Turlais un Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautāju-

mos Jānis Vītoliņš.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Pašvaldībām pieejams ERAF finansējums 
komercdarbību veicinošas infrastruktūras 
attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) nosū-
tījusi uzaicinājumus pašvaldībām iesniegt projektu 
iesniegumus uzņēmējdarbībai nozīmīgas infra-
struktūras attīstīšanai. Šim mērķim Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonds (ERAF) kopumā paredzējis 
vairāk nekā 64 miljonus eiro.

Lai palielinātu privāto investīciju apjomu reģionos, 
pašvaldībām ir iespēja saņemt ERAF līdzfinansēju-
mu ieguldījumiem komercdarbības attīstībai no-
zīmīgā infrastruktūrā, piemēram, elektroapgādes 
industriālo pieslēgumu ierīkošanā, ceļu satiksmes 
infrastruktūrā, komercdarbības mērķiem paredzē-
tu ēku būvniecībā, ūdenssaimniecības, gāzes un 
siltumapgādes tīklu izbūvē, ņemot vērā pašvaldību 
attīstības programmās noteikto teritoriju ekono-
misko specializāciju un komersantu vajadzības.

Projektu atlases otrajā kārtā reģionālas nozīmes 
attīstības centru pašvaldībām projektu īstenošanai 
plānotais finansējums ir 12 837 215 eiro, tajā skaitā 
ERAF finansējums – 10 911 633 eiro un nacionālais 
finansējums – ne mazāks kā 1 925 582 eiro.

Trešajā projektu atlases kārtā CFLA ir uzaicinājusi 
piedalīties pašvaldības, kas atrodas ārpus nacio-
nālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. 
Šajā atlases kārtā projektu īstenošanai paredzēti 
43 757 031 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 
37 193 476 eiro un nacionālais finansējums – ne 
mazāks kā 6 563 555 eiro.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases otrā un 
trešā kārta ilgs līdz 2017. gada 4. septembrim. At-
bildīgās iestādes funkcijas pilda VARAM.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm 
pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es
fondi20142020/izsludinatasatlases.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Semināru cikls par ERAF projektu atlasi 
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei 
vai rekonstrukcijai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina inte-
resentus uz semināriem par projektu iesniegumu 
atlasi pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražo-
šanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekon
strukcijai”. Šim mērķim pieejami 23,3 miljoni eiro 
no ERAF.

CFLA un Ekonomikas ministrija semināros sniegs 
informāciju par nosacījumiem atbalsta saņemša-
nai, kā arī projekta iesnieguma sagatavošanu un 

iesnieguma veidlapas aizpildīšanu. Tāpat seminā-
ros tiks sniegta informācija par Eiropas Savienības 
fondu projektu evides lietošanu – kā kļūt par tās 
lietotāju un kā iesniegt projektu šajā vidē.

Semināri Ventspilī un Valmierā notika pagājušo
nedēļ, bet pārējās pilsētās tie būs:

28. jūnijā – Jelgavā, pilsētas domes Konferenču 
zālē;

29. jūnijā – Liepājā, Liepājas domē;

30. jūnijā – Daugavpilī, pilsētas domes zālē;

1. jūlijā – Rīgā, CFLA konferenču zālē.

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases


Sīkāka informācija par semināru norises vietu, dar-
ba kārtību un reģistrēšanos pieejama CFLA mājas-
lapā. Papildu informāciju var saņemt CFLA Klientu 
apkalpošanas centrā (info@cfla.gov.lv; 66939777).

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiks līdz 

3. augustam. Projektu iesniedzēji var būt komer-
santi vai nodibinājumi, kas nodarbojas ar nekusta-
mā īpašuma attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas 
vajadzībām, apstrādes rūpniecības mazie un vidē-
jie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām 
vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes.
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Labklājības ministrija aicina pieteikties 
sociālo darbinieku vasaras skolai

Šovasar jau trešo reizi Labklājības ministrija (LM) 
rīko vasaras skolas pašvaldību sociālo dienestu 
profesionāļiem. Jūlijā sociālo dienestu darbinieki 
tiksies, lai trīs dienu garumā radoši un interaktīvi 
apgūtu jaunas zināšanas un metodes sociālajā dar-
bā un saskarsmē.

Sociālo darbinieku vasaras skola notiks no 24. līdz 
26. jūlijam “Latvijas valsts mežu” atpūtas un tūris-

ma centrā “Ezernieki” Lubānas novadā. Kopumā 
tajā varēs piedalīties 60 pašvaldību sociālie darbi-
nieki, kas ikdienā veic sociālo darbu (prioritāte tiem, 
kuri nepiedalījās iepriekšējo gadu vasaras skolās). 
Pieteikt savu dalību iespējams līdz 3. jūlijam, aizpil-
dot LM interneta vietnē pieejamo anketu.

Vairāk par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem: 
www.visidati.lv/aptauja/1200738430/.

Plašāku informāciju par vasaras skolu lūdzam jau-
tāt epastā: signe.frickausa@lm.gov.lv.

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez 
maksas apgūt profesiju

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina 
cilvēkus ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti 
par valsts budžeta līdzekļiem apgūt profesiju SIVA 
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā.

Izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un pro
gnozējamo invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem 
tiek nodrošinātas kā daļa no profesionālās rehabi-
litācijas, līdztekus profesijas apguvei var saņemt 

arī dažādas veselību uzlabojošas un nostiprinošas 
procedūras, ārstu, speciālistu konsultācijas, vietu 
dienesta viesnīcā, ēdināšanu trīs reizes dienā, kā 
arī apgūt transporta līdzekļa vadīšanu.

Tāpat par valsts budžeta līdzekļiem SIVA piešķirtā 
finansējuma robežās nodrošina personu ar invalidi-
tāti transportlīdzekļu novērtēšanu un šo transport-
līdzekļu pielāgošanu atbilstoši personas funkcionā-
lo traucējumu veidam.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība 
mazo lauku saimniecību attīstībai

14. jūnijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas 

sagatavotos grozījumus noteikumos par atbalsta 
piešķiršanas kārtību uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības. Izmaiņu mērķis ir 
precizēt un vienkāršot atbalsta piešķiršanas kārtību.

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
http://www.visidati.lv/aptauja/1200738430/
mailto:signe.frickausa@lm.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_23_p2.pdf


Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka 
turpmāk papildu punkti tiek piešķirti atbalsta pre-
tendentiem, kuru saimniecības pamatdarbības 
nozare ir augļkopība, lopkopība vai dārzeņkopība. 
Atbalstu varēs saņemt arī tie, kas var pierādīt piecu 
gadu darba pieredzi lauksaimniecībā. Tā kā saim-
niecības, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēša-
nu, aitkopību vai ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, 
stabilus ienākumus var gūt tikai savas darbības 3. 
vai 4. gadā, izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā 

paredz, ka šiem darījumdarbības plāniem īstenoša-
nas termiņš ir četri gadi.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru ka-
bineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos nr. 292 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmēj-
darbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības”” pieejama MK interneta vietnē.

11

Kultūras zīme “Latviskais mantojums”

Lauku tūrisma uzņēmēji, kuri savā uzņēmējdarbībā 
balstās uz latviskā mantojuma saglabāšanu un de-
monstrēšanu tūrismā, tiek aicināti līdz 30. jūnijam 
pieteikties kultūras zīmei “Latviskais mantojums”. 

Savukārt tūrisma informācijas centri, pašvaldības 
un vietējās rīcības grupas tiek aicinātas ieteikt zī-
mes pretendentus no savas teritorijas.

Plašāka informācija: http://www.celotajs.lv/lv/
news/item/view/487.

Konkurss “Par skaistāko Latvijas daiļdārzu 
un lauku sētu”

Daiļdārzu īpašniekus, projektēšanas birojus, ainavu 
arhitektus un ainavu arhitektūras projektēšanas bi-
rojus, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru apstā-
dījumu projekti realizēti gan privātajos dārzos, gan 
iestāžu un citu objektu apstādījumos, aicina pieda-
līties konkursā “Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un 
lauku sētu”, ko rīko Latvijas Dārzkopības un biško-
pības biedrība.

Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, 
kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu 

vai iekopuši skaistu lauku sētu. Daiļdārzus un lauku 
sētas konkursam var pieteikt pašvaldības, pagastu 
pārvaldes vai pats dārza īpašnieks, dārza veidotājs 
vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.

Pieteikumi jāsūta Latvijas Dārzkopības un biškopī-
bas biedrībai Rīgā, Zalves ielā 23 – 1, LV1046; e
pasts: darzukonkurss@inbox.lv.

Pieteikumā jānorāda: daiļdārza vai lauku sētas ad-
rese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievie-
not vizuālo materiālu. Tālrunis plašākai informāci-
jai: 29489048. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 1. jūli-
jam. Konkursa nolikums 3. pielikumā.

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

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390923&mode=mk&date=2016-06-14
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/487
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/487
mailto:darzukonkurss@inbox.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_23_p3.pdf
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Saeima precizē priekšvēlēšanu aģitāciju 
internetā un uzliek vienādus nosacījumus 
visiem reklāmas veidiem

Turpmāk vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēša-
nām priekšvēlēšanu aģitācija internetā būs aizlieg-
ta, ja tā veikta kā maksas pakalpojums, – to paredz 
Saeimā 16. jūnijā galīgajā lasījumā pieņemtie grozī-
jumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā.

Saskaņā ar izmaiņām aģitācijas materiālu izvietoša-
nas aizliegums vēlēšanu dienā un dienu pirms tām 
publisko elektronisko sakaru tīklos, arī internetā, 
neattieksies uz politisko partiju un to apvienību 
mājaslapām.

Aģitācijas likums arī grozīts, lai visiem reklāmas vei-
diem, arī vides reklāmai, būtu vienādi nosacījumi 
priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanā.

Tāpat noteikts, ka reklāmas pakalpojumu sniedzē-
jam vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas būs 
jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojs par aģitācijas materiālu izvietošanas izceno-
jumiem, ieskaitot plānotās atlaides un to piemē-

rošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas 
periodam.

Noteikts, ka papildus likumā noteiktajām vietām 
pašvaldības varēs noteikt vietas, kur priekšvēlēša-
nu aģitācijas materiālu izvietošana aizliegta. Tāpat 
kā līdz šim, pašvaldība saistošajos noteikumos va-
rēs ierobežot priekšvēlēšanu reklāmas izmēru, vei-
du, gaismas un skaņas efektus atbilstoši videi, ēku 
un būvju arhitektūrai. Šie ierobežojumi nedrīkstēs 
būt stingrāki par tiem, ko pašvaldība noteikusi pre-
ču vai pakalpojumu reklāmām.

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai 
nedrīkstēs izmantot valsts un pašvaldību iestāžu 
ēkas, baznīcas un lūgšanu namus, autoostas, dzelz-
ceļa stacijas, lidostas un pasažieru ostu ēkas. Šāds 
aizliegums attieksies arī uz valsts nozīmes arhitek-
tūras un mākslas pieminekļiem un valsts akciju sa-
biedrību ēkām.

Grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumā 
stāsies spēkā šāgada 15. jūlijā.

Saeimas Preses dienests

Valsts segs izdevumus pašvaldībām 
par nepilngadīga bērna bez pavadības 
izmitināšanu

Labklājības ministrija (LM) noteikusi kārtību, kādā 
no valsts budžeta līdzekļiem pašvaldībām kompen-
sēs izdevumus par nepilngadīgo bērnu izmitināša-
nu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, – to 
paredz 14. jūnijā valdībā apstiprinātie Ministru ka-
bineta noteikumi “Kārtība, kādā no valsts budžeta 
līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus par nepiln-
gadīgas personas bez pavadības izmitināšanu bēr-

nu aprūpes iestādē vai audžuģimenē”.

Tāpat LM noteiks kārtību, kādā valsts sedz izdevu-
mus, kas pašvaldībai radušies, izmitinot nepilnga-
dīgo bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē. Pa-
redzēts, ka pašvaldībai LM attiecīgais pieprasījums 
būs jāiesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā 
mēneša 15. datumam.

Atbilstoši Patvēruma likumam valsts kompensēs 
pašvaldībām izdevumus par nepilngadīgo bērnu 
bez pavadības ievietošanu bērnu aprūpes iestādē 
vai audžuģimenē.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=314/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=314/Lp12
https://www.lm.gov.lv/news/id/7177
https://www.lm.gov.lv/news/id/7177
https://www.lm.gov.lv/news/id/7177
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Sākusies uzņemšana bezmaksas mācībām 
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības 
programmās

Jūnijā sākusies uzņemšana Jauniešu garantijas iz-
glītības programmās, kurās gada vai pusotra gada 
laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu 
profesiju. Mācības rudenī aicina uzsākt 37 profe-
sionālās izglītības iestādes, kas piedāvā apgūt gan-
drīz 100 dažādas profesijas.

Mācības šajās programmās ļauj saņemt dažādu 
veidu atbalstu, tajā skaitā stipendiju no 70 līdz 
115 eiro mēnesī. Audzēknim tiek nodrošināti ne-

pieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana 
dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumi. 
Mācības ietver 15 nedēļu kvalifikācijas praksi, ku-
ras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmīt-
ne, ja tas pamatoti nepieciešams.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības ie
stādē var iesniegt līdz mācību sākumam 1. septem-
brī.

Ar uzņemšanas noteikumiem un profesijām var 
iepazīties VIAA mājaslapā: http://viaa.gov.lv//lat/
es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_
un_skolas_uznemsana/.

Par atzinuma sniegšanu par informatīvo ziņoju-
mu “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 
pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta projektiem 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas ietvaros”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ze-
mes reformas pabeigšanu Kocēnu novada lauku 
apvidū” (VSS493), 5. pielikums.

Par 2016. gada 10. jūnijā atsūtīto precizēto meto-
dikas projektu “Aizsargājamo biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas me-
todika” un dokumenta projektu “Priekšlikumi Uz-
raudzības grupas nolikumam”, 6. pielikums.

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

VSS586 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvoja-
mās mājas “Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas 
novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS591 – Rīkojuma projekts “Par akciju sabiedrī-
bas “Latvenergo” koncerna vispārējo stratēģisko 
mērķi”

VSS592 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju”

VSS580 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi-

kāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””

VSS561 – Rīkojuma projekts “Par Skrundas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma Ventas ielā 2, 
Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpa-
šumā”

VSS562 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekus-
tamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas 
novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas 
novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS558 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/
http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/
http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/
http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392127
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392127
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_23_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_23_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_23_p6.pdf
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Nr.686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un 
padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās 
valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvir-
zīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus 
valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome””

VSS578 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kār-
tību””

ŠONEDĒĻ – LĪGOSIM!

Foto: Ieva Benefelde

23. jūnijā vērienīgākā līgošana “Līgosim krastma-
lā!” Rīgā notiks 11. novembra krastmalā.

Latvijas radio 2 un LNT koplīgošana būs dižkoncertā 
“Līgojam Talsos!”. Maģiskās Jāņu dienas saullēkta 
laikā drosminieki varēs piedalīties Pliko skrējienā.

Uz lustīgu līgošanu aicina arī Kuldīgas novads. Līgo-
vakarā plkst. 22:30 Kuldīgā tradicionāli tiks iedegta 
jāņuguns Pilsētas dārzā, kur notiks Līgonakts bal-
līte. Iespēja izbaudīt Līgosvētku tradīcijas būs arī 
Kuldīgas novada pagastos.

Diži Līgosvētki tiks svinēti arī Ventspilī, Liepājā un 
citviet Kurzemē.

Savukārt Latgalē līgotājus un jāņabērnus gaida 
Daugavpils novada Višķos, kur brīvdabas estrādē 
notiks “Jampadracis kol(c)hozā”, teatralizētā uzve-
dumā parādot, kā šos svētkus nesenā pagātnē svi-
nēja kolhoznieki.

Vidzemē centrālais pasākums kopā ar Latvijas Na-
cionālo teātri un Gulbenes novada amatiermākslas 
kolektīviem būs “Skroderdienas Silmačos” Gulbe-
nes novada Druvienā.

Savukārt Vecpiebalgā, Alauksta estrādē, Līgo festi-
vāls norisināsies veselas trīs dienas – no 23. jūnija 
plkst. 15 līdz 25. jūnija plkst. 15.

Daudzviet Latvijā iedzīvojusies jauna tradīcija – pli-
ko un puspliko skrējieni, bet Cēsīs 23. jūnija dienā 

notiks ikgadējais svētku skrējiens “Jānis un Jānītis 
2016” ar startu un finišu Rožu laukumā.

Krāšņi vasaras saulgriežus svinēs arī Valmierā un 
kaimiņu novados. 23. jūnijā no plkst. 22 ikviens 
aicināts uz kopīgu Līgosvētku svinēšanu Valmieras 
estrādē, kur svētkiem atbilstošu noskaņu radīs īpa-
ši veidots “Papardes ziedu mežs”, Jāņu ugunskurs 
un uguns muca.

Pamatīga līgošana paredzēta arī Ādažos, Līgo lau-
kumā, kur plkst. 19 notiks tautas sadziedāšanās.

Līgosim – Rīgā un Pierīgā, Kurzemē un Zemgalē, 
Latgalē un Vidzemē, lielā pulkā vai divvientulībā!

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām –
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392112
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JAUNNEDĒĻ

Latvijas IV olimpiāde Valmierā

No 1. līdz 3. jūlijam Val-
mierā norisināsies Lat-
vijas IV olimpiāde, kuras 
programmā iekļauti 26 
olimpiskie sporta veidi. 
Atsevišķu sporta veidu 
sacensības tiks organizē-
tas Valmieras sadarbības 

pašvaldībās – Cēsīs, Jūrmalā, Burtnieku novadā, 
Kocēnu novadā, Limbažos, Alojā, Rīgā un Valkā.

Latvijas olimpiāde ir valsts mēroga uz olimpiskiem 
principiem balstītas kompleksas sporta sacensības, 
kurās piedalās novadu un republikas pilsētu ko-
mandas. Tās mērķis ir noteikt Latvijas labākos spor-

tistus vasaras olimpiskajos sporta veidos. Latvijas 
olimpiāde notiek reizi četros gados. Šogad olimpi-
ādē būs pārstāvētas 94 pašvaldības ar 4000 dalīb-
niekiem.

Latvijas IV olimpiādes atklāšanas ceremonija notiks 
1. jūlijā plkst. 21:15 Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, 
kur klātesošos uzrunās Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Ministru prezidents Māris Kučinskis, Latvi-
jas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrub-
ļevskis un Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks. Olimpiādes atklāšanā 
skanēs Valmieras himna “Dziesma par Valmieru”, 
kam aranžiju un fonogrammu speciāli šim notiku-
mam izveidojis Kaspars Ansons. Vienu no olimpiā-
des simboliem – olimpisko lāpu – iedegt uzticēts 
divkārtējam olimpiskajam čempionam BMX ri-
teņbraukšanā un apbalvojuma “Goda valmierietis 
2014” saņēmējam Mārim Štrombergam.

Jelgavas novada svētki – Laidenes noskaņās

Vērienīgāki, krāsaināki, sulīgāki un visām vecuma 
grupām interesantāki solās būt šā gada Jelgavas 

novada svētki no 26. jūnija līdz svētku kulmināci-
jas dienai – 2. jūlijam.

Iesoļojot svētku nedēļā, būs baudāmi vairāki kon-
certi baznīcās, bet 1. jūlijā Zaļenieku muižas parkā 
varēs izbaudīt brīvdabas zinātnes un mūzikas per-
formanci – Dabas koncertzāli.

2. jūlijā Jelgavas novada svētki pieskandinās Elejas 
pagastu, kur priecēs gan svētku koncertuzvedums 
“No Jāņiem līdz Laidenei”, gan daudzveidīgas izda-
rības bērniem un pieaugušajiem, gan tiks veidota 
Laidenes dienas ziedu kompozīcija.

3. jūlijā Jelgavas novada svētki noslēgsies ar skaistu 
kora mūzikas koncertu Sesavas Evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā Elejas pagastā.
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Talsu pilsētas svētki “Vasaras vidus 
svinēšana”

Talsu pilsētas svētki šogad notiks 1. un 2. jūlijā 
skaistākajās Talsu pilsētas vietās – Talsu ezera pro-
menādē, Ķēniņkalnā, Leču kalnā, Pilsētas laukumā 
un Radošajā sētā. Bez tradicionālā gājiena, nakts 
pastaigas, amatnieku tirdziņa, starpkonfesionālā 
dievkalpojuma, bērnu pļavas, sporta aktivitātēm, 
nakts skrējiena, piedzīvojumu orientēšanās sacen-
sībām un citām norisēm pilsētas svētkiem “odziņu” 
piešķirs vēl nebijuši pasākumi.

1. jūlijā pirms nakts pastaigas, kas šogad būs 
19./20. gadsimta mijas noskaņās, platformā uz Tal-
su ezera būs baudāms koncerts – leģendārā dziedā-
tāja Frenka Sinatras dziesmas šajā pasakainajā vie-
tā izpildīs Daumants Kalniņš un Jelgavas bigbends.

2. jūlijā īpašā “Uzņēmēju placī” dižosies Talsu pil-
sētas uzņēmēji, ar AS “Talsu autotransports” at-
balstu pa pilsētu kursēs deviņu pakalnu maršruta 
autobuss – gida pavadībā būs iespējams izbraukāt 
un apskatīt Talsu pakalnus, bet mākslas un dzejas 
cienītāji Leču kalnā varēs tikties ar dzejniekiem un 
māksliniekiem.

Latvijas kultūru festivāls Daugavpilī

No 1. līdz 3. jūlijam Daugavpilī norisināsies Latvi-
jas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu”, ko organi-
zē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils 
pilsētas domes Kultūras pārvaldi un Latvijas Nacio-
nālo kultūras centru.

Festivālā piedalīsies Latvijā dzīvojošo mazākumtau-
tību tradicionālās kultūras mākslinieciskie kolektī-

vi – folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, deju 
kolektīvi, kas kopj un popularizē savas tautas kul-
tūras tradīcijas.

Festivāla laikā Daugavpilī norisināsies dažādi kon-
certi, festivāla dalībnieku gājiens, meistarklases ko-
lektīvu vadītājiem un citas aktivitātes gan pilsētas 
centrā, gan cietoksnī, savukārt 3. jūlijā ieplānotas 
ekskursijas pa Latgali un noslēguma koncerts Kār-
savā. Paralēli kultūras programmai būs arī divi se-
mināri – NVO seminārs un Jauniešu forums.

Festivāls “Muzykys Skrytuļs” Līksnā

Daugavpils novada Līksnā no 1. līdz 3. jūlijam jau 
sesto reizi notiks lielākais jaunās latgaliešu mūzikas 
festivāls “Muzykys Skrytuļs”, aicinot muzikantus, 
kuri visādos žanros rada dziesmas latgaliski. Festivā-
lā piedalīsies vairākas viesu grupas arī no ārzemēm.

Festivālā piektdien skanēs etnomūzika, sestdien 
dienas un vakara koncertos uzstāsies latgaliešu 
jaunās grupas, savukārt naktī varēs izbaudīt rok-
mūziku, bet svētdien Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu baznīcā notiks garīgās mūzikas kon-
certs.

Alūksnes ezerā – pirmo reizi Latvijā 
pasaules čempionāts “Formula Future”

No 1. līdz 3. jūlijam Alūksnes ezers pirmo reizi 
kļūs par mājvietu starptautiskām ūdensmotospor-
ta sacensībām – pasaules čempionātam “Formula 
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Future”, kurā piedalīsies ap 70 jauno sportistu ve-
cumā no astoņiem līdz 18 gadiem.

1. jūlijā jaunie sportisti rādīs savas prasmes dažā-

dos manevrēšanas vingrinājumos, savukārt 2. jūli-
jā – paralēlajā slalomā. 3. jūlijā notiks pusfināla un 
fināla sacensības gan manevrēšanā, gan paralēlajā 
slalomā.

Kurzemes Dziesmu svētkos piedalīsies 
vairāk nekā 2000 dziedātāju

2. jūlijā Kuldīgā norisināsies Kurzemes Dziesmu 
svētki, kuros piedalīsies vairāk nekā 2000 dziedātā-
ju no Kurzemes un citiem Latvijas novadiem, kā arī 
Kurzemes novada pūtēju orķestri, deju kolektīvi un 

folkloras kopas. Kurzemes Dziesmu svētki sāksies 
plkst. 12 ar folkloras kopu koncertu Rātslaukumā, 
turpināsies plkst. 14 ar pūtēju orķestru koncertu 
Pilsētas dārzā, bet noslēgsies plkst. 18:30 ar svēt-
ku dalībnieku gājienu no Rātslaukuma uz pilsētas 
estrādi un svētku noslēguma koncertu Pilsētas es-
trādē.

15. tautas deju festivāls “Soļi smiltīs” 
Babītes novadā

2. jūlijā Babītes novadā notiks 15. tautas deju festi-
vāls “Soļi smiltīs”, kurā piedalīsies 30 deju kolektīvi. 
Festivāla kulminācija būs vakara lielkoncerts “15 
vasaras mirkļi”, kurā dejotāji izdejos savus skaistā-
kos vasaras piedzīvojumus un sajūtas.

Festivāla tradīciju 1999. gadā iesākusi Jūrmalas 
deju kolektīva “Tapa” vadītāja Dace Kalēja. Līdz šim 
ceļojošais festivāls norisinājies Jūrmalā, Rēzeknē, 
Ventspilī, Liepājā, Šlokenbekā, Laidzē, Salacgrīvā, 
Pāvilostā, Nīcā un pagājušajā gadā Limbažu nova-
da Skultē. Katru reizi festivāls pulcē vairāk nekā 
1000 dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem un 
pilsētām.

Saldū – pirmā Bišu parāde Latvijā

2. jūlijā Saldū tiks svinēti tradicionālie Saldumu 
svētki, kuros notiks Latvijā vēl nebijis pasākums – 
pirmā Bišu parāde.

Lai popularizētu Saldu kā saldāko pilsētu Latvijā, 
šajā īpašajā parādē aicināti piedalīties Saldus un 
Saldus novada iedzīvotāji, kā arī pilsētas un novada 
viesi, kuri ar savu klātbūtni vēlas parādīt, ka Saldus 
novads tiešām ir medus piliens Kurzemē, kas ar 
savu saldumu var piesaistīt bites no visas Latvijas.

Dalībniekus vērtēs žūrija. Oriģinālākajiem un krā-
sainākajiem dalībniekiem tiks lielās Saldus saldu-
mu balvas. Galvenā balva – lidojums gaisa balonā.
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Bišu parādes dalībnieki no Oskara Kalpaka laukuma 
dosies uz Kalnsētas parku, kur plkst. 12 tiks atklāti 
Saldumu svētki un plkst. 12:10 varēs vērot Latvijas 
Jaunatnes teātra izrādi “3 ruksīši”, savukārt plkst. 14 
notiks grupas “Musiqq” koncerts. Saldumu svēt-

kos no plkst. 10 līdz 15 būs saldumu un amatnieku 
tirgus, amata prasmju meistardarbnīcas, radošās 
darbnīcas bērniem, seju apgleznošana, bezmaksas 
un maksas atrakcijas, mājdzīvnieku apskate, medus 
stropu apgleznošana, degustāciju telts u.c.

Krustpils novada svētki ieskandinās Mežāri

Kā ik gadu, vasaras pilnbriedā tiek svinēti Krustpils 
novada svētki. Šajā gadā svētkus svinēs 2. jūlijā 
Mežāres pagastā.

Svētku atklāšana paredzēta plkst. 11, kad ikviens 
tiek aicināts vērot krāsainu zibakciju. Kādu? Tas 
paliek noslēpumā līdz svētku dienai. Noslēdzoties 
zibakcijai un ievadot novada svētkus, Krustpils no-
vada pagasti aicināti veidot novada ziedu karti, kur 
ar krāšņiem vasaras ziediem katrs pieliks roku sava 

pagasta un vēlāk visa novada ziedu kartes tapšanā.

Dienas turpinājumā – sportiskas aktivitātes, bēr-
nu pēcpusdiena “Prieka krāsas”, Krustpils novada 
amatierteātru skeču un izrāžu parāde “Teātris kā 
krāsaina mozaīka”, izklaides jauniešiem.

Krustpils novada svētkos kā lieliska tradīcija iedibi-
nājusies svētku dalībnieku apbalvošana un novada 
pašdarbības kolektīvu koncerts, kam šogad dots 
skanīgs nosaukums “Krustpils novads krāsu virpu-
lī”.

Ikgadējais Mūzikas festivāls Dikļu pilī

2. jūlijā jau no plkst. 16 līdz pat pusnaktij norisinā-
sies ikgadējais Dikļu pils Mūzikas festivāls – krāšņs 
mūzikas notikums ar Latvijas labāko izpildītāju pie-
dalīšanos.

Tas ir pasākums ar īpašu auru, kurā nesteidzīgi 
baudīt lielisku mūziku burvīgā pils parka atmosfē-

rā. Šogad līdzās pašmāju mūziķiem uzstāsies īpaša 
viešņa – jaunās paaudzes blūza dīva Šana Voters
tauna (Shanna Waterstown, ASV), kura festivāla 
noslēgumā kopā ar atraktīvajiem “Latvian Blues 
Band” puišiem atskaņos speciāli festivālam saga-
tavotu programmu. Uz festivāla skatuves kāps arī 
grupa “Zāle”, “The Coco’nuts”, Alise Joste, DAGAM-
BA, Jolanta GulbePaškeviča un Deniss Paškevičs ar 
koncertprogrammu “Fly Love”.

Sigulda skanēs visu vasaru

Ar bagātīgu muzikālo pasākumu klāstu šovasar 
pielīs Gaujas senielejas nogāzes Siguldā. No klasis-
kās līdz modernās mūzikas ritmiem, no muzikālām 
brokastīm līdz dejām nakts melnumā – Siguldas 
muzikālajā vasarā ikviens atradīs sev ko piemēro-
tu, jo šovasar Siguldā koncertēs pasaules līmeņa 
zvaigznes – īru dziesminieks Demjens Raiss un britu 

rokgrupa “James”, klausītājus priecēs tradicionālās 
Muzikālās brokastis un XXIV Starptautiskie Siguldas 
opermūzikas svētki. Pirmo reizi Siguldas Pils dārzā 
norisināsies Skaņu un garšu festivāls, savukārt va-
saras noslēgumā Siguldas pilsdrupu estrādi krāšņos 
vienīgie grupas “The Sound Poets” koncerti šovasar.

Visas jūlija svētdienas Siguldas Jaunās pils parkā 
plkst. 11 apmeklētājus priecēs Muzikālās brokastis. 
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

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

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

3. jūlijā klausītājus ceļojumā pa Latīņamerikas rit-
miem vedīs Latvijas ģitāristu kopprojekts “Akustis-
ko ģitāru trio AG 3’o” ar jaunu koncertprogrammu, 
kurā apvienojušies Aivars Hermanis, Kaspars Zemī-
tis un Mārcis Auziņš.

“Sunset festival” šovasar piedāvās izsmalcinātas, 

mūsdienīgas mūzikas baudījumu saulrietā. 3. jū-
lijā Siguldas pilsdrupās uzstāsies īru dziesminieks 
Demjens Raiss, bet 6. jūlijā – britu alternatīvā roka 
grupa “James”. Šī būs lieliska iespēja dzirdēt talan-
tīgos mūziķus saulrietā, kad Gaujas senlejas daba 
izgaismojas īpašās krāsās un valdzina ar savu vien-
reizīgumu.

Ziņas sagatavojuši Justīne Deičmane, Līga Tarbuna, Ivonna Vicinska, Oskars Zuģickis, Vita Viļevko, 
Sanita Pinupe, Evita Aploka, Kristīne Duļbinska, Eva Eglīte un pēc pašvaldību mājaslapu informācijas

Apkopojusi Gunta Klismeta
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