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Reģionu komitejas samitā aicina veicināt 
inovatīvas investīcijas pašvaldībās

 
8.–9. jūlijā Bratislavā (Slovākijā) norisinājās Reģio-

nu komitejas rīkotais septītais Eiropas Reģionu un 
pilsētu samits, kura apstiprinātajā Bratislavas de
klarācijā aicināts veicināt investīcijas pilsētās un 
reģionos kohēzijas, ilgtspējīgas izaugsmes un jaunu 
darbvietu radīšanas veicināšanai.
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“Ja vēlamies atjaunot ticību Eiropas Savienībai, 
mums jāparāda, kā ar kopīgām aktivitātēm Eiro-
pas Savienībā varam uzlabot iedzīvotāju ikdienu. 
Viņi pieprasa rezultātus, un tāpēc investīcijām – cil-
vēkos, vietās un idejās – jārodas vietējā līmenī. Ap-
tuveni 60% publisko ieguldījumu Eiropas Savienībā 
veic vietējās un reģionālās pašvaldības. Politiķiem 
jāpieliek visas pūles, lai palielinātu publiskos un pri-
vātos ieguldījumus visos Eiropas reģionos. Taču ne-
varam runāt tikai par uzņēmumiem tradicionālajā 
nozīmē, mums jāveido pavisam jauna un inovatīva 
uzņēmējdarbības domāšana visā Eiropā,” uzsvēra 
Reģionu komitejas prezidents Marku Markula.

Bratislavas reģiona padomes priekšsēdētājs Pavols 
Frešo aicināja efektīvāk izmantot ES finansējumu, 
kas, piemēram, Slovākijā veido 80% publisko inves-
tīciju un tāpēc ir ļoti nozīmīgs. “Jo īpaši patlaban, 
pēc Apvienotās Karalistes referenduma par izstā-
šanos no ES, mums ar šo finansējumu jāpaveic vēl 
vairāk. ES finansējums tāpat jāvirza izglītības, sociā-
lajā, veselības un transporta jomā, kas arī atspogu-
ļots Bratislavas deklarācijā,” norādīja P. Frešo.

Arī Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs 
Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka daudzveidīgajā Ei-
ropas Savienībā kohēzijas politika jāizmanto kā 
iespēja samazināt atšķirības starp ES reģioniem, 
tā nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo attīstību. “Sākot domāt par nākamo plā-
nošanas periodu, arvien vairāk izskan bažas par 
kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, ja sarežģītī-
ba nav samērīga ar plānošanas pievienoto vērtību. 
Plānojot kohēzijas politikas īstenošanu vietējās un 
reģionālajās pašvaldībās, primāri būtu jākoncen-
trējas uz reģiona izaugsmes veicināšanu, ņemot 
vērā konkrētā reģiona specifiku. Runājot par subsi-
diaritāti, aicinu izvērtēt iespēju, ka ne tikai lielajām 
pilsētām būtu pieejami noteikta apjoma kohēzijas 
politikas līdzekļi, bet tādi jāparedz katrai munici-
palitātei. Tikai tā var nodrošināt, ka līdzekļi tiks in-
vestēti visefektīvāk, ņemot vērā kohēzijas politikas 
ieguldījumu prioritātes,” secināja A. Jaunsleinis.

Septītajā Eiropas Reģionu un pilsētu samitā Latvi-
jas delegāciju pārstāvēja delegācijas vadītājs Andris 
Jaunsleinis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētā-
ja Ligita Gintere, Auces novada domes priekšsēdē-
tājs Gints Kaminskis, Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs, Rīgas domes Drošības, 
kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Dainis Turlais un Pārgaujas no-
vada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Diskusija par Publiskā iepirkuma likuma 
prasībām

7. jūlijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) noti-
ka jaunajām Publiskā iepirkuma likuma prasībām 
veltīta diskusija, kurā piedalījās Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvji un sniedza 
skaidrojumu par visbiežāk konstatētajām neatbil-
stībām iepirkuma dokumentācijā. Šī diskusija bija 
turpinājums 30. jūnija CFLA semināram par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām”.

Plašāks ieskats videoierakstā: http://www.lps.lv/
lv/seminariunvideo/videoarhivs/3189cflaun
lpsdiskusija.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3189-cfla-un-lps-diskusija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3189-cfla-un-lps-diskusija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3189-cfla-un-lps-diskusija


Videokonferencē būvvaldēm diskutē par 
Būvniecības informācijas sistēmu

8. jūlijā LPS notika videokonference “Par Būvnie-
cības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu un ie-
viešanu”. Konferences dalībnieki diskutēja par 
informatīvo ziņojumu “Par pasākumu plānu par 
2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu 
nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas notei-
kumi” saskaņošanas procesā LPS iebildumos no-
rādīto problēmu atrisināšanu pēc būtības”. Sanāk
smes dalībnieki atzina, ka pasākuma plāns kopumā 
atbalstāms, ja vien Ekonomikas ministrija līdz sep-
tembrim veiks diskusijas ar lietvedības dokumentu 
izstrādātājiem par iespēju lietvedības sistēmu sa-
vietot ar BIS.

Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka būvvaldēm no BIS 
jāsaņem pilna informācija, jo saskaņā ar Informāci-

jas sistēmu likumu nav atkārtoti jāvāc dati, ja tie jau 
atrodas kādā no sistēmām.

Videokonferences otrajā daļā BIS projekta nodaļas 
vadītājs Andrians Jankovskis un Valsts zemes die-
nesta pārstāvji atbildēja uz pašvaldību būvvalžu 
jautājumiem.

Konferences dalībnieki vienojās, ka nākamā video-
konference par BIS ieviešanu rīkojama oktobrī vai 
novembrī.

Visu videokonferenci jūs varat noskatīties LPS in-
terneta vietnē www.lps.lv: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/videoarhivs/3198videokonfe-
renceparbuvniecibasinformacijassistemaslie-
tosanuunieviesanu.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos
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Mediju politikas pamatnostādņu tālāku 
virzību atliek līdz 2017. gada valsts 
budžeta izskatīšanai

11. jūlijā notika Ministru kabineta komitejas sēde, 
kurā tika skatīti arī Kultūras ministrijas sagata-
votie attīstības plānošanas dokumentu projek-
ti – “Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 
2016.–2020. gadam” un “Latvijas mediju politikas 
pamatnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanas 
plāns”. Šo dokumentu tālāka virzība tika atlikta līdz 
2017. gada budžeta izskatīšanai, jo šobrīd valsts 
budžetā nav līdzekļu pamatnostādņu realizācijai. 
Sēdē piedalījās arī LPS padomnieki Māris Pūķis, 
Jana Bunkus un Kristīne Kinča.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis savā runā 

uzsvēra, ka pamatnostādnēs nav iekļauti būtiskie 
aspekti, par kuriem vienojās darba grupa, kas Kul-
tūras ministrijas paspārnē darbojās jautājumā par 
pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, līdz ar to 
dokumenti nav apstiprināmi. Darba grupas gala zi-
ņojumā ieteikuma formā minēti virzieni, kā labāk 
strādāt pašvaldību izdevumiem.

Pamatnostādnēs aprakstītā situācija Latvijā ar paš-
valdību informatīvajiem izdevumiem neraksturo 
situāciju valstī kopumā, tādēļ LPS padomniece juri-
diskajos jautājumos Kristīne Kinča lūdza papildināt 
pamatnostādnes ar statistisko un citu pamatojošo 
informāciju, uz kuras pamata tiek veidota politika 
pašvaldību informatīvo izdevumu jomā jaunās me-
diju politikas kontekstā. Ņemot vērā iepriekš minē-
to, lai gūtu visaptverošu viedokli par reālo situāciju, 

http://www.lps.lv
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http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3198-videokonference-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-lietosanu-un-ieviesanu


LPS pēdējo divu gadu laikā aptaujājusi pašvaldības 
un sadarbībā ar pašvaldībām turpina to aktualizēt, 
savukārt šī gada aprīlī sadarbībā ar Tirgus un sa-
biedriskās domas pētījumu centru SKDS rīkoja ap-
tauju “Pašvaldību informatīvie izdevumi: iedzīvo-
tāju informētība un apmierinātība”. Tāpat regulāri 
notiek pašvaldību vadītāju un pašvaldību sabiedris-
ko attiecību speciālistu sanāksmes, kurās tiek dis-

kutēts par šo jautājumu.

Minētie dokumenti apskatāmi šeit: http://
ta p . m k . go v. l v / m k / m k ks e d e s /s a ra kst s /s /
darbakartiba/?sede=542.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Seminārs “Veselības veicināšana: 
pašvaldību iespējas un izaicinājumi”

LPS sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Labklā-
jības pārvaldi, Rīgas Stradiņa universitāti, Slimību 
profilakses un kontroles centru 8. jūlijā rīkoja se-
mināru “Veselības veicināšana: pašvaldību iespējas 
un izaicinājumi”.

Semināra dalībnieki varēja noklausīties Anitas Vil-
lerušas, Dr. med., asociētās profesores, Rīgas Stra-
diņa universitātes Sabiedrības veselības un epide-
mioloģijas katedras Maģistra studiju programmas 
“Sabiedrības veselība” vadītājas, lekciju “No veselī-
bas veicināšanas teorijas līdz praksei”.

Slimību profilakses un kontroles centrs informēja 
par atbalstāmajām veselības veicināšanas aktivitā-
tēm pašvaldībās pasākumā 9.2.4.2. “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei”.

Jūrmalas, Siguldas, Cēsu, Skrundas un Liepājas paš-
valdību pārstāvji dalījās pieredzē par pašvaldību lomu 
un iespējām veselībai labvēlīgas vides veidošanā.

Prezentācijas no semināra pieejamas šeit: http://
www.lps.lv/lv/zinas/lps/3191seminarsveselibas
veicinasanapasvaldibuiespejasunizaicinajumi.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Foto: Ivars Ķezbers
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LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba 
diskusija “Tūrisma attīstība pašvaldībās, 
un kā veicināt vietējā tūrisma attīstību un 
tūrisma pakalpojumu eksportu”

Diskusija notiks 14. jūlijā plkst. 10–13 LPS ēkā Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāvā.

Tūrisma nozares attīstība ir viena no pašvaldību at-
tīstības prioritātēm. Attīstot tūrismu, tiek veicināta 
uzņēmējdarbības attīstība, pašvaldības tēla pazīs-
tamība un investīciju piesaiste. Diskusijā centīsi-
mies pieskarties jautājumiem: kā nodrošināt tūris-
ma attīstību un celt tā ekonomisko efektivitāti, un 
radīt jaunas darba vietas, kā arī kā veicināt Latvijas 
integrāciju starptautiskajā tūrisma apritē.

Darba kārtība:

1. Par tūrisma politikas prioritātēm un Latvijas 
Tūrisma attīstības pamatnostādnēm (Madara 

Lūka, EM Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma 
un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā refe-
rente).

2. Par LIAA Tūrisma departamenta darbu, lai at-
tīstītu Latvijas tūrismu, un sadarbību ar pašval-
dībām (Anita Priedīte, LIAA Tūrisma mārketinga 
nodaļas vadošā eksperte).

3. Kurzemes reģiona pieredze un piedāvājumi da-
rījumu tūrisma attīstīšanai un tūrisma specifika 
ārpus Rīgas (Zane Gaile, Liepājas reģiona tūris-
ma informācijas birojs).

4. Jūrmalas pieredze tūrisma mārketingā ārvalstīs 
(Gunta Ušpele, Jūrmalas pilsētas domes Tūris-
ma nodaļas vadītāja).

5. Par biedrību “Latvijas kongresu birojs” un paš-
valdību iesaisti (LKB pārstāvis).

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 5. augustā plkst. 10.30 Alsungas 
kultūras namā Alsungā, Ziedulejas 1.

Darba kārtība:

9.45–10.30 Sagaidīšana Alsungas kultūras namā 
(kafija un uzkodas)

10.30–11.00 Alsungas novada prezentācija (priekš-
sēdētāja Aivara Sokolovska uzruna, izpilddirek-
tora Voldemāra Dunajeva un Attīstības nodaļas 
prezentācija)

11.00–11.10 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.10–12.45 Kultūras mantojums. Aktualitātes 
kultūras jomā (gatavošanās valsts simtgadei. Fi-
nansējums 2017. gadam u.c.). Tūrisms, vietējie 
muzeji, to akreditācija. Bibliotēku aktualitātes:

Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības “Orisāre” 
pieredze (apvienības vadītāja Līva Grudule)

Kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Voldiņš

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe 
Pujāte

Latvijas Bibliotekāru biedrība

12.30–13.15 Pašvaldību vizuālā identitāte – bū-
tisks komunikācijas veids (pašvaldību sabied-
risko attiecību speciālisti, pašvaldības vizuālais 
tēls, pašvaldības informatīvais izdevums, vietē-
jo zīmolu nozīme) (LPS padomniece sabiedrisko 
attiecību jautājumos Jana Bunkus)

13.30–14.30 Novada apskate: pils, Rijas, Zieduleja

14.30–15.15 Pusdienas kultūras namā

15.30–16.30 Suitu parka (pie muzeja) stādīšanas 
talka (paņemiet darba apavus!)

Interesentiem piedāvā apskatīt skolu, bērnudārzu, 
keramiku, austuvi, ceptuvi, baznīcu.

17.00 Interesenti brauc uz Rietumu krastu, kur jūra 
atkāpusies no Alsungas.

Dalību pieteikt līdz 15. jūlijam! Maksa par katru cil-
vēku virs noteiktās kvotas: 12 eiro.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
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Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Portālā www.jaunatneslietas.lv ir 
publicēts apkopotais jaunatnes pasākumu 
kalendārs jūlijam

Tāpat aicinām iesūtīt jūsu novadā vai pilsētā au-
gustā plānotos pasākumus, ja tie netika iesūtīti līdz 
maija beigām! Plašāka informācija: http://www.
jaunatneslietas.lv/.

Jaunatneslietas.lv komanda

LIFE projektu pieteikumu iesniedzējiem 
pieejamas vadlīnijas latviešu valodā

Lai LIFE programmas projektu iesniedzējiem būtu 
vieglāk iepazīties ar LIFE apakšprogrammu pieteiku-
mu rakstīšanas prasībām, LIFE atbalsta vienība ir sa-
gatavojusi projektu pieteikumu sagatavošanas vadlī-
nijas arī latviešu valodā katrai apakšprogrammai.

Latviešu valodā pieejamas arī vērtēšanas vadlīnijas vi-
des apakšprogrammai, LIFE tipveida dotāciju līgums 
un tā X pielikums – Finanšu un administratīvās vadlī-
nijas. Visas vadlīnijas latviešu valodā pieejamas ŠEIT.

Lūdzam ņemt vērā, ka detalizēta iepazīšanās ar at-
tiecīgās apakšprogrammas pieteikumu sagatavoša-
nas vadlīnijām ir svarīgākais priekšnoteikums veik-
smīga pieteikuma sagatavošanai. Iesakām izman-
tot vadlīnijas latviešu valodā labākai izpratnei par 
galvenajām prasībām, tomēr, lai novērstu jebkādas 
interpretācijas kļūdas, sagatavojot un iesniedzot 
projektu Eiropas Komisijā, iesakām vadīties pēc ori-
ģinālajām, angļu valodā pieejamajām vadlīnijām, 
kas atrodamas LIFE oficiālajā mājaslapā.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22296.

http://www.lps.lv
http://www.jaunatneslietas.lv
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=514&submenu=604&layout=standart&fileid=152
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22296
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22296
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Klajā nācis skolēnu radošo darbu konkursa 
krājums “Kā var mācīties citu valodu? 
Protot savu valodu (J. Peters)”

Latviešu valodas aģentūra izdevusi krājumu “Kā 
var mācīties citu valodu? Protot savu valodu (J. Pe-
ters)”, kurā apkopoti skolēnu radošo darbu kon-
kursa labākie domraksti, esejas, stāsti, tēlojumi un 
zīmējumi, kuros ir interesanti un mūsdienīgi inter-
pretēta Jāņa Petera dzejas rinda.

Autori rakstījuši par sev svarīgiem jautājumiem: 
dzimtās valodas skaistumu un nozīmību, tās lomu 
citu valodu apguvē, sabiedrības attieksmi pret lat-
viešu valodu, atbildību par tās kopšanu, bagātinā-
šanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm u. c.

Būvēsim lielas un skaistas valodu mājas uz drošiem, 
stipriem un izturīgiem pamatiem!

Visiem līdz-
a u t o r i e m 
g r ā m a t a s 
autoreksem-
plārs ir nosū-
tīts pa pastu 
uz skolu.

Grāmatu var 
i e g ā d ā t i e s 
Latviešu va-
lodas aģen-
tūrā.

Plašāka in-
formācija: http://www.valoda.lv/Aktualitates/Kla-
ja_nacis_skolenu_radoso_darbu_konkursa_kra-
jums_Ka_var_macities_citu_valodu_Protot_savu_
valodu_J_Peters/1693/mid_522.

Par dalību pieredzes apmaiņas projektā 
programmā “Eiropa pilsoņiem”

Jūlijā Latvijā tiek uzsākts ES projekts, kas paredz 
pieredzes apmaiņu starp dažādām valstīm par 
imigrantu integrāciju sabiedrībā, tās norisēm un 
problēmām risinājumu meklējumos, un pašvaldību 
savstarpējo atbalstu.

Atklāšanas diskusija 18. jūlijā plkst. 13 patvēru-
mu meklētāju centrā Muceniekos. Tajā plānots 
informēt par projekta būtību, pasākumu plānu, 
iepazīties ar projektā iesaistīto valstu pārstāv-
ju pieredzi. Pasākumu apmeklēs arī VAO centra 
pārstāve no Igaunijas, Vācijas pārstāve ikdienā ir 
nodarbināta patvēruma meklētāju (bēgļu) izmi-
tināšanas centrā un dalīsies ar savu redzējumu. 

Projektā ir iesaistīti 9 partneri no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas, Horvātijas un Vācijas. Projekta laikā 
2016.–2017. gadā ir paredzēts organizēt septiņus 
pasākumus (konferences, diskusijas, patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centru un bēgļu nomet-
ņu apmeklējumi). Trīs projekta pasākumi ir pare-
dzēti Latvijā, un citi – pa vienam katrā no pārējām 
projekta dalībvalstīm.

Lūdzam informāciju par dalību projekta atklāša-
nas diskusijā sūtīt līdz 14. jūlijam uz epasta adresi 
balkansflowers@gmail.com. Tālrunis informācijai: 
26334378. Vietu skaits ierobežots!

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Astra Ozola,
projekta vadītāja

Eiropas Komisija nāk klajā ar diviem 
jauniem finansiālajiem instrumentiem

11. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma divus jaunus 

standarta finansiālos instrumentus, kuri paredzēti 
ESI fondu investīcijām un ar kuriem jaunuzņēmumi 
un pilsētvides attīstības projektu veicinātāji varēs 
vieglāk piekļūt finansējumam.

http://www.valoda.lv/Aktualitates/Klaja_nacis_skolenu_radoso_darbu_konkursa_krajums_Ka_var_macities_citu_valodu_Protot_savu_valodu_J_Peters/1693/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Klaja_nacis_skolenu_radoso_darbu_konkursa_krajums_Ka_var_macities_citu_valodu_Protot_savu_valodu_J_Peters/1693/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Klaja_nacis_skolenu_radoso_darbu_konkursa_krajums_Ka_var_macities_citu_valodu_Protot_savu_valodu_J_Peters/1693/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Klaja_nacis_skolenu_radoso_darbu_konkursa_krajums_Ka_var_macities_citu_valodu_Protot_savu_valodu_J_Peters/1693/mid_522
mailto:balkansflowers@gmail.com
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_25_p1.pdf
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Komisija rosina dalībvalstis 2014.–2020. gadā div-
kāršot investīcijas no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju (ESI) fondiem, saskaņā ar Investīciju 
plāna mērķiem izmantojot tādus finansiālus in
strumentus kā aizdevumi, kapitālieguldījumi un 
garantijas.

Standarta finansiālie instrumenti jau atbilst ESI 
fondu regulai un noteikumiem par valsts palīdzību 
un ir izstrādāti tā, lai dalībvalstis mazāk izmanto-
tu tradicionālās dotācijas, bet vairāk – finansiālu 
atbalstu pēc apgrozības principa un lai kombinētu 
publiskos un privātos līdzekļus.

Pastāv jau trīs šāda veida instrumenti. Tādi ir dalīta 
riska aizdevums, kur risks tiek sadalīts starp publis-
kiem un privātiem līdzekļiem, un ierobežotā garan-
tija, kur bankas aizdevumu portfelī garantijai pret 
saistību nepildīšanu izmantoti publiski līdzekļi. Abu 
instrumentu nolūks ir padarīt finansējumu pieeja-
māku mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Trešais 
instruments ir dzīvojamo ēku sektora energoefek-
tivitātes un atjaunojamo energoavotu projektiem 
paredzēts renovācijas aizdevums.

Plašāka informācija: http://ec.europa.eu/latvia/
news/2016/20160711_lv.htm.

Pašvaldības varēs iesniegt projektus 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei

Plānots, ka no 2017. gada 3. ceturkšņa pašvaldī-
bas vai to izveidotās iestādes, kas pilda pašvaldības 
deleģētos uzdevumus, varēs iesniegt projektus, 
lai savās teritorijās attīstītu sabiedrībā balstītu so-
ciālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo 
infrastruktūru. Projektu īstenošana līdz 2022. gada 
decembrim notiks ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļu atbalstu, informē Labklājības minis-
trijā (LM).

Izveidojot pašvaldībās atbilstošas vietas sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, pilngadī-
gi cilvēki ar garīgiem traucējumiem retāk nonāks 
ilgstošās aprūpes institūcijās un varēs uzsākt neat-
karīgu dzīvi ārpus tām, ārpusģimenes aprūpē eso-
šiem bērniem būs nodrošināta iespēja augt ģime-
niskā vai tai pietuvinātā vidē, savukārt bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem – saņemt aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībā.

To paredz Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu in-
frastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un per-
sonu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” pasākuma “Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenoša-
nai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi”. Projekts 7. jūlijā 

izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un vēl ir jāsa-
skaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Lai to īstenotu, paredzētas divas projektu iesnie-
gumu atlases kārtas. Plānots, ka pirmajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā projektus varēs izstrādāt 
un iesniegt tikai nacionālās nozīmes attīstības cen-
tri. Tās ir deviņas republikas lielās pilsētas: Rīga, 
Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rē-
zekne, Valmiera un Ventspils. Savukārt otrās pro-
jektu iesniegumu atlases projektus varēs iesniegt 
21 pašvaldība, kas noteiktas kā reģionālās nozīmes 
attīstības centri, kā arī pārējās pašvaldības, kas nav 
ne nacionālās nozīmes attīstības centri, ne reģionā-
lās nozīmes attīstības centri.

Pašvaldībām, kas iesniegs projektu iesniegumus 
infrastruktūras attīstībai, ir jābūt sadarbības part-
neriem pasākumā “Deinstitucionalizācija”, un to 
administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem cilvēkiem 
nepieciešamie sociālie pakalpojumi ir jāiekļauj plā-
nošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos.

Pašvaldības varēs iesniegt projektus infrastruktūras 
attīstībai – jaunu ēku būvniecībai, esošo ēku pārbū-
vei vai atjaunošanai, ēku aprīkošanai un pielāgoša-
nai – tikai pēc tam, kad plānošanas reģioni būs iz-
strādājuši deinstitucionalizācijas plānus. Paredzēts 
nodrošināt vides pieejamības ekspertu konsultā-
cijas un specifiskas darbības vides un informācijas 
pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un 
garīgiem traucējumiem papildus būvnormatīvos 
noteiktajam. Piemēram, reljefa virsma un vadlīnijas 

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://ec.europa.eu/latvia/news/2016/20160711_lv.htm
http://ec.europa.eu/latvia/news/2016/20160711_lv.htm


būvēs, kontrastējošs krāsojums pie līmeņu un vir
smu maiņas, marķējumi un piktogrammas, aizsarg-
margas, automātiski veramas durvis u.c.

Līdz 2022. gada decembrim plānots izveidot vai 
labiekārtot 654 bērnu aprūpei ģimeniskā vidē pa-
redzētās vietas un 2100 vietas sabiedrībā balstī-
tu pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM tīmekļ-
vietnē http://www.lm.gov.lv/text/1789. Kopējais 
pieejamais finansējums ir 44,4 milj. eiro, no tā 
ERAF finansējums 37,7 milj. eiro un nacionālais 
publiskais finansējums 6,6 milj. eiro.

 
Marika Kupče,

LM Komunikācijas nodaļas vadītāja

9

Samazina aizdevumu procentu likmi 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
iegādei

5. jūlijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas 
(ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas no-
saka atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanai. Izmaiņas noteikumos sagatavo-
tas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību.

Izvērtējot līdzšinējos atbalsta pasākuma darbības 
rādītājus, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum” (sabiedrība Altum) aprēķinājusi, 

ka tās aizdevumu administrēšanas un riska izmak-
su piecenojuma likmes daļu var samazināt par 
0,3%. Izmaiņas nosacījumos paredz, ka aizdevu-
mam, par kuru iesniegums sabiedrībā Altum ie-
sniegts pēc 2016. gada 1. jūlija, administrēšanas 
un riska izmaksu piecenojums ir 2,2% sākotnējo 
2,5% vietā.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
samazinaaizdevumuprocentulikmilauksaimnie-
cibaizmantojamaszemesi?id=5491.

Viktorija Kalniņa,
LM sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunā dzīvnieku audzēšanas regula atnesīs 
stingrāku kontroli

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis ES Parlamenta 
un Padomes regulu “Par zootehniskajiem un ģe-
nealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēša-
nai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas 
cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai 
Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu 
(ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK 
un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku 
audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regu-
la”)”, kas stājusies spēkā 29. jūnijā.

Dzīvnieku audzēšanas regulā iekļautie nosacījumi 
regulēs šķirnes liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu, 
kā arī krustojuma vaislas cūku audzēšanu. Jaunā ES 
likuma mērķis ir attīstīt ES dzīvnieku audzēšanu un 

uzlabot konkurētspēju, kā arī noteikt vienotas pra-
sības ES dalībvalstīm.

Dokuments paredz 28 mēnešu pārejas periodu, 
un visas prasības ES, arī Latvijai, ir jāievieš līdz 
2018. gada 1. novembrim.

Dzīvnieku audzēšanas regulā iekļautas:

- prasības dzīvnieku audzētāju organizāciju atzī-
šanai un ciltsdarba programmu apstiprināšanai;

- prasības šķirnes dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrā-
matā, kā arī prasības krustojuma cūku reģistrē-
šanai reģistrā;

- prasības šķirnes dzīvnieku (izņemot zirgus) un 
krustojuma cūku snieguma pārbaudes (pār-
raudzības) veikšanai un ģenētiskajai izvērtēša-
nai;

http://www.lm.gov.lv/text/1789
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-aizdevumu-procentu-likmi-lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-i?id=5491
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-aizdevumu-procentu-likmi-lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-i?id=5491
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-aizdevumu-procentu-likmi-lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-i?id=5491
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
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- zootehniskās un ģenealoģiskās prasības tirdz-
niecībai starp ES dalībvalstīm un pašā dalībvalstī 
ar šķirnes dzīvniekiem, krustojuma cūkām un to 
vaislas materiālu un prasības to ievešanai ES no 
trešajām valstīm, ieskaitot prasības zootehniskā 
sertifikāta izsniegšanai;

- prasības oficiālo kontroļu veikšanai (audzētāju 
organizācijām un audzētājiem), kā arī darbībām, 
kas veicamas, ja audzētāju organizācija vai au-
dzētāji neievēro regulas nosacījumus;

- prasības ES dalībvalstu kompetento iestāžu sav-
starpējai sadarbībai;

- prasības Eiropas Komisijas kontrolēm ES dalīb-
valstīs un citās valstīs.

Jaunajā Dzīvnieku audzēšanas regulā ir paredzētas 
atvieglotas prasības dzīvnieku audzētāju organizā-
ciju atzīšanai, dzīvnieku snieguma pārbaudes veik-
šanai un ģenētiskajai izvērtēšanai, kā arī dzīvnieku 
ierakstīšanu ciltsgrāmatā vietējām apdraudētajām 
šķirnēm (t.i., šķirnēm, kurās ir ļoti mazs dzīvnieku 
skaits, piemēram, Latvijas brūnā govju šķirne, Lat-

vijas zilā govju šķirne, Latvijas baltā cūku šķirne).

Tā kā šajā regulā ir noteikti nepieciešamie kontro-
les mehānismi gan valsts, gan ES līmenī, Latvijai 
būs jānodrošina pietiekama dzīvnieku audzēšanas 
kontrole, līdz ar to varētu pieaugt uzraudzības in-
tensitāte gan organizācijām, gan saimniecībām, ku-
ras iesaistās ciltsdarbā.

Jaunā Dzīvnieku audzēšanas regula aizstās pašlaik 
spēkā esošās ES dzīvnieku audzēšanas direktīvas un 
lēmumus, līdz ar to tiks mainīti visi pašreiz spēkā eso-
šie normatīvie akti, kas saistīti ar ciltsdarbu arī Latvijā. 

Tartu 15. septembrī ir plānots seminārs, kurā pie-
dalīsies dzīvnieku audzētāju organizācijas, kontro-
les iestādes un ministriju pārstāvji no Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas. Seminārā paredzētas diskusijas 
par vienotiem šīs regulas ieviešanas principiem 
Baltijas valstīs.

Gita Jansone,
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības 

departamenta Lopkopības nodaļas eksperte

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”, 2. pielikums.

UK 06.07.2016. Ekonomikas ministrijas 4.1.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energore-
sursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazinā-
šanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības no-
zarē” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un 
apstrādes rūpniecības nozares energoefektivitātes 
paaugstināšanas finanšu pieejamības ex ante izvēr-
tējums, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Peda-
gogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabi-
neta noteikumu projektu “Par valsts budžeta mērķ-
dotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta 
noteikumos nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību””, 5. pielikums.

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

LPS NESASKAŅO

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_25_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_25_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_25_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_25_p5.pdf
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VSS644 – Noteikumu projekts “Valsts nozīmes ze-
mes dzīļu nogabala “Inčukalna pazemes krātuve” 
izmantošanas noteikumi”

VSS645 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
slēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par ener-
goefektivitātes uzlabošanu”

VSS646 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Čiekuri”, Jaunannas pagas-
tā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS647 – Rīkojuma projekts “Par elektrotīklu pār-
vades savienojuma “Igaunijas–Latvijas trešais 330 
kV starpsavienojums” rekonstrukcijai un jaunbūvei 
paredzētās darbības akceptu”

VSS648 – Rīkojuma projekts “Par nacionālo inte-
rešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārva-
des savienojumam “Igaunijas–Latvijas trešais 330 
kV starpsavienojums””

VSS635 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.164 “Par 
valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības 
īpašumā””

VSS638 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī, nodošanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS655 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.89 
“Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītoja-
mo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja iz-
glītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
izglītības iestādi””

VSS656 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 
“Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uztu-

rēšanas un aktualizācijas kārtība””

VSS657 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.871 
“Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uz-
skaites kārtība””

VSS658 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā akre-
ditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un ci-
tas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārē-
jās un profesionālās izglītības programmas un no-
vērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidē-
jās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”

VSS653 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā””

VSS639 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invali-
ditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi”

VSS641 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, 
Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS642 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, 
Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada paš-
valdības īpašumā”

VSS654 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēr-
šanas kārtība””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
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NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Jūrmalas festivāls – Jomas ielas svētki, 
“Ghetto Games”, Salsas nakts pludmalē

No 11. līdz 16. jūlijam kūrortpilsēta otro gadu rīko 
Jūrmalas festivālu, kas šogad piedāvā ievērojami 
plašāku programmu nekā pērn, sniedzot atpūtas, 
izklaides un kultūras baudījumu dažādām gaumēm 
gan Dzintaru koncertzālē, gan pilsētvidē. Dzintaru 
koncertzālē festivāla goda mākslinieks Aleksandrs 

Antoņenko un tādi mākslinieki kā Ksenija Sidorova, 
Vestards Šimkus, Intars Busulis un Liepājas Simfonis-
kais orķestris, kā arī daudzi citi sniegs neaizmirsta-
mu vasaras muzikālo piedzīvojumu. Klasiskās mūzi-
kas koncertu sēriju Dzintaru koncertzālē papildinās 
bezmaksas Salsas nakts Dzintaru pludmalē, Jomas 
ielas svētki un starptautiskais “Ghetto Basket” tur-
nīrs. 16. jūlijā norisināsies Jūrmalas centrālās ielas – 
Jomas ielas – svētki, ko pilsēta rīkos jau 17. gadu.

“Dzīres Kuldīgā 2016”

Foto: Ieva Benefelde

Kuldīga aicina uz labāko nedēļas nogali šovasar – uz 
“Dzīrēm Kuldīgā 2016”, kas notiks no 14. līdz 17. jū-
lijam Kuldīgā.

Tas ir īpašs notikums gan pilsētniekiem, gan viņu 
viesiem un piedāvā četras neaizmirstamas dienas 
prieka, tīksmes un savstarpējas labvēlības atmo
sfērā, kas pilnībā atbilst festivāla devīzei “Vislabākā 
nedēļas nogale šovasar”. Šogad “Dzīrēm Kuldīgā” 
jau 21. gadadiena! (Detalizēts raibo notikumu iz-
klāsts atrodams šeit: http://www.kuldiga.lv/lv/kul-
diga/dzireskuldiga2016.)

Plašs būs jau “Dzīru” pirmās dienas – ceturtdie-
nas – pasākumu un sajūtu klāsts. Darbu sāks divi 
karuseļu parki, Pilsētas laukuma un Rātslaukuma 
skatuves pieskandinās dažādi mākslinieki, bet mie-
rīgāku noskaņu piekritējus gaidīs “Chillout” laisku-
ma kvartāls Strautu ielā.

Beļģu grupas “Cie des Quatre Saisons” groteskā ka-

ruseļinstalācija “Mazā manēža”, starptautiskā stikla 
mākslas simpozija “Eco Glass” izstāde, amatnieku 
šovs “Ugunsmuca”, zvanu ansamblis “Campanel-
la” būs dienas pieturzīmes ceļā uz galveno notiku-
mu – “Dzīru” atklāšanu, kas sāksies plkst. 22:20 ar 
krāšņo franču ielu teātra pionieru – grupas “Transe 
Express” – tēlu parādīšanos Piltenes ielā. Mobilās 
izrādes “Milzu lelles un bundzinieki” piecmetrīgās 
“dīvas” elegantos krinolīnos, enerģisku un atrak-
tīvu “alvas zaldātiņu bundzinieku” pavadītas, ar 
savām kristāldzidrajām balsīm spējot apburt ikkat-
ru. Sekojot viņām, nonāksim pilsētas estrādē, kur 
plkst. 23 skanēt sāks koncerts “Kuldīgas muzikālais 
tiramisu”. Skaistākās neapoliešu dziesmas klasis-
kās un mūsdienīgās versijās izpildīs kamerorķestris 
Mārtiņa Ozoliņa vadībā, solisti Inga ŠļubovskaKan-
cēviča, Ilona Bagele, Raimonds Bramanis un Krišjā-
nis Norvelis.

Pēc salūta kopīgā pastaigā Kuldīgas ielās, sperot 
“1000 soļu uz naksnīgā bruģa”, iespējams, atklāsiet 
dažu labu pilsētas pagalmu noslēpumu. Ceturtdie-
nas norišu izskaņā – “Dzīru” pirmā ballīte pilsētas 
centrā un “Latvian Voices” eņģeļu balsis Rātslauku-
mā.

Piektdienas lustes pirmie sāks seniori, kuru “Dār-
za svētki” Pilsētas dārzu modinās plkst. 11. Die-
nas “ēdienkartē” būs koncerti, izstādes, izrādes, 
“Retro auto un moto Kurzemes tūre”, “Kurzemes 
radio” karaoke, grupa “Montana”, kā arī Latvijas, 
Islandes, Zviedrijas un Norvēģijas radošo jauniešu 
performance “Pielaiko un ielaiko!”, kurā skanēs no 
pārstrādātiem materiāliem izgatavoti instrumenti, 
dzirkstīs eko stikla mākslas darbi, darbosies kreklu 
batikas studija un Islandes ielu teātris “Hitt Húsið”.

http://www.kuldiga.lv/lv/kuldiga/dzires-kuldiga-2016
http://www.kuldiga.lv/lv/kuldiga/dzires-kuldiga-2016


13

22:00 pilsētas estrādē – īpaši šiem svētkiem radīts 
unikāls latviešu estrādes koncerts “Par puķi, tevi un 
mani”, kurā populāras un mazāk zināmas latviešu 
autoru dziesmas izpildīs populāri solisti, “Mirage 
Jazz Orchestra”, stīgu grupa, “Rumbas kvartets” un 
vokālā grupa “Karameles”. 

Pilsētas dārzā brīvdabas kino “Goldingen Knight 
Cinema” piedāvās grupas “Prāta vētra” koncertfil-
mu “Septiņi soļi svaiga gaisa”.

Zinātāji teic, ka “Dzīru” sestdienas dunu dzirdot 
pat piecu kilometru attālumā! Jau pulksten 9 to ie-
vadīs lielā tirgus kņada, desmitos tai pievienosies 
“Zeļļu piestātne” ar labsajūtas, garšu, datorgald-
niecības un īru deju studijām, mini zoo un citiem 
brīnumiem. Pilsētas dārzā uz “Šampanieti brokas-
tīs” aicināsim lielos, bet “Alises fantāziju pasaulē” – 
mazos dzīrotājus. Esiet gatavi pārsteigumiem!

Brīnumu gan netrūks arī citur. 1905. gada parkā 
izmēģinājumu poligonā “Laboratorium Goldingen-
sis” jums ļaus darīt to, ko mājās neļautu nekad. Būs 
mini planetārijs un citi intriģējoši objekti, kuros 
vecāki mēdzot aizrauties pat vairāk par bērniem... 
Noteikti jāredz “Mikro avio šovs” Akmeņu ielā, mo-
pēdu festivāla “Dzintara istaba” kavalkāde un kaut 
kas no plašā sporta pasākumu klāsta!

Četros pēcpusdienā ar ūdens superatrakciju “Zelta 
ikrs” sāksies, spāņu vārdiem runājot, Alekšupītes 
pasākumu “El Classico” – ekstrēmais upes skrē-
jiens sešos un bezgala atraktīvais ūdens karnevāls 
pēc tā. “Zelta ikrā” slēpsies ceļojums 4 personām 
uz čardaša, gulaša un vīna zemi Ungāriju no “Travel 
RSP”, kā arī simtiņš citu balvu, bet ātrākos skrējējus 
un izcilākos maskošanās speciālistus gaida naudas 
balvas no Kuldīgas uzņēmējiem.

Nepalaidiet garām svētku īpašos jaunumus – Ve-
nēcijā dibinātā ielu teātra “Pavana” muzikālo krā-

su maģijas izrādi, kas aizraus fantāzijas pasaulē, 
humorpilno, atraktīvo un komunikablo “Spoguļcil-
vēku ģimeni” no Slovākijas un holandiešu nacio-
nālo lepnumu – mehāniskās ielu ērģeles “Draai-
orgel”, kas iepriecinās ne tikai skaistu melodiju 
cienītājus, bet arī mākslas un smalkmehānikas 
lietpratējus!

Deviņos vakarā pilsētas ielās dosies interesantais 
un krāšņais “Dzīru” gājiens, kas tā dalībniekus un 
svētku viesus aizvedīs tieši uz lielo balli pilsētas es-
trādē, kas mutuļos līdz četriem rītā, piestājot vien 
uz lielā salūta brīdi. Ballēsies visi un visur, arī Pilsē-
tas laukumā, kur “Puķu nakti” piedāvās atdzimusī 
Kuldīgas leģenda, diskotēka “Ventas dzirkstis”!

Svētdien – “lēnām un gar maliņu”! Pusdienlaikā 
pavērosim, kā dzelžu tonnas cilā Latvijas stiprāko 
spēkavīru pāri, ar ģimeni aizstaigāsim līdz Pilsētas 
dārza šurumburumam “Zaļā pasaka senā pilsētā” 
vai paspēkosimies ar “Kāruma” Vārnu “Annels” 
“Bam–bam–bam spēlēs”. Piecos pilsētas estrādē 
iemēģināsim rokas kuldīdznieku nacionālajā spor-
ta veidā olu karos un tad mierīgu sirdi dosimies uz 
Rātslaukumu, kur septiņos “Dzīrēm” muzikālu pun-
ktu liks grupa “Keksi” un “Mirage Jazz Orchestra”.

“Dzīres” nevar ne izstāstīt, ne aprakstīt, tās vien-
kārši jāredz! No 14. līdz 17. jūlijam Kuldīgā! Infor-
māciju meklē: www.kuldiga.lv un www.kckuldiga.
lv!

Pārgaujas novada svētki “Straupei 810”

Šovasar no 15. līdz 17. jūlijam svinēsim Pārgaujas 
novada svētkus “Straupei 810”. Svētku laikā tiks 
demonstrēta spēlfilma “Purva bridējs”. Filmas de-
monstrēšana tiks papildināta ar iedzīvotāju atmi-
ņām un fotogrāfijām par filmas uzņemšanu.

http://www.kuldiga.lv
http://www.kckuldiga.lv
http://www.kckuldiga.lv
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Nāc muzicēt Smiltenes pilsētas svētkos!

No 15. līdz 17. jūlijam norisināsies Smiltenes pil-
sētas svētki “Smiltenē, kur Abuls…”. Lai bagātinātu 
svētku norises ar muzikāliem priekšnesumiem, tos 
kuplinās ielu muzikanti.

Daugavpils Starptautiskais kara vēstures 
rekonstrukcijas klubu festivāls

No 15. līdz 17. jūlijam Daugavpils cietoksnī notiks 
Daugavpils Starptautiskais kara vēstures rekon
strukcijas klubu festivāls. Tas tiek rīkots jau otro 
gadu, un šogad tajā piedalīsies dalībnieki no Latvi-
jas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Polijas.

Festivāla programma:

15. jūlijs, piektdiena – “Sikspārņu vakars”, 21:00 
balle cietokšņa dārzā, 23:00 nakts ekskursija sik-
spārņu izpētei.

16. jūlijs, sestdiena – “Rekonstruktoru diena”, 
10:00 svinīga cietokšņa vēsturiskā karoga pacel-
šanas ceremonija, 11:00 darbu uzsāks “Rekrūšu 

skola”, 12:00 pusdienlaika lielgabala šāviens, kara 
stājas demonstrējumi rekonstrukcijas klubu izpildī-
jumā, 15:00 kara vēsturiskā rekonstrukcija 1. krasta 
lunetes un Nikolaja tilta apkārtnē, 18:00 motocik-
listu parāde, 21:30 bungu un dūdu mūzikas grupas 
“Auļi” koncerts, 23:00 uguns un pirotehnikas šovs.

17. jūlijs, svētdiena – “Sporta diena”, 11:00 atva-
dīšanās no rekonstrukcijas klubiem, 12:00 pusdien-
laika šāviens, pēc kura sekos karogu nomaiņas ce-
remonija, 12:15 jauniešu mūzikas koncerts projektā 
“Baltic Acoustic Folium”, 16:00 festivāla noslēgums.

Sestdien un svētdien darbosies tirdziņš.

Nikolaja vārtu labās puses sāntelpā darbosies bied-
rības “Atmiņu lāde” stilizēto 19. gs. tērpu un akse-
suāru izstāde.

Tārgalē skanēs lībiešu valoda

15. jūlijā Tārgalē, brīvdabas laukumā, plkst. 19:30 
sāksies pasākums “Mūsu zeme – Līvzeme”. Tā būs 
iespēja noskatīties mazo un lielo tārgalnieku iestu-
dēto brīvdabas muzikālo izrādi lībiešu valodā “Kīen 
jagūks āt puskūd?” jeb “Kura labad ir puķes?”. No-
tiks mācību stunda par līvu tradicionālo kultūru, 
rakstu valodu un izrunu, karogu, himnu, tradicio-
nālo virtuvi, varēs apskatīt izstādi par seniem līvu 
ciemiem Tārgales pagastā “Bez pagātnes nav nā-
kotnes”, kas tapusi, gatavojoties Latvijas neatkarī-
bas simtgades svinībām 2018. gadā. Būs praktiskās 
nodarbības, zīmēšana uz asfalta, karodziņu darinā-
šana, notiks ugunskura izveidošana un iekuršana, 

bukstiņbiezputras vārīšana, līvu rūnakmeņu skaid-
rošana. Vakara izskaņā – koncerts “Līvzeme Latvijā” 
un sadraudzības vakars pie ugunskura.

Iesniedzot Ventspils novada pašvaldībā projek-
tu par šāda pasākuma rīkošanu, Tārgales pagas-
ta kultūras darba organizatore un kopu “Kāndla” 
un “Piški kāndla” vadītāja Ilga Porniece norādīja: 
“Ventspils novada piekrastes ciemos daudzās mā-
jās vēl pavisam nesenā pagātnē skanēja līvu valo-
da. Tagad diemžēl tā vairs nav. Mūsu pienākums 
ir saglabāt šo valodu un kultūras mantojumu, no 
kura varam smelties gara spēku. Pasākuma “Mūsu 
zeme – Līvzeme” laikā ir aktuāli ne tikai iepazīt līvu 
kultūru kā literatūras vai mūzikas pamatu, bet arī 
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paraudzīties uz to kā uz kultūras formu, kas savā 
daudzveidībā ir vajadzīga mūsdienu cilvēkam. Jau 
vairākus gadus Tārgales pagastā vietējie iedzīvo-
tāji labprāt iesaistās muzikālās izrādes veidošanā 

līvu valodā, pēc tam to esam radījuši arī citviet, 
piemēram, Igaunijā, un arī šovasar ir iestudēta iz-
rāde, uz kuru mīļi aicinām visus, kam tuva lībiešu 
valoda.”

Pļaušanas svētki Dagdā

15. jūlijā plkst. 9:00 Dagdas novada Bērziņos notiks 
Pļaušanas svētki.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit: 
http://www.dagda.lv/otherpages/pilnszinassa-
turs/backto/89/article/plausanassvetkiberzinos.
html.

Tradicionālā audžuģimeņu tikšanās šogad 
notiks Kārsavas novada Salnavas ciemā

Ik gadu audžuģimenes no visiem Latgales nova-
diem tiekas Latgales audžuģimeņu salidojumā–se-
minārā, kas katru gadu norisinās citā vietā. Šogad 
ģimenes aicinātas uz Kārsavas novadu, Salnavas 
ciemu, no 16. līdz 17. jūlijam.

Šajās dienās audžuģimenes varēs baudīt kopābū-
šanas prieku un ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī 
gūt jaunas zināšanas. Salidojuma laikā vecāki varēs 
apgūt dažādas noderīgas prasmes, apmeklēt psi-
hologu un iepazīt latgaliešu kultūru.

Vecāki kopā ar bērniem vides darbnīcā varēs padzi-
ļināti iepazīties ar dabu, kas mīt mums blakus. Pie-
redzējusī “Annasmuižas” saimniece Anna dalīsies 
ar savām zināšanām par to, kad un kur ievācamas, 
kā gatavojamas, kā pasniedzamas mūsu pļavās at-
rodamās vērtības jeb “zaļā aptieciņa”. Iedvesmojo-
šu dāmu uzraudzībā varēs dejot un ļauties dvēseles 
ceļojumam kustību brīvībā. Latgales garšu varēs ie-
pazīt, praktiski darbojoties un gatavojot maltīti no 
laukos pieejamajiem produktiem. Latgali un tās ba-
gātīgo kultūru varēs iepazīt arī vakaros pie uguns-
kura dziesmās un stāstos, vietējo mākslinieku kon-
certos un ekskursijā.

Sīkāka informācija par salidojuma norisi un pieteik-
šanās līdz 14. jūlijam, zvanot Valentīnai Kirsanovai, 
29471359.

Rožu svētki Tukumā

Tukums tiek dēvēts par rožu pilsētu. Jau piektie 
Rožu svētki šogad notiks no 15. līdz 17. jūlijam. 

Sīkāka informācija šeit: http://www.tukums.
lv/lv/kultura/svetkitukumanovada/5216
2 0 1 6  g a d % C 4 % 8 1  t u k u m % C 4 % 8 1  n o -
tiksro%C5%BEusv%C4%93tki.

http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/89/article/plausanas-svetki-berzinos.html
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/89/article/plausanas-svetki-berzinos.html
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/89/article/plausanas-svetki-berzinos.html
http://www.tukums.lv/lv/kultura/svetki-tukuma-novada/5216-2016-gad%C4%81-tukum%C4%81-notiks-ro%C5%BEu-sv%C4%93tki
http://www.tukums.lv/lv/kultura/svetki-tukuma-novada/5216-2016-gad%C4%81-tukum%C4%81-notiks-ro%C5%BEu-sv%C4%93tki
http://www.tukums.lv/lv/kultura/svetki-tukuma-novada/5216-2016-gad%C4%81-tukum%C4%81-notiks-ro%C5%BEu-sv%C4%93tki
http://www.tukums.lv/lv/kultura/svetki-tukuma-novada/5216-2016-gad%C4%81-tukum%C4%81-notiks-ro%C5%BEu-sv%C4%93tki
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Līvānu pilsētas svētki “90 gaismas mirkļi”

Tradicionālie svētki šogad veltīti 90 gadu jubilejai, 
kopš Līvāni ieguvuši pilsētas tiesības. Svētki nori-

sināsies 15. un 16. jūlijā (NB! Atsevišķi pasākumi 
paredzēti arī citās dienās). Svētku programmas iz-
klāstu lasiet šeit: http://www.livani.lv/upload/faili/
dazadi/programma.pdf.

Konkurss “Aiviekstes svētku kūka” Aiviekstes upes krastos mīt ļaudis, kuru ceptās 
kūkas un saldos našķus gardēži ir izslavējuši malu 
malās, bet ir arī tādi konditorejas brīnumu radītāji, 
kuri par savu talantu citiem nestāsta. Šā konkursa 
ideja ir apzināt visus cilvēkus, kuri prot pagatavot 
kūku, un ļaut dalīties ar savu veikumu. Konkursā 
var piedalīties arī iesācēji konditorejas jomā un 
uzdrošināties Aiviekstes svētku viesu vērtējumam 
piedāvāt savu pirmo pašcepto kūku.

Konkurss “Aiviekstes svētku kūka” norisināsies 
starptautiskajā amatiermākslas kolektīvu festivālā 
“Aiviekstes svētki” 16. jūlijā.

Daugavpilī – čempionāts svara bumbu 
celšanā

Daugavpils Olimpiskajā centrā no 14. līdz 18. jū-
lijam norisināsies Eiropas jaunatnes čempionāts 
svara bumbu celšanā, kā arī pasaules kausa un 

Grand Prix posms. Dalību šajā čempionātā apstip-
rinājuši 200 dalībnieki no 13 valstīm. Daugavpilī 
vienlaikus norisināsies ne tikai Eiropas atklātais 
čempionāts, bet arī 3. pasaules kausa un Grand 
Prix posms, kā arī 1. posms sieviešu triālā garajā 
ciklā.

Alūksnes ezerā notiks Eiropas un Latvijas 
čempionāts ātrumlaivām

16. un 17. jūlijā Alūksnes ezerā notiks sacensības 
ātrumlaivām – Eiropas un Latvijas atklātais čem-
pionāts. Plānots, ka sacensībās piedalīsies ap 70 
dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un Polijas. Eiropas čempionātā sportisti sacentīsies 

http://www.livani.lv/upload/faili/dazadi/programma.pdf
http://www.livani.lv/upload/faili/dazadi/programma.pdf
http://www.lubana.lv/index.php/lv/2015-04-07-17-02-45/jaunumi-novada/474-konkurss-aiviekstes-svetku-kuka
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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

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

divās klasēs – JT250 jauniešiem un S550 –, bet Lat-
vijas čempionātā cīņa notiks deviņās klasēs un arī 
komandu vērtējumā.

Sestdien, 16. jūlijā, treniņbraucieni sāksies pulk-
sten 10, bet sacensību starts būs 13:00. Savukārt 
17. jūlijā treniņbraucieni notiks jau no pulksten 9 
un sacensību starts būs pulksten 10.

Ziņas sagatavojuši Inta Burnevica, Solveiga Ruska, Marlena Zvaigzne, Inese Krivmane, Līga Korsaka, 
Evita Aploka un pēc pašvaldību mājaslapu informācijas

Ugālē pirmo reizi notiks Piebaznīcas ielu 
svētki

17. jūlijā ar dievkalpojumu Ugāles evaņģēliski lu-
teriskajā baznīcā plkst. 10 sāksies Piebaznīcas ielu 
svētki. Pēc tam dievnamā notiks koncerts, muzicēs 
Lauma Akmene (ērģeles) un Raimonds Melderis 
(vijole). Plkst. 13.30 no baznīcas laukuma sāksies 
gājiens, bet pēc stundas paredzēta svētku atklāša-
na un koncerts.

Muzikālajiem priekšnesumiem izskanot, baznīcas 
laukumā būs apskatāma Ugāles mākslas studijas 
sešu dalībnieku gleznu izstāde, bibliotēkas darbi-

nieces būs sagatavojušas stendus “Vēsturiskie mir-
kļi fotogrāfijās”, darbosies radošā darbnīca, notiks 
orientēšanās – maršrutā būs iekļauts Aptiekas mu-
zejs, Rubeņa bataljona muzejs un Meža muzejs, kā 
arī baznīca. Svētku dalībnieki veidos kopīgu gleznu, 
bet Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi rādīs Jaņa 
Rozentāla gleznas inscenējumu. Folkloras kopas 
“Urdava” dalībnieces aicinās iesaistīties rotaļās un 
dziedāt, būs tirdziņš, kurā tirgosies ne tikai pieau-
gušie ugālnieki, bet arī bērni, kas pārdos pašgata-
votus saldumus. Klātesošie varēs mieloties pie lielā 
zupas katla, kopā ar viņiem būs arī barons fon Bērs 
ar freileni, kuri vadīs gājienu un svētku norisi.

Projektu Ventspils novada pašvaldībā finansējuma 
saņemšanai iesniedza Ugāles attīstības biedrība, 
bet viena no pasākuma idejas autorēm ir Irēna Lak-
še, kura dzīvo privātā mājā pie baznīcas: “Es jau ilgi 
domāju par šādiem svētkiem savā mazajā ielā, bet 
tad izrādījās, ka tāda iecere interesē arī citus cilvē-
kus, un nu mums ir komanda, kas iesaistās svētku 
rīkošanā. Es teikšu, ka šāda ideja radās arī tāpēc, 
ka Ventspilī notika Karlīnes ielas svētki. Tie iedves-
moja arī Ugālē sarīkot līdzīgu pasākumu, kura laikā 
ielām ap evaņģēliski luterisko baznīcu esam iecerē-
juši dot nosaukumus.”

mailto:jana.bunkus@lps.lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

