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Diskusijas par līdzsvaroto elektroenerģijas 
tarifu politiku

20. jūlijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tehnisko 
problēmu komitejas sēdē tika organizēta videokonfe-
rence “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroener-
ģijas sistēmas dalībniekiem, to pielietošanas kārtība”.

Konferencē AS “Sadales tīkls” un Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji sniedza 
informāciju par līdzsvaroto elektroenerģijas tarifu 
politiku, kas no 1. augusta paredz augstāku fiksēto 

maksu par pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi 
no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Tas nozīmē, 
ka klientiem, kas gada griezumā patērē mainīgu 
elektroenerģijas apjomu un kam ir samērā lielas 
uzstādītās jaudas rezerves, pieaugs izdevumi par 
elektroenerģiju.

Īpaši tas ir saistīts ar objektiem, kuriem elektro-
enerģijas izmantošana ir sezonāla (skolas, skolu 
ēdnīcas, peldbaseini, kultūras iestādes, pašvaldību 
brīvdabas estrādes, sūknētavas kanalizācijas sistē-
mās, kas strādā automātiskā režīmā).

AKTUALITĀTES



2

Atsevišķu pašvaldību provizoriskie aprēķini liecina, 
ka, nesamazinot jaudu (atteikšanās no neizmanto-
tajām jaudām, slodžu pārdalīšana, izbūvējot vai-
rākus ievadus), maksa par elektroenerģiju var pie-
augt par 20–25%.

Tehnisko problēmu komiteja aicina izvērtēt Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17. martā 
apstiprinātos noteikumus “Sistēmas pieslēguma 
noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” 
http://likumi.lv/ta/id/281107-sistemas-pieslegu-
ma-noteikumi-elektroenergijas-sistemas-dalibnie-
kiem, kur 34. pantā (34.2.) ir definētas lietotāja 
tiesības atjaunot elektroenerģijas piegādi elektro-
enerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojuma līgu-
mā atļautās slodzes robežās ne vēlāk kā sešu mē-
nešu laikā no brīža, kad lietotājs pieprasījis elek-
troenerģijas piegādes (sistēmas pakalpojumu) 
pārtraukšanu, kā arī šo noteikumu 41. un 43. pun-
ktu, kas līdz 2017. gada 31. jūlijam lietotājam dod 
iespēju pieprasīt samazināt atļautās slodzes lie-
lumu un sešu mēnešu periodā pieprasīt atjaunot 
elektroenerģijas piegādi sistēmas pakalpojuma lī-
guma atļautās slodzes robežās. Sīkāku informāciju 
var saņemt AS “Sadales tīkli” portālā.

Jaunā ES struktūrfondu atbalsta programma “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzī-
vojamās ēkās” aktivitātes plānots uzsākt septem-
brī, kad VAS “Altum” būs noslēgusi vienošanās līgu-
mus ar CFLA (par granta izvērtēšanu un izmaksas 
procesu) un komercbankām (par aizdevuma kom-
ponentu projektā). LPS šajā diskusijā vērsa uzma-
nību uz būtiskiem nosacījumiem, kas būtu jāņem 
vērā daudzdzīvokļu māju siltināšanas gadījumā un 
kas ir mainījušies salīdzinājumā ar šāgada pavasari, 
piemēram, projekta attiecināmās un neattiecinā-
mās izmaksas. Tāpat šobrīd nav zināms, kā šo pro-
cesu ietekmēs māju apsaimniekošanas pakalpoju-
ma aplikšana ar 21% nodokli.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3206-tehnisko-problemu-komitejas-
sede-videokonference.

Aino Salmiņš un Andra Feldmane, 
LPS padomnieki 

Latvijas pašvaldības stiprinās sadarbību ar 
Moldovas pašvaldībām

29. jūlijā Daugavpilī notiks LPS rīkots seminārs Lat-
vijas un Moldovas vietējo un reģionālo pašvaldību 
pārstāvjiem “Daudzpusējā dialoga loma Latvijas un 
Moldovas attīstības sadarbības veicināšanā”.

Seminārā Moldovas Ziemeļu, Centrālā, Dienvidu, 
Gagauzijas reģiona, to pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, kā arī vairāku Latvijas paš-
valdību un ministriju pārstāvji dalīsies īstenotajās 
attīstības sadarbības aktivitātēs un identificēs turp-

mākās sadarbības jomas.

Seminārs notiek LPS īstenotajā un Eiropas Komi-
sijas finansētajā attīstības sadarbības projektā 
“Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un re-
ģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES 
partnervalstīs” un tiek īstenots sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 
Latvijas Lauku forumu.

Agita Kaupuža, 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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Somija aicina Eiropu vienoties kopīgā akcijā

Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociāci-
ja aicina piedalīties Eiropas mēroga akcijā “Mēs 
esam Eiropa” un 28. jūlijā izkārt Eiropas karogu.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicina atbalstīt 
Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociāci-
jas Eiropas mēroga akciju, kuru ierosinājusi Joen-
sū pilsēta (Joensuu, Somijā). Šī pilsēta aicina visas 
Eiropas pašvaldības atsaukties un 28. jūlijā izkārt 
Eiropas karogu pie pašvaldības ēkām, tādējādi at-
balstot Eiropas Savienības (ES) vērtības.

Uzaicinājumā teikts:

“Joensū – neliela Somijas pilsēta Eiropas nomalē – 
aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai pasaulei, 
cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadar-
bība. Eiropa nav ideāla, taču ikviens no mums ir 
ideāls eiropietis. Tāpēc ierosinām izdarīt dažas pa-

visam vienkāršas lietas, lai parādītu, ka esam vie-
nisprātis.

Pirmkārt, paziņosim par savu līdzdalību, reģistrē-
joties iniciatīvas tīmekļa vietnē (www.connecting
europeans.eu). Otrkārt, 28. jūlijā pacelsim Eiropas 
karogu kā mūsu kopīgās Eiropas simbolu – uzvil-
ksim to karoga mastā, izmantosim plakātus u. tml. 
Varam izmantot arī citus līdzekļus, lai uzskatāmi 
paustu pārliecību par to, ka Eiropas pilsētu un no-
vadu sadarbībai ir ļoti liela nozīme.

Vai esat gatavi atsaukties Joensū aicinājumam?”

Akciju atbalsta Somijas Ārlietu ministrija, kā arī 
Eiropas Reģionu komiteja. Tās prezidents Marku 
Markula atzīst: “Šodien vairāk nekā jebkad agrāk 
ir jāatbalsta ikviena iniciatīva Eiropas saliedēšanai. 
Vienotāka Eiropa nozīmē arī saliedētākus tās pilso-
ņus, un tā ir cerība uz gaišāku nākotni.”

Akcijas organizatori aicina reģistrēt savu pašvaldību 
šīs aktivitātes interneta vietnē www.connecting-
europeans.eu (informācija pieejama arī latviešu 
valodā), iesniegt nelielu aprakstu, kā arī norādīt, 
pie kādas ēkas karogs tiks izkārts. Reģistrētās paš-
valdības tiks atspoguļotas vienotā digitālā kartē. 
Tāpat organizatori aicina karoga pacelšanas brīdi 
iemūžināt fotogrāfijās un publicēt pašvaldību in-
terneta vietnēs.

Ievietojot informāciju par šo akciju internetā, lū-
dzam izmantot tēmturi #WeAreEurope.

Papildinformācija par šo iniciatīvu:
www.connectingeuropeans.eu
www.twitter.com/joensuucalling
www.facebook.com/connectingeuropeans
#WeAreEurope

Jana Bunkus, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

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

Dienas kārtība:

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

10.30–11.00 Alsungas novada prezentācija 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.connectingeuropeans.eu
http://www.connectingeuropeans.eu


(priekšsēdētāja Aivara Sokolovska uzruna, izpilddi-
rektora Voldemāra Dunajeva un attīstības nodaļas 
prezentācija)

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

11.10–12.25 Kultūras mantojums. Aktualitātes 
kultūras jomā (gatavošanās valsts simtgadei; finan-
sējums 2017. gadam u.c.). Tūrisms, vietējie muze-
ji, to akreditācija. NKM likumprojekts un Dziesmu 
svētki 2018. gadā

Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības “Orisāre” 
pieredze – Piebalgas Muzeju apvienības vadītāja 
Līva Grudule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kul-
tūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone 

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe 
Pujāte

12.25–12.50 Pašvaldību publiskās bibliotēkas: iz-
aicinājumi un iespējas – Latvijas Bibliotekāru bied-
rības Valdes locekle Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
direktore Laima Mirdza Ostele

12.50–13.20 Latvijas valsts simtgade. Pašvaldību 
iespējas un uzdevumi – Latvijas valsts simtgades 
biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja 
Jolanta Borīte

13.20–13.50 Pašvaldību vizuālā identitāte – bū-
tisks komunikācijas veids (sabiedrisko attiecību 
speciālisti, pašvaldības reklāma, pašvaldības infor-
matīvais izdevums, vietējo zīmolu nozīme) – LPS 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana 
Bunkus

14.00–15.00 Novada apskate: pils, Rijas, Ziedu-
leja

15.00–15.30 Pusdienas kultūras namā

15.45–16.30 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.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
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Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu 
sanāksme

Sanāksme notiks 18. un 19. augustā Mālpils nova-
da domē Nākotnes ielā 1 Mālpilī

Dienas kārtība:

18. augusts

1. “Mūsdienu komunikācijas tendences un loma 
valsts un pašvaldību saziņā ar iedzīvotājiem”.

2. “Digitālie komunikācijas kanāli attiecību veido-
šanai un uzturēšanai”.

3. “Tipiskās pareizrakstības kļūdas, īpašvārdu at-

veide latviešu valodā un citi valodas lietojuma 
jautājumi”.

19. augusts

1. “Novadu tēls = Latvijas tēls. Simtgade+”.

2. “Latvijas valsts simtgades svinības: iespējas un 
uzdevumi pašvaldībām”.

Pieteikšanās un plašāka informācija līdz 29. augus-
tam e-pastā: jana.bunkus@lps.lv vai pa tālruni: 
29170955.

Jana Bunkus
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

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

mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv


Iespēja piedalīties “Eiropas Reģionu un 
pilsētu nedēļas” pasākumos

10.–13. oktobrī Briselē notiks “Eiropas Reģionu un 
pilsētu nedēļas” (“Atvērtās dienas”) semināri, kuru 
moto šogad ir “Reģioni un pilsētas ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei”.

Interesentiem būs iespēja izvēlēties no 130 semi-
nāru klāsta, kas veltīti trim galvenajām tēmām: 
“Ilglaicīga un ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme”, 
“Iekļaujoša ekonomiskā izaugsme” un “Padarot Ei-
ropas strukturālos un investīciju fondus vienkāršā-
kus”. Semināru rīkošanā iesaistījušās 22 vietējo un 
reģionālo pašvaldību partnerības, 13 Eiropas Komi-
sijas ģenerāldirektorāti, Eiropas Reģionu komiteja, 
kā arī virkne asociāciju un institūciju.

Reģistrēšanās dalībai semināros – līdz 26. septem-

brim “Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas” tīmekļa 
vietnē.

“Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa” (iepriekš zinā-
ma kā “Atvērtās dienas”) ir gadskārtējs četru dienu 
pasākums, kurš kopš 2003. gada notiek Briselē un 
kura laikā vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāv-
ji, kā arī eksperti un akadēmiskās aprindas var ap-
mainīties ar labu praksi un zināšanām pašvaldību 
attīstības jomā. Tas ir arī atzīts forums, kurā notiek 
politiska līmeņa saziņa par ES kohēzijas politikas 
attīstību un paveras iespēja vērst lēmumu pieņē-
mēju uzmanību uz vietējo un reģionālo pašvaldību 
nozīmi ES politikas veidošanā. “Eiropas Reģionu un 
pilsētu nedēļa” ir lielākais šāda veida publiskais Ei-
ropas mēroga pasākums.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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Skolotāju un radniecīgo profesiju 
pārstāvju trīs dienu vasaras nometne 
“Dzīves svinēšana”

17., 18. un 19. augustā Mežaparkā Rīgā saskaņota 
trīs dienu pedagogu, bibliotekāru, sociālo darbi-

nieku un citu pašvaldības darbinieku (ar bērniem, 
radiem un draugiem) profesionālās un personības 
pilnveides (atpūtas) nometne.

Plašāka informācija: http://pedagogs.lv/skolotaju-
nometnes-2/.

Notiks pirmais Liepājas Jauniešu festivāls

26. augustā pašā Liepājas sirdī, blakus koncertzālei 
“Lielais dzintars”, notiks pirmais Liepājas Jauniešu 
festivāls, kura tēma ir “Gaismas un krāsas”, un bū-
tiska festivāla daļa būs jauno grupu konkurss. Aici-
nām piedalīties jebkura žanra un izmēra muzikāla 
apvienības. Pieteikšanās, aizpildot anketu http://
ej.uz/LJF, līdz 14. augustam. Galvenā balva – sava 
skaņdarba ierakstīšana profesionālā studijā.

Uz festivālu aicināti arī jauniešu centri no citiem 
reģioniem gan grupās, gan individuāli. Viesiem ir 
iespēja arī nakšņot LBJC telpās, taču vietu skaits ir 

ierobežots, tāpēc piesakiet laicīgi dalībnieku grupu, 
rakstot e-pastā: jauniesumaja@liepajasbjc.lv.

Jauniešu festivāls tiks oficiāli atklāts plkst. 19.00, 
kad Liepājā uzsāks kursēt pirmais jauniešu Graffiti 
tramvajs, kas īstenots ar valsts programmas finan-
siālu atbalstu. Pēc tramvaja atklāšanas dalībnieki 
varēs piedalīties HOLI krāsu gājienā uz festivāla 
teritoriju, kur dalībniekus sagaidīs ielu vingrotāju, 
ekstrēmā sporta paraugdemonstrējumi un dažādas 
izklaides iespējas. Pēc priekšnesumiem uz skatuves 
konkursā piedalīsies jaunās grupas. Vakara noslē-
gumā uzstāsies Edavārdi, kam sekos aktīva ballīte 
visas nakts garumā Liepājas telpu skeitparka hallē.

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/register.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/register.cfm
http://pedagogs.lv/skolotaju-nometnes-2/
http://pedagogs.lv/skolotaju-nometnes-2/
http://ej.uz/LJF
http://ej.uz/LJF
mailto:jauniesumaja@liepajasbjc.lv
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Paralēli priekšnesumiem festivāla teritorijā notiks 
dažādas radošās darbnīcas un īsfilmu demonstrā-
cijas, kā arī varēs piedalīties jauno mediju māk-
slas interaktīvās instalācijās. Īsfilmu teltī vēlamies 
rādīt jauniešu filmas, tāpēc, ja jums ir īsfilmas no 
kāda projekta vai jauniešu iniciatīvas, labprāt tās 
demonstrēsim festivāla laikā! Lūdzam rakstīt uz 
jauniesumaja@liepajasbjc.lv, lai sarunātu par filmu 

nogādi!

Festivāla organizatori ir jauniešu komanda, kas ko-
pīgi ar Liepājas Jauniešu mājas darbiniekiem veido 
pasākuma saturu un tā reklāmu.

Plašāka informācija: Roberts Grundmanis,
“Jauniešu mājas” projektu vadītājs. Tālrunis: 
29934488, e-pasts: jauniesumaja@liepajasbjc.lv.

Pieaugušo izglītībā no ESF līdzekļiem 
investēs 27 miljonus eiro

15. jūlijā valdībā apstiprināti nosacījumi ES fondu 
ieguldījumiem mūžizglītības sistēmas attīstībā. No-
darbinātajiem būs lielākas iespējas pilnveidot pro-
fesionālo kompetenci un iegūt jaunu kvalifikāciju. 
Pieaugušo izglītības nodrošināšanai atvēlēti 27 mil-
joni eiro.

Lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvali-
fikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi 
MK noteikumus, kas nosaka, kā šā mērķa īstenoša-

nai tiks izmantots ES fondu finansējums.

Ņemot vērā pašreizējo nestabilitāti darba tirgū un 
vajadzību mazināt sociālās atstumtības risku, kas 
jo īpaši attiecas uz darbiniekiem ar zemu prasmju 
un kvalifikācijas līmeni, līdz 2022. gada beigām 
pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā tiks ieguldīti 
27 miljoni eiro. No kopējā valdības apstiprinātā fi-
nansējuma nepilni 23 miljoni eiro būs Eiropas Soci-
ālā fonda līdzekļi, bet 4 miljoni eiro – valsts budžeta 
līdzfinansējums.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1871-pieauguso-izglitiba-no-esf-li-
dzekliem-investes-27-miljonus-eiro.

Tūrisma konference “Pieredze, inovācijas 
un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču 
vietējie risinājumi”

21. oktobrī Valmierā norisināsies starptautiska kon-
ference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūris-
mā: globālo tendenču vietējie risinājumi”. Konfe-
rencē par tūrisma un viesmīlības nozarē aktuālām 
tēmām diskutēs daudzi starptautiski atzīti lektori 

no Eiropas, kā arī eksperti no Latvijas un tuvākajām 
kaimiņvalstīm.

Konferences programma iezīmē trīs galvenās tē-
mas: tendences tūrismā un zināšanu pieprasījums; 
tūrisma uzņēmējdarbības vide un tīklveida stratē-
ģijas reģionālajā attīstībā; kā arī tūrisma produktu 
virzīšana tirgū. Saistošā stāstījumā ar pieredzi dalī-
sies trīs konferences īpašie viesi.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

mailto:jauniesumaja@liepajasbjc.lv
mailto:jauniesumaja@liepajasbjc.lv
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1871-pieauguso-izglitiba-no-esf-lidzekliem-investes-27-miljonus-eiro
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1871-pieauguso-izglitiba-no-esf-lidzekliem-investes-27-miljonus-eiro
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1871-pieauguso-izglitiba-no-esf-lidzekliem-investes-27-miljonus-eiro
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p1.pdf
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Iespēja pieteikties CFLA individuālām 
konsultācijām par 9.2.4.2. pasākuma 
projektu pieteikumu sagatavošanu

Ņemot vērā lielo jautājumu daudzumu no pašval-
dībām par darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uz-
labot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzī-
votājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro-
filaksei” projektu iesniegumu sagatavošanu un to 
īstenošanu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
informē, ka no 1. līdz 9. augustam (ieskaitot) CFLA 
savās telpās sniegs individuālas konsultācijas un 
atbildēs uz pašvaldību jautājumiem par projektu 

iesniegumu sagatavošanu un to īstenošanu.

Vienas konsultācijas ilgums plānots ne ilgāks par 40 
min.

Individuāli vienojoties un izvērtējot iespējas, CFLA 
ir gatava nodrošināt atsevišķas konsultācijas reģio-
nālajos centros.

Konsultācijām var pieteikties līdz 27. jūlija beigām, 
sūtot e-pastu uz adresi veselibasprojekti@cfla.gov.
lv un norādot sev vēlamo konsultāciju laiku un vie-
tu, ja kādu apstākļu dēļ to nav iespējams saņemt 
CFLA telpās.

Uģis Žukelis,
CFLA Cilvēkresursu attīstības departamenta Veselības 

attīstības projektu nodaļas vadītāja vietnieks

Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro 
biodrošības pasākumi, lai neizplatītos ĀCM

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņ-
valstīs Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā šogad mājas 
cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris, Zemkopī-
bas ministrija un Pārtikas un veterinārais dienests 
atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem 
un turētājiem: lai pasargātu mājas cūkas no saslim-
šanas ar šo bīstamo infekcijas slimību, ir stingri jā-
ievēro biodrošības pasākumi. Tie jāievēro gan tra-

dicionālo mājas cūku, gan meža cūku un eksotisko 
šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku (Mangalica, Pekinas 
cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku dzimtas 
mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, gan 
zooloģisko dārzu un “minizoo” turētājiem, kā arī 
visiem, kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai 
istabas dzīvniekus.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
cuku-ipasniekiem-joprojam-stingri-jaievero-bio-
drosibas-pasakumi-lai-ne?id=8074.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Plānots vienkāršot traktortehnikas un tās 
piekabju pārbūves prasības

Lai vienkāršotu traktortehnikas un tās piekabju ot-
rās kategorijas pārbūves prasības un kārtību, kā arī 
reglamentētu trešās kategorijas pārbūves kārtību 
un prasības, Zemkopības ministrija sagatavojusi 
traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteiku-
mu projektu, ko 21. jūlijā izsludinājusi valsts sekre-
tāru sanāksmē. Jaunais noteikumu projekts paredz 
vienkāršot otrās kategorijas jeb individuālās pār-

būves sarežģītos nosacījumus (tehniskā projekta 
sagatavošanu), kas līdz šim ir atturējuši traktorteh-
nikas vai tās piekabju īpašniekus no oficiālas pārbū-
ves un reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūrā. Tādēļ tehniskais projekts tiks aizstāts ar 
tehnisko dokumentāciju, un tajā nebūs jāatspoguļo 
sarežģīti tehniskie rasējumi un aprēķini.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
planots-vienkarsot-traktortehnikas-un-tas-pieka-
bes-parbuves-prasibas-?id=8071.

mailto:veselibasprojekti@cfla.gov.lv
mailto:veselibasprojekti@cfla.gov.lv
http://www.zm.gov.lv/presei/cuku-ipasniekiem-joprojam-stingri-jaievero-biodrosibas-pasakumi-lai-ne?id=8074
http://www.zm.gov.lv/presei/cuku-ipasniekiem-joprojam-stingri-jaievero-biodrosibas-pasakumi-lai-ne?id=8074
http://www.zm.gov.lv/presei/cuku-ipasniekiem-joprojam-stingri-jaievero-biodrosibas-pasakumi-lai-ne?id=8074
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-vienkarsot-traktortehnikas-un-tas-piekabes-parbuves-prasibas-?id=8071
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-vienkarsot-traktortehnikas-un-tas-piekabes-parbuves-prasibas-?id=8071
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-vienkarsot-traktortehnikas-un-tas-piekabes-parbuves-prasibas-?id=8071
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Izsludināta pieteikšanās finansiālam 
atbalstam radošiem braucieniem

No 21. jūlija līdz 22. augustam mobilitātes program-
mā “Kultūra” var pieteikties finansiālam atbalstam 
radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt 
profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju 
pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai do-
tos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm 
vai ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1–10 dienas). 
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās 
izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī 
nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas da-
lībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu vienā un 

tajā pašā laikā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Kultūra” atbalsta profesionālu māksli-
nieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, 
mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa 
sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pa-
matu inovatīvai, dinamiskai ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu 
kopīgi finansē ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un 
to administrē Ziemeļvalstu kultūras punkts Somijā.

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/
jaunumi/?news_id=8101.

Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un personu 
ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekono-
miskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldī-
bu budžetiem”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta 
noteikumos nr. 788 “Valsts izglītības informācijas 
sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kār-
tība””, 3. pielikums.

Atzinums par konceptuālo ziņojumu “Par advokātu 
procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās”, 
4. pielikums.

Par informatīvā ziņojuma projektu “Par valsts at-
balsta programmas bērniem no pusotra gada ve-
cuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri 
saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja, izpildi un pašvaldību snieg-
tā atbalsta bērniem izvērtējumu”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vie-
tām”, 6. pielikums.

Apakškomiteja 16.06.2016. SAM 8.3.2. “Palielināt 
atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītoja-
mo individuālo kompetenču attīstībai” pasākums 
8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai”, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu 
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai” īstenošanas noteikumi”, 8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas 
centrus un citas Izglītības likumā noteiktās insti-
tūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības pro-
grammas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts 
augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profe-
sionālo darbību”, 9. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, 
10. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8101
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8101
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_27_p10.pdf


VSS-696 – Informatīvais ziņojums “Par valsts bu-
džeta apakšprogrammas 67.06.00 “Eiropas Kopie-
nas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” 
ietvaros paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanu”

VSS-708 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma “V339” Jaunpiebalgas pagas-
tā, Jaunpiebalgas novadā, nodošanu Jaunpiebalgas 

novada pašvaldības īpašumā”

VSS-712 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma “V893” Murmastienes pagas-
tā, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-702 – Informatīvais ziņojums “Par Valsts zemes 
dienesta vienotā arhīva glabātavas izveidi”
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Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī – uzplauks 
kā roze

No 24. līdz 31. jūlijam Rēzeknē vienlaicīgi notiks trīs 
festivāli: visu nedēļu norisināsies 24. Eiropas tautu 
festivāls, nedēļas nogalē – no 29. līdz 31. jūlijam – 
noritēs VIII Starptautiskais etno festivāls “Gosti” un 
tiks svinēti Rēzeknes pilsētas svētki.

Foto: Aleksandrs Tolopilo

24. Eiropas tautu festivāls (European Peoples’ Fes-
tival/EPF) pulcēs viesus no Beļģijas, Dānijas, Fran-
cijas, Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Luk-
semburgas, Polijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, 

Vācijas, Ungārijas un Latvijas. Festivālā būs daudz-
nacionāla kultūras programma, amatnieku darbu 
izstāde–tirdziņš, konkursi un sacensības dažādās 
disciplīnās. Katru vakaru koncertā uzstāsies festivā-
la valstu kolektīvi un varēs izdejoties dažādos deju 
ritmos.

VIII Starptautiskais etno festivāls “Gosti” atklās 
prieku par viesu (latgaliešu valodā – gosti) gai-
dīšanu, mīļu uzņemšanu un līksmu kopābūšanu. 
Festivāls “Gosti” pulcēs ap 200 dažādu tautību na-
cionālo kolektīvu no Latvijas, Polijas, Baltkrievijas, 
Ukrainas, Krievijas u.c. valstīm. Koncerti notiks gan 
Rēzeknē, gan vairākos Rēzeknes novada pagastos. 
30. jūlija vakarā notiks lielais GOSTU koncerts Rē-
zeknes Kultūras un atpūtas parkā.

Rēzeknes pilsētai šogad aprit 731, un pilsētas svēt-
ku moto – “Pilsēta ar rozi matos”. Piektdienas va-
karā – 29. jūlijā – Rēzeknes pilskalnā valdīs vidus-
laiku noskaņas, sestdien – 30. jūlijā – ikviens varēs 
iesaistīties radošajās darbnīcās, vakarā notiks nu 
jau tradicionālais Rēzeknes iestāžu un organizāciju 
svētku gājiens, Festivāla parkā būs iespējams bau-
dīt pasaules populārāko filmu un mūziklu koncert-
šovu, kas noslēgsies ar svētku salūtu, bet svētdien – 
31. jūlijā – gaidāma tradicionālā Ģimeņu parāde un 
dziesmu un deju šovs bērniem Festivāla parkā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394927
http://www.rezekne.lv/typo3temp/GB/e6be51d082.png


10

Saiešana slātaviešu garā “Vecpiebalga 
atver durvis”

25. jūlijā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības un 
Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” rīkoto kultūr-
vēsturisko konferenci “Piebaldzēni un mūzika” tika 
ievadīta svētku nedēļa “Vecpiebalga atver durvis”.

Saimnieču dienā 26. jūlijā saimniece Dita Lūriņa un 
saimnieks Mārtiņš Egliens ielūdz uz Siera svētkiem 
Vecpiebalgas kultūras namā, kur apmeklētājus gai-
da siera siešana, siera degustēšana, siera andele 
un saimnieču godināšana.

27. jūlijā svētku dalībnieki tiek gaidīti Jāņkalniņā 
pie Dzērbenes muižas uz folkloras nakti.

28. jūlijā svētki turpināsies ar Ģimenes dienu Tau-
renē, ko kuplinās dziesminieka Haralda Sīmaņa 
koncerts Apšu baznīcā.

29. jūlijs – Mariannas Okolokolakas diena ar pa-
domju retro auto braucienu Vecpiebalga–Kaive, 
padomju laiku filmām un multfilmām Kaives kino-
zālē, stafetēm, rotaļām, atrakcijām, tematiskām iz-
stādēm un zaļumballi Kaives parkā.

30. jūlijā Vecpiebalgas birzītē Amatnieku tirgu at-
klās Ķencis un Pāvuls, priekšnesumus sniegs Vec-
piebalgas novada amatiermākslas kolektīvi un sa-
darbības partneri – Saldus pagasta amatiermāk-
slinieki. Šajā dienā Vecpiebalgas pilsdrupās notiks 
ceturtie Viduslaiku svētki “Castrum Prebalge”. 
Vecpiebalgas novada kultūras svētkos – saiešanā 
slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis” – vieso-
sies arī vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēst-
neši, kuri informēs par 100 labajiem vides darbiem 
Latvijai un piedāvās asināt prātu vides jautājumos.

Sabiles Vīna svētki svinēs pilngadību

No 27. līdz 31. jūlijam jau astoņpadsmito reizi Sa-
bilē tiks svinēti tradīcijām bagātie, krāšņie un dzirk-
stošie Sabiles Vīna svētki.

Svētki sāksies jau trešdienā ar laivinieku saietu un 
muzikālo plostu – īpašu pasākumu mūzikas baudī-
tājiem. Pasākuma laikā uz plosta Abavas upē muzi-
cēs Valdis Atāls un Arnolds Kārklis.

Ceturtdien tiksimies vītņu vīšanas sacensībās un 
Kolhozciemā, kur norisināsies pilngadības svētku 
izdarības, bet vakarā lustēsimies kārtīgā lauku za-
ļumballē.

Piektdien visus iedvesmos iluzionists Valdemars 
Veiss, un vakarā enerģiju varēs gūt, klausoties gru-
pas “Dzelzs vilks” dziesmās Sabiles sidra dārzā.

Sestdien būs svētku notikumiem visbagātākā die-
na, un līdz ar daudziem jaunumiem noritēs arī 

http://www.vecpiebalga.lv/imgs/545/zinas/blog_b_803708.jpg
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ierastās svētku radošās sētas – “Vīnotava” un “Pu-
totava”. Kā jau katru gadu, neizpaliks amatnieku 
un vērienīgais vīndaru tirdziņš. Neiztrūkstošs būs 
arī svētku teatralizētais gājiens “Skurbums pāriet, 
dullums ne” par tēmu “Sabiles atrakciju parks”. Va-
karā svētku apmeklētājus priecēs ugunsskulptūra 
Karātavu kalnā un svētku balle. 

Svētku noslēgumā svētdien Sabilē ieradīsies Kris-
tīgie klauni, kā arī notiks Mundruma skrējiens pa 
Rambulīti.

To visu un vēl vairāk varēs pieredzēt, izjust, izgaršot 
un izbaudīt Sabiles Vīna svētku laikā Sabilē – pilsē-
tā ar odziņu!

Ceturtie Rubenes ciema svētki
No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies jau ceturtie Ru-
benes ciema svētki, piedāvājot daudzveidīgu un 
interesantu pasākumu programmu gan Rubenes 
ciema un Kocēnu novada iedzīvotājiem, gan ikvie-
nam viesim.

27. jūlijā Rubenes pamatskolas pagalmā notiks 
Rubenes ciema teātra “Volatus” brīvdabas izrāde 
“Kad sapņi piepildās...”.

29. jūlija vakarā Baltajā mājā pie Rubenes baznīcas 
būs aplūkojama instalācija “Pa Hronikas pēdām”, 

kas veltīta Livonijas Indriķim. Plkst. 21 Rubenes 
baznīcā notiks ziedu izstādes atvēršana un svētbrī-
dis, kam sekos nakts koncerts baznīcas dārzā.

30. jūlijs sāksies ar sportiskām aktivitātēm – skrē-
jienu un nūjošanu apkārt Lielajam Ansim, orientē-
šanās sacensībām un ģimeņu turnīru florbolā – un 
turpināsies ar citām sportiskām un radošām aktivi-
tātēm. Vakarpusē tiks atklāta rotaļlietu izstāde “No 
pagātnes līdz nākotnei”, izskanēs svētku sveicieni 
un visiem kopā būs iespēja noskatīties videostāstu 
“Rubene 2016” un noklausīties dziedošo Rubenes 
bērnu koncertu. Pēc tam – lustīga balle.

Auces novadā svētkus svinēs 21. reizi

No 28. līdz 30. jūlijam Auces novadā skanēs mū-
zika, norisināsies sporta spēles un valdīs īpaša at-
mosfēra gan pilsētā, gan pagastos, jo tiks svinēti jau 
XXI Auces novada svētki un Gunāra Ordelovska 
XXI starptautiskais pūtēju orķestru festivāls, kas 
kopā pulcēs vairākus simtus dalībnieku un vairākus 
tūkstošus skatītāju. Turpinot šo unikālo tradīciju jau 
21. gadu, kad Aucē vairāku dienu garumā pulcējas 
simtiem pūtēju orķestru dalībnieku no visas Latvi-
jas, šogad kuplajam dalībnieku pulkam piebiedro-
sies arī pūtēju orķestri no Polijas un Lietuvas.

Auces novada svētkos aizsāksies arī kāda jauna tra-
dīcija – jaundzimušo sveikšana. Īpašu dāvanu kā 
piemiņu no novada, kurā uzsāktas dzīves gaitas, 
Auces novada Kultūras centrā pasniegs trešdienas, 
27. jūlija, vakarā.

Ceturtdienas vakars tradicionāli kļūs par roman-

tisku vakaru, kad baudīt profesionālu mākslinieku 
izcilo sniegumu Vecauces pils parkā, par ko šogad 
parūpēsies pūšaminstrumentu kvartets “Show 
Brass”.

Piektdien paralēli jau zināmām un gaidītām spor-
ta un atpūtas aktivitātēm un koncertiem pagastos 
Auces estrādē pasākumu programmu kuplinās le-
ģendārā grupa “Opus Pro” ar savu īpašo 30 gadu 



12

jubilejas koncertu, piedaloties Aijai Andrejevai kā 
speciālajam viesim. Kā ierasts, svētku atklāšanas 
ceremonija arī notiks piektdienas vakarā.

Kamēr pūtēju orķestri sestdien rādīs savu māku 
pūtēju orķestru konkursā, svētku viesus gaidīs tir-
gus raibumi Maija ielas andelē, savukārt izsalkušie 
pusdienās varēs baudīt īpašo “Saimes zupu”. Pēc 
aizraujošas dienas svētku dalībnieki un viesi visi 
kopā dosies svētku gājienā no Auces stacijas lau-

kuma uz brīvdabas estrādi. Gājiena tēma šogad – 
“Nav dūmu bez uguns”, kas noteikti rosinās visne-
iedomājamākās idejas tērpu noformējumā. Vakarā 
svētku skatītājus īpašā kopkoncertā priecēs pūtēju 
orķestri no Polijas, Lietuvas, Jaunakmenes, Saldus, 
Ugāles, Talsiem, Dobeles un Madlienas, kā arī tau-
tas mākslas kolektīvi no Ukrainas un Baltkrievijas. 
Pusnaktī tiks paziņoti leģendārās Arnolda Sabuļa 
balvas ieguvēji, bet pirms tam skatītājus uzmundri-
nās vairāki Latvijā iemīļoti skatuves mākslinieki.

Nīcas novada svētku noslēgums

Iepriekšējā nedēļā Nīcas novada svētkos dažādi pa-
sākumi notika novada ciemos, bet šīs nedēļas no-
galē visi tiek aicināti uz sieviešu draudzības skrējie-
nu 29. jūlijā Bernātos un svētku noslēgumu 30. jū-
lijā Nīcā, kas sāksies ar gājienu no Bārtas tilta līdz 
Nīcas parkam un turpināsies ar tirgu, pašdarbnieku 
koncertu, pludmales volejbola un Latvijas stiprinie-
ku čempionātu, pavāra Raimonda Zommera meis-
tarklasi, koncertu “No četriem novadiem austs” un 
svētku balli.

“Ghetto Games festivāls” Ventspilī

Foto: Juris Presņikovs

Vērienīgākais ielu sporta un kultūras pasākums Bal-
tijā “Ghetto Games festivāls 2016” šogad Ventspilī 
norisināsies jau piekto gadu pēc kārtas. Tajā pieda-
līsies 1500 dalībnieku no 25 valstīm. Festivāls nori-
sināsies no 29. līdz 31. jūlijam.

Kopumā būs pārstāvēti 17 sporta veidi, bet īpa-
ši augsta līmeņa sacensības šoreiz gaidāmas tieši 
BMX frīstaila un inlaina skrituļslidošanas disciplī-
nās, kurās sacentīsies teju 100 spēcīgākie pasaules 
mēroga sportisti, jo Eiropas labākajiem sportistiem 
šajās disciplīnās pievienosies arī ASV, Austrālijas un 
Kanādas braucēji. Līdzās skeitbordam, BMX frīstai-
lam, inlaina skrituļslidošanai, veikbordam un citu 
ekstrēmo sporta veidu sacensībām notiks arī starp-
tautiski turnīri ielu basketbolā, florbolā un futbolā, 
kā arī ielu dejās, ārmrestlingā, pauerliftingā un ielu 
vingrošanā.
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XXIV Starptautiskie Siguldas opermūzikas 
svētki

No 29. līdz 31. jūlijam gleznainā Siguldas pilsdrupu 
estrāde un Siguldas pils komplekss kļūs par greznu 
ietvaru izcilam mūzikas notikumam – XXIV Starp-
tautiskajiem Siguldas opermūzikas svētkiem, ku-
ros, kā ierasts, būs iespēja dzirdēt gan Latvijas, gan 
pasaules izcilākos operdziedātājus.

VII Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās 
mūzikas festivāls

29. jūlijā Salacgrīvā sāksies jau septītais starptau-
tiskais klasikās mūzikas festivāls, ko organizē izcilais 
krievu vijolnieks un pedagogs Aleksejs Lundins.

Festivāla laikā no 29. jūlija līdz 7. augustam labāka-
jiem Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem būs iespēja 
apgūt mūzikas meistarības noslēpumus meistar-
klasēs pie izciliem pedagogiem. Klasiskās mūzikas 
festivāls ir kļuvis par jauku ikgadēju tradīciju, kas 
Salacgrīvā pulcē izcilas Eiropas, Krievijas un Latvijas 
klasiskās mūzikas zvaigznes.

Šogad VII Starptautisko Salacgrīvas klasiskās mūzi-
kas festivālu 30. jūlijā ar krāšņu un skanīgu koncer-
tu atklās Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” 
kopā ar izcilo krievu vijolnieku Alekseju Lundinu.

31. jūlijā Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
būs Larisas Bulavas ērģeļmūzikas koncerts.

4. augustā Salacgrīvas kultūras namā koncertēs 
“Sinfonietta Rīga” pūtēju kvintets un lietuviešu sak-
sofonists Arvīds Kazlausks.

5. augustā notiks festivāla meistarklašu pedagogu 
koncerts Ainažu kultūras namā.

6. augustā meistarklašu pedagogu lielo koncertu 
varēs skatīties un klausīties Salacgrīvas kultūras 
namā.

Svētdiena, 7. augusts, ir festivāla pēdējā diena, 
kad būs iespēja apmeklēt festivāla meistarklašu 
audzēkņu koncertu un vakarā noslēguma jeb galā 
koncertu “Noktirne” Salacgrīvas pilskalnā.

“Annas Dagdā 2016”

No 29. līdz 31. jūlijam notiks gada lielākie Dagdas 
novada svētki – “Annas Dagdā 2016”.

Svētkus ieskandinās piektdien “Tirgus dienā” ar 
tradicionālo mājamatnieku gadatirgu, kura laikā 

notiks novada saimnieču tikšanās un ēdienu degus-
tācijas “Vysi muni gosti beja”. Pulksten 12 pie no-
vada domes sāksies pasākums “Latvijas spēcīgākā 
pilsēta”, savukārt vakarpusē pilsētas centrālajā lau-
kumā uz izrādi “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” aicinās 
Ezeres kultūras nama amatierteātris “Meduspods”, 
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bet Dagdas Tautas namā notiks diskotēka.

Sestdienā jeb “Svinību dienā” Dagdas muižā notiks 
zirgu rikšotāju sacensības, pie veselības un sociālo 
pakalpojumu centra “Dagda” uzstāsies novada paš-
darbības kolektīvi, Dagdas parka estrādē būs Lielais 
svētku koncerts, pēc kura uz skatuves kāps Latvijā 

populārais un iemīļotais dziedātājs Roberto Meloni 
ar grupu. Protams, vakara turpinājumā notiks za-
ļumballe ar grupu “Kā gribat”.

Svētdien “Ūdens dienā” visi aicināti baudīt ūdens 
priekus Dagdas jaunajā pludmalē, kur notiks ūdens 
atrakciju paraugdemonstrējumi un izmēģināšana.
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Pagastu svētki Ventspils novadā

23. jūlijā svētki jau nosvinēti Užavā un Ancē, bet 
piltenieki priecājās veselas divas dienas – sāka 
22. jūlijā un turpināja 23. jūlijā.

Šonedēļ 30. jūlijā lustēsies Tārgalē un Vārvē.

6. augustā Usmā svinēs Morica svētkus.

13. augustā pagasta svētki notiks Popē un Zlēkās, bet 
Jūrkalnē šai sestdienai dots Zāļu dienas nosaukums.

Pagastu svētku tūri noslēgs pasākumi Puzē 20. au-
gustā.

http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-490/aktualitates/2694-ventspils-novada-sakas-pagastu-svetki
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Ēdolē pulcēsies Kuldīgas, Alsungas un 
Skrundas seniori

Kuldīgas novada Ēdolē 30. jūlijā notiks 16. senioru 
saiets ar devīzi “Lai dzīve lustīga un kustīga!”, kurā 
aicināti piedalīties Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 

ļaudis.

Pasākuma dalībnieki Ēdoles pils parkā veidos sa-
vam pagastam raksturīgos ziedu paklājus, klausīsies 
svētbrīdi Ēdoles baznīcā, kam sekos kopīga koka stā-
dīšana un Ēdoles ciema ievērojamāko vietu apskate. 
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Plkst. 15 paredzēta svētku oficiālā atklāšana, Liepā-
jas folkloras kopas “Atštaukas” koncerts un pagas-

tu apsveicināšanās. Turpinājumā – balle kopā ar 
Alsungas kultūras nama kapellu “Suitu muzikanti”.

Kuldīgas novadā sešpadsmito reizi svinēs 
Ķikuru ezera svētkus

Sestdien, 30. jūlijā, Kuldīgas novada Turlavas pa-
gastā Ķikuru ezera krastā sešpadsmito reizi svinēs 
Ķikuru ezera svētkus. Šogad svētku viesi aicināti pa-
domāt un ierasties “zemnieku stila” noformējumā.

Jau agri no rīta sāksies makšķerēšanas sacensības. 
No izmakšķerētajām zivīm saimnieces pagatavos 
gardu zivju zupu, ar ko cienās svētku dalībniekus. 
Pusdienlaikā ieradīsies Neptūns ar savu svītu. Pēc 
neliela koncerta sekos sacensības “Trakajā futbolā” 
un “Stilīgajā volejbolā”, kā arī dažādas sportiskas 
atrakcijas gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Padures pils “modināšanas” pasākums 
“Cecīlijas menuets”

30. jūlijā pievakarē Kuldīgas novada Padures muižas 
kungu dzīvojamajā ēkā ikviens interesents varēs pa-
viesoties sen pagājušajos laikos, kad tika celta jau-
nā muižas ēka ampīra stilā un iekārtots angļu stila 
parks. Programmā paredzētās aktivitātes izraudzī-
tas tā, lai ikviens viesis varētu iejusties muižas ie-

mītnieku un viņu viesu ikdienā, uzzinātu vairāk ne 
tikai par dzīvi lauku muižā, bet arī par aktuālajām 
tendencēm 19. gadsimta mākslā un kultūrā.

Pasākums nosaukts par godu vienai no Balfūru 
dzimtas Baltijā aizsācēja Džona Balfūra jaunākajām 
meitām Cecīlijai Sofijai Balfūrai, jo saglabājies viņas 
paraksts kādā no jaunajai lēdijai reiz piederējuša-
jām grāmatām.

Kuldīgā – riteņbraukšanas sacensības visai 
ģimenei

30. jūlijā Kuldīgas pilsētas laukumā notiks riteņ-
braukšanas sacensības visai ģimenei “Bērnu rallijs 
2016”.

Sacensību laikā bērni apgūs teorētiskās zināšanas 
par ceļu satiksmes noteikumiem, attīstīs veiklību 
un precizitāti, kā arī lieliski pavadīs laiku vienaudžu 
un draugu lokā. Velokartu un velosipēdu braucieni 
būs gan individuāli, gan grupās.
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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/

10. Starptautiskais bērnu un jaunatnes 
cirka festivāls “Brīnumu pilna pasaule”

Viens no Eiropas vecākajiem cirkiem – Rīgas Cirks, 
kam ir vairāk nekā 126 gadu pieredze cirka izrāžu 
rīkošanā, – kopā ar sabiedrisko organizāciju “Cir-
ka mākslinieku asociācija” organizē Starptautisko 
bērnu un jaunatnes cirka festivālu “Brīnumu pilna 
pasaule 2016”, kas norisināsies no 29. līdz 31. jūli-
jam Rīgā, cirka teltī Lucavsalā, un Salaspils kultūras 
nama “Rīgava” Mūzikas un mākslas dārzā. Šogad 
festivālā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas un Itālijas de-
monstrēs savus cirka priekšnesumus dažādos žan-
ros.

31. jūlijā “Rīgavas” mūzikas un mākslas dārzā 
paredzēta cirka izrāde; meistarklase, kurā piedalī-
sies festivāla dalībnieki; tikšanās ar skatītājiem un 
ar Salaspils cirka studijas “Arlekīns” audzēkņiem; 
starptautiska konference – pieredzes apmaiņa ar 
cirka mākslas speciālistiem un studiju vadītājiem.

Ziņas sagatavojušas Maija Upeniece, Eva Eglīte, Gita Šēfere-Šteinberga, Gunita Šime, Ilga Tiesnese, 
Guna Malinovska, Marlena Zvaigzne, Gunta Grigāne, Anda Upleja, Džanita Freija un Alise Volanska

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm pašvaldībās sūtīt uz epastu: prese@lps.lv
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