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Latvijas Pašvaldību savienībā viesojas 
Odesas apgabala (Ukrainā) pārstāvju 
delegācija

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis iepazīstināja viesus ar Lat-
vijas pašvaldību darbības pamatprincipiem, pašval-
dību funkcijām un pieredzi administratīvi teritoriā-
lās reformas īstenošanā Latvijā.

Vizītes laikā Odesas apgabala delegācija tiksies arī 
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-

nistrijas un Tukuma novada pašvaldības pārstāv-
jiem un uzņēmējiem, apmeklēs Tukuma novada 
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru, bērnudārzu “Karlsons”, Pūres pamatsko-
lu, Pūres kultūras namu, Tukuma novada vienoto 
dispečerdienestu, pašvaldības policiju un Tukuma 
bibliotēku. Vizītē plānota praktiska iepazīšanās ar 
Tukuma novada pašvaldības pakalpojumu sistēmas 
pilnveidošanas principiem.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Latvijas Pašvaldību savienībai tagad arī 
YouTube kanāls

LPS tagad izveidots savs kanāls interneta video 
vietnē YouTube, kurā var noskatīties pasākumu vi-
deoierakstus, piemēram, dažādu videokonferenču 
un izbraukuma pasākumu ierakstus. LPS YouTube 
kanāls apskatāms šeit: https://www.youtube.com/
channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw.

LPS videokonferenču videoierakstus var noskatīties 
arī savienības interneta vietnē http://www.lps.lv/
lv/seminari-un-video/videoarhivs/. Tur atradīsiet 
arī prezentācijas un citus dokumentus, kas izman-
toti konkrētajā videokonferencē.

Jana Bunkus,
LPS padomniece  

sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta 
Somijas iniciatīvu

LPS 28. jūlijā pie savas ēkas izkāra Eiropas karogu, 
tādējādi atbalstot Somijas Vietējo un reģionālo 
pašvaldību asociācijas aicinājumu piedalīties Eiro-
pas līmeņa akcijā “Mēs esam Eiropa”.

LPS aicināja 28. jūlijā atbalstīt akciju, kuru ierosinā-
jusi Joensū pilsēta (Somijā). Šī pilsēta aicināja visas 
Eiropas pašvaldības minētajā datumā pie pašvaldī-
bas ēkām izkārt Eiropas karogu, atbalstot Eiropas 
Savienības vērtības. Pēc sākotnējās informācijas, 
šajā akcijā piedalījās 268 dalībnieki dažādās Eiro-
pas vietās, no tiem Latvijā 47 (daudzviet Latvijā Ei-
ropas karogs pie ēkām ir izkārts arī ikdienā). Paldies 
visām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām 
Latvijā, kas atsaucās šim aicinājumam!

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS izsludina pieteikšanos grantu projektu 
konkursam LADDER projektā

LPS izsludina pieteikšanos grantu projektu konkur-
sam projektā “Vietējās pašvaldības – attīstības 
izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” 
(“LADDER – Local Authorities as Drivers for Devel-
opment Education and Raising awareness”).

ES finansētais projekts LADDER (www.ladder-pro-
ject.eu) ir vērsts uz sabiedrības izpratnes veicinā-
šanu globālās izglītības jomā. LPS ir viena no 26 
projekta LADDER partneriem, kas piedalās projek-
tā kopā ar 20 asociētajiem partneriem no 18 ES 
valstīm un 17 valstīm ārpus ES. Šī grantu shēma 

https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/
http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/


atbalsta projektus attīstības izglītības jomā, kuru 
mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par globā-
lās attīstības jautājumiem un veicināt vietējo no-
vadu attīstību. Attīstības izglītība ietver iedzīvotāju 
informēšanu, veicina to iesaistīšanos pasākumos 
vietējā līmenī un to attieksmes maiņu attiecībā uz 
globālajām problēmām un attīstības jautājumos.

Pieprasāmā granta apmērs ir 2000–6000 eiro. Pro-

jekta īstenotāja līdzfinansējums ir 15%. Termiņš 
projektu pieteikumu saņemšanai: piektdiena, 
2016. gada 16. septembris.

Konkursa nolikums 1. pielikumā. Projekta pietei-
kums 2. pielikumā. Budžeta tāme 3. pielikumā.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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LPS Valdes sēde

Sēde notiks 2. augustā plkst. 10.00–12.30 LPS mīt-
nē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par pašvaldību un Latvijas Sarkanā Krusta 
sadarbību bēgļu jautājuma risināšanā (sa-
runā piedalīsies Latvijas Sarkanā Krusta ģe-
nerālsekretārs Uldis Līkops).

2. Par LPS un FM sarunām.

3. Par mediju politikas pamatnostādņu izstrā-
des gaitu (LPS padomniece Jana Bunkus).

4. Par obligātās veselības apdrošināšanas mo-
deļa projektu (LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis).

5. Par veselības veicināšanas aktivitātēm (LPS 
padomniece Ilze Rudzīte).

6. Dažāda informācija.
Olga Kokāne,

LPS priekšsēža padomniece

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS un Finanšu ministrijas ikgadējās sarunas

Sarunas notiks 3. augustā plkst. 11.00 Finanšu mi-
nistrijā.

Darba kārtība:

1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu 
prognoze pašvaldību budžetā 2017. gadā un vi-
dējā termiņā. IIN likme, IIN maksātāja gada dife-
rencētā neapliekamā minimuma minimālais un 
maksimālais apmērs, IIN atvieglojums par apgā-
dībā esošām personām, pašvaldībām piekrītošā 
IIN ieņēmumu daļa.

2. Pašvaldību budžetā 2017. gadā prognozēto IIN 
ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturk-
šņiem un mēnešiem. Garantijas plānoto mē-

neša IIN ieņēmumu nodrošināšanai pašvaldību 
budžetā.

3. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Valsts budže-
ta dotācija 2017. gadā pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fondam un pašvaldībām par bēr-
niem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu 
pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 
1998. gada 1. janvārim.

4. Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa 
saistības 2017. gadā.

5. Valsts budžeta transferti pašvaldībām 2017. gadā 
un vidējā termiņā.

6. Par minimālo obligāto valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksu piemērošanu pašvaldībās strādā-
jošajiem, ietekme uz pašvaldību budžetu.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p2.docx
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p3.xlsx


Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

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

Dienas kārtība:

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

10.30–11.00 Alsungas novada prezentācija

Priekšsēdētāja Aivara Sokolovska uzruna, izpilddi-
rektora Voldemāra Dunajeva un Attīstības nodaļas 
prezentācija

11.00–11.10 LPIA Valdes informācija

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš

11.10–12.25 Kultūras mantojums. Aktualitātes kul-
tūras jomā (gatavošanās valsts simtgadei; finansē-
jums 2017. gadam u.c.). Tūrisms, vietējie muzeji, to 
akreditācija. NKM likumprojekts un dziesmu svētki 
2018

Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības “Orisā-
re” 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 bi-
roja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jo-
lanta Borīte

13.20–13.50 Reprezentatīvie materiālie kā instru-
ments veiksmīgai zīmola veidošanai. SIA “Attach” 
līdzīpašniece Maija Bērtiņa

13.50–14.10 Pašvaldību vizuālā identitāte – būtisks 
komunikācijas veids (sabiedrisko attiecību speciā-
listi, pašvaldību informatīvie izdevumi, vietējo zī-
molu nozīme). LPS padomniece sabiedrisko attiecī-
bu jautājumos Jana Bunkus

14.15–14.45 Pusdienas kultūras namā

15.00–16.00 Novada apskate: pils, Rijas, Zieduleja

16.00–16.45 Suitu parka (pie muzeja) stādīšanas 
talka (paņemiet darba apavus!)

17.00 Interesentiem piedāvā apskatīt skolu, bērnu-
dārzu, keramiku, austuvi, ceptuvi, baznīcu. Intere-
senti brauc uz rietumu krastu, kur jūra atkāpusies 
no Alsungas.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 9. augustā plkst. 10–16 Talsos (norises 
vieta tiks precizēta un izsūtīta reģistrētajiem sēdes 
dalībniekiem)

Darba kārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija. Kafija.

10.00–10.10 Sēdes atklāšana (Aivars Lācarus, Tal-
su novada domes priekšsēdētājs, LPS 
Sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs).

10.10–12.10 NFI projekta salīdzināmo datu datu-
bāzes (informācijas sistēmas BLIS) 
izmantošanas iespējas pašvaldību 

darbā (Māris Pūķis, LPS vecākais pa-
domnieks un NFI projekta vadošais 
eksperts; Jānis Upenieks, NFI projekta 
datubāzes administrators).

12.10–12.30 NFI projekta pašvaldību sociālā dar-
ba un veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšanas tīkla T2 darbības 
vērtējums. Tīkla darbības turpinā-
šanas perspektīvas (Ilze Rudzīte, LPS 
padomniece veselības un sociālajos 
jautājumos, T2 tīkla koordinatore).

12.30–13.20 Pusdienas

13.20–14.00 Talsu novada prezentācija. Sociālais 
darbs un veselības aprūpe Talsu no-
vadā (Aivars Lācarus, Talsu novada 
domes priekšsēdētājs, LPS Sociālo un 



veselības jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs; Dace Zeļģe, Talsu novada 
sociālā dienesta vadītāja).

14.00–14.40 Talsi lepojas: Talsu Radošās sētas ap-
meklējums

14.40–15.00 Kafijas pauze

15.00–15.40 NVO loma sociālo pakalpojumu no-

drošināšanā: Latvijas Sarkanā Krusta 
dienas centra apmeklējums

Pieteikšanās dalībai komitejas sēdē līdz 3. augusta 
darbadienas beigām, reģistrējoties http://goo.gl/
forms/qhJedfz8xgvjinS02.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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With the financial support of the EU 

“Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un 
sabiedrības izpratnes veicinātājas”

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde “Valsts un pašvaldību 
vienotie klientu apkalpošanas centri: 
paveiktais un darāmais”

Sēde notiks 9. augustā Tukumā, Talsu ielā 4

Darba kārtība:

10.30 Reģistrācija, Kafija un tēja 

11.00 Tukuma novada domes pārstāvja uzruna 
(Indulis Zariņš, Tukuma novada domes Teri-
toriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs)

11.10 Tukuma novada prezentācija “Tukuma no-
vads vakar, šodien, rīt” (Ēriks Lukmans, Tu-
kuma novada domes priekšsēdētājs)

11.30 “Tukuma novada VPVKAC darbības piere-
dze” (Ritma Skudra, Tukuma administratī-
vās nodaļas vadītāja)

11.50 “Novadu VPVKAC: ērtāki un pieejamāki 
publiskie pakalpojumi”

•	 Alojas VPVKAC prezentācija (Pauls Liel-
manis, Attīstības nodaļas vadītājs, Laura 
Sisene, VPVKAC speciāliste)

•	 Kandavas VPVKAC prezentācija (Gunda 
Cīrule, Attīstības nodaļas vadītāja, Aira 
Ošenberga, VPVKAC speciāliste)

12.20 VPVKAC darbības analīze un izveides per-
spektīva (VARAM Publisko pakalpojumu 
departamenta direktors Jānis Glazkovs un 
Publisko pakalpojumu departamenta Vie-
nas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja 
Maija Anspoka)

12.50 Jautājumi un atbildes

13.00 Tukuma novada vienotā dispečerdienesta 
darbība (Tukuma novada domes pārstāvis)

14.00 Pusdienas “Valguma pasaulē”

Sarunas un diskusijas neformālā gaisotnē

Šoreiz, lai apjaustu, cik būsim, lūdzu, piesakiet savu 
dalību komitejas sēdē līdz 8. augusta rītam e-pastā 
Ivita.peipina@lps.lv vai pa tālruni 29197608.

Kolēģi piedāvā pēc pusdienām ieskata ekskursiju 
pa Tukumu, kas iekļautu arī kāda uzņēmuma ap-
skati, bet arī tam ir vajadzīga pieteikšanās. Gaidu 
ziņas no jums!

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://goo.gl/forms/qhJedfz8xgvjinS02
http://goo.gl/forms/qhJedfz8xgvjinS02
mailto:Ivita.peipina@lps.lv
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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”.

Plašāka informācija e-pastā: jana.bunkus@lps.lv 
vai pa tālruni: 29170955.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

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

Skolotājus aicina piedalīties bezmaksas 
vebinārā par eTwinning skolu sadarbības 
tīkla aktualitātēm

29. augustā Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning 

organizē vebināru par eTwinning aktualitātēm 
2016./2017. mācību gadam. Lai piedalītos, līdz 
vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa 
http://bit.ly/anketa_vebinar08.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Latvijas Jaunatnes padomes Vasaras 
akadēmija 18.–21. augustā

LJP Vasaras akadēmija tiek organizēta ar mērķi ie-
gūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un veidot at-
tieksmi. LJP Vasaras akadēmijas programma ir vei-
dota atbilstoši jaunatnes politikas dienaskārtībai, 
un daudzveidīgā programmā ikviens interesents 
varēs atrast sev ko noderīgu un dalīties savās zinā-
šanās ar citiem. Par aktīvu dalību LJP Vasaras aka-
dēmijas interaktīvajās nodarbībās dalībnieki varēs 
saņemt pārsteiguma un piemiņas balvas!

Vasaras akadēmijā aicināti piedalīties: LJP dalībor-
ganizāciju pārstāvji, LJP iniciatīvu dalībnieki, sa-
darbības partneri, jauniešu NVO biedri, viesi. Da-
lībnieku skaits ir ierobežots. Priekšroka dalībai LJP 
Vasaras akadēmijā tiks dota LJP dalīborganizāciju 
pārstāvjiem un LJP strukturētā dialoga un brīvprātī-
gā darba iniciatīvu dalībniekiem, bet pieteikties var 
ikviens, kuru aizrauj jaunatnes NVO un organizāci-
ju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, 
darbība. Dalībnieku vecums – no 13 gadiem (līdz 18 
gadiem – tikai ar vecāku atļauju). LJP Vasaras aka-
dēmijas darba valoda – latviešu (nepieciešamības 

mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv
http://bit.ly/anketa_vebinar08
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p4.pdf
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gadījumā tiks nodrošināts tulkojums uz krievu vai 
angļu valodu).

Organizatori sedz izmaksas, kas saistītas ar dalīb-
nieku ēdināšanu, naktsmītnēm, programmas satu-
ra nodrošināšanu. Vajadzības gadījumā tiks nodro-

šināts autobuss maršrutā Rīga–Līgatne–Rīga. Citas 
ceļa izmaksas, kas saistītas ar dalību pasākumā, da-
lībniekiem jāsedz pašiem.

 
Plašākā informācija 5. pielikumā.

Konkurss “Projektu nakts 2016”

Izpētīt bioloģisko daudzveidību Sardīnijā? Kopā ar 
spāņu jauniešiem atrast risinājumu 21. gadsimta 
problēmām? Satikt līdzīgi domājošos un saņemt 
finansējumu savu ideju realizācijai? Izsapņo savu 
starptautisko sapni un ļauj tam kļūt par īstenību!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau 
otro gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras 
festivālu “Projektu nakts 2016”. Festivāla mērķis ir 
veicināt programmas “Erasmus+” projektu izstrādi, 

t.i., ikvienam interesentam, kurš līdz šim nav īste-
nojis “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, būs 
iespēja iepazīt jauniešu apmaiņas, Eiropas brīv-
prātīgā darba un jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektu būtību un, protams, izprast, kā savu ideju 
ietērpt projektā.

“Projektu nakts 2016” notiks 27.–28. augustā vie-
su namā “Turbas” (40 km attālumā no Rīgas un 
5 km attālumā no Ogres, Suntažu virzienā). Aģen-
tūra nodrošinās nokļūšanu no Ogres līdz viesu na-
mam un atpakaļ.

Kopā ar domubiedriem un profesionāļiem varēsi iz-
dzīvot, kā ideja kļūst par reālu projekta pieteikumu, 
kuru varēsi iesniegt nākamajā projektu konkursā – 
līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika.

Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir iero-
bežots. Pieteikšanās elektroniski: http://ejuz.lv/
projektunakts2016.

Plašāka informācija 6. pielikumā.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu 
3. konkursā pieejami 796 817,52 eiro

Izvērtējot 2016. gada pirmajos divos projektu kon-
kursos iesniegto projektu kvalitāti un atbilstību 

programmas “Erasmus+” vadlīnijām, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi 
88 jaunatnes jomas projektus un piešķīrusi finan-
sējumu 1 909 589,48 eiro apmērā.

Plašāka informācija 7. pielikumā.

http://ejuz.lv/projektunakts2016
http://ejuz.lv/projektunakts2016
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p7.pdf
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Notikusi vērtēšana nominācijā “Rītdienas 
sējējs – mazpulka dalībnieks”

Arī šogad Zemkopības ministrija aicināja lauku uz-
ņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos 
pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam kon-
kursam “Sējējs 2016”.

Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalīb-
nieks” šogad bija pieteikušies seši mazpulcēni, ku-
rus vērtēja komisija šādā sastāvā: komisijas priekš-
sēdētāja Ilze Kļava, biedrības “Latvijas mazpulki” 
padomes priekšsēdētāja vietniece; Zane Začeva, 
LPS jaunatnes lietu speciāliste; Ēriks Bite, biedrības 
“Latvijas jauno zemnieku klubs” pārstāvis; Jānis 
Drigins, Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras programmu vadītājs; Baiba Bērziņa, LLKC Lau-
ku attīstības nodaļas projektu vadītāja.

Iesniegtie mazpulku pieteikumi bija no visas Latvi-
jas, tāpēc komisijas izbraukumi notika 11. jūlijā uz 
Dagdas novadu pie Olgas Kurakinas, uz Salacgrīvas 
novadu pie Arņa Krastiņa, uz Limbažu novadu pie 
Jāņa Mantiņa; 26. jūlijā komisija devās uz Priekules 
novadu pie Kristapa Norenberga, uz Jaunpils nova-
du pie Signes Petrovas, uz Auces novadu pie Mārti-
ņa Dombrovska.

Pieci no mazpulcēniem nopietni nodarbojas ar 
truškopību un iekopj savu mazdārziņu, bet viens 

sācis audzēt ķiplokus lielākā platībā. Visi ir aktīvi sa-
vas skolas un mazpulka sabiedriskajā dzīvē – spor-
to, muzicē, piedalās semināros, nometnēs un citās 
aktivitātēs.

Komisija atzīst, ka visi mazpulcēni ir ļoti aktīvi, po-
zitīvi un katrs no viņiem var justies kā uzvarētājs, jo 
darbs, ko katrs no viņiem ir ieguldījis, ir patiešām 
liels un atbildīgs. Šobrīd komisija aktīvi strādā, lai 
noteiktu vienu uzvarētāju, kuru godinās konkursa 
noslēguma pasākumā rudenī.

Vērtēšanas komisija kopā ar Olgu Kurakinu no 
Dag das novada un 104. Dagdas mazpulka vadītāju 
Annu Krilovu

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta notei-
kumos nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums””, 8. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un personu 
ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekono-
miskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldī-
bu budžetiem”, 9. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-741 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-742 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemes vie-

nību Višķu ielā 21K, Daugavpilī, nodošanu Daugav-
pils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-744 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395409
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395409
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395409
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395411
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395411
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_28_p9.pdf


atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investī-
cijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju 
pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas no-
teikumi”

VSS-726 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 
“Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas 
kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietas reģistrāciju””

VSS-719 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā per-
sonas saņem valsts finansētus profesionālās reha-
bilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemēro-
tības noteikšanas pakalpojumus”

VSS-720 – Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā”

VSS-721 – Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”

VSS-722 – Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu li-
kumā”

VSS-735 – Likumprojekts “Grozījumi Autopārvadā-
jumu likumā”

VSS-745 – Informatīvais ziņojums “Par nepilngadī-
go kriminālatbildības sistēmas reformu”

VSS-724 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Dzelzceļa ielā 5, Daugav-
pilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpa-
šumā”

9

Ventspils svinēs 726. dzimšanas dienu

No 5. līdz 7. augustam Ventspils pašvaldība aicina 
ciemos viesus – tuvus un tālus, lielus un mazus –, 
lai ar vērienīgu svētku programmu atzīmētu pilsē-
tas 726. dzimšanas dienu.

Šogad Pilsētas svētki iezīmējas ar kādu ilgi gaidītu 
notikumu – 5. augusta vakarā Lielajā laukumā tiks 
atklāta unikāla arhitekta Deivida Kuka projektēta 
strūklaka “Fregate “Valzivs””, kuras vēsturiskais 
prototips ir hercoga Jēkaba burinieks. Strūklaku 
kopā veido 20 masti, 8 rājas, kā arī karoga masts. 
Visi masti aprīkoti ar apgaismojuma un miglas efek-
tu. Atklāšanas pasākumā izskanēs speciāli šim no-
tikumam radīts literārs darbs – Andra Akmentiņa 
dzejolis “Valzivs” –, kā arī grupas “Melo-M” muzi-
kāls priekšnesums.

Arī pārējā Pilsētas svētku programma būs ne mazāk 
aizraujoša un dažādām gaumēm tīkama. Trīs dienu 
garumā ventspilnieki un viesi varēs aktīvi iesaistī-
ties un baudīt daudzveidīgas svētku norises – svēt-
ku gājienu, ziedu paklāju festivālu, garkāju saietu, 
amatnieku tirdziņu, grāmatu svētkus, spēkavīru 
čempionātu u.c.

Muzikālas programmas uz dažādām skatuvēm pie-
dāvās gan Latvijas mūzikas zvaigznes, gan jaunie un 
talantīgie Ventspils mūziķi. Svētku ieskaņas koncer-
tā teātra namā “Jūras vārti” muzicēs visi trīs spožās 
pianistu dinastijas pārstāvji – Sergejs, Andrejs un 
Georgijs Osokini. Ostas ielas promenādē klausītā-
jus priecēs Intara Busuļa, “Abonementa orķestra” 
un Liepājas Simfoniskā orķestra koncertprogram-
ma. Savukārt nakts dejas Reņķa dārzā spēlēs dzies-
mu aptaujas “Muzikālā banka” Ventspils pilsētas 
simpātiju balvas ieguvēji grupa “Musiqq”.

Īpaša vērība šogad tiks pievērsta mazajiem svēt-
ku svinētājiem. Dzīvespriecīgas izrādes bērniem, 
radošas norises un atraktīvas izklaides ģimenēm 
notiks Ostas ielas promenādē, Lielajā laukumā un 
citviet pilsētā.

Svētku programma šeit: http://www.ventspils.lv/
lat/kultura/103496-ventspils-svines-726.-dzimsa-
nas-dienu.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395411
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395411
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395411
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395411
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395372
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395372
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395386
http://www.ventspils.lv/lat/kultura/103496-ventspils-svines-726.-dzimsanas-dienu
http://www.ventspils.lv/lat/kultura/103496-ventspils-svines-726.-dzimsanas-dienu
http://www.ventspils.lv/lat/kultura/103496-ventspils-svines-726.-dzimsanas-dienu
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Lībiešu svētki Mazirbē

6. augustā Mazirbē notiks gadskārtējie Lībiešu 
svētki. Svētku ieskaņā 5. augustā plkst. 20 Mazir-
bes luterāņu baznīcā Salaspils jauktā kora “Lōja” 
koncerts.

6. augustā

plkst. 10 dievkalpojums Mazirbes baznīcā

plkst. 12 svētku atklāšana pie Lībiešu tautas nama

plkst. 13 gājiens uz jūras malu, vēlējumi Jūras mātei

plkst. 14 “Lībiešu gadagrāmatas 2016” atvēršanas 
svētki tautas nama zālē, īpašais viesis – kinofilmu 
režisors un scenārists Aivars Freimanis

plkst. 15 Dziesmu dance – ar tautas dziesmām un 
nostāstiem ciemos nāks Nacionālā teātra aktrise 
Zane Jančevska un etnomūziķu grupa

plkst. 16.30 igauņu deju rota Mazirbē – Tartu Uni-
versitātes tautas deju ansamblis

plkst. 18 Krietnais līvs starp zemi un jūru – veltījums 
Jānim Princim senioram 220. dzimšanas dienā

plkst. 21 Ar uguni starp zemi un jūru – uguns rituāls 
jūras malā

plkst. 22 zaļumballe kopā ar “Zaļā galma kapelu”

Dienas gaitā radošās darbnīcas, spēles un konkursi 
kopā ar lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu nomet-
nes “Mierlinkizt 2016” dalībniekiem un pedago-
giem. Kinorežisora A. Freimaņa dokumentālo filmu 
programma tautas nama zālē no plkst. 20.

Morica svētki Ventspils novada Usmā

6. augustā Usmā svinēs Grāfa Morica svētkus. Būs 

sporta aktivitātes, dziesmas, dejas, gardi ēdieni, at-
rakcijas bērniem, koncerts ar Lieni Greifāni, kā arī 
vakara noslēgumā uguņošana un balle.

Amatierteātru festivāls “SPIETS” Kuldīgas 
novada Vārmē

Sestdien, 6. augustā, Vārmes estrādē “Liepu birzs” 
jau septīto reizi norisināsies amatierteātru saiets – 
festivāls “SPIETS”. Festivālā šogad piedalīsies ama-
tierteātri no Lutriņiem, Jaunlutriņiem, Zvārdes, 
Vārves, Snēpeles, Kuldīgas un Jaunpils.

Izrāžu programmai var sekot līdzi Vārmes mājas-
lapā www.varme.lv; www.kuldiga.lv. Festivālu rīko 
Vārmes amatierteātris “Es un tu” sadarbībā ar Vār-
mes pagasta pārvaldi.

Pēc festivāla plkst. 22 visi tiek aicināti uz zaļumballi, 
ko spēlēs grupa “Vēja runa”.

http://www.varme.lv
http://www.kuldiga.lv
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Rokmūzikas festivāls “LiveFest ’16”

Turpinot iesākto tradīciju, jau ceturto gadu Kuldī-
gas pilsētas estrādē 6. augustā norisināsies vasa-
ras rokmūzikas festivāls “LiveFest ’16”, kurā uzstā-
sies gan vietējie, gan ārvalstu mūziķi. Zināms, ka 
koncertā būs viesmākslinieki – grupas “Letz Zep”, 
“Virginia Maestro” un “ACDC Project”. Grupa “Letz 
Zep” nominēta kā festivāla galvenais mākslinieks.

Vairāk informācijas par festivālu: www.livefest.lv.

http://www.livefest.lv/
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“Iemīlies Alūksnē!” – aicina Alūksnes 
pilsētas svētki

No 4. līdz 7. augustam 
Alūksne ikvienu aicina uz pil-
sētas svētkiem, kam šogad 
izvēlēts vadmotīvs “Iemīlies 
Alūksnē!”.

Svētku ieskaņas koncertā 
“Dievišķā mīlestība” Alūksnes 

luterāņu baznīcā izskanēs klasiskā mūzika ķīniešu 
izcelsmes kontrtenora Ka Bo Čaņa un baritona Ota 
Indermites, kā arī ērģelnieka Āres Paula Latika snie-
gumā. Šis koncerts sarūpēts, pateicoties sadarbībai 
ar organizāciju “Igaunijas koncerti”.

Piektdienas vakarā Alūksnes pilsētas svētkus at-
klās jaunajā stāvlaukumā pie pārbūvētā Alūksnes 
Kultūras centra. Svētku svinīgajā atklāšanā muzikā-
li dejisku uzvedumu sarūpējusi alūksniete Kristīna 
Zaharova, kura nu jau vairākus gadus muzikāli izglī-
tojas un strādā Maskavā, kopā ar citiem alūksnie-
šiem – jauno, talantīgo dziedātāju Artūru Pūpolu, 
Krūmiņu ģimeni un deju kopu “Jaunanna”. Artūrs 
Pūpols svētku apmeklētājus iepriecinās ar Artūra 
Reinika īpaši Alūksnei veltītu dziesmu. Savukārt 
koncertā “Mīlestības iedvesmoti“ alūksniešus prie-
cēs mūziķi Aija Andrejeva, Ivo Grīsniņš-Grīslis un 
“MC orķestris”.

Svētku atklāšanas vakarā īpašs pārsteigums būs 
muzikāla uguņošana un lāzeršovs, kas šoreiz būs 
speciāli veidoti Renāra Kaupera dziesmai “Tu 
mana, es tavējais”, kas lieliski saskan ar šāgada 
Alūksnes pilsētas svētku moto. Pusstundu pirms 
pusnakts sāksies un līdz trijiem turpināsies svētku 
pirmā balle kopā ar grupu “Big Al & The Jokers” un 
dīdžejiem. Šajā kompānijā muzicēs arī alūksnietis 
Romāns Vendiņš un kalncempietis Zintis Žvarts.

Sestdien jau no pulksten 9 pie Jaunās pils sāksies 
amatnieku tirdziņš “Ar mīlestību radīts”. Tirgus at-
mosfēru radošāku padarīs novada mākslinieki un 
mūziķi performancē “Mākslinieku radošā pļava”. Te 

ikviens varēs gan vērot māksliniekus darbībā, gan 
arī iesaistīties pats.

Šai pašā laikā pie Alūksnes Kultūras centra dažādas 
aktivitātes sarūpētas mazajiem svētku dalībnie-
kiem. Jau no pulksten 10 te sāksies koncerts “Kas ir 
mīlestība?”. Tajā piedalīsies Alūksnes novada ma-
zie vokālisti, jaunie talanti, Alūksnes Kultūras cen-
tra jauniešu un bērnu vokālie ansambļi, Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra ansamblis “Puķuzirņi”, kā 
arī LTV1 raidījuma “Kas te? Es te?” varoņi Lupe un 
Pukšs. Nedaudz vēlāk pozitīvo pasākumu biedrība 
“Pigori” bērniem piedāvās piedalīties radošajās 
darbnīcās.

Pulksten 14 pie Alūksnes Jaunās pils ar koncertu 
un defilē programmu priecēs Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Pulksten 15 no 
Jaunās pils uz Alūksnes Kultūras centru dosies 
Alūksnes pilsētas ģimeņu un iedzīvotāju gājiens 
“Viss vienos ziedos, vasarā”. Īpaši gaidītas šajā gā-
jienā būs visas tās alūksniešu ģimenes, kurās kopš 
pērnajiem pilsētas svētkiem pasaulē nācis mazulis. 
Gājiens noslēgsies pie Alūksnes Kultūras centra, 
kur pulksten 15.20 pašvaldība suminās mazuļus, 
kuri dzimuši kopš pērnajiem pilsētas svētkiem un 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes pilsēta.

Pēc jaundzimušo sumināšanas svētku koncertu 
turpinās romantiskais dziedātājs Mārtiņš Ruskis 
kopā ar savu “Ruska nevainīgo trio” koncertā “Pie-
skāriens”. Pie Alūksnes Kultūras centra pulksten 23 
muzicēs jauniešu iecienītā grupa “Bandmaster” un 
Toms Grēviņš. Alūksnes Kultūras centrs no pulksten 
9 līdz 12 būs atvērts tiem svētku viesiem, kas vēlē-
sies apskatīt pārbūvētās centra telpas. Pulksten 13 
Alūksnes Kultūras centrā notiks brīnišķīgās vokālās 
grupas “Latvian Voices” koncerts “Rūtoj”. Pilssalas 
estrādē pulksten 21 sāksies latviski jautra dziesmu 
spēle “Muļķe sirds” ar dziedātāju Antras Stafeckas, 
Daiņa Skuteļa, Andra Daņiļenko, Līgas Robežnieces, 
aktieru Zigurda Neimaņa, Zanes Jančevskas, Zanes 
Burnickas, akordeonista un komponista Valda Zil-
vera, komiķes Jolandas Suvorovas, grupas “Tirkiz-
band” piedalīšanos.

Baldones novada svētki

Baldones novada svētki, kas no 30. jūlija līdz 6. au-
gustam aizrit ar devīzi “No miera dzimst laime, no 

laimes svētki!”, šonedēļ aicina uz dažādiem pasā-
kumiem un gaida arī viesus, īpaši svētku noslēgu-
mā sestdien, 6. augustā, kad būs Dižā diena un 
sporta spēles.
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Kamēr estrādē dziedātāji un aktieri stāstīs stāstu 
par sirdslietām, Dārza ielā pie pašvaldības adminis-
tratīvās ēkas sāksies teatrāli muzikāls Dailes teātra 
dziedošo aktieru ansambļa “ILGA” koncerts, bet 
pēc tam arī svētku balle ar grupām “BET BET” un 
“OTTO”.

Šajos svētkos plašā klāstā arī sporta aktivitātes. 
Sestdien Dzirnavu ielā visus pulcēs “Ghetto” bas-
ketbola turnīrs, bet pie Jaunās pils Latvijas Biatlona 
federācija organizēs šaušanas konkursu un notiks 
arī loka šaušana.

Ojāra Vācieša ielā un stāvlaukumā autosporta 
klubs “Alūksne” jau otro gadu rīkos Alūksnes nova-
da balvas izcīņu inerces minikāros. Sacensību ideja 
ir ar pašu veidotu, nemotorizētu braucamrīku no 
1,3 metrus augstās starta estakādes tikai ar inerces 
palīdzību noripot maksimāli garu ceļa posmu.

Sestdienas otrajā pusē Ojāra Vācieša ielā un stāv-
laukumā notiks sporta kluba “Spēka pasaule” rī-
kotās aktivitātes, kurās ikviens drosmīgais varēs 
pārbaudīt savas spēka robežas. Pie “Narvesen” ki-

oska Pils ielā varēs sastapt alūksnieti Dinu Vecānu 
un viņa labdarības skrējienu–mākslas performanci 
“28 maratoni 28 pilsētās 28 dienās”. Pilssalas plud-
males volejbola laukumos notiks Latvijas čempio-
nāts pludmales volejbolā – no piektdienas līdz pat 
svētdienai, kad notiks finālspēles.

Svētdienā alūksniešu dzimtas satiksies kapusvēt-
kos pulksten 11 Alūksnes Lielajos un pulksten 12 
Mazajos kapos.

Alūksnes pilsētas svētku noslēgumā alūksnieša 
Laura Amantova vadītais džeza orķestris “Mirāža” 
(“Mirage Jazz orchestra”) kopā ar dziedātāju Andri 
Ērgli aicinās ikvienu uz koncertu “Ar mīlestību par 
mīlestību” arī jau par tradīciju kļuvušā brīnišķīgā 
brīvdabas koncertzālē – Tempļakalna nogāzē.

Tie, kas nevarēs apmeklēt Alūksnes pilsētas svēt-
kus, sestdienas bezmaksas aktivitātēm varēs sekot 
līdzi tiešsaistes translācijā www.fokuss.tv.

Šogad ar pašvaldības atbalstu svētkos kopumā būs 
28 lielās aktivitātes, ko apmeklētāji varēs izbaudīt 
bez maksas.

Gulbenes novada svētki 
Jaungulbenē

6. augustā Jaungulbenē notiks nu jau ses-
tie Gulbenes novada svētki “Gadsimtu krā-
sās Jaungulbene”. Svētkos būs auto-moto 
orientēšanās pa pagastu, senās spēka un 
veiklības sporta spēles, viduslaiku tirgus, 
latviskie senču rituāli spēkam un enerģijai, 
Vešerienes mājas noslēpuma atklāšana, 
izrādes un stāsti staļļa pagalmā, muzikāls 
kustību un gaismu uzvedums “Barona mei-
tas septiņi sapņi”. Vakarā balle kopā ar 
grupām “Buks & Brigāde”, “Tranzīts” un DJ 
Ralfs. Vairāk informācijas: www.gulbene.
lv.

http://www.fokuss.tv
http://www.gulbene.lv
http://www.gulbene.lv
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Ogres pilsētas svētki

No 4. līdz 7. augustam Ogrē pilsētas svētki tiks svi-
nēti četru dienu garumā, un gan pilsētas iedzīvotā-

jiem, gan viesiem būs iespēja baudīt plašu kultūras 
un sporta programmu, kas šogad apvienota zem 
nosaukuma “Dzīve ir svētki”.
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XVI Tautas muzikantu svētki Viļānu novadā

XVI Tautas muzikantu svētki ir nozīmīgākais pasā-
kums Latvijas novadu muzikantiem – vecmeista-
riem, kapelām, folkloras kopu muzikantu grupām, 
tradicionālās kultūras pētniekiem, speciālistiem un 
jauniešu muzikantu grupām. Tas ir vienīgais pasā-
kums Latvijā, kurā piedalās muzikanti vecmeistari 
un muzikantu grupas no dažādiem Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas novadiem un savu muzicēšanas piere-
dzi nodod jaunākās paaudzes muzikantiem. Tautas 
muzikantu svētki pirmo reizi tika rīkoti 2001. gadā 
Madonas rajona Barkavā. Kopš 2007. gada svētki 

tiek rīkoti Viļānos. Šogad Tautas muzikantu svētki 
notiks Viļānos, Lakstīgalu salā, 6. augustā.

PROGRAMMA

11:00–12:00 Dalībnieku ierašanās Viļānos, Lakstī-
galu salā

12:00–13:00 Satikšanās

13:00 Izbraukšana uz Viļānu novada pagastiem

14:00–16:00 Koncerti pagastos (katrā vietā apm. 8 
muzikanti vecmeistari un 3–4 muzikantu grupas): 
Dekšāru pagasta Dekšārēs (estrādē), Viļānu pa-
gasta Jaunviļānos (daudzdzīvokļu māju pagalmā), 
Sokolku pagasta Strupļos (estrādē), Viļānu pagasta 
Radopolē

16:00–18:00 Vakariņas (lielais zupas katls u.c.) 
svētku dalībniekiem Lakstīgalu salā

18:00–20:00 Svētku dižais koncerts (muzicē ārzem-
ju muzikantu grupas un Latvijas muzikantu grupas)

20:00 Zaļumballe (muzicē visi dalībnieki)

Vidzemes dziesminiek, nāc un izdziedi 
sevi!

2. jūlijā senajā Trikātā Ķēniņa Tālivalža svētkos 
notika pirmā Vidzemes dziesminieku sanākšana 
“Ķēniņa Tālivalža dziesmu taka”. Savukārt no 5. 
līdz 7. augustam Jaunpiebalgas novada “Lielkrū-
zēs” norisināsies 7. Vislatvijas dziesminieku un 
tautas saiets, kura moto šogad ir “Tēva dubļi sid-
raboti...”.

5. Madonas novada jauniešu diena

Jau piekto gadu pēc kārtas Madonas novada jau-
niešu dome organizē vasaras lielāko pasākumu – 
Madonas novada Jauniešu dienu. Šogad tā norisi-
nāsies 6. augustā Madonā, Saieta laukumā.

Pasākums iesāksies ar svinīgu gājienu uz Mīlestī-
bas graviņu, kur jaunieši par godu Jauniešu dienas 

5 gadu jubilejai iestādīs piecas lazdas pie vides ob-
jekta “Lazdu laipa”.

Dienas gaitā pasākuma apmeklētājus iepriecinās 
dažādas jauniešu muzikālās apvienības – “Melns 
uz balta”, Nadīna Stirniniece, “Forgotten Radio” un 
citi. Radošajās darbnīcās, ko nodrošinās Madonas 
novada jauniešu centru un biedrību aktīvie jaunie-
ši, būs iespēja uzzināt un iemācīties ko jaunu un 

http://www.vilani.lv/images/news/201606/large/x7xm69p2ox.jpg?v=1465104266
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interesantu. Jauniešu dienā varēs apmeklēt arī ES 
mājas Mobilo zināšanu ekspresi, uzspēlēt šahu vai 
dambreti, iegūt hennas tetovējumu un izmēģināt 
Homo Ecos velosipēdu ābolu sulas pagatavošanai 
(ņem līdzi ābolus!).

Plkst. 15:00 startēs talantu konkurss “Kronis vi-
sam”, kurā talantīgie jaunieši varēs demonstrēt 
savu talantu, uzstājoties uz skatuves, līdz 5 minūšu 
garā priekšnesumā.

Organizatori parūpējušie par to, lai interesanti būtu 
visiem. Gaidāma auto-foto orientēšanās pa Mado-
nas novadu, fotoorientēšanās pa pilsētu, strītbola 
sacensības Saieta laukumā, tradicionālās Jauniešu 
dienas gleznas kopīga veidošana, atraktīvais foto 

stūris, mācību uzņēmumu tirdziņš un citas aizrau-
jošas lietas.

Pēcpusdienā Mārtiņš Stūrainis pastāstīs par veselī-
gu dzīvesveidu, sportu un veselīgu uzturu. Sportiski 
možu garu uzturēs arī skeitborda meistaru paraug-
demonstrējumi.

Vakara noslēgumā Madonas jauniešu grupa “Tank 
Suit”. Ar spilgtu uzstāšanos 5. Jauniešu dienas da-
lībniekus priecēs Agnese Rakovska. Arī balle būs! 
Dejas ritmos Saieta laukumu pieskandinās grupa 
“Solīda kompānija” no Cēsīm.

Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši no visiem 
Latvijas novadiem un pilsētām.

Astotā ziedojumu akcija “Top Latvijas 
Likteņdārzs!”

Piedalies! Skaties! Ziedo! Šogad 6. augusts izvēlēts 
par Likteņdārza svētku datumu. Ikviens Latvijas ie-
dzīvotājs aicināts baudīt brīnišķīgu labdarības svēt-
ku koncertu, visiem kopā palīdzot tapt Likteņdār-
zam vēl spēcīgākam un krāšņākam.

Jau astoto gadu akcijas rīkotāji – Latvijas Televīzi-
ja un “Kokneses fonds” – novērtēs, ja Likteņdārza 
draugi svētku vakara koncertu ieradīsies vērot klā-
tienē.

Koncerts sāksies pulksten 21.15 un ne mirkli vēlāk, 
jo mājās palicēji koncertu varēs vērot arī televīzijas 
ekrānos – Latvijas Televīzijas 1. kanālā. Koncertā uz 
skatuves kāps vairāki iemīļoti Latvijas mūziķi, kas 
vēlas atbalstīt vienu no Latvijas simtgades projek-
tiem – dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā. Par 
koncerta harmonisko gaisotni rūpēsies “The Sound 
Poets”, Olga Rajecka, “Flame & The Rolltones”, 
“Pērkonvīri”, “Laimas Muzykanti”, Daugavpils te-
ātra aktieri, Aleksandra Špicberga un Rīgas Doma 
kora skolas džeza nodaļas mūziķi, Emīla Dārziņa 
jauktais koris, diriģente Nora Vītiņa, kas savu talan-
tu un uzstāšanos ziedos Likteņdārzam.

Lai ciemiņi pirms koncerta negarlaikotos, jau no 
pulksten 17 dārzā plānotas dažādas radošas darb-
nīcas un aktivitātes. Ģimenēm ar bērniem būs ie-
spēja izbraukt pa Daugavu ar kuģīti “Vīgante” un 
vikingu liellaivu “Nameisis”, apskatot arī Kokneses 

pilsdrupas. Aktīvākajiem dārza apmeklētājiem lī-
dzās elektromobiļu nomai būs lieliska iespēja izno-
māt īpaša dizaina velosipēdus, lai izlaistu raitu loku 
pa dārzu. Viesi, kurus saista mākslas pasaule, aici-
nāti piedalīties hennas darbnīcā, lai iegūtu īslaicīgu 
atmiņu no pasākuma, vai izveidot savas dabīgās 
ziepes, kā arī izdejoties vieglākajā deju nodarbībā 
un izmēģināt citas darbnīcas.

Līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai vairs nav pali-
cis ilgs laika sprīdis, taču dārzs vēl tikai top. Ja arī 
tu vēlies dalīties rūpēs, mīlestībā un atmiņās par 
savu zemi, tad aicinām jau tagad atbalstīt Likteņ-
dārzu, zvanot pa ziedojumu tālruni 90006381 
(maksa par vienu zvanu 1,42 eiro) vai ziedojot 
savu bruģakmeni Likteņdārza lapā http://www.
draugiem.lv/liktendarzs (ar SMS, bankas karti un 
internetbankā), vai pārskaitot uz “Kokneses fonda” 
norēķinu kontu (reģ. nr. 40008092535, konta nr. 
LV10UNLA0050006878844, AS “SEB banka”). Akci-
jā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti Likteņdārza būvnie-
cības turpināšanā.

Koncerta tiešraidi 6. augustā varēs vērot LTV 1. ka-
nālā un internetā http://ltv.lsm.lv/ pulksten 19.30–
19:56 un 21.15–23.15. Akciju vadīs Likteņdārza 
uzticamie draugi Latvijas Televīzijas žurnālisti Aija 
Kinca un Jānis Geste.

Sekojiet ziedojuma akcijas programmas norisei so-
ciālajos tīklos https://www.facebook.com/www.
liktendarzs.lv/ un http://www.draugiem.lv/likten-
darzs/, kā arī www.liktendarzs.lv, sadaļā “Pasākumi”.

http://www.draugiem.lv/liktendarzs
http://www.draugiem.lv/liktendarzs
http://ltv.lsm.lv/
https://www.facebook.com/www.liktendarzs.lv/
https://www.facebook.com/www.liktendarzs.lv/
http://www.draugiem.lv/liktendarzs/
http://www.draugiem.lv/liktendarzs/
http://www.liktendarzs.lv
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Holokausta upuru piemiņas pasākums Preiļos

7. augustā plkst. 14 holokausta upuru piemiņas 
memoriālā Preiļos notiks tradicionālais pasākums 
holokausta upuru piemiņai. Atcerēsimies un piemi-
nēsim tos cilvēkus, kuri tika nogalināti 1941. gadā 

Preiļos, godināsim visu bojāgājušo piemiņu.

Pasākuma turpinājumā plkst. 15 Preiļu kultūras 
nama terasē Raiņa bulvārī 28 aicinām uz koncertu, 
kurā ebreju tautas dziesmas un krievu romances 
dziedās Vlads Šuļmans (baritons).
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Pasākumu organizē Preiļu vēstures un lietišķās 
mākslas muzejs, Preiļu novada kultūras centrs un 
Preiļu novada dome.

Uz pasākumu aicina arī biedrības “Preiļu ebreju 
kapsēta” pārstāvji Preiļu novada Goda pilsonis Dā-
vids Zilbermans, Samuels Latvinskis un Sergejs Rižs.

2016. gadā paiet 75 gadi kopš nežēlīgajiem holo-
kausta notikumiem Latvijā un nelielajā Latgales 
pilsētiņa Preiļos. Nenorimst sāpe par tēviem, mā-
tēm, brāļiem, māsām, vienkārši cilvēkiem, kurus 
nacisti un viņu brīvprātīgie atbalstītāji nogalināja 
1941. gada 11. jūlijā, 27. jūlijā un 9. augustā.

Sarakstā, kurš sastādīts, pamatojoties uz arhīva ma-
teriāliem pēc Preiļu bijušo iedzīvotāju Samuela Lat-
vinska un Dāvida Zilbermana iniciatīvas, ierakstīts 
751 uzvārds, tai skaitā bērni līdz 10 gadu vecumam 
un sirmgalvji, kuri vecāki par 70 gadiem. Daudz jau-
niešu, kuri varēja būt Preiļu pilsētas nākotne, jo līdz 
1940. gadam ebreji Preiļos bija sociāli aktīva iedzī-

votāju daļa – rūpnieki, tirgotāji, izglītības un medi-
cīnas darbinieki, pašvaldības darbinieki.

Uz pārdomām par pagātni rosina Preiļu vēstures 
un lietišķās mākslas muzeja krājumā esošā ebreju 
meitenes Šeinas Gramas dienasgrāmata, rakstīta 
jidišā (tulkojis B. Gerbahs) no 1941. gada 22. jūnija 
līdz 8. augustam. Tā ir viena balss, kura runā visu 
Latvijā nogalināto 75000 ebreju vārdā.

Šeina Grama bija dzimusi 1925. gadā trūcīgā skro-
dera ģimenē, kurā bez viņas bija vēl pieci bērni. 
Tēva radinieku vien bija vairāk par 30. Holokaustā 
izdzīvoja tikai desmit, tai skaitā Šeinas brālēns Vik-
tors Kacs un māsīca Maša (Marija Rukmane, miru-
si 2015. gadā). Miruši jau arī abi brāļi Nohums un 
Brojers no tēva pirmās laulības, kas bija emigrējuši 
uz Dienvidāfriku.

Dienasgrāmatas oriģinālu saglabāja Gramu ģime-
nes kaimiņi. Kad 1944. gadā padomju armija ienāca 
Preiļos, kaimiņiene atdeva to Šeinas brālim Gūtma-
nam, kurš bija Latviešu strēlnieku divīzijas karavīrs. 
Gūtmans to uzticēja savam draugam, kurš to nosū-
tīja Šeinas brāļiem uz Dienvidāfriku. Šo dienasgrā-
matu pārtulkoja un gatavoja publicēšanai ebreju 
antifašistiskā komiteja, kuru sagrāva 1949. gadā, 
bet arhīvu iznīcināja. Komitejas loceklim Erenbur-
gam izdevās slepeni uz Izraēlu nosūtīt vairākas do-
kumentu kopijas un redaktoru sagatavotus publi-
kāciju melnrakstus, to starpā arī Šeinas Gramas 
dienasgrāmatas tulkojumu.

1993. gadā izglābtos materiālus Jeruzalemē izdeva 
kā “Melno grāmatu”. 1993. gadā iznāca “nepazīsta-
mā melnā grāmata” ar Šeinas dienasgrāmatas pub-
likāciju no 1949. gadā veiktā tulkojuma. 1999. gadā 
muzejā un dokumentācijas centrā “Ebreji Latvijā” 
nokļuva šīs dienasgrāmatas kopija jidišā. Preiļu vēs-
tures un lietišķās mākslas muzejam kopiju jidišā un 
tulkojumu krievu valodā 2004. gadā nodeva Šeinas 
radinieks Samuels Latvinskis no Izraēlas.

Protams, var mēģināt apstrīdēt šīs dienasgrāma-
tas autentiskumu, tomēr neapstrīdams ir fakts par 
vairāk nekā puses Preiļu pilsētas iedzīvotāju noga-
lināšanu 1941. gadā vācu okupācijas laikā, un tikai 
viena iemesla dēļ – viņi bija ebreji. Tas liek domāt 
par tik ļoti nepieciešamo saskaņu un toleranci arī 
mūsu šodienas dzīvē.
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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/

Ziņas sagatavojuši: Ventspils domes Pilsētas 
mārketinga nodaļa, Marita Kurčanova, Kristīne 
Duļbinska, Alma Šlosberga, Evita Aploka, Jana 

Igaviņa, Linda Peciņa un IlonaVilcāne

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Informāciju par aktualitātēm pašvaldībās sūtīt uz e-pasta adresi: prese@lps.lv

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

