
2016. gada 8.–14. augusts

Nr. 29

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Ministriju un iestāžu ziņas
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Novadu un pilsētu vēstis

Latvijas Pašvaldību savienība par godu 
savas darbības 25. gadadienai organizē 
starptautisku konferenci “Vietējo 
un reģionālo pašvaldību asociāciju 
loma sociālajā dialogā: sasniegumi un 
perspektīva Latvijā un Eiropā”

Latvijas Pašvaldību 
savienība (LPS) uzaici-
na piedalīties augsta 
līmeņa konferencē 
“Vietējo un reģionālo 

pašvaldību asociāciju loma sociālajā dialogā: sa-
sniegumi un perspektīva Latvijā un Eiropā”, kas sa-
darbībā ar Ārlietu ministriju tiek rīkota par godu LPS 

25 gadu darbības gadadienai. Konference norisinā-
sies 2016. gada 16. septembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, Ziedoņa zālē, Mūkusalas ielā 3 Rīgā.

Konferencē debatēs par pašvaldību un sociālo 
partneru sadarbību Latvijā un Eiropā, izvērtēs la-
bās prakses piemērus un diskutēs par nākotnes 
perspektīvu. Savu dalību jau apstiprinājis Eiropas 
Reģionu komitejas prezidents Marku Markula un 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa (CLRAE) ziņotājs par Latvijas demokrātiju 
un Beļģijas delegācijas prezidents Marks Kols.

Plašāka informācija par reģistrāciju un dienas kārtī-
ba: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3241-lps-aicina-
uz-starptautisku-konferenci.

AKTUALITĀTES

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pārrunā 
turpmāko sadarbību ar “Latvijas dzelzceļš”

2. augustā notika VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pre-
zidenta Edvīna Bērziņa un LPS priekšsēža Andra 
Jaunsleiņa tikšanās, lai pārrunātu aktuālos sadarbī-
bas jautājumus ilgtermiņa attīstības projektu, dro-
šības un savstarpējās informācijas apmaiņas jomās.

E. Bērziņš: “Šogad esam tikušies ar vairākiem paš-
valdību vadītājiem un pārrunājuši tieši viņiem ak-
tuālus jautājumus – Valmierā un Jelgavā tie ir jauni 
infrastruktūras mezgli un industriālo teritoriju at-
tīstība, Ogrē, Salaspilī un Līvānos – drošības situā-
cija, Rēzeknē un Daugavpilī – gaidāmā dzelzceļa 
elektrifikācija. Katrai pašvaldībai ir sava specifika, 
taču šo sarunu pieredze liecina: tikai konstruktīvs, 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3241-lps-aicina-uz-starptautisku-konferenci
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savlaicīgs dialogs un abu pušu gatavība iesaistīties 
situācijas risināšanā ir pareizais ceļš. To apstipri-
nāja arī abas tikšanās ar pašvaldību organizāciju 
vadītājiem.”

LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis uzsvēra, ka būtiskā-
kais šādu projektu plānošanā un īstenošanā ir sav-
laicīga, saskaņota darbība, iesaistot arī pašvaldības 
un kopīgi meklējot efektīvākos risinājumus. Viņš 
piekrita E. Bērziņam, ka iedzīvotājam vai konkrētās 
pašvaldības viesim nav jājūt robeža, kur ir pašvaldī-
bas, kur dzelzceļa, kur valsts īpašums, – videi jābūt 
vienlīdz ērti pieejamai, sakoptai un drošai.

Abas puses uzsvēra labos piemērus, kur LDz sadar-

bība ar pašvaldību jau nesusi labumu visiem iedzī-
votājiem, – Cēsīs, Siguldā, Jelgavā u.c. LPS priekš-
sēdis arī atzina, ka visām iesaistītajām pusēm jābūt 
pragmatiskām un īpaši grūtākos ekonomiskajos 
apstākļos primāri jādomā par funkcionalitāti un 
drošību.

E. Bērziņš LPS vadītājam arī norādīja, ka Satiksmes 
ministrija (SM) patlaban strādā pie indikatīvā dzelz-
ceļa infrastruktūras attīstības plāna izveides, uz 
kura pamata tiks slēgts daudzgadu līgums starp SM 
un LDz. Tam saskaņā ar ES direktīvu būtu dzelzce-
ļa infrastruktūras maksa jāatslogo no izdevumiem, 
kuri patlaban jāsedz LDz, bet kuri nav attiecināmi 
uz pārvadājumu tiešajām izmaksām, piemēram, 
uzraugošo institūciju darbība, slēgto līniju uzturē-
šana, kritiskās infrastruktūras objektu apsardze u.c. 
Šīs izmaksas būtu jālīdzfinansē valstij, tādējādi ļau-
jot infrastruktūras maksu padarīt konkurētspējīgā-
ku, pārvadātāju izmaksas – pievilcīgākas un palieli-
not kravu pārvadājumu apjomu, kas dotu iespēju 
īstenot jaunus infrastruktūras uzlabojumus, kuros 
ieinteresētas arī pašvaldības.

Ieva Kustova,
LDz Komunikācijas un starptautisko attiecību 

direkcijas Sabiedrisko un korporatīvo attiecību 
daļas sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Foto: Toms Kalnītis

LPS un Finanšu ministrijas ikgadējās 
sarunās apspriesti vairāki 2017. gada 
budžeta jautājumi

3. augustā notika LPS Valdes sarunas ar Finanšu mi-
nistriju (FM) par vairākiem 2017. gada budžeta jau-

tājumiem: par IIN ieņēmumiem; par pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanu; par pašvaldību aizņēmumiem, 
galvojumiem un ilgtermiņa saistībām; par valsts 
budžeta dotāciju un mērķdotāciju apmēru; par 
minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu piemērošanu pašvaldībās strādājošajiem. 



Pēc FM sniegtās informācijas, plānotie iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi pašvaldību 
budžetā 2017. gadā (ja ieņēmumu daļa ir 80%) ir 
1307,04 milj. eiro, kas ir par 82 milj. eiro jeb 6,7% 
vairāk nekā sākotnējā 2016. gada IIN ieņēmumu 
prognozē. Vienlaikus jāatzīmē, ka prognoze budže-
ta izstrādes laikā vēl var tikt precizēta. Tāpat FM arī 
2016. gada gaidāmo IIN ieņēmumu prognozi ir pa-
lielinājusi par nepilniem 5 milj. eiro jeb 0,4%. Arī 
2017. gadā IIN ieņēmumu prognoze tiks 100% ga-
rantēta.

Attiecībā uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mo-
deli izmaiņas 2017. gadā nav plānotas. Provizoris-
kais nākamā gada pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas aprēķina rezultāts varētu būt pieejams augusta 
otrajā pusē – pēc pašvaldību nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu prognožu apkopošanas. Atbil-

stoši Ministru kabineta 10.05.2016. noteikumiem 
nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 
prognozes noteikšanas kārtība” pašvaldībām no-
dokļa ieņēmumu prognozes jāiesniedz līdz š.g. 
7. augustam.

Pret iespējām jau nākamajā gadā palielināt pašval-
dību aizņemšanās limitu un atteikties no aizņem-
šanās mērķu noteikšanas FM ir noraidoša, taču 
varētu tikt pārskatīts atļauto aizņemšanās mērķu 
saraksts. Pašvaldību priekšlikums: atļaut aizņem-
ties arī kultūras un sporta infrastruktūras projektu 
realizācijai, kā arī ar pašvaldības dzīvojamā fonda 
būvniecības projektiem.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Foto: Finanšu ministrija
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LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis pārrunā 
sadarbības iespējas ar Šveices 
uzņēmējiem

3. augustā notika Šveices Tirdzniecības kameras 
Latvijā direktora Dr. Raula Vēliņa un Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) priekšsēža Andra Jaunslei-
ņa tikšanās. Sarunā piedalījās arī R. Vēliņa asisten-
te Anna Klēšmite. Iepazīšanās vizītē abas puses vie-
nojās par turpmākās sadarbības iespējām. Šveices 
Tirdzniecības kameras pārstāvji vēlas kopā ar LPS 
drīzumā organizēt semināru par Latvijai aktuālu te-
matu: kas nepieciešams Šveices uzņēmumam, lai 
investētu Latvijā. Turklāt diskusijai ir pavisam reāls 
pamats – Šveices uzņēmums “Bucher Municipal”, 
kas ražo ielu tīrāmās mašīnas, jau slēdzis rūpnīcu 
Šveicē un plāno to slēgt arī Lielbritānijā, lai pilnī-
bā pārceltu ražotni uz Ventspili. Šobrīd uzņēmumā 

strādā 200 darbinieku, bet viņu skaits nākotnē vēl 
pieaugs. Šis ir pirmais “veiksmes stāsts”, kuram būs 
turpinājums.

Izpilddirektori suitu kultūrtelpā

Pēc tradicionālā pārtraukuma jūlijā Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedri 
5. augustā uz kārtējo semināru no malu malām 
“saripoja” Alsungā – suitu kultūrtelpas pašā sirdī. 

Kopš 2009. gada suitu kultūrtelpa iekļauta UNESCO 
Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodroši-
na neatliekama saglabāšana, sarakstā. Par ko gan 
vēl tik unikālā vidē varēja valodot un diskutēt, ja 
ne par kultūru tās visdažādākajās izpausmēs. Pirms 
tam gan Alsungas novada domes priekšsēdētājs 



Aivars Sokolovskis un Attīstības nodaļas projektu 
koordinatore Lauma Migoviča ciemiņus iepazīsti-
nāja ar sava novada paplašināto “vizītkarti”.

Kultūras mantojumu tā visdažādākajos aspektos, 
kā arī aktualitātes kultūras jomā analizēja Kultūras 
ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas 
jautājumos Dace Vilsone un Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra direktore Signe Pujāte. No citas Latvi-
jai raksturīgas “kultūrtelpas” Vidzemē savu stāstu 
par neparastiem muzeju darbības risinājumiem bija 
atvedusi Piebalgas Muzeju apvienības “Orisāre” va-
dītāja Līva Grudule. No kaimiņiem Kuldīgas novadā 
analizēt bibliotēku izaicinājumus un iespējas bija 
atbraukusi Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore 
Laima Mirdza Ostele. Ne reizi vien LPIA semināra 
gaitā ieskanējās jēdziens “Latvijas simtgade”, tomēr 
visbiežāk to daudzināja Latvijas Valsts simtgades bi-
roja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jo-
lanta Borīte, kas atklāja daļu no plašā un oriģinālām 
idejām bagātā svētku sagaidīšanas plāna.

Jaunumus samezglotajā cīņā par pašvaldību iz-
devumu pastāvēšanu, gatavojot mediju politikas 
jaunās pamatnostādnes, izklāstīja LPS padomnie-
ce sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Bunkus. 
Prezentreklāmas uzņēmuma SIA “Attach” līdzīpaš-
niece Maija Bērtiņa, rosinot klātesošos vairīties no 
stereotipiem pašvaldību dāvanu klāstā, simboliski 
meta tiltiņu uz pēcpusdienā plānotajiem pasāku-
miem, kurus mājastēvs – izpilddirektors Voldemārs 

Dunajevs – bija izplānojis itin netradicionāli un at-
bilstoši suitu kultūrtelpai.

Jau rīta cēlienā dažādi muzikālie sveicieni pārlie-
cināja atbraucējus par to, ka viņus te gaida īpa-
ši – gan “Alsungas muzikanti” un tautas mūzikas 
instrumentu prasmīgie spēlmaņi, gan “Suitu sievu” 
jestrais burdona dziedājums. Tomēr sevišķas jūtas 
visos uzvilnīja Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu 
baznīcas apmeklējums, kur augstajās velvēs izska-
nēja gan prāvesta Gata Bezdelīgas sirsnīgie vārdi, 
gan garīgā mūzika un dziedājumi “augstākās rau-
dzes” izpildījumā.

Izpilddirektoru semināra dienas grafika noslēgumā 
Alsungas muzejs godam pildīja uzdevumu “trīs vie-
nā”. Meža dienu oficiālā starta gaidās alsundznieki 
topošo Suitu parku pie muzeja ieejas bija papildi-
nājuši ar jauniem stādījumiem. Garo un līkumoto 
dobi nu izdaiļo raibraibas puķes, kas iestādītas, 
veidojot suitiem raksturīgos ornamentus. Otra un, 
protams, galvenā vērtība ir muzeja krājumi, kas 
viesiem ļāva labāk izprast un bagātināt priekšstatus 
par suitu kultūrtelpas unikalitāti. Bet trešais – ceļa-
maizes vietā izpilddirektoriem muzejā tika dāvināts 
īpašais suitu suvenīrs sklandurausis. 

Paldies alsundzniekiem par iespēju kaut nedaudz iz-
prast suitu pasaules būtību un Alsungas novada dzīvi!

Daina Oliņa
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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).

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK



Darba kārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija. Kafija

10.00–10.10 Sēdes atklāšana

Aivars Lācarus, Talsu novada domes 
priekšsēdētājs, LPS Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs

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

Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks 
un NFI projekta vadošais eksperts

Jānis Upenieks, NFI projekta datubā-
zes administrators

12.10–12.30 NFI projekta pašvaldību sociālā dar-
ba un veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšanas tīkla T2 darbības 
vērtējums. Tīkla darbības turpināša-
nas perspektīvas

Ilze Rudzīte, LPS padomniece veselī-

bas 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 veselī-
bas jautājumu komitejas priekšsēdē-
tājs

Dace Zeļģe, Talsu novada sociālā die-
nesta 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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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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 Lielma-

nis, Attīstības nodaļas vadītājs, Laura Sise-
ne, VPVKAC speciāliste)

•	 Kandavas VPVKAC prezentācija (Gunda Cī-
rule, Attīstības nodaļas vadītāja, Aira Ošen-
berga, 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 apskati, 

mailto:Ivita.peipina@lps.lv
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bet arī tam ir vajadzīga pieteikšanās. Gaidu ziņas 
no jums!

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

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”.

3. “Reprezentatīvie materiāli kā instruments veik-
smīgai zīmola veidošanai”.

Plašāka informācija: Jana Bunkus, LPS padomnie-
ce sabiedrisko attiecību jautājumos, e-pasts: jana.
bunkus@lps.lv, tālrunis: 29170955.

Jana Bunkus

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

LPS videotiešraide par IT jautājumiem

LPS aicina pieslēgties videotiešraidei LPS interneta 
vietnē, lai noskatītos prezentāciju, kas veltīta infor-
mācijas tehnoloģiju (IT) drošības jautājumiem.

Videotiešraide notiks 24. augustā plkst. 11–12.

Mūsdienu darba vide nav iedomājama bez infor-
mācijas tehnoloģijām – datori, planšetdatori, arī 
viedtālruņi ir mūsu ikdienas darbarīki. Kā jau par 
jebkuru darbarīku, par tiem ir jārūpējas, tie jāaiz-
sargā no uzbrukumiem, zādzībām. Taču daudz sva-
rīgāk ir rūpēties par datu un informācijas aizsar-
dzību, kas tiek apstrādāta ar šīm ierīcēm. Gan par 
IT iekārtu, gan par informācijas aizsardzību būs šī 

videotiešraide.

Aicinām noskatīties šo prezentāciju ne tikai IT spe-
ciālistus, bet jebkuru interesentu ikvienā iestādē.

Video tiešraides adrese: http://www.lps.lv/lv/se-
minari-un-video/tiesraide/ vai LPS interneta vietnē 
(www.lps.lv), sadaļā “Semināri un video – tiešrai-
de”.

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

SIA “Stallion” prezentācija 1. pielikumā.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p1.pdf
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Zemessardzes 25. gadadienai veltītie 
svinīgie pasākumi

23. augustā Zemessardzei apritēs 25. gadadiena, 
ko paredzēts atzīmēt, organizējot dažādus pasāku-
mus gan Rīgā, gan bataljonu atbildības teritorijās. 
Plānots organizēt svinīgos pasākumus vairākos da-
tumos. Vērienīgākie pasākumi paredzēti 20. augus-
tā Rīgā: dievkalpojums Rīgas Domā, militārā parāde 

pie Brīvības pieminekļa, svētku koncerts, Nacionā-
lo bruņoto spēku diena 11. novembra krastmalā.

Zemessardzes 25. gadadiena nav tikai zemessargu 
svētki, bet gan visas tautas svētki. Mūsu latviskuma 
pamats ir mūsu patriotisms!

Guna Freimane,
Zemessardzes štāba Vadības grupa

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Doma baznīca 
09.00 Svinīgais dievkalpojums

Brīvības piemineklis
11.00 Militārā parāde

11. novembra krastmala
12.15 Atklāšanas uzruna

12.30 Zemessardzes orķestra un kora  koncerts
    Programmā populāra latviešu kino un teātra mūzika:
    U. Marhilevičs R. Pauls, I. Vīgners u.c.
    Solists — Aleksandras Dimitrovas

13.45 Jaunsardzes de�le priekšnesums
14.00 Zemessardzes kora koncerts 
    Programmā populāra latviešu estrādes mūzika

14.45 NBS Štāba bataljona Godasardzes rotas de�le priekšnesums
15.00 Alītas Motorizētās brigādes orķestra (LT) koncerts

15.45 NBS orķestra de�le priekšnesums
16.00 “Kaitseliit” orķestra koncerts (EE)

16.45 Alītas Motorizētās brigādes orķestra (LT) de�le priekšnesums
17.05 Zemessardzes bigbenda un kora koncerts
    Īpašie viesi: Uldis Marhilevičs un Liene Šomase
    Solisti: Ieva Vēvere, Alises Kante, Ilmārs Millers u.c.
    Programmā: U. Marhilevičs, R. Pauls, V. Kundrāts, Inga Meijere u.c.
18.00 kopskaņdarbi un koncerta noslēgums

PA
R TĒVU ZEMI UN BRĪVĪBU

25
svinīgo pasākumu scenārijs
20. augusts   

Latvijas Republikas Zemessardzes 
25. gadadiena 
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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 projektā 
kopā ar 20 asociētajiem partneriem no 18 ES val-
stīm un 17 valstīm ārpus ES. Šī grantu shēma atbal-
sta projektus attīstības izglītības jomā, kuru mērķis 
ir palielināt sabiedrības izpratni par globālās attīs-
tības jautājumiem un veicināt vietējo pašvaldību 
attīstību. Attīstības izglītība ietver iedzīvotāju infor-
mēšanu, veicina to iesaistīšanos pasākumos vietējā 
līmenī un to attieksmes maiņu attiecībā uz globāla-
jām 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 2. pielikumā. Projekta pietei-
kums 3. pielikumā. Budžeta tāme 4. pielikumā.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Programmēšanas nodarbības 3.–5. klašu 
skolēniem

Learn IT ir ārpusskolas programmēšanas nodarbī-
bas 3.–5. klašu skolēniem, kurās bērni apgūst pro-
grammēšanas pamatus interesantā un interaktīvā 
veidā. Nodarbību mērķis ir attīstīt skolēnu algorit-

misko domāšanu ar praktisku uzdevumu palīdzību, 
kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par pro-
grammēšanu.

Plašāka informācija 5. pielikumā.

Linda Sinka

Noteiks veiksmīgākos 2015./2016. 
mācību gadā īstenotos eTwinning skolu 
sadarbības projektus

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiro-
pas skolu sadarbības tīklā eTwinning organizē pro-
jektu konkursu “Nacionālā eTwinning balva 2016”, 
kurā noteiks sešus veiksmīgākos 2015./2016. mā-
cību gadā īstenotos eTwinning projektus. Konkur-
sa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus 
eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot 

veiksmīgākos projektu īstenotājus. Konkursa rezul-
tāti tiks paziņoti eTwinning nacionālajā konferencē 
8. oktobrī. Seši veiksmīgākie projektu īstenotāji ok-
tobra beigās piedalīsies eTwinning Eiropas konfe-
rencē Grieķijā.

Plašāka informācija 6. pielikumā.

Baiba Suseja,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

Eiropas Savienības programmu daļas projektu ko-
ordinatore (eTwinning komunikācijas jautājumos)

http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p3.docx
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p4.xlsx
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p6.pdf


Īpaši aizsargājamu sugu un biotopu 
aizsardzībai no ERAF piešķir 3,4 miljonus 
eiro

2. augustā valdība apstiprinājusi Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto 
noteikumu projektu par atbalstu antropogēnās 
slodzes mazināšanai Natura 2000 teritorijās. Pare-
dzētais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansē-
jums – 3,4 miljoni eiro.

Plašāka informācija 7. pielikumā.
Laura Jansone,

VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa 
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Eksperti U. Augulim prezentēs redzējumu 
par ilgtspējīgu un prognozējamu ceļu 
sakārtošanas modeli

Pēc satiksmes ministra Ulda Auguļa iniciatīvas iz-
veidotā ekspertu grupa 10. augustā plkst. 11 pre-
zentēs ministram savu redzējumu par ilgtspējīgu 
un prognozējamu autoceļu sakārtošanas modeli, 
kā arī sniegs priekšlikumus efektīvākajam ceļu tīk-
la finansēšanas mehānismam.

Jau vēstīts, ka pēc ministra iniciatīvas autoceļu no-
zares eksperti strādāja pie autoceļu finansēšanas 
modeļa izstrādes. Ekspertu grupa ir nozīmīga plat-
forma kopīgam darbam pie pašreizējā ceļu sakārto-
šanas modeļa izvērtēšanas un analīzes, kā arī sta-
bila, prognozējama un ilgtspējīga ceļu finansējuma 

modeļa radīšanas.

Darba grupa padziļināti analizēja situāciju valsts 
ceļu pārvaldībā un to sakārtošanas programmu, 
ceļu pārvaldības finansējuma līdzšinējo darbību, 
iespējas ieviest nodokļu un nodevu ieņēmumiem 
piesaistītu finansējuma modeli, vērtēja sabiedrības 
un “Mana balss” iniciatīvu, kā arī līdzšinējo atbalstu 
pašvaldību ceļu būvniecībai un pārbūvei.

Ekspertu grupā piedalās LPS, Valsts policijas, ceļu 
būvētāju, uzturētāju un sabiedrības pārstāvji, kā arī 
Satiksmes, Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu un Zem-
kopības ministrijas pārstāvji.

Liene Užule,
labklājības ministra padomniece  

komunikācijas jautājumos

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Pabeigts darbs pie veselības aprūpes 
finansēšanas modeļiem

Veselības ministrija ir pabeigusi darbu pie trīs ve-
selības aprūpes finansēšanas modeļiem. 4. au-
gustā konceptuālais ziņojums par veselības aprū-
pes finansēšanas modeļiem tika prezentēts darba 

grupai, kura strādāja pie modeļu izvērtējuma. Pēc 
starpnozaru saskaņošanas ziņojums tiks iesniegts 
izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Veselības ministrijas pirmais modelis paredz uz 
pašreizējā finansējuma bāzes palielināt veselības 
aprūpei pieejamo naudas apjomu iekšējas nodokļu 

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p7.pdf
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pārdales rezultātā (piemēram, daļēja sociālo ie-
maksu vai cita papildu finansējuma novirzīšana ve-
selības aprūpei). Ieviešot šo modeli, netiktu palie-
lināts kopējais nodokļu slogs un tiktu nodrošināta 
vienlīdz pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. (Veselības obligātā 
maksājuma noteikšana, piemēram, 1% apmērā 
no sociālo iemaksu objekta, ļautu gadā veselības 
aprūpei papildus piesaistīt ap 70 miljoniem eiro.) 
Šis modelis ļautu pakāpeniski novirzīt veselības ap-
rūpei 12 un vairāk procentus no valsts kopējā bu-
džeta, ko kā minimumu iesaka Pasaules Veselības 
organizācija, lai varētu runāt par veselības aprūpes 
sistēmas efektivitāti. Šobrīd Latvijā veselības aprū-
pei atvēl vien 9,8%, kas ir ievērojami mazāk nekā 
citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Otrais modelis paredz veselības aprūpes finansē-
šanu, ko nodrošina valsts un privātais apdrošinā-
tājs, – iedzīvotājs var izvēlēties valsts vai privātā ap-
drošinātāja piedāvātu pakalpojumu (tā saucamais 
Nīderlandes modelis). Šajā variantā apdrošinātai 
personai bez pašreizējā nodokļu sloga būtu jāveic 
papildu maksājumi izvēlētajam apdrošinātājam 
(sākot no 25 eiro mēnesī). Konkrētajā modelī pa-
kalpojumu klāsts iedzīvotājiem būtu atkarīgs no iz-
vēlētā apdrošinātāja un polisē esošā piedāvājuma. 
Šā modeļa ieviešana nozīmētu finansiālā sloga pa-
lielināšanu darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Ņemot 
vērā, ka pakalpojumu grozs būtu atkarīgs no apdro-
šinātāja un polises, šis modelis negarantētu vien-

līdzīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 
visiem iedzīvotājiem, rezultātā palielinot finansiālo 
neaizsargātību nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. 

Arī trešajā modelī ir paredzēts sadalīt veselības ap-
rūpes pakalpojumu grozu. Daļu pakalpojumu klās-
ta segtu valsts no kopējiem nodokļiem, piemēram, 
neatliekamo medicīnisko palīdzību, tāpat tiktu 
ieviests arī papildu maksājums, kas ļautu saņemt 
papildu veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši 
veiktajām iemaksām. Arī šī modeļa ieviešana nozī-
mētu lielāku finansiālo slogu iedzīvotajiem, kā arī 
veselības aprūpes pakalpojums tiktu saņemts atbil-
stoši veiktajām iemaksām, kas negarantē vienlīdz 
pieejamu veselības aprūpi visiem. Tajā pašā laikā 
valsts veiktu apdrošināšanas maksājumus par no-
teiktām sabiedrības grupām, piemēram, pensionā-
riem, bērniem, invalīdiem u.c.

Veselības ministrijas ieskatā veselības aprūpes fi-
nansēšanas modelim ir jānodrošina vienlīdzīga, 
pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe visiem 
Latvijas iedzīvotajiem, nepalielinot finansiālo slo-
gu. Apzinoties situāciju, ka lielai daļai sabiedrības 
ienākumi ir zemi, iedzīvotāji nevarēs atļauties katru 
mēnesi novirzīt vēl 25 vai vairāk eiro veselības ap-
drošināšanai, kas savukārt nozīmē, ka daļai iedzīvo-
tāju nebūs pieejama veselības aprūpe.

Agnese Gusarova,
VM Komunikācijas nodaļas preses sekretāre 

Pirmo reizi notikusi Vasaras skola 
pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem

Lai veicinātu sociālo darbinieku profesionalitāti, 
sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīs-
tību un izaugsmi, Labklājības ministrija (LM) no 4. 
līdz 5. augustam pirmo reizi rīkoja sociālo dienestu 
vadītāju Vasaras skolu.

Sociālo dienestu vadītāju darbs ikdienā ir saistīts ar 
dažādu problēmsituāciju risināšanu, tāpēc vasaras 
skolā galvenais uzsvars bija vērsts uz vadītāju pro-
fesionālo un psihoemocionālo iemaņu pilnveidoša-
nu un stiprināšanu, mobilizējot personības stiprās 
puses un veicinot izaugsmi.

Vasaras skolā piedalījās 45 sociālo dienestu vadītāji 

no visiem plānošanas reģioniem (12 no Latgales, 5 
no Kurzemes, 11 no Vidzemes, 8 no Zemgales, 9 no 
Rīgas). Vasaras skolas norisi nodrošināja biedrība 
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība. Vi-
sas aktivitātes norisinājās profesionālu konsultantu 
darba un profesionālās darbības jautājumos, kā arī 
deju un kustību terapeitu vadībā. Sociālo dienestu 
vadītāju Vasaras skolā (tā organizēta par valsts bu-
džeta līdzekļiem) varēja pieteikties sociālā dienesta 
vai tā struktūrvienības vadītāji no ikvienas pašval-
dības.

LM pozitīvi vērtē atsaucību, kas liecina, ka profesio-
nāļi ir ieinteresēti radoši un interaktīvi pilnveido-
ties, papildināt savas profesionālās kompetences 
un personiskās kvalitātes ar jaunām zināšanām un 
metodēm sociālajā darbā un saskarsmē. LM plāno 
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arī turpmāk atbalstīt sociālā darba profesijas pār-
stāvju personības attīstību un izaugsmi.

Atgādinām, ka no 24. līdz 26. jūlijam 55 pašvaldību 
sociālo dienestu sociālie darbinieki piedalījās Va-

saras skolā 2016 “Latvijas valsts mežu” tūrisma un 
atpūtas centrā Ezernieki Lubānas novadā.

Marika Kupče,
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja

Par Rail Baltica trases varianta galējā novietojuma 
apstiprināšanu visās Latvijas pašvaldībās, 8. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņē-
mumu klasifikāciju””, 9. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-753 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-754 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-750 – Likumprojekts “Grozījumi Rīgas brīvos-

tas likumā”

VSS-748 – Informatīvais ziņojums “Par valsts pār-
valdes iestāžu gatavību oficiālās elektroniskās ad-
reses ieviešanai”

VSS-752 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpa-
šumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395873
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395873
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40395873
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_29_p9.pdf
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“Rīgas svētki 2016” būs veltīti kino tēmai

No 12. līdz 14. augustam Rīgas dome aicina rīdzi-
niekus un pilsētas viesus apmeklēt Rīgas svētkus, 
kas šogad būs veltīti kino tēmai. Svētku tēma izvē-
lēta, lai atgādinātu par pirmo kinoseansu Rīgā, kas 
notika pirms 120 gadiem, un paraudzītos uz Rīgu 
kā kino cienītāju, kino veidotāju un kino rādītāju 
pilsētu.

Rīgas svētkos trīs dienu garumā pilsētas ielās, skvē-
ros, parkos un laukumos apmeklētāji varēs baudīt 
krāšņu un daudzveidīgu vizuālo un muzikālo pro-
grammu. “Rīgas kino muzejā”, kinoteātrī “Splendid 
Palace” un daudzviet citur varēs iepazīties ar Rīgas 
kino vēsturi, šeit uzņemtajām kinofilmām, izsekot 
kino uzņemšanas un izrādīšanas procesam no tā 
pirmsākumiem Rīgā līdz pat mūsdienām.

Rīgas svētki tiks atklāti piektdien, 12. augustā. 
Par godu pirmajam kinoseansam Rīgā 1896. gada 
28. maijā Līvu laukumā tiks atvērta piemiņas zīme, 
bet Vērmanes dārzā, atskaņojot Čārlija Čaplina, 
Oskara Stroka, Izaka Dunajevska un Jāņa Kalniņa 
filmu mūziku, populāras itāļu un franču kino me-
lodijas, svētku ieskaņas koncertā “Saklausi kino!” 
muzicēs orķestris “Rīga”, solisti un grupa “Jumpra-
va”. Grīziņkalna apkārtnē varēs baudīt grupas “Me-
nuets” koncertu un kino pikniku ar režisoru Rozes 
Stiebras un Rolanda Kalniņa piedalīšanos, kā arī no-
skatīties R. Kalniņa mākslas filmu “Elpojiet dziļi!”.

Sestdien, 13. augustā, 11. novembra krastmalā vi-
sas dienas garumā risināsies koncertprogramma, 
kurā piedalīsies tādas pašmāju grupas kā “Pērkon-
vīri”, “Zāle”, “DaGamba”, “Bunch of Gentlemen” 
un “Limonāde”. Skatītāju nervus kutinās avio meis-
taru triki virs Daugavas akvatorija un motociklistu 
dragreiss “Rīgas kauss 2016”, kā arī vertikālo sienas 
dejotāju “IL Posto” (Itālija) priekšnesums. Ikvienam 
būs iespēja klātienē piedalīties īstā kino filmēšanā 
multimediālā projektā “Taisām kino”. Savukārt pie 

Akmens tilta darbosies Latvijas zemnieku un amat-
nieku tirdziņš.

Vakara kulminācija būs lielkoncerts “Kino gars”. 
Diriģenta Romāna Vanaga vadībā skanēs popu-
lāra ārzemju un latviešu kinomūzika solistu Ievas 
Kerēvicas, Annijas Putniņas, Gintas Krievkalnas, 
Daumanta Kalniņa, Andra Ērgļa, Ralfa Eilanda, Jāņa 
Bukuma, Initas Āboliņas, Oskara Petrauska un Rī-
gas kamerkora “Ave Sol” priekšnesumā. Koncerta 
noslēgumā varēs vērot krāšņu svētku uguņošanu.

Rīgas svētku pēdējā diena 14. augustā būs veltīta 
iemīļotajam latviešu kino. 11. novembra krastmala 
tiks pārvērsta par lielāko brīvdabas kinoteātri Rīgā 
ar 10 000 skatītāju vietām, kur rādīs mūsu kino la-
bāko kadru izlasi.

Savukārt Vērmanes dārza estrādes programmā 
abās svētku dienās ikvienam būs iespēja izzināt 
kino žanru dažādību daudzveidīgos koncertos bēr-
niem, iepazīt viduslaiku filmu noskaņu mūziku balt-
krievu grupas “Stary Olsa” izpildījumā, dziedāt līdzi 
solistiem, kuri izpildīs pazīstamākās latviešu kino 
dziesmas, klausīties Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku štāba orķestra, čellista Valtera Pūces un mū-
ziķa Ralfa Eilanda sniegumu.

Tāpat Vērmanes dārzā ikviens varēs piedalīties da-
žādās atrakcijās un radošajās darbnīcās, kā arī vē-
rot Rīgas sadraudzības pilsētas Prāgas cirka māksli-
nieku trupas “Long Vehicle Circus” priekšnesumus.

Jau tradicionāli Rīgas svētku daudzveidīgo pro-
grammu bagātinās “Ostas svētki” ar karnevālis-
kām ūdens velosipēdu sacensībām “Kanāla regate 
2016”, diennakts basketbola turnīru “Krastu mačs” 
un “Ielu mūzikas dienu”. Laukumā pie Rīgas Sv. Pē-
tera baznīcas, kā allaž, valdīs senās viduslaiku Rīgas 
atmosfēra – notiks bruņinieku turnīri, tiks dejotas 
viduslaiku dejas, rīdzinieki un svētku viesi varēs 
uzzināt par viduslaiku modi, tērpu nēsāšanas pa-
radumiem, rotām un bruņojumu, bet Alberta ielā 
varēsim iepazīt jūgendstila perioda kino atmosfēru 
un sekot līdzi tā uzņemšanas norisei.

Kronvalda parkā norisināsies pašdarināto, kino ie-
dvesmoto braucamrīku festivāls “Nissan Norde 
Cartoon rallijs”, bet Spīķeru kvartāls pārvērtīsies 
par “Rīgas svētku restorānu”, kur iecienītākās ka-
fejnīcas un restorāni Rīgas iedzīvotājus un pilsētas 
viesus iepazīstinās ar sezonālajiem ēdieniem, kas 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2029/javascript:windowOpen('/lv/systems/news/ShowLargeImage.aspx?PostingGUID={1C08F851-A333-4D6C-B45D-7DF93154CF74}&Mode=0', 1, 1 )
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Valmierai – 733

No 11. līdz 13. augustam Valmiera ar krāšņiem pil-
sētas svētkiem atzīmēs savu 733. jubileju.

Pasākumu programma skatāma šeit: http://www.
valmiera.lv/lv/kultura/valmieras_pilsetas_svet-
ki_2016_/.

pagatavoti no vietējiem produktiem, kā arī sniegs 
ieskatu “Street Food” garšu pasaulē.

Rīga šogad atzīmēs 815. jubileju, tāpēc aicinām ik-
vienu piedalīties šajās trīs dienu dzimšanas dienas 
svinībās!

13. un 14. augustā pilsētas sabiedriskajā transportā 
varēs braukt bez maksas.

Ar svētku programmu varēs iepazīties Rīgas svēt-

ku oficiālajā interneta vietnē www.rigassvetki.lv. 
Aktuālajām ziņām var sekot līdzi sociālajos tīklos 
www.twitter.com/rigassvetki, www.facebook.com/
RigasSvetki.

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rī-
gas Brīvostas pārvaldi un nodibinājumu “Rīgas tū-
risma attīstības birojs”, tos organizē Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar 
uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.

Dižmāras gadatirgus un Labdarības 
bumbu rallijs Talsos

Talsos 13. augustā notiks Dižmāras gadatirgus un 
trešais Labdarības bumbu rallijs, kas Talsu pilskal-
nā Dižmāras tirgus laikā jau kļuvis par tradīciju. Arī 
šogad ikviens varēs sacensties par atbalstītāju sa-
rūpētajām balvām un ar savu ziedojumu atbalstīt 
Talsu novada fonda labdarības projektus.

Apmaiņā pret ziedojumu ikviens interesents iegūs 
Labdarības bumbu rallija karti ar unikālu numuru, 
kas tiks uzrakstīts arī uz ziedotāja izvēlētās bum-
biņas. Noslēgumā 13. augustā plkst. 13:30 tās tiks 
ripinātas lejā no Talsu pilskalna – pirmās, kas finišēs 
pilskalna pakājē, saņems Talsu novada fonda drau-
gu un atbalstītāju sarūpētās balvas, bet iegūtie zie-
dojumi būs atbalsts fonda labdarības projektiem.

Pērn no Talsu pilskalna ripoja vairāk nekā 500 zilu, 
dzeltenu, rozā un zaļu bumbiņu, kas cīnījās par 
111 balvām. Kopīgiem spēkiem ziedojumos tika sa-
vākti 1603,84 eiro.

Labdarības bumbu rallijs ir akcija, kas saliedē arī 
pašus Talsu novada fonda biedrus, jo daudzi iesais-
tās gan balvu meklēšanā un gatavošanā, gan biļešu 
izplatīšanā un pasākuma dienā palīdz nodrošināt 
veiksmīgu akcijas norisi.

Talsu novada fonds ir pirmais kopienu fonds Latvi-
jā, kas izveidots, lai koptu mērķtiecīgas labdarības 
tradīcijas un sekmētu attīstību Talsos un novadā.

http://www.valmiera.lv/lv/kultura/valmieras_pilsetas_svetki_2016_/
http://www.valmiera.lv/lv/kultura/valmieras_pilsetas_svetki_2016_/
http://www.valmiera.lv/lv/kultura/valmieras_pilsetas_svetki_2016_/
http://www.rigassvetki.lv/
http://www.twitter.com/rigassvetki
http://www.facebook.com/RigasSvetki
http://www.facebook.com/RigasSvetki
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13. Ikara svētki 13. augustā

Ik gadu augusta otrā nedēļas nogale Priekulē ir da-
žādu pasākumu un emociju pilna. Šogad notiks jau 
13. Ikara svētki, kad novada iedzīvotāji un viesi, sā-
kot svētkus gājienā cauri pilsētai, kopīgi pavada die-
nu svētku aktivitātēs un bauda svētku piedāvājumu.

Pirmo reizi novada iedzīvotāji aicināti piedalīties 
tautas akcijā “Uzziedi Priekulei!” un no 11. augus-
ta nest ziedus no saviem dārziem, ar ko izveidot 
uzrakstu “IKARAM – 13” pie pils tornīša. Akcija no-
slēgsies jau pirmssvētku vakarā ar radošu perfor-
manci, un Priekule būs uzziedējusi, lai svinētu!

Tūlīt pēc tam ikviens aicināts uz Kultūras namu, kur 
tiks atklāta Priekules Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas izstāde “Es – Ikars”, pēc tam jau tradicionā-
li notiks brīvdabas koncerts “Laternu stundā”. Šo-
gad koncertu sniegs Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas kamerorķestris ar diriģentu Mārtiņu Bergu, 
koris ar diriģentēm A. Hanzovsku un A. Timofejevu, 
ģitāristu ansamblis Jura Pavītola vadībā.

13. augusta rīta stunda Priekulē nesīs “Lielās modi-
nāšanas” pasākumus, priekulniekus modinās jaut-
rās ekipāžas ar uzsaukumiem, veltījumiem, aicinā-
jumiem un informāciju par svētku pasākumiem.

Šogad pulksten 11 no pašvaldības ēkas Saules ielā 1 
tiks dots starts svētku gājienam “Celies, velies, ripo 
un lido ar prieku!”. Aizputes ielas garumā gājiena 
dalībnieki sadzirdēs uzsaukumus, lai pozitīvā no-
skaņojumā sasniegtu skolas stadionu, kur veikt 
goda apli. Svētku atklāšanas pasākumā uzstāsies 
bigbends, dzirdēsim sveicienus svētkos un kopīgi 
dziedāsim mūsu novada himnu.

Svētku dienā notiks arī parauglidojumi ar lidmašī-
nām virs Priekules, sporta sacensības, neikdienišķa 
vizināšanās, ekstrēma pieredze apgāztā automo-
bilī, loka šaušana, kā arī tirdzniecība un degustā-
cijas, iepazīšanās ar Lauku sētas dzīvniekiem un 

vizināšanās bērniem. Darbosies reklāmas darbnīca 
pieaugušajiem un radošās darbnīcas bērniem. Pie 
Priekules Kultūras nama darbosies “Bērnu pasau-
le”, tajā būs ūdensbumbas, piepūšamās atrakcijas, 
“Putu balle” un citi prieki visas dienas garumā.

Un otro gadu svētkos notiks sacīkstes velosportis-
tiem – Priekules novada atklātā čempionāta velo-
krosā 2016 4. posms, kurā tiks izcīnīts MTB “Ikara 
kauss velokrosā 2016”.

Kā jau svētkos piedien, notiks arī dažādi koncerti 
un izrādes:

Pulksten 12 uz skatuves pie pils tornīša notiks kon-
certs “Priekules cālēns Brīnumskapī”, tajā pieda-
līsies Priekules novada mazie dziedātāji, kas star-
tējuši konkursā “Cālēns”. Koncerta vadītāji – Ingus 
Ulmanis un Aigars Voitišķis no bērnu raidījuma 
“Brīnumskapis”.

Pulksten 14 daudzfunkcionālajā sporta hallē notiks 
tautas mākslas lielkoncerts “Sales auga zelta jostu”, 
kurā piedalīsies Priekules VPDK “Duvzare” un citi 
tautas deju kolektīvi, postfolkloras grupa “Iļģi” un 
Ilga Reizniece.

Pulksten 17 uz skatuves pie pils tornīša Druvas Tau-
tas teātris režisores Ļubas Kapteines vadībā sniegs 
dienas izrādi “Īsa pamācība mīlēšanā”.

Pulksten 20 daudzfunkcionālajā sporta hallē notiks 
vakara lielkoncerts – Raimonda Paula dziesmu spē-
le “Maestro zelts”, kurā piedalīsies solisti Agnese 
Rakovska, Rūta Dūduma un Juris Jope, Rīgas Zelta 
koris un instrumentālā grupa Jāņa Ķirša vadībā.

Pulksten 22 pie pils tornīša sāksies nakts balle, kurā 
pamīšus uzstāsies grupa “Ceļojums” no Smiltenes 
un diskotēku spēlēs dj GUNCH.

Par svētku programmu sīkāk var uzzināt http://
www.priekulesnovads.lv/aktualitates/13ikara-
svetki-prieks-majo-priekule.

http://www.priekulesnovads.lv/aktualitates/13ikara-svetki-prieks-majo-priekule
http://www.priekulesnovads.lv/aktualitates/13ikara-svetki-prieks-majo-priekule
http://www.priekulesnovads.lv/aktualitates/13ikara-svetki-prieks-majo-priekule
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Pāvilostas novada Vērgales pagasta svētki
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Kuldīgā gatavojas 11. pusmaratonam Rio 
noskaņās

Sestdien, 13. augustā, 
pa Kuldīgas senatnīga-
jām ielām tiks aizvadīts 
jau vienpadsmitais pus-
maratons, kas ieprie-
cinās ar jaunu trases 
maršrutu. Tajā spēkus 
varēs izmēģināt bērnu 
skrējienos, 5 un 10 km 

distancē, kā arī pusmaratonā. Arī šogad tieši Kuldī-
gā tiks noskaidrots Latvijas čempions.

Skriešanas seriāla “Bigbank skrien Latvija” 5. posms 
šogad pārsteigs ar jaunu trasi, līdz ar to gaidāmi 
jauni rekordi. Trase, kā ierasts, vīsies pa vēsturiska-
jām ieliņām starp skaistajiem Kuldīgas namiem, un 
šogad atkal goda vietu ieņems senais ķieģeļu tilts. 
Šis trases posms maršrutā atjaunots pēc daudzu 
skrējēju lūguma.

Visus aicinām pieteikties skrējienam “Bigbank skrien 
Latvija” mājaslapā www.bigbankskrienlatvija.lv.

Šogad pieveikt 5,27 km aicināti arī nūjotāji. Saņemt 

numurus un reģistrēties varēs jau 12. augustā 
EXPO. Starti 13. augustā: 10:00 – pusmaratonam, 
12:30 – 5 km un 10 km distancei (arī nūjotājiem), 
bet 14:15 sākas starti bērnu skrējieniem.

Kuldīgas pusmaratons sakrīt ar Riodežaneiro olim-
piādes norises laiku. Lai atbalstītu Latvijas sportis-
tus, jo sevišķi kuldīdznieku – pludmales volejbolistu 
Jāni Šmēdiņu –, aicinām ikvienu trasē doties Brazī-
lijas ritmu garā ar jautru noskaņojumu un košiem 
tērpiem! Visatraktīvākais sacensību dalībnieks tiks 
pie vērtīgas balvas.

Aicinām neaprobežoties tikai ar skrējienu 13. au-
gustā, bet nedēļas nogalē izbaudīt visu, ko sniedz 
Kuldīga. 12. un 13. augusta vakarā paredzēti īpa-
ši seansi brīvdabas kinoteātrī “Goldingen Knight 
Cinema”. 12. augustā 22:00 tiks demonstrēta 
2013. gada filma “Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu 
un pazuda”, bet 13. augustā 22:00 – ISSP darbu 
prezentācija.

Apskatīt pilsētu aicinām jautrā braucienā ar vilcie-
niņu Ludi. Gardas maltītes varēs nobaudīt roman-
tiskajās kafejnīcās un krodziņos, bet pēc gleznaino 
ieliņu apskates aicinām atgūt spēkus īpašā ūdens 
procedūrā – peldē Ventas rumbā.

http://www.bigbankskrienlatvija.lv/
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Rozentāla ielas svētki Saldū

2016. gadā Saldus pilsētai aprit 160 gadu un sla-
venajam vecmeistaram Janim Rozentālam – 150. 
Tādēļ viens no nozīmīgākajiem svētku gada pasā-
kumiem būs Rozentāla ielas svētki sestdien, 13. au-
gustā, kad visas dienas garumā paredzētas dažādas 
aktivitātes. Rozentāla ielas svētki Saldū plānoti kā 
mākslinieciski bohēmisks pasākums, kura laikā ie-

spējams baudīt dažādu grupu un mākslinieku uz-
stāšanos, piedalīties mākslas darbu radīšanā, dar-
boties radošajās darbnīcās, sastapties ar ielu māk-
sliniekiem, piedalīties gleznu izsolē un Holi krāsu 
ballītē. Vakara tumšajā laikā – brīvdabas kino!

Ar svētku programmu sīkāk var iepazīties https://
www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/sakusies-pie-
teiksanas-rozentala-ielas-sv/.

13. augustā – Jūrmalas skrituļslidošanas 
festivāls

Sīkāka informācija: http://baltijasmaratoni.lv/mar-
athon/jurmalas-skritulslidosanas-festivals/.

Siguldā pirmais Skaņu un garšu festivāls

13. augustā no plkst. 16 Siguldas Jaunās pils dārzā 
norisināsies Latvijā pirmais Skaņu un garšu festi-
vāls, kura apmeklētāji tiks lutināti un izglītoti gan 
ēdiena, gan mūzikas baudīšanā.

Uz festivāla skatuves kāps Latvijas un pasaules 
meistarīgākie mūziķi: “Latvian Voices” ar savu jau-
nāko programmu “Pāri robežām”, ekstravagantie 

mūzikas revolucionāri “Rupa & the April Fishes”, 
Rihards Zaļupe un Raimonds Petrauskis ar speciāli 
radītu programmu “Vasaras atmosfēras”, kā arī mū-
zikas stilu nojaucēji “Future Folk Orchestra”, “Aqua-
lar pH 9+” un ūdens someljē Dans Grasmanis.

Festivāla apmeklētājam būs iespēja ne tikai baudīt 
izsmalcinātus ēdienus, bet arī iepazīt pārsteidzošus 
garšu salikumus un jaunu ēdienu gatavošanas pie-
redzi Latvijas pavāru un garšu ekspertu sniegumā.

https://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/sakusies-pieteiksanas-rozentala-ielas-sv/
https://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/sakusies-pieteiksanas-rozentala-ielas-sv/
https://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/sakusies-pieteiksanas-rozentala-ielas-sv/
http://baltijasmaratoni.lv/marathon/jurmalas-skritulslidosanas-festivals/
http://baltijasmaratoni.lv/marathon/jurmalas-skritulslidosanas-festivals/
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Jana Bunkus un Daina Oliņa

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/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Salaspilī Streiča brīvdabas kinonakts

Šogad izcilais latviešu kinorežisors, scenārists, ak-
tieris, rakstnieks un gleznotājs Jānis Streičs svin 
80 gadu jubileju. Tāpēc 2016. gads ir pasludināts 
par Streiča gadu, kurā norisināsies dažādi pasāku-
mi, lai godinātu izcilo meistaru jubilejā.

13. augustā Salaspilī tiks rīkota Streiča brīvdabas 
kinonakts. Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā no 

plkst. 22 notiks trīs filmu seansi līdz pat trijiem naktī. 
Filmas, kas uzņemtas pirms vairāk nekā desmit ga-
diem, – “Rudens rozes”, “Ipolits” un “Naktssargs un 
veļasmazgātāja” – skatītājiem, iespējams, ir mazāk 
pazīstamas, taču noteikti priecēs ar režisora pazīs-
tamo rokrakstu, iemīļotu aktieru plejādi, mūžīgo 
tēmu, mīlestību, un īpašo brīvdabas kino atmosfēru.

Filmu demonstrācija notiek sadarbībā ar projektu 
“Kinopunkts”. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Ziņas sagatavojušas:  
Sarmīte Baltmane, Dzintra Āboliņa, Sanita Liepiņa, Līga Svara, Saila Jansone un Maija Rjabova

Apkopojusi Daina Oliņa

Informāciju par aktualitātēm sūtīt e-pastā: prese@lps.lv

Atjaunots Pirtnieku festivāls

Šogad pēc gada pārtraukuma Jelgavas novadā tiek 
atjaunota tradīcija – pirtnieku festivāls. Šoreiz tas 
notiks 12. un 13. augustā Glūdas pagasta Nākot-
nē – teritorijā ap ūdens baseinu.

Festivāla atklāšana paredzēta piektdienā plkst. 14:00. 
Plānots, ka apmeklētāji varēs baudīt pirts priekus, 
saņemt vērtīgas konsultācijas, skatīties demonstrē-
jumus un meistarklases, kā arī saņemt atbildes uz 
jautājumiem par pirti. Festivāls apvienos pirtsmīļus, 
pirtniekus, masierus, aromterapeitus, skaistumkop-
šanas speciālistus, kā arī pirtslietu tirgotājus.

Pirtnieku festivālu interesenti varēs apmeklēt bez 
maksas, abas dienas darbosies mājražotāju tir-
dziņš, kurā būs iespēja iegādāties noderīgu pirts 
inventāru, literatūru un produktus, piemēram, 
medu, zāļu tējas, stādus, kvalitatīvus amatniecības 
izstrādājumus un vēl citus labumus.

Pirmo reizi pirtnieku festivāls Glūdas pagastā no-
tika jau 2014. gadā, un sākotnēji tā bija biedrības 
“Uzmet garu” iniciatīva. Taču šogad jau otro reizi 
tas ir pašvaldības organizēts un atbalstīts pasā-
kums, kas tiek rīkots sadarbībā ar biedrību “Latvi-
jas pirts” un radošās dzīvesziņas biedrību “Rados-
me”.

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
mailto:prese@lps.lv



