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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē Tukumā diskutē par 
klientu apkalpošanas centriem

9. augustā Tukuma novada domē notika Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas izbraukuma sēde, kuras temats 
bija “Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpo-
šanas centri (VPVKAC): paveiktais un darāmais”.

Sēdes dalībnieki analizēja līdz šim paveikto, kā arī 
diskutēja par turpmāko rīcību VPVKAC darbības uz-
labošanai un pilnveidošanai. Pašlaik kopējais pakal-
pojumu vadības sistēmā reģistrētais pakalpojumu 
skaits ir 25 500: 16 650 pieteikumu VSAA pakalpo-
jumiem, 2500 pieteikumu VID pakalpojumiem un 
sniegtas 6300 konsultācijas. Paralēli tiek sniegti arī 
pašvaldību pakalpojumi. Turklāt šie skaitļi pakāpe-
niski pieaug.
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Tukuma novada pašvaldība par komitejas izbrauku-
ma sēdes norises vietu nebija izraudzīta nejauši – 
tieši Tukumā 19. maijā atklāja pirmo reģionālās nozī-
mes attīstības centru, kurā vienuviet pieņem pietei-
kumus gan valsts, gan pašvaldību pakalpojumiem. 
Par centra darbu pastāstīja Ritma Skudra, Tukuma 
Administratīvās nodaļas vadītāja. Savu pieredzi iz-
klāstīja arī Alojas un Kandavas pašvaldību pārstāvji.

LPS komitejas dalībnieki vērsa Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pār-
stāvju uzmanību uz to, ka šobrīd ir tendence valsts 
iestādēm slēgt savas reģionālās filiāles, līdz ar to no 
ministrijas tiek gaidīts atbalsts, lai nodrošinātu, ka 
VPVKAC paliktu šīs iestādes darbinieki, kuri klātie-
nē turpinātu sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus.

LPS uzklausīja VARAM informāciju, ka 2017. gada 
valsts budžetā tiek plānota dotācija 940 394 eiro 
apmērā: 444 840 eiro esošo VPVKAC darbības no-
drošināšanai un 504 300 eiro jauno VPVKAC izvei-
dei un darbības nodrošināšanai.

Sēdē piedalījās VARAM kolēģi un parlamentārais 

sekretārs Jānis Eglīts, kurš uzsvēra, ka šo centru 
izveide ir mērķtiecīgs VARAM politikas rezultāts: 
“VARAM ciešā sadarbība ar pašvaldībām ir nodro-
šinājusi, ka publiskie pakalpojumi ir kļuvuši pieeja-
māki ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmē-
jam. Vislielākie ieguvēju no šādu centru izveides 
Latvijā ir novadu iedzīvotāji, kuri nepieciešamos 
pakalpojumus saņem ātrāk, ērtāk un izdevīgāk! 
Mūsu kopīgais uzdevums ir radīt ikvienam iespējas 
jautājumus risināt tuvāk mājām.”

Klātesošie ieinteresēti uzklausīja mājinieku – izpild-
direktora Māra Rudaua-Rudovska un Teritoriālās 
attīstības komitejas priekšsēdētāja Induļa Zariņa – 
stāstījumu par Tukuma pašvaldību, tās paveikto, 
kā arī izveidoto vienoto dispečerdienestu, ar kuru 
iepazinās arī klātienē.

Sakām lielu paldies Tukuma pašvaldības kolēģiem 
par atsaucību un ieinteresētību, organizējot komi-
tejas sēdi Tukumā!

Daina Oliņa,
žurnāla “Logs” galvenās redaktores vietniece

Seminārs Talsos par projekta datubāzes 
izmantošanas iespējām

9. augustā Talsos notika pro-
jekta seminārs, uz ko tika aici-
nātas LPS Veselības un sociālo 
jautājumu komitejā iesaistī-

tās pašvaldības. Projekta vadošais eksperts Māris 
Pūķis un projekta datubāzes administrators Jānis 

Upenieks iepazīstināja semināra dalībniekus ar NFI 
projekta salīdzināmo datu datubāzes – informāci-
jas sistēmas BLIS – izmantošanas iespējām pašval-
dību darbā. Savukārt pašvaldību sociālā darba un 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīk-
la koordinatore Ilze Rudzīte sniedza šī pašvaldību 
pieredzes apmaiņas un sadarbības tīkla darbības 
vērtējumu un informēja par tīkla darbības turpinā-
šanas perspektīvām pēc projekta noslēguma. Vie-
dokļu apmaiņā un diskusijās aktīvi iesaistījās gan 
pilotpašvaldību, gan pilotprojektā neiesaistīto paš-
valdību pārstāvji. 

Semināra dalībnieki iepazinās arī ar Talsu novada 
aktualitātēm, novada sociālā darba un veselības 
aprūpes risinājumiem un apmeklēja Latvijas Sarka-
nā krusta Dienas centru.

Plašāka informācija un prezentācijas: http://www.
lps.lv/lv/zinas/lps/3248-seminars-talsos-par-pro-
jekta-datu-bazes-izmantosanas-iespejam.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 16. augustā plkst. 14 LPS ēkā Mazajā 
pils ielā 1, 4. stāva zālē

Darba kārtība

Valsts centralizēto eksāmenu rezultātu analīze. 
Centralizēto eksāmenu vērtējums un analīze pa 
priekšmetiem veikta, izvēloties dažādus paramet-
rus: skolas atrašanās vieta, skolas tips, skolas valo-
das plūsmas (latviešu, krievu un divplūsmu skolas) 
un eksāmenu kārtotāju dzimums (ziņo Ināra Dun-

dure, LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes 
un ģimenes jautājumos; Jānis Upenieks, NFI projek-
ta IT administrators).

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: 
tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes  

un ģimenes jautājumos
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Videokonference “Izmaiņas zemes 
ierīcības projekta izstrādē”

Konference notiks 17. augustā plkst. 9–12 LPS ēkā 
Mazajā pils ielā 1, 4. stāva zālē.

5. augustā spēkā stājušies 2016. gada 2. augusta 
Ministru kabineta noteikumi nr. 505 “Zemes ierī-
cības projekta izstrādes noteikumi”. Tie nosaka ze-
mes ierīcības projekta un tā grozījumu izstrādes un 
apstiprināšanas kārtību, to saturu un prasības at-
tiecībā uz projekta un tā grozījumu, paskaidrojuma 
rakstu un grafisko daļu, kā arī projekta un tā grozī-
jumu datu un dokumentu aprites kārtību.

Semināra mērķis ir informēt pašvaldību darbinie-
kus par jauno zemes ierīcības projekta izstrādes re-
gulējumu šādos aspektos: projekta izstrādes ierosi-
nāšana, projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana, 
projekta izstrāde, projekta saskaņošana, t.sk. pro-
jekta dokumentu aprite, projekta apstiprināšana.

Ziņotājs: Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības 
procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne.

Videotiešraides 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 uz e-
pastu tiesraide@lps.lv.

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 atveide 

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, e-pasts: jana.
bunkus@lps.lv, tālrunis: 29170955.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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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
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LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

Sēde notiks 24. augustā plkst. 13 LPS mītnē Rīgā, 
Mazajā pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība

1. “Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reorga-
nizācija, pārvaldīšanas variantu modeļi” (ziņo: 
Ilmārs Gorda, projekta vadītājs; Reinis Kivliņš, 
projekta ceļu sadaļas vadītājs; Ivars Bergs, pro-
jekta ekonomikas sadaļas vadītājs).

2. Par programmatūras izstrādi būvniecības proce-
sa pārvaldē (slēgtā daļa) (ziņo: Aleksandrs Švai-
kovs, SIA “Oricon”).

Sēdes 1. daļas norisi būs iespējams vērot tiešraidē 
LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-
video/tiesraide/. Tiešraides laikā jautājumus varēs 
uzdot, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
sapulce 

Sapulce notiks 26. augustā plkst. 10 Grobiņas ģim-
nāzijā Grobiņā, Skolas ielā 1.

Darba kārtība (projekts)

10:00 Rīta kafija, dalībnieku reģistrācija

10:30 Sapulces atklāšana

A. Priedols, Grobiņas novada domes priekš-
sēdētājs

A. Jaunsleinis, LPS priekšsēdis

10:40 Piekrastei aktuālo jautājumu virzība un 
turpmākie darbi

M. Dadzis, LPPA Valdes priekšsēdētājs

11:00 Piekrastes publiskās infrastruktūras tematis-
kā plānojuma īstenošana kopdarbībā, nāka-
mie piekrastes attīstības izaicinājumi, jautā-
jumi pēc piekrastes pārņemšanas valdījumā

K. Gerhards, vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs (saskaņošana)

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
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http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_30_p1.pdf


Apaļā galda saruna un diskusija

Ievadvārds 3–5 min; jautājumi un komentāri

Piekrastes pašvaldību domju priekšsēdētāji

A. Jaunsleinis, LPS priekšsēdis

I. Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas de-
partamenta direktore

I. Šīrava, EM, Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras Tūrisma departamenta di-
rektore (saskaņošana)

R. Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģiona Tel-
piskās plānošanas nodaļas vadītājs

A. Damberga, “Lauku ceļotājs”

12:00 Kafijas pauze

12:10 Piekrastes pārvaldība un attīstība: labā 
pieredze pēc piekrastes pārņemšanas paš-
valdību valdījumā, paveiktie darbi, ieceres, 
risināmie jautājumi, šķēršļi un problēmas

Jūrmalas pieredze pludmales pārvaldībā

J. Lediņš, Jūrmalas domes deputāts (sa-
skaņošana)

J. Artemjevs, Jūrmalas domes Attīstības 
pārvaldes Vides nodaļas vadītājs (saska-
ņošana)

Liepāja pieredze piekrastes teritorijas un 
pludmales attīstībā

Aiga Kļaveniece (saskaņošana)

Pāvilostas pieredze ieceru īstenošanā, la-
bie darbi un turpmāk risināmie problēm-
jautājumi

U. Kristapsons, Pāvilostas novada do-
mes priekšsēdētājs (saskaņošana)

Rojas novada pieredze pludmales teritori-
jas labiekārtošanā 

E. Kārkliņa, Rojas novada domes priekš-
sēdētāja 

Saulkrasti (saskaņošana)

Salacgrīva (saskaņošana)

Piekrastes pašvaldību prezentācijas no 
līča Vidzemes krasta, Rīgas, Pierīgas un 
Dižjūras krastiem

13:30 Sapulcē izteikto priekšlikumu apkopo-
jums: LPPA turpmākie darbi – virzāmie 
piekrastes attīstības izaicinājumi un risinā-
mie jautājumi

Citi jautājumi, nākamā kopsapulce u.c.

13:45 Kopīgas pusdienas, pateicoties Grobiņas 
novada atbalstam

14:45 Sapulces noslēgums kuršu vikingu apmet-
nē (darba drānās). Kuršu vikingu dzīves zi-
ņas izzināšana un iejušanās vikingu tēlos

A. Priedols, Grobiņas novada domes priekš-
sēdētājs

16:45 Vakariņas vikingu gaumē

17:30 Līdz nākamajai tikšanās reizei jeb Ņemiet 
līdzi ķiveres, lai uzkavētos Grobiņas nova-
dā un izbaudītu motofestivālu “Seeburg 
Bikerland” 27. augustā

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

http://www.lps.lv
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28 pašvaldības gatavas apturēt dabas 
piemēslotājus

Lai apturētu dabas piemēs-
lotāju nodarījumus pret vidi 
un līdzcilvēkiem, 28 Vidze-
mes un Latgales novadu pro-
blēmzonās, kur ilgstoši notiek 
nelegāla atkritumu izmešana, 
tiek izvietoti informatīvi pla-

kāti. Tajos paustais vēstījums “Nemēslo! Mēs šeit 
dzīvojam!” atgādina, ka piemēslotās vietas nepa-
liek nepamanītas un rada nepieļaujamus dzīves 
apstākļus apkārtējai sabiedrībai.

Plakātu izvietošana ir VARAM, AS “Latvijas valsts 
meži”, LPS, Vidzemes plānošanas reģiona un SIA 
“ZAAO” kopīgais ieguldījums Latvijas simtgadei vel-
tītajā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Jauns grāmatvedības risinājums 
pašvaldībām ērtai e-rēķinu izsūtīšanai

“Swedbank” sadarbībā ar vadošo Latvijas grāmat-
vedības programmatūras izstrādes uzņēmumu “ZZ 
Dats” ir radījuši jaunu risinājumu, kas ļaus visām 
pašvaldībām, kuras izmanto grāmatvedības uzskai-
tes sistēmu G-VEDIS, ērti un efektīvi nosūtīt izrakstī-
tos rēķinus saņēmējiem “Swedbank” internetbankā.

Pirmā pašvaldība, kas sākusi izmantot jauno risi-
nājumu, ir Jaunpiebalga, novada iedzīvotājiem jau 
no augusta ir iespēja saņemt rēķinus “Swedbank” 
internetbankā.

Pašvaldībām tas ļauj ietaupīt gan resursus, gan 
laiku, kas līdz šim tika veltīts rēķinu nogādāšanai 
papīra formātā. Savukārt iedzīvotāji varēs ērtā 
veidā savā internetbankā saņemt rēķinus par paš-
valdību sniegtajiem pakalpojumiem (apsaimnie-
košana, zemes noma, bērnu ēdināšana, interešu 
izglītība). Saņemot pašvaldības izrakstītos rēķinus 
internetbankā, iedzīvotāji varēs tiem pieslēgt arī 
regulāro apmaksu, tā nodrošinot savlaicīgu rēķinu 
apmaksu par saņemtajiem pašvaldības pakalpoju-
miem.

Plašāka informācija: https://www.swedbank.lv/zi-
nas/10.08.2016/.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

VARAM uzlabo viena bērna izmaksu 
aprēķināšanas metodiku pirmsskolas 
izglītības iestādēs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija ir sagatavojusi priekšlikumus noteikumos par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. Tos 11. augus-
tā izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Pašreizējā pašvaldību atbalsta aprēķina kārtībā un 
metodikā, kas stājās spējā 1. janvārī, VARAM ir kon-

statējusi vairākas nepilnības. Lai tās novērstu, nor-
matīvajos aktos plānoti vairāki precizējumi.

Jaunās prasības paredz pašvaldībai veikt atsevišķu 
aprēķinu par bērniem no pusotra līdz četru gadu 
vecumam, kā arī par bērniem, kam tiek īstenota 
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Šīs izmaiņas saistītas ar pašvaldību pirmsskolas iz-
glītības iestāžu viena bērna izmaksu atšķirībām bēr-
niem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, salīdzinot tās ar 
bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei. Atšķirības skaidrojamas ar 

https://www.swedbank.lv/zinas/10.08.2016/
https://www.swedbank.lv/zinas/10.08.2016/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_30_p2.pdf
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to, ka šī vecumposma pedagogi nesaņem mērķdo-
tācijas no valsts budžeta.

Tāpat plānots, ka pašvaldībām turpmāk savās tī-
mekļa vietnēs jāpublicē privāto pirmsskolas izglītī-

bas iestāžu izdevumu tāmes. Savukārt VARAM tur-
pina uzraudzīt grozīto noteikumu izpildi.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22446.

Arī turpmāk pašvaldībām no 
valsts budžeta segs izdevumus par 
atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu

9. augustā valdība konceptuāli atbalstīja priekšliku-
mu saglabāt līdzšinējo kārtību un pašvaldībām no 
valsts budžeta segt izdevumus par atskurbināšanas 
pakalpojumu sniegšanu. To paredz VARAM izstrā-
dātie priekšlikumi.

Valsts līdzfinansējums līdz šim ir veicinājis pašval-
dību brīvprātīgās iniciatīvas atskurbināšanas pa-
kalpojumu organizēšanu. Lai gan risinājumi pilsētu 
un novadu pašvaldībās ir atšķirīgi, tomēr tie ir at-
balstāmi un attīstāmi. Plānots, ka atskurbināšanas 
pakalpojumu organizēšana jāsaglabā kā brīvprātīga 

pašvaldību iniciatīva.

VARAM jāturpina nodrošināt valsts līdzfinansējuma 
administrēšanu, sniedzot atbalstu atskurbtuvju dar-
bībai, kā arī jānodrošina jautājumu koordinācija par 
atskurbināšanas pakalpojumu organizēšanu novados.

Savukārt Veselības ministrijai sadarbībā ar iesais-
tītajām institūcijām jāizstrādā normatīvo aktu pro-
jekti par veselības pārbaudes apjomu brīdī, kad 
personu ievieto atskurbtuvē.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22433.

Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ar valsts atbalstu arī turpmāk visās 
pašvaldību publiskajās bibliotēkās būs 
pieejams bezmaksas internets

Ar valsts atbalstu arī turpmāk – līdz 2018. gadam – 
visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās būs 
pieejams bezmaksas internets. To paredz 9. augus-
tā valdības atbalstītie VARAM izstrādātie priekšli-
kumi.

No 2016. līdz 2018. gadam šim mērķim katru gadu 
tiks piešķirts valsts līdzfinansējums 437 485 eiro 
apmērā.

Pašlaik pašvaldību publiskās bibliotēkas tiek finan-
sētas no diviem avotiem – valsts un pašvaldības bu-
džeta. Valsts līdzfinansējums paredzēts konkrētam 
mērķim – interneta abonēšanai un palīdzības die-
nestam, kas veiksmīgi tiek īstenots vienādā apjomā 

un kvalitātē visās bibliotēkās. Savukārt pašvaldības 
līdzfinansējums tiek izmantots bibliotēku informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruk-
tūras uzturēšanai, tajā skaitā datoru, programmu 
un IKT infrastruktūras iegādei un nomaiņai.

Vienotais bibliotēku datu pārraides tīkls aptver 
811 bibliotēkas, filiālbibliotēkas un bibliotēku ārē-
jos apkalpošanas punktus visā valsts teritorijā. Ar 
tā palīdzību iedzīvotāji piekļūst internetam, saziņai 
ar valsti, ar autortiesībām aizsargātas informācijas 
resursiem, kas iespējams tikai ar šādu centralizētu 
tīkla infrastruktūru.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22436.

Kristīne Kļaveniece,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22446
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22446
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22433
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22433
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22436
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22436
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Nodrošinās minimālās sociālās garantijas 
mazo algu saņēmējiem

Lai nodrošinātu vismaz minimālas sociālās garanti-
jas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par mini-
mālo mēneša darba algu, no 2017. gada 1. janvāra 
noteiks obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu 
minimālo līmeni. To paredz 2015. gadā Saeimā 
apstiprinātās izmaiņas likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”, kas izstrādātas 2016. gada valsts 
budžeta veidošanas gaitā sadarbībā ar Finanšu un 
Ekonomikas ministriju un citām valsts institūcijām 
un sociālajiem partneriem.

No visiem sociāli apdrošinātajiem cilvēkiem 31,2% 

apdrošināšanas iemaksas ir mazākas par valstī no-
teikto minimālo darba algu. Līdz ar to pastāv iespē-
ja, ka trešdaļa sociāli apdrošināto cilvēku nevarēs 
sev nodrošināt pat minimālo pensiju. Tā rezultātā 
viņiem nepietiks līdzekļu ikdienas iztikai, kā arī tas 
var radīt slogu pārējiem valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligāto iemaksu veicējiem.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/nodrosinas-minimalas-socialas-garanti-
jas-mazo-algu-sanemejiem.

Marika Kupče,
Labklājības ministrijas  

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Valdība apstiprina Rail Baltica trases 
novietojumu Latvijā

Valdība apstiprinājusi Satiksmes ministrijas piedā-
vāto Rail Baltica dzelzceļa līnijas trases izvietojumu 
Latvijas teritorijā, kurā iekļauts arī B2-2 risinājums. 
Lai ievērotu iedzīvotāju un pašvaldības intereses, 
valdība, ieklausoties Salacgrīvas iedzīvotāju vie-
doklī, uzdeva VARAM kopā ar Satiksmes ministriju 
un Salacgrīvas novada domi konsultēties ar Eiropas 
Komisijas (EK) Vides ģenerāldirektorātu par iespēju 
C5 posmā, kas šķērso Natura 2000 teritoriju Vitru-
pes ielejā, būvēt Eiropas standarta platuma publis-
kās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.

Par to ziņo Satiksmes ministrija un lsm.lv. Valdība 
arī noteikusi nacionālo interešu objekta statusu Ei-
ropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelz-
ceļa infrastruktūrai Rail Baltica, lai nodrošinātu 

vienotu projekta ieviešanu visās Baltijas valstīs. Šai 
dzelzceļa infrastruktūrai arī plānota aizsargjosla.

Rail Baltica trase Latvijas teritorijā sākas pie Igau-
nijas–Latvijas robežas un turpinās caur 15 pašval-
dību teritoriju: Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukal-
na, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadu, 
Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Ieca-
vas, Bauskas novadu līdz Latvijas–Lietuvas robežai, 
kopumā 263 km garumā. Projekta Rail Baltic plāno-
šanā aktīvi strādājušas visas pašvaldības, kuras skar 
jaunbūvējamā Eiropas dzelzceļa platuma trase. Sa-
tiksmes ministrs Uldis Augulis uzsver: “Pirmo reizi 
Latvijā ir notikusi līdz šim nebijusi pašvaldību un ie-
dzīvotāju līdzdarbība valstij un tās attīstībai nozīmī-
ga projekta plānošanā. Rail Baltica trases novieto-
jums veidots ciešā sadarbībā ar piecpadsmit nova-
du pašvaldībām un ap 5000 iedzīvotājiem, ņemot 
vērā viņu intereses un novadu attīstības potenciā-
lu. Tomēr šī projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji 
būs ne tikai iesaistītie novadi, bet visa valsts kopu-
mā, tas sekmēs darbvietas, ekonomisko izaugsmi 
un tautsaimniecības attīstību. Tāpēc, novērtējot 
līdzšinējo ieguldījumu un atbalstu valsts ekonomi-
kas attīstībai, aicināju valdību izvirzīt minētās paš-
valdības MK Atzinības raksta piešķiršanai.”

Plašāka informācija: http://railbaltica.info/valdiba-
apstiprina-rail-baltica-trases-novietojumu-latvija/.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nodrosinas-minimalas-socialas-garantijas-mazo-algu-sanemejiem
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nodrosinas-minimalas-socialas-garantijas-mazo-algu-sanemejiem
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nodrosinas-minimalas-socialas-garantijas-mazo-algu-sanemejiem
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2030/lsm.lv
http://railbaltica.info/valdiba-apstiprina-rail-baltica-trases-novietojumu-latvija/
http://railbaltica.info/valdiba-apstiprina-rail-baltica-trases-novietojumu-latvija/


Par grozījumiem LAP atbalsta pasākuma “Ieguldīju-
mi materiālajos aktīvos” projektu atlases kritērijos 
saskaņā ar sagatavoto komitejas lēmumprojektu, 
3. pielikums.

VSS-722 – Par likumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu 
likumā”, 4. pielikums.
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VSS-780 – Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās 
informācijas likumā”

VSS-782 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS-783 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 
“Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa–sabiedris-
kais darbs–izpildi””

VSS-784 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 
“Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē 
kriminālsoda–piespiedu darbs–izpildi””

VSS-785 – Likumprojekts “Par Konvenciju par pie-

augušo personu starptautisko aizsardzību”

VSS-763 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritu-
mu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēg-
šanas un rekultivācijas noteikumi””

VSS-764 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos 
Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas me-
todiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 
iestādei””

VSS-775 – Plāna projekts “Zivju resursu mākslīgās 
atražošanas plāns 2017.–2020.gadam”

Augusta priekšpēdējā nedēļas nogale Latvijā 
bagāta ar visdažādākajiem pasākumiem – gan 
novadu, pilsētu, pagastu un citiem svētkiem, 
gan mūzikas, mākslas un sporta notikumiem.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Preiļu novada svētki un 2. Starptautiskais 
autorleļļu festivāls

No 19. līdz 21. augustam Preiļi aicina svinēt no-
vada svētkus, gūt pozitīvas emocijas un trīs dienu 
garumā baudīt krāšņas vasaras izjūtas pasākumos 
dažādām gaumēm.

Svētkos norisināsies 2. Starptautiskais leļļu festivāls 
“Leļļu vasara Preiļos”. Uzaicinājumam piedalīties 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396357
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396336
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396348
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396348
http://www.preili.lv/page/474?news_id=18633
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_30_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_30_p4.pdf
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festivālā šogad atsaukušies 32 starptautiski atzīti 
mākslinieki no desmit valstīm – Baltkrievijas, Igau-
nijas, Itālijas, Izraēlas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, 
Nīderlandes, Ukrainas un Vācijas.

Festivālā triju dienu garumā Preiļu kultūras namā 
būs atvērta autorleļļu izstāde, Preiļu Mūzikas un 

mākslas skolas telpās darbosies meistarklases bēr-
niem, bet festivāla noslēguma dienā izlozē noteiks 
tos apmeklētājus, kuri būs iegādājušies laimīgās iz-
lozes biļetes un iegūs leļļu meistaru darbus.

Plašāka informācija šeit: http://www.preili.lv/
page/474?news_id=18486.

Viļānu novads uzziedēs 20. augustā

“Rikši”, draudzības velobrauciens Viļāni–Dekšā-
res–Viļāni, ziedu paklājs, piepūšamās atrakcijas, 
pludmales volejbols, radošās darbnīcas un citi in-
teresanti pasākumi – tas viss Viļānu novada svēt-
kos 20. augustā, kas šogad norisināsies ar devīzi 

“Viļānu novads zied”.

Svētku pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem 
notiks ne tikai Viļānos, bet arī novada pagastos, 
turklāt šogad visiem tiks piedāvāts Viļānos vēl ne-
bijis izklaides veids – savus spēkus varēs izmēģināt 
Orbitronā, pilotu un kosmonautu trenažierī. Nova-
da svētki noslēgsies ar krāšņu gājienu un koncertu 
Lakstīgalu salā, kur uzstāsies pašmāju pašdarbības 
kolektīvi un viesi no Gruzijas, Krievijas un Baltkrie-
vijas.

Vairāk informācijas šeit: http://vilani.lv/lv/vilanu-
novads-uzziedes-20-augusta.

Balvu novada svētki “Soli pa solim ar kino!”

Šogad Balvu novada svētki tiks savīti kopā ar kino, 
un 20. augusta dienas gaita sastāvēs no vairākiem 
kino soļiem. Pirmais un svarīgākais solis būs diev-
kalpojums Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baz-
nīcā. Pēc tā solis vedīs uz Balvu pilsētas parku, kur 
notiks tirgus lustes. Nākamais lielais un nozīmīgais 
solis būs svētku atklāšana “Ezera sonāte” pie Balvu 
ezera un sveicienu vešana no pagastiem. Nākamais 
solis turpināsies turpat pie Balvu ezera, kur notiks 
izrotātu un pašdarinātu peldlīdzekļu parāde “Pūt, 
vējiņi”. Sportisks solis vedīs uz Balvu pilsētas parku, 
kur varēs vērot spēkavīru un zemessargu paraug-
demonstrējumus. Turpat netālu no estrādes Brīvī-
bas ielā notiks strītbola sacensības. Jaunrades ie-
dvesmu varēs smelties Balvu skvērā, kur darbosies 
radošās darbnīcas un bērniem būs iespēja izkrāsot 
ielu! Puķmīļi iekārtos ziedu izstādi skvērā, kas die-
nas izskaņā tiks arī izsolīta. Nākamais solis vedīs at-
pakaļ uz Balvu pilsētas parku, kur varēs noskatīties 

http://www.preili.lv/page/474?news_id=18486
http://www.preili.lv/page/474?news_id=18486
http://vilani.lv/images/news/201608/large/wcexfyqnwg.jpg?v=1470923435
http://vilani.lv/lv/vilanu-novads-uzziedes-20-augusta
http://vilani.lv/lv/vilanu-novads-uzziedes-20-augusta
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Valmieras kinostudijas izrādi bērniem “Kung Fu 
Panda”. Balvu pilsētas skvērā pie strūklakas “Ūdens-
roze” soļi uzņems apgriezienus, jo bērniem un pā-
rējiem pasākuma dalībniekiem būs iespēja izbraukt 
ar elektromobili un retro motocikliem. Paralēli 
bērnu izrādei nākamais solis vedīs uz Balvu muižu, 
kur paredzēta tikšanās ar slaveno kinorežisoru Jāni 
Streiču. Balvu parkā notiks deju paraugdemonstrē-
jumi un profesionālā dejotāja Aleksandra Ivanova 
uzstāšanās, kā arī skatītāji varēs piedalīties dejas 
meistarklasē. Skanīgs solis vedīs uz Balvu estrādi, 
kur varēs izbaudīt Normunda Rutuļa un viņa pava-
došās grupas koncertu. Uzreiz pēc tā notiks ziedu 

kompozīciju izsole. Tuvojoties dienas izskaņai, soļi 
vedīs uz netradicionālo braucamrīku parādi “Limu-
zīns Jāņu nakts krāsā” un neilgi pēc tam uz svēt-
ku gājienu “Mēs no kino”. Satiekoties visiem kopā 
Balvu pilsētas estrādē un izvērtējot dienas laikā 
nostaigātos kino soļus, būs iespēja izbaudīt svētku 
lielkoncertu ar slavenu mākslinieku Ilonas Bageles, 
“Laimas muzykantu” un Nacionālā teātra dziedošo 
aktieru ansambļa “Drama” uzstāšanos. Koncerta iz-
skaņā – ugunsšovs un svētku zaļumballe.

Vairāk informācijas meklējiet šeit: http://www.bal-
vi.lv/index.php?lang=lv.

Būs lustīga Kārsavas novada svētku 
svinēšana!

Kārsavas novada svētki šogad pulcēs novadnie-
kus un gaidīs ciemiņus no 20. līdz 28. augustam. 
Tā būs bagātīgi piepildīta nedēļa, kuras laikā va-
rēs apmeklēt kultūras pasākumus, spēkoties da-

žādās sacensībās un baudīt populāru mākslinieku 
uzstāšanos – Kārsavā viesosies grupas “Tērvete”, 
“Dzelzs vilks” un citi.

Novada svētkus 20. augustā atklās Kārsavas novada 
jauniešu diena Mežvidos, kas noslēgsies pusnaktī ar 
pārsteigumu – putu ballīti. Nedēļas laikā būs dažā-
das iespējas mēroties spēkiem: 23. augustā Malna-
vā notiks Latvijas ziemeļaustrumu reģiona jaunie-
šu futbola čempionāts U-12, Kārsavā – pludmales 
volejbola sacensības, 24. augustā Malnavā – mini-
futbola sacensības. 26. augustā, iestājoties tumsai, 
Kārsavas tenisa kortos sportistus pulcēs nakts sa-
censības – strītbols, Ghetto florbols un ielu futbols. 
Novada svētku kulminācijas diena būs 27. augustā.

Kārsavas novada svētku programma (spied šeit).

Sedas pilsētai – 25

20. augustā ar visdažādākajiem pasākumiem savu 
25. jubileju svinēs Strenču novada Sedas pilsēta.

Svinību dienā darbosies tirgus, notiks sportiskas 
aktivitātes un fotoorientēšanās sacīkstes, varēs 
degustēt Sedas gardumus un ar vagoniņu doties 
apskatīt purvu, piedalīties motorizēto transporta 
līdzekļu parādē, vērot cirka izrādi, Strenču Tautas 

teātra iestudēto M. Zīverta viencēlienu “Divkauja” 
un koncertu, kurā uzstāsies Strenču novada paš-
darbības kolektīvi un tautas deju ansamblis “Ivuš-
ka” no Rīgas. Protams, kā īstos svētkos – būs arī 
salūts un balle ar grupām “Uzlūdz dāmas” un “Ri-
kardions”.

Vairāk informācijas šeit: http://www.strencuno-
vads.lv/aktualitates/sedas-pilseta-20-augusta-svi-
nes-25-jubileju.

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH8dn655rNAhWMWCwKHQacCakQFggiMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F132334620488321%2F%3Fref%3D3%26action_history%3Dnull&usg=AFQjCNHp1yKRAUnHVmVgRP_-BEwod1JFNw&bvm=bv.124088155,d.bGs
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH8dn655rNAhWMWCwKHQacCakQFggiMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F132334620488321%2F%3Fref%3D3%26action_history%3Dnull&usg=AFQjCNHp1yKRAUnHVmVgRP_-BEwod1JFNw&bvm=bv.124088155,d.bGs
http://www.balvi.lv/index.php?lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?lang=lv
http://www.karsava.lv/upload/Novada_svetki/Karsavas_novada_svetku_programma.pdf
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/sedas-pilseta-20-augusta-svines-25-jubileju
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/sedas-pilseta-20-augusta-svines-25-jubileju
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/sedas-pilseta-20-augusta-svines-25-jubileju
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Burtnieku novada svētki

Sestdien, 20. augustā, kā lieli, tā mazi novadnieki 
no visiem sešiem Burtnieku novada pagastiem tiek 
aicināti uz Burtnieku pagasta parku, kur krāšņi svi-
nēs Burtnieku novada svētkus, kam šogad dots no-
saukums “Vasaras bize Burtniekos”.

Svētki sāksies ar dižošanos, kur katrs pagasts parā-
dīs, ar ko tas ir unikāls. Būs gan novada amatnieku 

prasmju paraugdemonstrējumi, gan mājražotāju 
meistarstiķi, gan garšīgie novada uzņēmēju labumi. 
Tāpat katrs pagasts klās savu saimes galdu, uz tā 
liekot tos našķus, ar ko pagastā lepojas. Prasmīgā-
kās pagastu saimnieces savu varēšanu rādīs garšī-
gākās zupas konkursā.

Uz sadziedāšanos ielūgs Valmieras pagasta senioru 
vokālais ansamblis “Dziesmotā senatne”. Dziesmas 
dažādu tautu mēlēs izpildīs “Dziesmotās senatnes” 
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Svētku diena Raunā

draugi no Vācijas un Ventspils vācu kultūras biedrī-
bām, kā arī Rīgas Ebreju biedrības vokālais ansam-
blis un baškīru vokālais ansamblis. Tāpat ar jaut-
riem atgadījumiem no dzīves sanākušos izklaidēs 
Vidzemes stāstnieki.

Plkst. 18 uz svētku skatuves ar skaistām melodijām 
priecēs jaunie ģitāristi, bet plkst. 19 danču vakarā 
pirmos soļus uz deju grīdas varēs iemēģināt kopā 
ar Ilgu Reiznieci un grupu “Iļģi”. Savukārt plkst. 21 

uzstāsies Salaspils jauniešu deju grupa “Buras”, kas 
dāvās neaizmirstamu modernās dejas priekšnesu-
mu. Svētku kulminācijā būs zaļumballe kopā ar gru-
pu “Lauku muzikanti”.

Tāpat svētku laikā, lai stiprinātu kopības izjūtu visu 
sešu Burtnieku pagastu starpā, no dabas materiāliem 
tiks vīta milzīga bize. Katram tās dalībniekam būs ie-
spēja piedalīties loterijā, kur varēs laimēt dažneda-
žādas balvas un pat kūpinātas Burtnieku ezera zivis.
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Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/novada_pasakumi/?calendar_id=1056&event_id=35297
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Carnikavā svinēs XV Nēģu svētkus

Šogad Carnikavas Nēģu svētki tiks svinēti ar devī-
zi “mmm... māksla dzīvot!”, aicinot apmeklētājus 
piestāt dažādu sajūtu un noskaņu ostās, kurās būs 
gādāts par gastronomiskiem, muzikāliem, sportis-
kiem un izklaidējošiem pārsteigumiem.

“Miera osta” aicinās veldzēties Gaujas krastā. 

Tur varēs piedalīties dažādās meistarklasēs, bau-
dīt dabu, vērot ūdens un uguns mijiedarbību, no 
piestātnes izbraukt ar zvejnieku laivu līdz Gaujas 
ietekai jūrā. “Mad port” kopā ar “Ghetto Games” 
aicinās uz sportiskām un aktīvām nodarbēm, pie-
dāvājot izklaides jauniešiem. “Muižas ostā” svētku 
norises sāksies 19. augusta vakarā ar svētku ieska-
ņas koncertu “Vēlreiz gaismas upē iebrist”. Savu-
kārt 20. augustā apmeklētāji aicināti uz Lielās nēģu 
zupas baudīšanu, nēģu pagatavošanas meistarkla-
si, nēģu ātrēšanas sacensībām, kā arī bagātīgu kon-
certprogrammu un zaļumballi līdz pat rīta gaismai. 
Protams, neizpaliks arī tradicionālais Nēģu svētku 
gājiens ar Nēģu karaļa ierašanos, gadatirgus, atrak-
cijas un izklaides visas dienas garumā!

Sekojiet informācijai mājaslapā www.kultura.carni-
kava.lv un sociālās saziņas tīklā Facebook!

Šlokenbekas muižas svētki

20. augustā Šlokenbekas muižas svētkos dejos 
“Bimini”, notiks cirka izrāde, uzstāsies “Auļi” un 
“Dzelzs vilks”!

Jau agrā rīta stundā muižas pagalmā notiks liela 
rosība – amatnieki iekārtos savas tirdzniecības vie-
tas tirdziņā, tiks pulētas starta un finiša līnijas Āžu 
kalna Stirnubuka skrējieniem, čaklas un radošas 
personības iekārtos darbošanās vietas, kur varēs 
lipināt, zīmēt, šūt un līmēt. No saldā nakts miega 
pamodīsies dažādi pasaku tēli, kas visas dienas 
garumā čalos ar mazākajiem apmeklētājiem un ie-
saistīs jautrās atrakcijās. Tiks kurināts pavards, kur 
vēderprieku baudītāji, reibdami no garšīgās ēdienu 
smaržas un saimnieču smaidiem, varēs ieturēt gar-
das vēlās brokastis, pusdienas un vakariņas.

Pamazām sāks ierasties viesi un dalībnieki, lai jau 
plkst. 10 svētki tiktu atklāti. 10:15 brīnišķīgai dienai 
visus pamodinās bērnu vokālais ansamblis “Bimi-
ni”, 13:00 muižas pagalmu iedzīvinās cirka izrāde, 
kurā uzstāsies truši, baloži, sunītis, visiem smaidus 
burs labā Feja un jautrais Klauns. Plkst. 15 muižas 
pagalmu ierībinās bungu un dūdu mūzikas grupa 
“Auļi”. Grupas spēlētajos ritmos kājas kustēs ne ti-
kai Lutausim, bet arī visiem klātesošajiem. Svētku 
noslēgumā 17:30 kā saldais ēdiens visiem svētku 

dalībniekiem būs grupas “Dzelzs vilks” jaunā albu-
ma “Perfekta rītdiena” koncerts.

http://www.carnikava.lv/images/Articles/Novads/Negu_svetki_FB_galvina-1.jpg
http://kultura.carnikava.lv/
http://kultura.carnikava.lv/
https://www.facebook.com/carnikavastautasnams.ozolaine/?fref=ts
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Laucienes pagasta dienas

Talsu novada Laucienes pagasts aicina uz “Laucie-
nes pagasta dienām 2016”.

19. augusta vakarā gaida “Kikerigū ceļš” – velo-
orientēšanās atpūtas brauciens un Laucienes gaiļu 
leģendas izzināšana īpašās aktivitātēs un brīvdabas 

kino parkā.

Savukārt 20. augustā būs atvērto durvju diena Nūr-
muižā, kur varēs gan apskatīt gleznaino Nūrmuižu, 
gan iemācīties senos amatus un pārbaudīt spējas 
loka šaušanā, ielūkoties podnieka ripas darbnīcā 
un apskatīt māla izstrādājumu izstādi, kā arī izkalt 
savu īpašo Laucienes dienas monētu.
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Rojas upes svētki: senais vikingu ceļš Šogad atraktīvais nobrauciens pa Rojas upi sāksies 
20. augustā plkst. 11, kā ierasts – no Žocenes, finišs 
laivu piestātnē Rojā. Svētkos iespējams piedalīties 
ar savu peldlīdzekli vai to nomāt no Rojas Tūrisma 
biedrības. Komandas aicinātas piedomāt pie sava 
noformējuma.

Kamēr laivotāji tiks gaidīti finišējam, laivu piestātnē 
svētku apmeklētājiem piedāvās izvizināties ar dažā-
diem peldlīdzekļiem – SUP dēļiem, jahtu, plostu un 
dažādu lielumu laivām –, kā arī gaidāmi citi pārstei-
gumi. Teritorijā pie Rojas avotiņa varēs iemēģināt 
roku vikingu cienīgā sporta veidā – loka šaušanā. Pēc 
laivotāju finiša varēs cienāties ar vikingu spēka zupu.

Popē vērsies “Dziesminieku vārti Kurzemē”

18., 19. un 20. augustā Latvijas dziesminieki un 
dzejnieki pulcēsies Ventspils tuvumā esošajā Popē, 
kur pirmo reizi notiks pasākums “Dziesminieku vār-
ti Kurzemē”. Divas dienas Popes estrādē, pilskalnā 
un Popes dabas koncertzālēs notiks koncerti, ku-
ros dziesminieki un notikuma apmeklētāji satiksies 
dziesmā un dzejā, lai tādējādi ieskandinātu vēl vie-
nu skaistu Latvijas vietu, iedodot tai jaunu skanēju-

mu un elpu.

18. augusta vakarā Popes estrādē skanēs Latvijas 
dziesminieku lielkoncerts “Vārti”. Pusnaktī dzies-
mas un dzeja turpināsies Popes senajā pilskalnā, 
kur tiks iedegti Pilnmēness nakts dziesmu uguns-
kuri, kuru vadmotīvi rasti dzejnieka Olafa Gūtmaņa 
dzejā.

19. augustā Popes muižas gleznainajā parkā visas 
dienas garumā notiks īpašas satikšanās ar dziesmi-
niekiem un viņu dziesmām koncertos “Tuvplāni”. 
Vakarpusē Popes muižas parkā pie ūdensrožu dīķa 
notiks “Dziesminieku VĀRTI Kurzemē” noslēguma 
rituāls, kurā piedalīsies Ieva Akuratere, Ilze Grunte, 
Haralds Sīmanis un visi klātesošie.

“Dziesminieku VĀRTI Kurzemē” skanēs arī sestdien, 
20. augustā. Pulksten 12 Popes luterāņu baznīcā ik-
viens mīļi gaidīts uz dziesminieka Haralda Sīmaņa 
autorkoncertu “Kalna galā”.

Vairāk informācijas šeit: https://www.facebook.
com/dziesminiekuVARTI; www.dziesminiekuvarti.lv.

https://www.facebook.com/dziesminiekuVARTI
https://www.facebook.com/dziesminiekuVARTI
http://www.dziesminiekuvarti.lv
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Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas

19., 20. un 21. augustā Saulkrastu Pēterupes evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā noritēs gadskārtējās 
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas. Šoreiz trijos kon-
certos varēs ieklausīties gan Latvijā labi zināmu 

mākslinieku sniegumā – 19. augustā baznīcā muzi-
cēs Evita Zālīte (vokāls) un Ilona Birģele (ērģeles) –, 
gan iepazīt ārvalstu ērģelniekus, jo 20. augusta va-
karā muzicēs ērģelnieku duets no Krievijas (Deniss 
Mahaņkovs un Dina Ikhina), 21. augustā – dzies-
minieks Haralds Sīmanis un ērģelnieks Jānis Pelše. 
Sestdienas nakts koncerta laikā būs iespēja koncer-
tu klausīties gan baznīcā, gan baznīcas dārzā, vēro-
jot tiešraidi uz lielā ekrāna.

Zemgaļu svētki Tērvetē

20. augustā Tērvetes estrādē sāksies Zemgaļu 
svētki, ko ar koncertprogrammu “Tēva dubļi sid-
raboti” kuplinās Latvijas dziesminieki Valdis Atāls, 
Uldis Kākulis, EgA, Dinārs Gulbis un citi. Tērvetes 
koka pilī būs gan amatnieku tirdziņš un amatu 
demonstrējumi, gan celma bungu gatavošanas 
darbnīca un celmu grebšana ar skatītāju piedalī-
šanos, gan svētku dalībnieku gājiens no Tērvetes 
koka pils uz Tērvetes estrādi.

Pasākumā koncertu sniegs folkloras kopas “Laiva” 

un “Ceļteka”, par dzelzs laikmeta rotu un apģēr-
ba izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijām Baltijas 
reģionā stāstīs Santa Jansone sadarbībā ar rekon-
strukcijas un eksperimentālās arheoloģijas kopas 
“Senzemes” biedriem, interesants solās būt Livoni-
jas bruņinieku turnīrs un loka šaušanas turnīrs.

21. augustā svētki turpināsies gan ar nopietnām, 
gan izklaidējošām izdarībām, uzbrukumu Tērvetes 
pilij ieskaitot.

Pilna programma šeit: http://www.tervetesno-
vads.lv/Jaunums/7683/.

http://www.tervetesnovads.lv/Jaunums/7683/
http://www.tervetesnovads.lv/Jaunums/7683/
http://www.tervetesnovads.lv/Jaunums/7683/
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Sunākstes pagasta diena

20. augustā pagasta diena Jaunjelgavas novada 

Sunākstē – dziedāšanas svētki “Lai sasaucamies, 
lai dziedam!”.

Izrādās, dziedāšanas svētkiem Sunākstes mācītāj-
muižā ir gandrīz tikpat sena vēsture kā Pirmajiem 
vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem Rīgā. 
Atminoties vēsturiskos notikumus, pērn augus-
tā Sunākstes pagasta dienā notika Jaunjelgavas 
novada sieviešu vokālo ansambļu sadziedāšanās 
koncerti. Lai veicinātu novadu sadraudzību, šogad 
robežas paplašinātas un aicināti arī kolektīvi no ap-
kārtējiem novadiem.

Vairāk informācijas šeit: http://jaunjelgava.lv/index.
php/event/sunakstes-pagasta-diena/?instance_
id=352.

Paula Sukatnieka dārza svētki Dvietē

Jau trešo gadu pēc kārtas atjaunotajās Paula Su-
katnieka mājās Dvietes pagasta “Apsītēs”, godinot 
selekcionāra veikumu, tiks svinēti Paula Sukatnieka 
dārza svētki, kas šogad veltīti kartupeļa un tomāta 

tēmai, jo Pauls Sukatnieks bija izveidojis arī savas 
tomātu šķirnes un pētīja kartupeļus. Pasākums 
“Kartupelis, tomāts – baro, dziedē, pārsteidz” Pau-
la Sukatnieka mājās notiks 20. augustā.

Dienas kārtību skatīt ŠEIT!

Kroma kolna svētki seno latgaļu koka pilī

20. augustā biedrība “Kroma kolna bruoliste” aici-
na uz ikgadējiem svētkiem pašu būvētajā koka pilī 
Dagdas novada Andrupenes pagasta Zundos. Svēt-
ku laikā ikviens varēs izzināt seno latgaļu dzīvesvei-
du, amatus un prasmes, kā arī piedalīties tematis-
kās viduslaiku aktivitātēs.

Visaizraujošākais solās būt cīnītāju turnīrs, kurā 
Kroma kolna bruolistes un viesu klubu izvirzītie 
karavīri cīnīsies par veiksmīgākā cīnītāja titulu un 
dārgumu lādi. Kroma kolna svētku kulminācijā 
plkst. 21 notiks seno cilšu cīņa pie koka pils, kā arī 
tiks aizdedzinātas svētku uguns skulptūras.

http://jaunjelgava.lv/index.php/event/sunakstes-pagasta-diena/?instance_id=352
http://jaunjelgava.lv/index.php/event/sunakstes-pagasta-diena/?instance_id=352
http://jaunjelgava.lv/index.php/event/sunakstes-pagasta-diena/?instance_id=352
http://www.ilukste.lv/images/stories/Ilukste_bildes/Jaunumi/Dviete/2016/Afisha_Sukatnieks/dienas-kartiba.pdf
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Imantam un Gido Kokariem – 95

Akcentējot novadniekus, kuri ar savām spēcīgajām 
personībām spējuši gan sasniegt personīgus panā-
kumus, gan sniegt ieguldījumu Gulbenes novada 
attīstībā, par godu Imanta un Gido Kokaru 95. jubi-
lejai 20. augustā tiek rīkots kormūzikas fanu, dzie-
dātāju un personību saiets “BrāliBrāli”. Pasākums, 
kurā paredzētas sportiskas, muzikālas un radošas 
aktivitātes, notiks Gulbenes novada Ozolkalnā, di-
riģentu dzimtās Blomes skolas apkārtnē, klātesot 
jubilāram Gido Kokaram.

Pasākuma uvertīrā Latvijas kori un vokālie ansambļi 
tiek aicināti uz muzikāli radošu orientēšanos “Atro-

di sevī Kokaru!”. Komandām piecu cilvēku sastāvā 
būs iespēja sportiskā garā iepazīt diriģentu bērnī-
bas takas un gūt ne tikai prieku par kopābūšanu, 
bet arī iedvesmojošas balvas. Cikliskās rapsodijas 
daļā koncertā “BrāliBrāli” piedalīsies ne tikai Gul-
benes novada kolektīvi, bet arī viesi. Koncertā tiks 
sveikts un godināts jubilārs Gido Kokars, pasniegta 
balva “Gulbenes novada GODS”, izspēlēts konkurss 
un āķīgi jautājumi par diriģentu dzīvi, kā arī apbal-
voti orientēšanās sacensību uzvarētāji. Saviesīgajā 
daļā jeb Spoguļreprīzē visi viesi aicināti cienāties ar 
95 gadu jubilejas kūku, patīkamā atmosfērā baudīt 
sarunas, sadziedāšanos un dejas ragu mūzikas pa-
vadījumā.
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7. Latvijas nūjošanas festivāls

Foto: Juris Presņikovs

Kā jau ierasts, ik gadu Ventspilī augustā beigās no-
tiek Latvijā lielākais nūjotāju saiets. Šogad festivāls 
notiks sestdien, 20. augustā, ar kopēju startu plkst. 
12:00 – gan 5,3 km, gan 10,55 km distancēs.

Pirms starta notiks modes skate, un dalībnieki tiek 
gaidīti interesantos sporta tērpos, kuru demons-
trācija notiks 20 minūtes pirms starta. Katrs dalīb-
nieks, kurš būs veicis distanci, finišā saņems tradi-
cionālo cepuri, kas šogad ir olimpisko apļu krāsās 
ar īpašu šā gada pasākuma nozīmīti.

Pēc finiša dalībnieki tiks cienāti ar zupu, varēs sevi 
pārbaudīt veselības alejā, baudīt koncertu, kā arī 
pēc apbalvošanas ceremonijas jau tradicionāli visi 
tiks pie tortes, kas būs veidota kā olimpiskie apļi.

Latvijas Velo svētki Olainē

21. augustā jau otro gadu pēc kārtas Olainē norisi-
nāsies vērienīgie Latvijas Velo svētki, kuros aicināts 
piedalīties ikviens profesionālais riteņbraucējs un 
riteņbraukšanas entuziasts.

Sacensību dalībnieki varēs izvēlēties kādu no piecām 
aizraujošām distancēm, kas piemērotas ne tikai šo-
sejas, bet arī MTB kalnu riteņbraucējiem, kā arī ģi-
menēm un bērniem. Paralēli sacensībām Velo svētku 
dalībnieki varēs baudīt arī plašu izklaides programmu 
un pavadīt svētdienu pozitīvi uzlādējošā gaisotnē.

Rallijkrosa kauss Biržos

Ik gadu Salas novada Biržos, auto trasē “Baroni”, 
vietējos un novada viesus priecē sacensību seri-
āla “Žiguļu kauss” dalībnieki ar vienām no sezo-
nas spilgtākajām sacensībām. Šāgada 20. augusts 
nebūs izņēmums, taču šoreiz tās nebūs vien VAZ 

auto sacensības, bet gan Latvijas rallijkrosa kausa 
3. posms.

Sacensības organizē “SKN sports”, Salas novada 
pašvaldība, Rallycross.lv.

Informācija par sacensību norisi, kā arī nolikums 
atrodams šeit: www.sknsports.lv.

http://www.salasnovads.lv/Rallycross.lv
http://www.salasnovads.lv/www.sknsports.lv
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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/

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

“Baltijas ceļa” skrējiens Lietuvas Amatieru skrējēju asociācija no 19. līdz 
21. augustam Lietuvā, Latvijā un Igaunijā organizē 25. 
tradicionālo starptautisko skrējienu “Baltijas ceļš”.

Skrējiens sāksies 19. augustā Viļņā, Arhikatedrāles 
laukumā, un 20. augustā ap plkst. 9:15 skrējēji šķēr-
sos Lietuvas un Latvijas robežu Saloču–Grenctāles 
robežpunktā. Ap 11:30 plānota skrējēju ierašanās 
Bauskā, bet trijos pēcpusdienā – Rīgā, kur pie Brīvī-
bas pieminekļa paredzēta ziedu nolikšana. Tās pašas 
dienas vakarā ap deviņiem skrējēji ieradīsies Salac-
grīvā. 21. augusta rītā ap 7:15 viņi plāno šķērsot Lat-
vijas un Igaunijas robežu Ainažu–Iklas robežpunktā.

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

Ziņas sagatavojušas: Maija Paegle, Margarita Isajeva, Rita Šubeniece, Inese Krivmane, Marlena Zvaigzne, 
Evija Maļkeviča, Gunta Krevica, Jolanta Grandāne, Ilga Tiesnese un pēc informācijas pašvaldību 

mājaslapās

Apkopojusi Gunta Klismeta

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=35324
mailto:prese@lps.lv



