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Atcerēsimies “Baltijas ceļu”!

Šogad aprit jau 27 gadi, kopš pasaulē plaši izska
nēja informācija par 1989. gada 23. augustā orga
nizēto “Baltijas ceļu” – unikālu un mierīgu masu 
demonstrāciju, kurā vairāk nekā miljons cilvēku sa
devās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi 
caur trim Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju 
un Lietuvu centienos pēc brīvības.

AKTUALITĀTES

Latvijas Pašvaldību savienībā viesojas 
delegācija no Baltkrievijas

16. augustā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) 
viesojās delegācija no Baltkrievijas. Tikšanās mēr-
ķis bija pieredzes apmaiņa reģionālās attīstības 
un pašvaldību jautājumos.

“Man ir patiess prieks, ka Latvijā esam ieguvuši 
partneri – Latvijas Pašvaldību savienību, ar kuras 
palīdzību būs iespēja pilnvērtīgi apmainīties ar 
Latvijas un Baltkrievijas pieredzi. Delegācijas sa-

stāvā ir cilvēki no dažādiem reģioniem, kuri pār-
stāv pašvaldību intereses, līdz ar to mums ir bū-
tiski uzzināt citu valstu pašvaldību pieredzi,” tikša
nās sākumā uzsvēra delegācijas pārstāvis Leanids 
Garavijs.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis viesus iepazīsti
nāja ar LPS darbību, galvenajiem mērķiem un uzde
vumiem, kā arī paveikto 25 gadu darbības laikā. Tā
pat A. Jaunsleinis delegācijas pārstāvjiem izklāstīja 
Latvijas reģionālās attīstības, valsts un pašvaldību 
darbības un uzbūves principus utt.
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LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa viesus iepazīstināja ar Latvijas likum
došanu un Saeimas, Ministru kabineta un pašvaldī
bu darbu sabiedrības līdzdalības veicināšanā.

Delegācija Latvijā uzturas nedēļu, un vizītes laikā 
viesi jau apmeklējuši LPS un Cēsu pašvaldību, bet 
pārējās dienās paredzētas vizītes Kocēnu, Carnika

vas un Rīgas pašvaldībās.

Delegācija Latvijā ieradusies ALDA programmā. 
Projekts – SPREAD II: Sustainable Partnership for 
Reinforcement of Active Development.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejā apskata 
centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi 
par 2014./2015. mācību gadu

16. augustā notika LPS Izglītības un kultūras ko
mitejas sēde, kurā tika prezentēta valsts centra
lizēto eksāmenu rezultātu analīze. Tā tika veikta 
pa priekšmetiem, izvēloties dažādus parametrus: 
skolas atrašanās vieta, skolas tips, skolas valodas 
plūsmas (latviešu, krievu un divplūsmu skolas) un 
eksāmenu kārtotāju dzimums.

Apkopotos datus prezentēja LPS padomniece Ināra 
Dundure un NFI IT administrators Jānis Upenieks.

Rezultātu analīze pieejama “BenchLearning Infor
mation System” datubāzē: https://blis.lps.lv/lv/
publikacijas/petijumi/191-centralizeto-eksame-
nu-rezultatu-analize-par-2014-2015-macibu-ga-
du.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit: 
http ://www. lps . lv/ lv/seminar i -un-v ideo/

videoarhivs/3247-lps-izglitibas-un-kulturas-komi
tejas-sede-diskute-par-centralizeto-eksamenu-re
zultatiem.

Salīdzināmo datu datubāze – informācijas sistē
ma BLIS – tiek veidota ar Norvēģijas finanšu in-
strumenta 2009.–2014. gada perioda programmas 
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadar
bība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 
vietējām un reģionālajām iestādēm” atbalstu pro
jektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

https://blis.lps.lv/lv/
https://blis.lps.lv/lv/
https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/petijumi/191-centralizeto-eksamenu-rezultatu-analize-par-2014-2015-macibu-gadu
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http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3247-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-diskute-par-centralizeto-eksamenu-rezultatiem


veiktspējas uzlabošana”. Plašāku informāciju par 
projektu lasiet šeit: http://ms.lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti 
sabrauc uz semināru Mālpilī, lai dalītos 
pieredzē

18. un 19. augustā Mālpils novada domē norisinā
jās LPS organizētais gadskārtējais Latvijas pašvaldī
bu sabiedrisko attiecību speciālistu seminārs. Divu 
dienu seminārā speciālisti ne tikai uzklausīja lekto
ru stāstīto, bet arī dalījās pieredzē.

Atklājot semināru, LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis uzsvēra sabiedrisko attiecību nozīmi ikvienas 
pašvaldības darbā, tāpēc novēlēja dalībniekiem 
pēc iespējas vairāk apmainīties ar pieredzi un iegūt 
jaunas zināšanas. Savukārt Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs novēlēja spe
ciālistiem pacietību un, pats galvenais, atcerēties, 
cik liels spēks ir vārdam.

18. augustā par mūsdienu komunikācijas tenden
cēm un lomu valsts un pašvaldību saziņā ar iedzī
votājiem pastāstīja Valsts kancelejas Komunikāci
jas departamenta vadītāja Linda Jākobsone, kura 
minēja vairākus praktiskus piemērus, kā arī node
monstrēja video, kas tapis Latvijas prezidentūras 
laikā Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā. 

Uzņēmuma “Ground Floor Digital” stratēģis un 
taktiķis Māris Antons pastāstīja par digitālajiem 
komunikācijas kanāliem un to lomu attiecību vei
došanā un uzturēšanā.

Vislielāko interesi pirmās dienas programmā iz
raisīja LPS iknedēļas Infolapas korektora Artura 

Hansona stāstījums par tipiskajām pareizrakstības 
kļūdām, īpašvārdu atveidi latviešu valodā un citiem 
valodas lietojuma jautājumiem, jo ikvienam aktuā
la ir pareiza latviešu valodas lietošana. Ņemot vērā 
jautājuma nozīmību, sabiedrisko attiecību speciā
listi izteica vēlmi tikties ar A. Hansonu arī nākamā 
gada seminārā.

Otrajā semināra dienā uzsvars vairāk tika likts uz 
Latvijas simtgades svinībām un ar to saistītajiem 
komunikācijas jautājumiem pašvaldību kontekstā.

Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga ar kolē
ģi Kasparu Rūkli pastāstīja par institūta aktivitātēm, 
kurās var iesaistīties arī pašvaldības, un lika akcentu 
uz sociālo kustību #GribuTeviAtpakaļ http://www.
li.lv/lv/gributeviapakal, kas izstrādāta, lai uzrunātu 
pasaulē dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos un uz
svērtu, ka viņi Latvijai ir svarīgi, un stiprinātu viņu 
emocionālo un praktisko saikni ar Latvijas valsti.

Latvijas valsts simtgades biroja http://www.lsm.
lv/lv/lv100 vadītāja Linda Pavļuta un biroja re
ģionālo projektu vadītāja Jolanta Borīte akcentēja 
iespējas lielās jubilejas kontekstā līdzdarboties arī 
pašvaldībām.

Plašu informāciju par prezentmateriāliem kā in-
strumentu veiksmīgai zīmola veidošanai sniedza 
SIA “Attach” līdzīpašniece Maija Bērtiņa, kura uz
svēra, ka prezentmateriāliem ne vienmēr jābūt 
dārgiem, bet pārdomātiem gan. Turklāt tiem jāat
bilst arī pašvaldības kopējam zīmolam.

Otrās dienas noslēgumā uzstājās fonda “1836” pār
stāvis Enriko Plivčs, kurš pastāstīja par projektu, 
kas arī tapis par godu Latvijas simtgadei. Saskaņā 
ar projekta ideju 1836 kilometrus garā Latvijas ro
beža ir atdzīvināta tūrisma ceļā. Projekts ir uzsākts 
2014. gadā, un, sākot ar 2016. gada 14. maiju, pro
jekta ideja tiek ieskandināta visos Latvijas pierobe
žas novados. Projekta mērķis ir izveidot vienojošu 
1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru 
to apiet, apbraukt vai aplidot.

Semināra noslēgumā noskaidrojās, ka nākamgad šo 
divu dienu pasākumu savās mājās ir gatavs uzņemt 

http://ms.lps.lv/
https://eu2015.lv/lv/
https://eu2015.lv/lv/
http://www.li.lv/lv/gributeviapakal
http://www.li.lv/lv/gributeviapakal
http://www.lsm.lv/lv/lv100
http://www.lsm.lv/lv/lv100


Bauskas novads.

Visas prezentācijas, kuras tika demonstrētas abās 
semināra dienās, var apskatīt LPS interneta vietnē: 
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3219-lps-pasvaldi
bu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-sanaksme.

Semināra video pieejams LPS YouTube kanālā: htt
ps://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6
Crtvt2T_2rF7BUxiq9M5kv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Turpmāko gadu ZPR attīstības padomi 
vadīs Leons Līdums

Neretas novada Ērberģes muižā notikušajā Zemga-
les Plānošanas reģiona (ZPR) attīstības padomes 
(AP) sēdē par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi 
ievēlēts Aizkraukles novada domes vadītājs Leons 
Līdums, savukārt par viņa vietnieku ievēlēts Ieca-
vas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

Jaunā priekšsēdētāja amatam padome izvirzīja 
vienu kandidatūru – līdzšinējo priekšsēdētāja viet
nieku Aizkraukles novada domes priekšsēdētāju 
Leonu Līdumu. Aizklātās vēlēšanās par viņa kan
didatūru balsoja visi 21 klātesošie AP dalībnieki. 
Savukārt par padomes priekšsēdētāja vietnieku 
vienbalsīgi ievēlēja Iecavas novada domes priekš
sēdētāju J. Pelsi.

“Mani tik daudz ir iedvesmojuši līdzšinējie pado-
mes priekšsēdētāji – esmu skatījies, mācījies, aizva-
dītā gada garumā kā līdzšinējais AP vietnieks guvis 
vērīgu pieredzi –, tādēļ esmu pārliecināts, ka kopīgi 
mums izdosies sasniegt iecerēto. Esmu gatavs aiz-
stāvēt Zemgales intereses visos aspektos, no aus-
trumiem līdz rietumiem, no ziemeļiem (Vidzemes), 
līdz ziemeļiem (leišmalei),” pēc ievēlēšanas pašval
dību vadītājiem apsolīja jaunais padomes priekšsē
dētājs.

Leons Līdums dzimis 1957. gada 20. augustā Gārse
nē. Pēc Stučkas (tagad Aizkraukles) 2. vidusskolas 
absolvēšanas augstāko izglītību ieguvis Daugavpils 
Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. 
L. Līdums savu karjeru sācis kā skolas fizikas sko
lotājs, bet no 1986. gada strādājis par skolas direk
tora vietnieku mācību darbā, 1988. gadā kļuvis par 
Stučkas 2. vidusskolas (vēlāk – Aizkraukles 2. vidus
skolas un Aizkraukles novada ģimnāzijas) direkto
ru. 2006. gadā ievēlēts par Latvijas Republikas Saei
mas deputātu, 2009. gadā pašvaldību vēlēšanās at
griezies Aizkrauklē, lai strādātu par novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku. Aizkraukles novada domi 
L. Līdums vada kopš 2010. gada 29. decembra (at
kārtoti ievēlēts 2013. gadā).

Kā paredz ZPR attīstības padomes nolikums, svarī
gākie priekšsēdētāja uzdevumi ir pārstāvēt organi
zāciju valsts un pašvaldību institūcijās, starptautis
kās organizācijās, kā arī pārstāvēt reģiona intereses 
tiešās pārvaldes institūcijās.

Padomes sēdē novadu vadītāji arī sprieda par da
lību projektā “Starptautiskais kultūras tūrisma 
maršruts “Baltu ceļš””, ieskicēja gaidāmo Pleskavas 
apgabala delegācijas vizīti un uzklausīja atskaiti par 
aizvadītajā periodā paveiktajiem darbiem. Savukārt 
Valsts kontroles Padomes loceklis Edgars Korčagins 
informēja par plānotajiem grozījumiem Valsts kon
troles likumā.

Pārstāvot 20 novadus un divas republikas nozīmes 
pilsētas – Jelgavu un Jēkabpili –, ZPR uzdevumi ir 
koordinēt līdzsvarotu reģiona ilgtermiņa attīstību, 
nodrošināt nozaru politikas plānošanu un ievieša
nu atbilstoši reģionu specifikai, kā arī sadarboties 
ar ministrijām un citām valsts institūcijām. ZPR ir 
viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā.

Aigars Ieviņš,
Zemgales Plānošanas reģiona  

sabiedrisko attiecību speciālists

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3219-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3219-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-sanaksme
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6Crtvt2T_2rF7BUxiq9M5kv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6Crtvt2T_2rF7BUxiq9M5kv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6Crtvt2T_2rF7BUxiq9M5kv


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 sa
vienība uzaicina pie
dalīties augsta līmeņa 
konferencē “Vietējo 
un reģionālo pašval

dību asociāciju loma sociālajā dialogā: sasniegumi 
un perspektīva Latvijā un Eiropā”, kas sadarbībā ar 
Ārlietu ministriju tiek rīkota par godu LPS 25 gadu 

darbības gadadienai. Konference norisināsies 
2016. gada 16. septembrī Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, 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.
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Mācību brauciens uz Islandi

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro
grammā “Valsts administrācija” no 13. līdz 18. au
gustam uz Islandi mācību braucienā devās grupa, 
kuras sastāvā bija Jelgavas pilsētas domes priekš
sēdētāja vietniece Rita Vectirāne, Rīgas domes Pa
tvēruma meklētāju koordinācijas centra vadītājs 
Sandris Bergmanis, LPS ģenerālsekretāre Mudīte 
Priede, kā arī par sociālajiem, veselības un mājokļu 
jautājumiem atbildīgie padomnieki. Mācību brau
ciena mērķis – aizgūt veiksmīgus risinājumus bēgļu 
jautājumu risināšanā. Vizītes programma Islandē 
tika izstrādāta ciešā sadarbībā ar Islandes Pašval
dību asociāciju, ar kuru LPS ir ilgstoša veiksmīga 
sadarbība. Islande kā viena no ziemeļvalstīm tika 
izvēlēta par mācību brauciena galamērķi tamdēļ, 
ka šajā zemē kopumā ir ļoti pozitīva sabiedrības 
attieksme pret bēgļu uzņemšanu. Islande šogad 
kopumā uzņēmusi 48 bēgļus, un rudenī plānots uz
ņemt vēl vienu bēgļu grupu.

Mācību vizītē bija organizētas vairākas tikšanās 
pašvaldībās. Reikjavīkā notika tikšanās Islandes 
Pašvaldību asociācijā, Reikjavīkas domē, kur tikā
mies ar Cilvēktiesību departamenta direktori Annu 

Kristinsdotiru. Habnarfjerdirā, kas ir trešā lielākā 
municipalitāte Islandē un ir saskārusies ar lielu 
bēgļu pieplūdumu, tikāmies ar Ģimenes  pakalpo
jumu dienesta direktori Rannveigu Einarsdotiru. Vi
zītē apmeklējām Akureiri – lielāko pilsētu Islandes 
ziemeļos, kur ir uzņemts vislielākais Sīrijas bēgļu 
skaits šā gada janvārī. Jāatzīst, ka lielākā problēma, 
ar ko saskaras Islandes pašvaldības, ir mājokļu jau
tājums, jo pašvaldībām nav brīvu dzīvokļu, ko pie
dāvāt bēgļiem.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Valsts administrācija” atbalsta pieredzes 
apmaiņu, sadarbības tīklu veidošanu, adminis
tratīvā darba metožu un likumdošanas harmoni
zēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas 
pasaulē sekmēšanu. 2016. gadā ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts ad
ministrācija” saņēmusi 83 pieteikumus no valsts 
un pašvaldību ierēdņiem, un no tiem 68 pieteiku
mi tika apstiprināti, kopējais piešķirtais budžets ir 
341 289 eiro. No Latvijas tika saņemti 19 pieteiku
mi un atbalstīti 17.

Elita Kresse,
padomniece ārējo sakaru jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3241-lps-aicina-uz-starptautisku-konferenci
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3241-lps-aicina-uz-starptautisku-konferenci
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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

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

LPS un Kultūras ministrijas ikgadējās sarunas

Sarunas notiks 24. augustā plkst. 10 Kultūras mi-
nistrijā.

Sarunu tēmas:

1. Par mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītī
bas programmām 2017. gadā un valsts pasūtī
jumu profesionālās ievirzes programmu realizē
šanā.

2. Par dziesmu un deju svētku nepārtrauktības no
drošināšanu un par mērķdotācijām pašvaldību 

amatiermākslas kolektīviem.

3. Par Latvijas valsts simtgades svinību sagatavoša
nu un norisi (par Latvijas skolas somas projekta 
izstrādes gaitu, Latvijas valsts simtgades saikni 
ar novadu stratēģiskajiem plāniem, reģionālo 
pasākumu īstenošanu, sekmējot līdzdalību un 
kopienu iesaisti, pašvaldību iesaisti nacionāla 
mēroga iniciatīvās, par gatavošanos 2018. gada 
dziesmu un deju svētkiem).

4. Par ministrijas atbildībā esošo aktivitā
šu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu 

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/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p1.pdf
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sociālekonomiskai iekļaušanai (to vidū tulku pa
kalpojumu nodrošināšana pašvaldībām, pašval
dību speciālistu apmācības u.c.) īstenošanu.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece un padomniece 

kultūras 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 tema-
tiskā plānojuma īstenošana kopdarbībā, 
nākamie piekrastes attīstības izaicinājumi, 
risināmie jautājumi pēc piekrastes pār-
ņemšanas valdījumā

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

Apaļā galda saruna un diskusija

Ievadvārds 3–5 min; jautājumi un komen
tāri

Piekrastes pašvaldību domju priekšsēdē-
tāji

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 Dižjū-
ras 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
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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

Videokonference par Valsts izglītības 
informācijas sistēmas (VIIS) aktualitātēm 
saistībā ar grozījumiem normatīvajos 
aktos 

Videokonference notiks 5. septembrī plkst. 14–16 
LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Videokonferenci organizē Izglītības un zinātnes mi
nistrija sadarbībā ar LPS. 

Mērķauditorija – pašvaldību izglītības pārvalžu 

speciālisti un atbildīgie par VIIS.

Video tiešraides adrese – http://www.lps.lv/lv/se
minari-un-video/tiesraide / vai LPS interneta viet
nē (www.lps.lv), sadaļā “Semināri un video – tieš
raide”.

Jautājumus tiešraides laikā varēs iesūtīt uz e-pastu: 
tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Seminārs “Nacionālā pārtikas kvalitātes 
shēma un zaļie iepirkumi valsts un 
pašvaldību iestādēs”

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija aicina 
8. septembrī uz semināru “Nacionālā pārtikas kva
litātes shēma un zaļie iepirkumi valsts un pašvaldī
bu iestādēs” izstādē Rīga Food. Semināra tēmas ir 
svarīgas visiem pārtikas produktu iepirkumu veicē

jiem.

Dalība jāpiesaka līdz 31. augustam, sūtot kontakt
informāciju, vārdu un uzvārdu, pārstāvēto uzņē
mumu uz e-pastu ilze.zuimaca@lpuf.lv vai zvanot 
pa tālruni 67808968. Piesakoties līdz minētajam 
datumam, dalība seminārā un ieeja izstādē Riga 
Food ir bez maksas.

Semināra programma 2. pielikumā.

Īstenot starptautiskus projektus par 
medijpratību? Kāpēc gan ne?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sa
darbībā ar Kultūras ministriju rīko informatīvu se
mināru par medijpratību un starptautisku piere
dzes apmaiņas iespēju medijpratībai veltītajos pro
jektos programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 

Pieteikšanās semināram līdz 26. augustam.

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu, kurš vēlas 
rakstīt projektus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
kuram nav līdzšinējas pieredzes šādu projektu rak-
stīšanā. 

Seminārs notiks 2. septembrī plkst. 14–16.30 ES 
mājā Aspazijas bulvārī 28 Rīgā.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:ilze.zuimaca@lpuf.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p2.pdf


Semināra darba kārtība:

13:45–14:00 – Reģistrēšanās dalībai seminārā.

14:00–14:40 – programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” iespējas starptautisku jauniešu projektu 
īstenošanā (Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra).

14:40–15:40 – Medijpratība: skaidrojums un prak
tiski piemēri, kāpēc tā vajadzīga un kā to apgūt 

(Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politi
kas nodaļas eksperte).

15:40–16:10 – projekta pieredzes stāsts (Diāna 
Mekša, biedrība “Nepaliec viens”, Jauniešu apmai
ņas projekts Latvija–Ukraina, “Don’t stay alone”).

Pieteikšanās semināram līdz 26. augustam, aizpil
dot tiešsaistes anketu http://bit.ly/2beF5X4.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

9

Apmācības “TOP LĪDERA ABC”

No 24. līdz 26. augustam Ānes Jauniešu iniciatīvu 
centrā Celtnieku ielā 12 Ānē, Cenu pagastā, Ozol
nieku novadā tiek organizētas apmācības, lai palie
linātu neformālās izglītības kvalitāti un atzīšanu un 
veicinātu jauniešu (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) 
līderu prasmju attīstību, vairotu zināšanas par da
žādām menedžmenta šķautnēm. Vai esmu labs lī
deris? Vai varu kļūt par vēl labāku jauniešu līderi? 
Kādas ir manas stiprās un vājās puses? Cik menedž
ments ir dažāds? Šie un citi jautājumi tiks aplūkoti 
šajās apmācībās.

Apmācību dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 
15 līdz 25 gadiem – esošie vai topošie līderi – no 
visas Latvijas (darbojas NVO, pašvaldību jauniešu 
centros, vada neformālās jauniešu grupas).

Apmācību darba valoda – latviešu. Organizatori 
sedz izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku ēdinā
šanu, naktsmītnēm, programmas satura nodroši

nāšanu un ierašanos projekta norises vietā (jāie
sniedz biļetes). Citas izmaksas dalībniekiem jāsedz 
pašiem.

Apmācības vada: jaunatnes darba eksperte ar 
17 gadu pieredzi darbā ar jaunatni un jaunatnes 
politikā novados, Latvijā, Eiropā un pasaulē, orga
nizāciju vadībā, neformālās izglītības apmācītāja ar 
15 gadu pieredzi, biedrības “Latvijas Jaunatnes pa
dome” izpilddirektore Inese Šubēvica.

Pieteikšanās: pieteikuma forma. Informācija par 
iespēju piedalīties apmācībās apstiprinātajiem da
lībniekiem tiks nosūtīta līdz 22. augustam. Papildu 
informācija saņemama e-pastā solis.tuvak@inbox.
lv vai pa tālr. 26498978.

Apmācības organizē biedrība “Solis tuvāk” sadar
bībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” Ei
ropas Savienības programmas Erasmus+: Jaunatne 
darbībā finansētajā projektā “Cooperactive II”.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

Dažādu priekšmetu skolotājus aicina 
pieteikties starptautiskam eTwinning 
semināram Islandē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Ei
ropas skolu sadarbības tīklā eTwinning izsludina 
pieteikšanos dalībai kontaktu veidošanas seminārā 
dažādu priekšmetu skolotājiem “Stāstu veidošanas 
metode eTwinning projektos”.

Seminārs notiks no 18. līdz 20. novembrim Reikja-
vīkā Islandē. Pieteikšanās termiņš: 31. augusts 
(plkst. 24.00), aizpildot tiešsaistes anketu http://
bit.ly/anketa_Iceland. Semināru organizē Islandes 
eTwinning nacionālais atbalsta dienests. Semināra 
darba valoda – angļu.

Plašāk: http://bit.ly/info_iceland.

http://bit.ly/2beF5X4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7tiUy-NlL8yUCquioibsho4rPuKYM6uUyAp-49yC77cwTw/viewform?c=0&w=1
http://bit.ly/anketa_Iceland
http://bit.ly/anketa_Iceland
http://bit.ly/info_iceland
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p4.pdf
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No 1. augusta izmaiņas sadales 
pakalpojuma tarifos

1. augustā stājušās spēkā Sabiedrisko pakalpoju
mu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātās iz
maiņas AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifos, līdz ar to ir mainīju
sies arī atbalsta sniegšanas kārtība aizsargātajiem 
lietotājiem.

Turpmāk maznodrošinātām un trūcīgām personām 
atbalsts veidosies no divām daļām: 

– no zemākas maksas par elektroenerģiju par pir
majām 100 kilovatstundām (vai 300 kilovatstun
dām daudzbērnu ģimeņu gadījumā); 

– no pilnīgi vai daļēji kompensētas maksas par sa
dales sistēmas pakalpojumiem (par pieslēguma 
nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta 
strāvas lielumu).

Ar papildu informāciju par atbalstu elektroener
ģijai un sadales sistēmas pakalpojumu maksai var 
iepazīties portāla www.elektrum.lv sadaļā Atbalsts 
norēķiniem par elektrību.

Pirmais Liepājas jauniešu festivāls 
“Gaismas un krāsas”

26. augustā pašā Liepājas sirdī, blakus Rožu lau
kumam, notiks pirmais Liepājas jauniešu festivāls, 
kura tēma ir “Gaismas un krāsas”. Liepājas jaunieši 
aicina Latvijas jauniešus pievienoties kopīgā vasa
ras aizvadīšanas un Liepājas Jauniešu mājas 3 gadu 
jubilejas pasākumā.

Festivāls tiks oficiāli atklāts plkst. 19.00, kad Lie
pājā uzsāks kursēt pirmais jauniešu Graffiti tram
vajs, kas īstenots ar valsts programmas finansiālu 
atbalstu. Līdz tam no plkst. 15.00 festivāla teritorijā 
notiks ielu vingrotāju sacensības, grafiti un dažādas 
citas darbnīcas un izklaides iespējas. Vakara noslē
gumā uzstāsies Edavārdi, kam sekos aktīva ballīte 
visas nakts garumā Liepājas telpu skeitparka hallē.

Jauniešu centri aicināti sazināties ar Liepājas Jau
niešu mājas pārstāvjiem par iespēju nakšņot Lie
pājā, tomēr ir jārēķinās, ka vietu skaits Jauniešu 
mājā Liepājā ir ierobežots.

Pasākumu vada: Arstarulsmirus Arsujumfus Tarus, 
iepriekš pazīstams arī kā Gustavo.

Pasākuma programma:

Neformālā pasākuma daļa, bez atklāšanas

15.00–21.00 Radošās darbnīcas (grafiti, lielburbu
ļu, staipeklis u.c.)

15.00–19.00 Ielu vingrotāju sacensības

15.30–17.00 Ideju darbnīca (vairāk info Facebook 
pasākumā)

18.00–21.00 Īsfilmu demonstrācijas teltī

18:00–21:00 Hennas un otrreizējās pārstrādes 
darbnīcas

18.00–19.00 Paneļdiskusija “Vai viegli būt jaunam”

(Paralēli no plkst. 18.00 līdz 19.00 informācijas teltī 
pasākuma dalībnieki var saņemt balsošanas kartī
tes jauno grupu konkursam un aproces nakts pa
sākumam.)

19.00 Graffiti tramvaja atklāšana (oficiālā festivāla 
atklāšana ar domes uzrunu)

20.00–22.00 Jauno grupu konkurss

21.00–22.00 Komandu gaismas spēle (reģ. uz vie
tas)

22.00–22.30 Pop-rock skolas popūrijs

22.30 Uzvarētāju apbalvošana

22.45 Ugunsšovs

23.00–00.00 Edavārdi koncerts

00.00–05.00 Pēcballīte telpu skeitparkā (Spīķera 
iela 19 – 23)

http://www.elektrum.lv
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Vairāk informācijas pasākuma Face-
book lapā: https://www.facebook.com/
events/1586685138295650/?active_tab=posts.

Anna Īviņa,
LBJC “Jauniešu māja” struktūrvienības vadītāja

8. Latvijas Kopienu spēles Līgatnē

9. un 10. septembrī Līgatnē notiks 8. Latvijas Kopie
nu spēles, kuru iniciatīva, kas aizsākās pirms desmit 
gadiem – 2006. gada 19. augustā Višķu pagastā –, 
radās kā alternatīva ikdienas darbam.

Šīs vasaras 8. Latvijas Kopienu spēļu organizēšanā 
līdztekus pagājušo kopienu spēļu uzvarētājiem – Lī

gatnes novada domei – darbojas arī biedrība “Lat
vijas lauku forums” un “Cēsu rajona lauku part
nerība”, kas kopā veidos tematiskās darbnīcas, 
interaktīvas tematiskās norises, aktīvos un jautros 
uzdevumus komandām un kultūras aktivitātes, kā 
arī rūpēsies par praktisko norises gaitu.

Plašāka informācija: http://llf.partneribas.lv/archi
ves/3142.

Valdība nosaka minimālās prasības 
pašvaldībām sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja izvēlei

16. augustā valdība apstiprinājusi Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagata
votos priekšlikumus minimālajām prasībām, pēc ku
rām pašvaldībām jāizvēlas atkritumu apsaimnieko
tājs. Šobrīd pašvaldības saskaras ar grūtībām, izstrā
dājot iepirkuma dokumentāciju sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja izvēlei. VARAM izstrādāto priekšli
kumu mērķis ir uzlabot un atvieglot pašvaldību dar
bu, sagatavojot iepirkumu dokumentāciju. Papildus, 
lai nodrošinātu vienotu pieeju atkritumu pakalpoju
mu sniegšanā un saņemšanā, noteikumos noteiktas 
būtiskākās prasības līgumos starp pašvaldību un ap
saimniekotāju un apsaimniekotāju un mājsaimi.

Paredzams, ka pašvaldībai, izstrādājot iepirkuma 
darba uzdevumus, būs jāsniedz detalizēta informā
cija par veicamo darba apjomu: administratīvās te

ritorijas lielums, pašvaldības atkritumu radītāji, in
formācija par uzņēmējiem un to radītajiem atkritu
miem, atkritumu daudzums, kas vidēji tiek radīts, 
un minimālais atkritumu izvešanas biežums.

Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, tiek 
noteikts, ka pašvaldībām būs jānosaka kārtība, 
kādā uzsākama un izbeidzama pakalpojuma snieg
šana.

Detalizēta informācija par sagatavoto noteikumu 
projektu pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/ta
p/?pid=40381394&mode=mk&date=2016-08-16.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi 
par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba 
uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumu būtiskie nosacījumi”

Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

https://www.facebook.com/events/1586685138295650/?active_tab=posts
https://www.facebook.com/events/1586685138295650/?active_tab=posts
http://llf.partneribas.lv/archives/3142
http://llf.partneribas.lv/archives/3142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40381394&mode=mk&date=2016-08-16
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40381394&mode=mk&date=2016-08-16
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Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 
5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” 
īstenošanas noteikumi

10. augustā stājās spēkā MK 2016. gada 2. augusta 
noteikumi nr. 514 “Darbības programmas “Izaug
sme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzvei
dību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” 

īstenošanas noteikumi” (pieejami: http://likumi.lv/
body_print.php?id=284031&version_date=10.08.
2016&grozijumi=0&pielikumi=0&saturs=0&piezim
es=0&large_font=0). 

CFLA sadarbībā ar VARAM ir arī uzsākusi darbu pie 
5.4.1.1. pasākuma projektu iesniegumu atlases do
kumentācijas sagatavošanas. Atbilstoši plānotajam 
laika grafikam 5.4.1.1. pasākuma projektu iesnie
gumi jāiesniedz trīs mēnešu laikā no atlases izslu
dināšanas datuma – aptuveni līdz decembra otrajai 
pusei.

VARAM aicina pašvaldības savlaicīgi uzsākt pro-
jektu gatavošanu.

Plašāka informācija šeit: http://www.varam.gov.lv/
lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18641.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro
zījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta 
noteikumos nr. 788 “Valsts izglītības informācijas 
sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kār
tība””, 5. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par nepilngadīgo krimi
nālatbildības sistēmas reformu”, 6. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsar
dzības likumā”, 7. pielikums.

VSS-793 – Plāna projekts “Uzņēmējdarbības vides 
pilnveidošanas pasākumu plāns”

VSS-787 – Rīkojuma projekts “Par kopējām valsts 
pārvaldē auditējamām prioritātēm 2017.gadam”

VSS-795 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos 
Nr.529 “Ēku būvnoteikumi””

http://likumi.lv/body_print.php?id=284031&version_date=10.08.2016&grozijumi=0&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0
http://likumi.lv/body_print.php?id=284031&version_date=10.08.2016&grozijumi=0&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0
http://likumi.lv/body_print.php?id=284031&version_date=10.08.2016&grozijumi=0&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0
http://likumi.lv/body_print.php?id=284031&version_date=10.08.2016&grozijumi=0&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18641
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18641
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396857
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396857
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396817
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396817
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396860
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396860
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396860
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_31_p7.pdf


13

Politiski represēto personu salidojums 
Ikšķilē

http://www.enguresnovads.lv/uploads/list-
thumb-c30da808-bc3b-df29.png

27. augustā plkst. 13 Ikšķiles Daugavmalā notiks 
Latvijas politiski represēto personu 18. salidojums, 
ko rīko biedrība “Latvijas politiski represēto apvie
nība”.

Atcerēsimies “Baltijas ceļu”!

Otrdien, 23. augustā, daudzviet Latvijā notiks “Bal-
tijas ceļa” atcerei veltīti pasākumi.

Šogad aprit jau 27 gadi, kopš pasaulē plaši izskanē-
ja informācija par 1989. gada 23. augustā organi-
zēto “Baltijas ceļu” – unikālu un mierīgu masu de-

monstrāciju, kuras laikā 
vairāk nekā miljons cilvē-
ku sadevās rokās, lai vei-
dotu 600 km garu cilvē-
ku ķēdi caur trim Baltijas 
valstīm, vienojot Igau-
niju, Latviju un Lietuvu 
centienos pēc brīvības.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Koncertsērija “Daugavas balsis”

Iesākot savu zīmīgo 30. sezonu, jauniešu koris “Bal
sis” jau sesto gadu dosies ceļā, lai turpinātu kon
certsēriju “Daugavas balsis” ar mērķi izbraukāt visu 
Daugavas baseinu Latvijas teritorijā, sniedzot bez
maksas koncertus tuvākajos dievnamos, kultūras 
namos, skolās un estrādēs.

Šogad četrās dienās – no 25. līdz 28. augustam – 
“Balsis” Inta Teterovska vadībā veiks posmu no 
Aizkraukles līdz Ogrei un kopumā sniegs desmit 
koncertus abos Daugavas krastos. Koris klausītā
jiem ir sagatavojis četras dažādas koncertu pro-
grammas, un katra no tām tiks piemērota kādai 
no desmit koncertvietām. Izskanēs gan latviešu 
un ārzemju autoru garīgā un laicīgā mūzika, gan 
Raimonda Paula un Ineses Zanderes dziesmu cikls 
“Par Latvijas upēm”, gan arī dziesmu svētku kla
sika.

Ceturtdien, 25. augustā, koncerti notiks plkst. 13 
Aizkraukles (vecajā) ev. lut. baznīcā; plkst. 17 – 
Jaunjelgavas ev. lut. Mārtiņa Baltajā baznīcā un 
plkst. 20 – Skrīveru dendroloģiskajā parkā pie 
strūklakas.

Piektdien, 26. augustā, koris plkst. 17 koncertēs 
Jumpravas Sv. Jāņa ev. lut. baznīcā un plkst. 20 – 
pie Kaibalas dzejas ozoliem.

http://www.enguresnovads.lv/uploads/list-thumb-c30da808-bc3b-df29.png
http://www.enguresnovads.lv/uploads/list-thumb-c30da808-bc3b-df29.png
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura/1898-daugavas-balsis-skanes-keguma-un-tome
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Sestdien, 27. augustā, būs trīs koncerti: plkst. 11 – 
Lindes muižas parkā, plkst. 14 – Lielvārdes bruņi
nieku pilsdrupās un plkst. 19 – Ķeguma ev. lut. baz
nīcā.

Svētdien, 28. augustā, koncertsērija noslēgsies 
plkst. 12 Tomes ev. lut. baznīcā un plkst. 18 – Ogres 
upē uz plosta pie Līkā tilta.

Visi koncerti ir bez maksas.

Kārsavas novada svētki

Kārsavas novada svētki, kas notiek no 20. līdz 
28. augustam, sākās ar Jauniešu dienu Mežvidos 
20. augustā.

Šonedēļ kārsaviešiem un ciemiņiem paredzētas 
dažādas iespējas mēroties spēkiem: 23. augustā 
Malnavas koledžas stadionā notiks Latvijas ziemeļ
austrumu reģiona jauniešu futbola čempionāts 
U-12, bet Kārsavā – pludmales volejbola sacensī
bas. 24. augustā Malnavā visi aicināti uz minifut
bola sacensībām. Savukārt 26. augustā, iestājoties 
tumsai, Kārsavas tenisa kortos sportistus pulcēs 
nakts sacensības – strītbols, Ghetto florbols un ielu 
futbols, bet skatītājus izklaidēs deju studija “Stop
time” no Rēzeknes.

Novada svētku kulminācija būs 27. augustā. Diena 
iesāksies ar Amatnieku tirdziņu un turpināsies ar 
Bēbīšu svētkiem, kuros suminās jaunākos Kārsavas 
novada iedzīvotājus. Sanākušos priecēs suņu ātru
ma un veiklības paraugdemonstrējumi, mazākie 
svētku dalībnieki varēs vizināties ar poniju un prie

cāties piepūšamajās atrakcijās.

Plkst. 15 Mežvidu pagasta ļaudis kamīnzālē “Paka
vi” ar dziesmām un stāstiem prezentēs stāstu “Par 
Mežvidiem sauc manu Latgales ciemu”.

Vakarā “Krosta” estrādē priecēs plaša koncertpro-
gramma, kurā uzstāsies Mežvidu pašdarbnieki, tiks 
godināti sakoptāko sētu saimnieki, ar vācu muzikā
lajām skaņām iepriecinās Dobeles vācu biedrības 
ansamblis “Die Lustigen”. Vēlāk uz lustīgām dejām 
aicinās šlāgermūzikas aptaujas dalībnieki grupa 
“Tērvete”, naktī ar enerģijas lādiņa devu uzstā
sies “Dzelzs vilks”, līdz pirmajiem gaiļiem muzicēs 
“Marchello”.

28. augustā, kā ierasts svētku svētdienā, rīts sāk
sies ar Svēto misi Mežvidu Skapulāra Dievmātes 
Romas katoļu baznīcā.

Izturīgākie novada svētku dalībnieki pēcpusdienā 
tiek aicināti uz tenisa turnīru Kārsavas pilsētas kor
tos, kur paralēli notiks šautriņu mešana, ielu vin
grošana un šaušana ar pneimatisko šauteni.

Novada svētkus plkst. 18 noslēgs koncerts “Taus
tiņinstrumentu trīsvienība” Malnavas Rožukro
ņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Tajā ērģeles 
(Guna Kise) satiksies duetos ar taustiņinstrumen
tiem (klavieres – Gunta Šmaukstele un akordeons – 
Aldis Kise).

Detalizētāku svētku programmu skatiet mājaslapā: 
www.karsava.lv.

Apes pilsētas svētkos izzinās Skolas ielu 
un Apes arodskolu

No 26. līdz 28. augustam Ape ar sirsnīgiem pilsētas 

svētkiem atzīmēs savu 88. jubileju “Mans Skolas ie
las stāsts”, atzīmējot gan Dāvim Ozoliņam 160., gan 
baronam Delvigam 165. jubileju, gan izpētot Apes 
arodskolas vēsturi un tās cilvēkus un izzinot Skolas 

http://www.karsava.lv
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ielu, kura ir no
zīmīgākā pilsē
tas iela, bagāta 
ar senu vēsturi 
un stāstiem.

P a s ā k u m u 
p r o g r a m m a 
skatāma šeit: 

http://www.apesnovads.lv/2016/08/apes-pil
setas-svetki/.

Piektdienai, 26. augustam, dots nosaukums “Ie-
tērp savu ielu svētku rotā!” – gan Skolas ielas 
māju iedzīvotāji, gan ģimenes, gan izglītības iestā
des, gan darba kolēģi, gan amatierkolektīvi kopā ar 
Apes floristēm tiek aicināti pielikt savu artavu, lai 
sapostu Skolas ielu, izrotājot Delvigu laikā iestādī
tos ozolus. Plkst. 18 būs svētbrīdis baznīcā, bet pēc 
tam – koncerts “Nāc blakus man!”.

Sestdien, 27. augustā, tiks izstāstīts “Mans Skolas 
ielas stāsts”. Ikviens interesents varēs piestāt Sko

las ielas tālākajā pusē – Apes arodskolas teritorijā –, 
kur vērs durvis bijušās arodskolas ēkām. Apē dzīvo
jošie arodskolas darbinieki aicina bijušos darbinie
kus un absolventus uz tikšanos, lai kopīgi atminē
tos un izstāstītu savus skolas stāstus. Pusdienlaikā 
paredzēta Apes iedzīvotāju, ciemiņu, arodu parāde 
pa Skolas ielu. Pēc tam notiks Bērnu stunda, Apes 
novada mazo iedzīvotāju sveikšana un otrie Mazu
ļu rāpošanas svētki, ko papildinās muzikāla izrādīte 
“Bizbizmāsiņa”. Svētki turpināsies ar folkloras ko
pas “Mare” koncertu, Apes novada kūku cepēju 
kūku degustāciju, erudīcijas spēli “Prāta laborato
rijas vasaras spēle”, izrādi “Salidojums” un svētku 
balli. Visas dienas garumā norisināsies mājražotāju 
un amatnieku tirdziņš, būs atvērtas izstādes, notiks 
dažādas aktivitātes bērnu rotaļu laukumā un spor
ta pasākumi.

Svētdien, 28. augustā, pie Dāvja Ozoliņa Apes vi
dusskolas paredzēta rakstnieces, dzejnieces, proza
iķes un tulkotājas Elīnas Zālītes atjaunotās skulptū
ras atklāšanas ceremonija un kapusvētki.

Vērmanes dārzā Rīgā iepazīstinās ar 
aktuāliem darba piedāvājumiem

27. augustā plkst. 11–17 Vērmanes dārzā notiks 
pasākums “Vakanču karuselis”, kurā Nodarbinā
tības valsts aģentūra informēs par nodarbinātības 
iespējām trešo valstu pilsoņiem un citiem intere
sentiem, savukārt Rīgas domes Labklājības depar
tamenta pārstāvji stāstīs par dažādu sociālo pakal
pojumu un atbalsta iespējām.

Pasākumā piedalīsies arī vairāki komersanti un dar
ba devēji, kuri iepazīstinās ar savu uzņēmumu dar
ba piedāvājumiem un vakancēm. Informatīvās die

nas apmeklētāji varēs saņemt arī bezmaksas kon
sultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem 
no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” praktiķiem.

Lai informētu Latvijā dzīvojošos citu valstu pilsoņus 
par tiem pieejamajiem informatīvajiem integrāci
jas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultū
ru un tradīcijām, Vērmanes dārzā projekta “Infor
mācijas centrs imigrantiem” gaitā arī notiks Infor
matīvā diena un dažādu tautību kopienu koncerts.

Papildinformācija šeit: https://www.riga.lv/
lv/news/27-augusta-vermanes-darza-notiks-
%E2%80%9Cvakancu-karuselis?9389.

Piena, maizes un medus svētki Jelgavā

27. augustā Jelgavā ar plašu pasākumu programmu 
tiks svinēti gadskārtējie Piena, maizes un medus 
svētki, bet Lielupē norisināsies Eiropā lielākā piena 
paku laivu regate.

Piena, maizes un medus svētkos Jelgavā pulcēsies šo 
produktu meistari un ražotāji, kas aicinās piedalīties 
degustācijās, konkursos, dažādās darbnīcās, kā arī 
baudīt koncertus un just līdzi “Baltā piena paku laivu 
regates” dalībniekiem. Latvijas Zaļais punkts aicina 
piedalīties fotoorientēšanās sacensībās “Šķirošanas 

http://www.apesnovads.lv/2016/08/apes-pilsetas-svetki/
http://www.apesnovads.lv/2016/08/apes-pilsetas-svetki/
http://www.apesnovads.lv/2016/08/apes-pilsetas-svetkos-ipasa-prata-laboratorijas-vasaras-spele/
http://www.apesnovads.lv/2016/08/apes-pilsetas-svetkos-ipasa-prata-laboratorijas-vasaras-spele/
https://www.riga.lv/lv/news/27-augusta-vermanes-darza-notiks-%E2%80%9Cvakancu-karuselis?9389
https://www.riga.lv/lv/news/27-augusta-vermanes-darza-notiks-%E2%80%9Cvakancu-karuselis?9389
https://www.riga.lv/lv/news/27-augusta-vermanes-darza-notiks-%E2%80%9Cvakancu-karuselis?9389
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skrējiens Jelgavā”, 
bet tautas lietišķās 
mākslas studijas 
“Dzilna” teltī ik
viens varēs pievie
noties un atbalstīt 
iesākto darbu, kura 
mērķis ir izšūt Lat

vijas dārguma – himnas – vārdus uz audekla līdz Lat
vijas simtās jubilejas svinībām. Darbosies arī radošā 
darbnīca, kurā bērni gleznos un izkrāsos dažādus 
zvērus. Latvijas Maiznieku biedrība aicina bērnus un 
vecākus iesaistīties izzinošās un izglītojošās aktivitā
tēs, lai iepazītu graudaugus un produktus no tiem, 
minētu mīklas par maizi un uzzīmētu kadrus animā
cijas filmai “Cepu, cepu kukulīti”.

Svētku centrālais notikums un noteikti viens no 
jautrākajiem pasākumiem būs “Baltā piena paku 
laivu regate”, kas Lielupes ūdeņos pulcēs drosmī
gākos kuģotājus. Laurus plūks ne tikai ātrākā laiva, 
žūrija novērtēs arī radošās idejas un tehniskos ri
sinājumus. Vērtēšana notiks sešās nominācijās: 
“Oriģinālākā laiva”, “Visatraktīvākā komanda”, 
“Inovatīvākā laiva”, “Treknākais piena plosts”, “Pil
nīgs sviests” un ātrākā laiva. Vakarā jelgavnieki un 
Jelgavas viesi aicināti doties uz Pasta salu, kur līdz 
pusnaktij notiks dažādi koncerti. Tie, kuriem nebūs 
iespēja regati apmeklēt klātienē, varēs tai sekot lī
dzi “LMT straumē”.

Plašāka informācija šeit: http://www.festivali.jelga
va.lv/pienapakulaivuregate/index.html.

Beverīnas novada svētki

27. augustā Brenguļu centrā notiks Beverīnas no
vada svētki. Novada iedzīvotāji un citi svētku dalīb
nieki tiek aicināti piedalīties aktivitātēs visas dienas 

garumā! Būs iespējams aplūkot fotoizstādi, pieda
līties dažādās sporta disciplīnās un radošās darbnī
cās, kā arī apmeklēt bērnu vokālās studijas un Dai
les teātra aktieru ansambļu koncertus, bet vakarā 
svētkus noslēgs zaļumballe kopā ar grupu “Zeļļi”.

http://www.festivali.jelgava.lv/pienapakulaivuregate/index.html
http://www.festivali.jelgava.lv/pienapakulaivuregate/index.html
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Kandavas novada Zemītes pagasta svētki

27. augustā visi Zemītes pagastam “piederīgie” un 
ieinteresētie tiek aicināti uz Zemītes pagasta svēt

kiem, ko papildinās sporta svētki, koncerts un balle.

Vairāk šeit: http://www.kandavaskultura.
lv/?o=3147.

Līvu tauta aicina uz sportiskām 
aktivitātēm un atpūtu ģimenes lokā

27. augustā Amatas novada Līvu ciems aicina gan 
lielus, gan mazus nodoties sportiskām aktivitātēm 
un vienkārši atpūsties ģimenes un draugu lokā. 
Sporta un atpūtas svētki Amatas novada Līvos no
tiek jau trešo gadu, un katru gadu pasākuma orga
nizators – Amatas novada pašvaldība – apmeklētā
jiem piedāvā ko jaunu, arī šogad.

Viens no jauninājumiem ir viduslaiku sporta spēles 
“Līvu tautas turnīrs”. Jaunums ir arī atlētiskās vin
grošanas sacensības, kurās noteiks spēcīgāko vīru 
un sievu. Svētku laikā notiks arī jau par tradīciju 

kļuvušie turnīri “Līvu kauss ielu florbolā 3 pret 3” 
un “Līvu kauss pludmales volejbolā”, kur piedalās 
gan amatieri, gan profesionāļi.

Pasākuma atklāšanā ar saviem paraugdemonstrē
jumiem apmeklētājus priecēs “Street Warriors” 
ielu vingrotāji. Būs padomāts arī par pašiem ma
zākajiem apmeklētājiem, kuri varēs radoši darbo
ties jauniešu organizācijas “Nītaureņi” darbnīcās, 
doties izjādēs ar “Sesīļu ponijiem” vai laiski priecā
ties piepūšamajās atrakcijās. Visas dienas garumā 
darbosies āra kafejnīca un svētku tirdziņš. Dienas 
izskaņā visi aicināti uz zaļumballi.

Plašāka informācija pieejama: www.amata.lv.

Folkloras festivāls “Pa saulei” Saulkrastos 27. augustā Saulkrastos notiks 5. folkloras festivāls 
“Pa saulei”, kad Saulkrastu folkloras kopa “Dvīga” 
sagaidīs ciemos folkloristus no Salacgrīvas, Pilte
nes, Vectilžas, Olaines, Lēdurgas, Codes, Saldus, 
Carnikavas, Smārdes, Slampes un Strenčiem.

Dienas garumā sabraukušie viesi muzicēs vairākās 
novada vietās, bet vakarā plkst. 19 Saules lauku
mā paredzēts festivāla noslēguma koncerts, plkst. 

http://www.kandavaskultura.lv/?o=3147
http://www.kandavaskultura.lv/?o=3147
http://www.kandavaskultura.lv/?o=3147
http://www.kandavaskultura.lv/?o=3147
http://www.amata.lv
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21 – došanās uz jūrmalu un uguns rituāls Baltijas 
jūras valstu Senās uguns nakts akcijā sadarbībā ar 

SIA “Faville”. Pēc tam visi aicināti uz latviskiem dan
čiem Saules laukumā.

Senās uguns nakts Dundagas novadā

Augusta pēdējās sestdienas vakars Baltijas jū
ras piekrastes ļaudis apvieno Senās uguns naktī. 
27. augustā Senās uguns nakti atzīmēs arī Dunda
gas novadā.

Turpinot aizsākto tradīciju, Senās uguns nakts pa
sākumu iesāks stafetes skrējiens “Sirdspuksti jūrai” 
no Dundagas robežas zīmes līdz Kolkai (55 km). Uz 
skrējēju sagaidīšanu un ugunskura iedegšanu Kol
kā pie tautas nama plkst. 21 aicināts ikviens, kurš 
vēlas ar savu attieksmi izrādīt cieņu jūrai un pie tās 
dzīvojošajiem. Pēc tam – grupas “Tumsa” koncerts.

Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā
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Motofestivāls Grobiņā
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17. Balvu kamermūzikas festivāls



21

Koncertprogrammā Lūznavā savīsies 
koncertkokles un baroka vijole

27. augustā plkst. 15 Rēzeknes novada Lūznavas 
muižas Sarkanajā zālē vienā mūzikas programmā 
savīsies te vēl nedzirdēts salikums – baroka mūzika 
un koncertkokles, kuru saskaņu rotās baroka vijole. 
Koncertprogrammu “Baroka pērļu virkne” izspēlēs 
kokļu ansamblis “Kārta” un baroka vijolniece Lās
ma Meldere-Šestakova.

Plašāka informācija Lūznavas muižas mājasla
pā http://luznavasmuiza.lv vai Facebook profilā 
http://facebook.com/luznavasmuiza.

“Ar veļiku pa Aglyunu 2016” 27. augustā Aglonas novada biedrība “Neaizmirstu
le” un Aglonas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa 
“Velomīļi” aicina ciemos uz Aglonu velobraucējus.

Pasākumā “Ar veļiku pa Aglyunu 2016” ikviens var 
piedalīties veloparādē pa Aglonas ielām, marato
nā – tautas trases distancē (15 km), sporta trasē 
(velobraucējiem ar pieredzi – 30 km), mazie velo
braucēji savus spēkus var izmēģināt šķēršļu joslas 
pārvarēšanā, kā arī sacensties kombinētajā stafetē 
(peldēšana, airēšana, velotriāls). Velodienas izska
ņā tiks sumināti uzvarētāji, mazi un lieli veiksmīgā
kie velopedāļu minēji. Pēc tam – “Karters” koman
das velošovs un zaļumballe līdz pat rītausmai.

http://www.luznavasmuiza.lv/
https://www.facebook.com/luznavasmuiza
http://www.aglona.lv/wp-content/uploads/2016/07/Copy-of-afisha_veliki.jpg
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Starptautiskas sacensības jātnieku sportā Kocēnos

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/zirgaudzetavakoceninotiksstarptautiskassacensibasjatniekusporta
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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

Dāliju svētki Vaidavā

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

Ziņas sagatavojušas: Zane Auškāpa, Inese Krivmane, Ilze Ērmane, Mārtiņš Vilemsons, Lelde Vilka, Indra 
Paseka, Marita Kurčanova, Rita Šubeniece, Inga Drele, Tatjana Komare un Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestāde “Kultūra”

Apkopojusi Gunta Klismeta

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

