
2017. gada 15.–21. maijs

Nr. 17

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
LPS pārstāvniecībā Briselē
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Novadu un pilsētu vēstis

Izpilddirektori Pāvilostā tiek sagatavoti 
vēlēšanām

Pāvilosta ir viena no retajām pilsētām, kurai ir sava 
oficiāli apstiprināta himna: to 1999. gadā radījuši 

divi autori “ar vārdu” – iedzimtais Uldis Marhilēvičs 
un Guntars Račs. Pašsaprotami, ka Latvijas Pašval-
dību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) izbrauku-
ma sēde Pāvilostas novadā 12. maijā tika atklāta, 
kājās stāvot un meiteņu ansamblim izjusti dziedot 

AKTUALITĀTES

Attēlā: (no labās) Pāvilostas novada izpilddirektors Alfrēds Magone, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, LPIA 
priekšsēdētāja vietnieks Rūjienas novada izpilddirektors Ivo Virsis (viņam šīs bija sēdes “vadonības kristības”) un LPS 
padomniece Sniedze Sproģe.
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par vietu, kuru “nekādi vēji neizputinās”.

U. Kristapsons izpilddirektorus apsveica pavisam 
neparasta iemesla sakarā: “Tā ir laime, ka jūs kat-
ru mēnesi varat satikties, ikreiz citā vietā, pārrunāt 
problēmas. Dalīta bēda jau vairs ir tikai pusbēda. 
Katrā vietā ir ko apskatīt, ieraudzīt, nošpikot un 
pārnest uz savu pašvaldību. Tikšanās sevišķi svarī-
ga tagad, kad līdz pašvaldību vēlēšanām vairs tikai 
trīs nedēļas. Jūs gan neesat politiķi, bet darītāji. 
Taču, ja jaunievēlētie politiķi pieņems aplamus lē-
mumus, jums būs grūti tos izpildīt. Es ceru, ka cilvē-
ki neuzķersies uz tukšiem solījumiem, bet jaunajās 
domēs ievēlēs darītājus, ar viņiem jums kā darītā-
jiem strādāt būs viegli. Novēlu pēc 3. jūnija pamos-
ties visiem savā vietā. Lai būtu stabilitāte, kas nes-
tu mieru! Pāvilosta ir tā vieta, kurā iemīlas un kurā 
gribas atgriezties. Lai tāda vēlēšanās rastos arī šīs 
sanāksmes dalībniekiem!”

Uldis Kristapsons ievaduzrunu turpināja, iepazīsti-
not ar Pāvilostas novadu. Skaitļus un faktus atra-
dīsiet prezentācijā un plašākā izvērsumā žurnālā 
“Logs”. Šoreiz tikai par neparastāko. Novads, kura 
sastāvā ir Pāvilostas pilsēta, kā arī Sakas un Vērga
les pagasts, aizņem 515 km2, un tā teritorijas lielā-
ko daļu klāj meži. Novads lepojas un vienlaikus rai-
zējas par 46 km garo jūras robežu, jo jūra diemžēl 
izskalo daudz gružu, daļu atkritumu atstāj negod-
prātīgie atpūtnieki, radot pašvaldībai papildrūpes. 
Iedzīvotāju skaits ir sarucis līdz 2894 (pilsētā to jūt 
mazāk, laukos vairāk). Daudzviet vairs nav vienīgā 
veikala, novadā ir tikai divas skolas un divi bērnu-
dārzi, ne visur kursē satiksmes autobuss, toties un 
tieši tāpēc novadā darbojas septiņas bibliotēkas! 
U. Kristapsons ir pārliecināts, ka pašreizējā situācijā 
tieši bibliotēka ir nozīmīga kā vieta, kur ļaudīm sa-
tikties. Ievērības cienīgu vērtējumu priekšsēdētājs 
veltīja arī “nevaldāmajiem un darbīgajiem pensio-
nāriem”.

Tomēr novadam ir vēl kāds pamats lepnumam: līdz 
2017. gadam tā kredītportfelis bijis nulle! Tagad 
gan nāksies aizņemties, lai segtu 10% līdzfinan-
sējumu Dienvidu un Ziemeļu mola pagarināšanai. 
Pāvilosta ir vienīgā mazā osta rietumu piekrastē, 
kur rosās zvejnieki, un viena no mazajām ostām 
Baltijas jūrā, kur tiek īstenots starptautisks ostas 
modernizācijas projekts. Daudzu valstu jahtām šis 
vietvārds jau tagad ir zināms. Rosība jūtama arī 
muzeja tuvumā, jo brīnišķīgajā namiņā bagātajiem 
materiāliem par senajiem arodiem un darba rī-
kiem, par padomijas noslēgtības gadiem piekrastes 
zonā jau sen kļuvis par šauru. Par to novada apska-

tes laikā pārliecinājās arī ciemiņi. Toties, atbraucot 
pēc kāda laika, viesi varēs ne tikai aizsoļot tālu jūrā 
pa pagarinātajiem moliem, bet arī novērtēt iecerē-
to promenādi līdz jūrai. 

“Pāvilosta – vilnī uz augšu!” – šo iedzīvotāju rosi-
nāto saukli novada dome apstiprināja pirms gada. 
Ulda Kristapsona stāstītais liek ticēt, ka tieši tā arī 
būs.

Sanāksme notika tādā kā “minējumu un neziņas” 
laikā pirms vēlēšanām. Izpilddirektori šo notikumu 
sagaidīs “pilnā bruņojumā”, jo sanāksmes temats 
bija daudzrunīgs un ietilpīgs: “Kā mierīgi pārdzīvot 
vēlēšanu laiku un noturēt mieru pašvaldībā?”. Psi-
hoterapeits Ansis Jurģis Stabiņģis skaidroja stresa 
pārvaldīšanas mākslu. To prezentācijā neatradīsiet, 
jo saistošā saruna ar zālē sēdošajiem viegli un artis-
tiski ritēja “tiešsaistē”, tāpēc to iesakām noskatīties 
sēdes videoierakstā. Katram saprotamo situāciju 
analīze vedināja zālē sēdošos jautāt, diskutēt un, 
cerams, arī kaut ko ielāgot. Katram gadījumam.

Katram gadījumam svarīgi bija arī noklausīties kolē-
ģa LPIA Valdes locekļa, Jēkabpils pilsētas domes iz-
pilddirektora Guntara Goguļa padomus, apkopojot 
izpilddirektoru tiesību aspektus, kas ietverti Darba 
un Pašvaldību likumā. “Apkārt, protams, ir emocio-
nālais fons. Tas jauc prātus. Izpilddirektoram jāpie-
rāda, jāatgādina, ka esam uzticami, nepieciešami. 
Mēs motivējam darbiniekus, mums pašiem jābūt 
gudriem un ar savu godprātīgo darbu jāpierāda, 
ka esam vajadzīgi!” Lai to atbilstoši novērtē jaunā 
sasaukuma deputāti!

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 
Jana Bunkus skaidroja, kā rīkoties krīzes situācijās 
un kāda ir sabiedrisko attiecību loma starpinstitu-
cionālajā sadarbībā. Šis temats gan skāra plašāku 
jautājumu loku, kuru skatiet prezentācijā, tomēr 
ieteikumi izpilddirektoriem deva papildu nodroši-
nājumu iespējamas krīzes situācijai arī savas paš-
valdības tuvākajā nākotnē.

Padomiem un laba vēlējumiem bruņoti, sanāksmes 
dalībnieki sēdās autobusos un apceļoja mājinieku 
ieplānotos objektus – jau minēto Pāvilostas novad-
pētniecības muzeju (aizrautīgās stāstnieces muze-
ja vadītājas Irinas Kurčanovas pavadībā), jūru, kas 
tobrīd bija iemantojusi fantastiski zaļganu tonalitā-
ti, uzkāpa 38 m augstajā Akmensraga (Akmeņraga) 
bākā un “Ievlejās” apciemoja novada slaveno mai-
zes cepēju Agitu Pētersoni, kura pēc vecmāmiņas 
receptes cep gardu rudzu saldskābmaizi. Paldies 
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visiem novada ļaudīm un abiem “mājastēviem” par 
saulainās dienas iespaidiem!

9. jūnijā, kad vēlēšanas jau būs aizvadītas, izpilddi-
rektori vēl līdzšinējā sastāvā tiksies “sezonas” no
slēguma sanāksmē Preiļos. Temats gan būs smags, 
bet ļoti vajadzīgs: vienotas izpratnes veidošana ar 
Valsts kontroli. Preiļos tiek gaidīti arī senie cīņu-
biedri – Čehijas izpilddirektoru delegācija un, ie-

spējams, arī Lielbritānijas kolēģis.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/profesionalasapvienibas/izpilddi-
rektoruasociacija/3619latvijaspasvaldibuizpild-
direktoruasociacijassanaksmemaija. Prezentāci-
jas – LPS komiteju portālā.

Daina Oliņa

Atskats uz Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienības Valdes sēdi

10. maijā Jūrmalā notika Latvijas Piekrastes pašval-
dību apvienības (LPPA) Valdes sēde. Valde izskatī-
ja vairākus būtiskus jautājumus, ka arī uzklausīja 
informāciju. Tika nolemts apvienības gada sapulci 
rīkot Jūrmalā oktobra beigās. Tajā tiks vēlēts jauns 
priekšsēdētājs un Valde un izvērtēta Piekrastes pa-
matnostādņu (2011) un Piekrastes publiskās infra-
struktūras tematiskā plānojuma (2016) īstenošana. 
LPPA Valde norādīja, ka jāaktivizē prasība atvērt 
Aizsargjoslu likumu.

Tika pārrunāts piekrastes apsaimniekošanas un fi-
nansēšanas jautājums, kas saistīts ar VARAM vēlmi 

autotransporta pārvietošanās un stāvēšanas kon-
troli Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsarg-
joslā nodot pašvaldību pārraudzībā. Valde nolēma 
jautājumu par finansējumu turpināt aktualizēt, ne-
uzņemties nekādas jaunas funkcijas, kas prasa re-
sursus, kā arī norādīja, ka vides institūcijām jābūt 
aktīvākām krasta kāpas aizsargjoslas uzraudzībā. 

Plašāku aprakstu lasiet LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/profesionalasapvienibas/piekras-
tespasvaldibuapvieniba/3638atskatsuzlatvijas
piekrastespasvaldibuapvienibasvaldessedi.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde un 
projekta “CITYnvest” seminārs

10. maijā notika LPS Tehnisko problēmu komitejas 
sēde un projekta “CITYnvest” seminārs “Inovatīvie 
finanšu mehānismi energoefektivitātes projektiem 

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3619-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-maija
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3619-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-maija
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3619-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-maija
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3619-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-maija
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/3638-atskats-uz-latvijas-piekrastes-pasvaldibu-apvienibas-valdes-sedi
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/3638-atskats-uz-latvijas-piekrastes-pasvaldibu-apvienibas-valdes-sedi
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/3638-atskats-uz-latvijas-piekrastes-pasvaldibu-apvienibas-valdes-sedi
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/3638-atskats-uz-latvijas-piekrastes-pasvaldibu-apvienibas-valdes-sedi
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Latvijā”, kurā tika runāts par “CITYnvest” projekta 
aktualitātēm, valsts lomu un atbalstu ēku energo-
efektivitātes celšanā (attīstības finanšu institūcijas 
ALTUM loma), pašvaldības lomu energoefektivitā-
tes veicināšanā u.c.

Plašāku ieskatu seminārā iegūsiet, noskatoties vi-
deoierakstu: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvi-
deoarhivs/videoarhivs/3629tehniskoproblemu
komitejassedeunprojektacitynvestseminars.

Videokonferencē skaidro interneta 
mājaslapu pieejamību un vieglo valodu 
pašvaldību mājaslapās

11. maijā LPS notika videokonference par interneta 
mājaslapu pieejamību un vieglo valodu pašvaldību 
mājaslapās. Tika sniegti daudzi praktiski padomi, 
kā pareizi veidot sadaļu Viegli lasīt un rakstīt tek
stus vieglajā valodā.

Videokonferencē piedalījās apvienības “Apeirons” 
Valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis un projektu va-
dītāja Daina Cālīte-Bordāne.

Videokonferences videoieraksts un prezentācijas 
pieejamas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/
lv/tiesraidesvideoarhivs/videoarhivs/3635video-
konferenceparinternetamajaslapupieejamibu
unvieglovalodupasvaldibumajaslapas.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS un Tieslietu ministrijas ikgadējās 
sarunās pārrunā paveikto un tālāko rīcību

13. maijā notika LPS un Tieslietu ministrijas (TM) 
ikgadējās sarunas. No LPS puses sarunas vadīja 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, no TM puses – 
valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Gan A. Jaunsleinis, gan R. Kronbergs sarunu ievadā 
pateicās par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, par ko 
liecinot daudzi kopīgi atrisinātie jautājumi.

Apmēram trešdaļa sarunu laika tika veltīta, lai iz-
vērtētu 2016. gada sarunu izpildi: daļa no proto-
kolā fiksētajiem TM darbiem ir izpildīti, daļa vēl 
darāma.

Plašāku aprakstu lasiet LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632latvijaspasvaldibu

savienibasuntieslietuministrijasikgadejassaru-
nasparrunapaveiktountalakoricibu.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3635-videokonference-par-interneta-majas-lapu-pieejamibu-un-vieglo-valodu-pasvaldibu-majas-lapas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3635-videokonference-par-interneta-majas-lapu-pieejamibu-un-vieglo-valodu-pasvaldibu-majas-lapas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3635-videokonference-par-interneta-majas-lapu-pieejamibu-un-vieglo-valodu-pasvaldibu-majas-lapas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3635-videokonference-par-interneta-majas-lapu-pieejamibu-un-vieglo-valodu-pasvaldibu-majas-lapas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas-parruna-paveikto-un-talako-ricibu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas-parruna-paveikto-un-talako-ricibu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas-parruna-paveikto-un-talako-ricibu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas-parruna-paveikto-un-talako-ricibu
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LPS Domes ārkārtas sēdes videoieraksti

Vēlamies informēt, ka LPS YouTube kanālā ir ie-
vietoti 26. aprīlī notikušās LPS Domes ārkārtas sē-

des videoieraksti. Tie pieejami šeit: https://www.
youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJz-
r8esWw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 16. maijā plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas 
gaita un Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projekts “PROTI UN DARI!”.

Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus 
politikas departamenta direktors

Daina Sproģe, Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-
ras direktore

Raitis Imša, IZM Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras Struktūrfondu daļas vadītājs

2. Par informatīvo ziņojumu “Par vispārīgās izglī-
tības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionē-
šanās vecuma sasniegšanas un līdz priekšlaicī-
gas pensionēšanās vecumam pašvaldību dibinā-
to skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā 
zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveidi”.

Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direk-
tora vietniece pieaugušo izglītības jomā

Komitejas sēdi būs iespējams vērot tiešraidē LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideo-
arhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Uzņēmējdarbības diskusija par klastera 
darbību Norvēģijas Bergenas pašvaldībā 
un klasteriem pārtikas nozarē Latvijā

Diskusija notiks 18. maijā plkst. 10–13 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Šī diskusija turpina jau iesākto tēmu: kā panākt 
līdzsvarotu un konkurētspējīgu reģionu attīstību, 
un kāda ir pašvaldības loma ekonomikas transfor-
mācijā, kā arī: ja Latvijas laukos dzīvo 30% un lauk-
saimniecībā ir nodarbināti 13,2% valsts iedzīvotāju, 
no kuriem tikai daļa ir nodarbināta ar pilnu slodzi 
un saražo 4,1% no IKP, tad kāda iespēja orientēties 
uz augstākas pievienotās vērtības produktu ražoša-
nu.

Šajā diskusijā pieskarsimies praktiskiem piemē-

riem, kā strādā klasteri Bergenas pašvaldībā (Nor-
vēģijas pieredze), kā darbojas klasteri pārtikas no-
zarē Latvijā un kāda ir klasteru biedru sadarbība, 
uzticēšanās un inovācijas formula.

Diskusijas darba kārtība: 

1. LPS par klasteriem un reģionālo attīstību

Andra Feldmane, LPS uzņēmējdarbības padomnie-
ce 

2. Norvēģijas Bergenas pašvaldības pieredze un 
ieteikumi (Skype)

Tūne Hartveta, “Invest in Bergen” projektu vadītāja

3. Pārtikas asociācijas klasteris un pārtikas kom-
petences centra sniegtās iespējas

Ināra Šure, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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4. Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 
klastera piemērs 

Kristaps Ročāns, Vidzemes plānošanas reģiona pro-
jektu vadītājs, biedrības “Latvijas augstvērtīgas un 
veselīgas pārtikas klasteris” Valdes loceklis

Arta Kronberga, vadošā pētniece, Dr. agr., Vides ri-
sinājumu institūts un Agroresursu un ekonomikas 
institūts

5. Diskusija

Semināra norisi būs iespējams vērot tiešraidē LPS 
interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvi-
deoarhivs/tiesraide/. Tiešraides laikā varēs uzdot jau-
tājumus, sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS rīko pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu semināru

Seminārs notiks 18. un 19. maijā Bauskā, Bauskas 
pilī, Pilskalnā.

Seminārā plaši tiks apskatītas aktuālākās sabiedris-
ko attiecību tēmas un risināti svarīgākie jautājumi 
veiksmīgākas komunikācijas veidošanai pašvaldī-

bās. 

Divu dienu semināra dienaskārtība pieejama 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3567lpspasvaldibusabiedriskoattiecibuspe-
cialistuseminarsbauska.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS un Labklājības ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiks 23. maijā plkst. 14–17 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

13.45–14.00 Reģistrēšanās

14.00–14.10 Labklājības ministra un LPS priekšsē-

ža uzrunas

14.10–14.40 1. Deinstitucionalizācijas process 

Latvijā: virzība un izaicinājumi

14.40–15.10 2. Projekta “Profesionālā sociālā dar-
ba attīstība pašvaldībās” norise

15.10–15.30 Kafijas pauze

15.30–16.00 3. Plāns minimālā atbalsta līmeņa 

sistēmas pilnveidošanai

16.00–16.30 4. Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā par administratīvo atbil-
dību sociālo pakalpojumu sniedzējiem

16.30–17.00 5. Nepilngadīgo personu atbalsta in-
formācijas sistēmas datu ievades un aktualizēšanas 
izaicinājumi

17.00–17.10 Sarunu noslēgums. Pieņemto vie-
nošanos un lēmumu apkopojums.

Dalībai jāreģistrējas līdz 19. maija darbdienas bei-
gām, izmantojot saiti http://www.lps.lv/lv/zinas/
notikumukalendars/11361latvijaspasvaldibu
savienibasunlabklajibasministrijasikgadejassa-
runas.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-bauska
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-bauska
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-bauska
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1136-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1136-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1136-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1136-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
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Vai Eiropas Savienībā iezvanījies 
trauksmes zvans?

11.–12. maija Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā 
Eiropas Komisijas viceprezidents darbvietu, izaug-
smes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos 
Jirki Katainens debatēs par Eiropas Savienības nā-
kotni aicināja RK locekļus aktīvi iesaistīties saiknes 
veidošanā starp iedzīvotāju gaidām un iespējām, 
ko Eiropa spēj sniegt.

“Es gaidu Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
idejas un prioritātes Eiropas Savienības turpmākai 
attīstībai. Tās veidos nopietnu mūsu kopīgās atbil-
des daļu,” uzsvēra Katainens.

Vairākas idejas tika izteiktas arī plenārsesijā notiku-
šajā Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības gru-
pas sēdē. Tajā Latvijas delegācijas RK loceklis Rīgas 
domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais 
norādīja, ka politiķiem jāmēģina strādāt tā, lai lē-
mumu pieņemšana būtu atbildīga un institūciju pa-
stāvēšana nebūtu pašmērķis. “Iedzīvotāju viedoklis 
jāņem vērā, lai Eiropas Savienība būtu visu dalīb-
valstu iedzīvotājus kā Eiropas Savienības pilsoņus 

vienojošs mērķis un līdzeklis. Visi pieci piedāvātie 
scenāriji Eiropas nākotnei līdz 2025. gadam vērsti 
uz Eiropas Savienības stiprināšanu, taču to īsteno-
šanai būtiski konsultēties ar iedzīvotājiem, lai šis 
viedoklis kļūtu par vairākuma viedokli. Tāpat visos 
scenārijos būtu jārisina arī tādi jautājumi kā, pie-
mēram, Brexit, prezidenta vēlēšanas Francijā, na-
cionālisma un populisma izpausmes daudzviet Ei-
ropā, kā arī Krievijas ietekme,” savu vērtējumu par 
Eiropas nākotni pauda Turlais.

Reģionu komitejas 123. plenārsesijā Latvijas dele-
gāciju Reģionu komitejā pārstāvēja delegācijas va-
dītājs Andris Jaunsleinis, Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Mālpils novada do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, 
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dai-
nis Turlais un Pārgaujas novada domes priekšsēdē-
tājs Hardijs Vents. Ar plenārsesijas dokumentiem 
var iepazīties Reģionu komitejas mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2128055&meetingSessionId=2158591
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Informatīvais seminārs par ESF projektu 
“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”

23. un 24. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) aicina pašvaldību pārstāvjus apmeklēt infor-
matīvu semināru Rīgā par ESF projekta “Nodarbi-
nāto personu profesionālās kompetences pilnvei-
de” īstenošanu.

Seminārā aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji – 
pašvaldību vadītāji, projekta vadītāji, potenciālie 
pieaugušo izglītības koordinatori un citi interesenti.

VIAA informēs par projektā plānotajām darbībām, 

pašvaldību lomu un uzdevumiem projekta īsteno-
šanā, tai skaitā par pieaugušo izglītības koordinato-
ru darbu, to līdzfinansēšanas kārtību un sadarbības 
līgumu slēgšanas procesu.

Seminārs notiks 23. un 24. maijā plkst. 11–13 Rīgā, 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1, 5. stāvā.

Dienas kārtība: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_
izglitiba/jaunumi/?text_id=39403.

Līdz 16. maijam lūgums par savu ierašanos vai ne-
ierašanos informēt, nosūtot informāciju uz epasta 
adresi kristine.logina@viaa.gov.lv un norādot kon-
krētu semināra datumu, kuru plānots apmeklēt.

“Lauku ceļotājs” aicina uz akciju “Atvērtās 
dienas laukos”!

“Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Lietuvas tūrisma 
asociāciju “Atostogos kaime” aicina uz akciju “At-
vērtās dienas laukos”, kas notiks 27.–28. maijā. 
Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. 
Abās valstīs akcijā apvienojušās 180 lauku tūrisma 
saimniecības, kas šajās divās dienās apmeklētājiem 
sarūpējušas īpašus pārsteigumus un akcijas piedā-
vājumus.

Līdz ar akciju tiek uzsākta vasaras tūrisma un ražo-
šanas sezona. Visi interesenti, klienti, kaimiņi un 
vienkārši zinātkārie aicināti doties uz saimniecībām 
un iepazīties ar to bagātīgo piedāvājumu – ierau-

dzīt, nogaršot, sadzirdēt! Šajās divās dienās vēla-
mies īpaši popularizēt laukus un laukos audzētus, 
ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus. 
Ceram ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotā-
jus doties prom no pilsētas un iepazīt lauku dzīvi, 
nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no 
kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus pro-
duktus, kā arī izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var 
piedzīvot laukos.

Akcijas saimniecību piedāvājumu meklējiet akci-
jas mājaslapā www.celotajs.lv/atvertasdienas. No 
15. maija drukātu akcijas karti ar saimniecību kon-
taktiem varat saņemt “Lauku ceļotāja” birojā, no-
vadu tūrisma informācijas centros un DUS “Circle 
K” visā Latvijā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Praktiskā konference “Krustpunktā – 
daba. Atbildība un vīzijas”

18. maijā plkst. 14 Latvijas Universitātes Dabas-
zinātņu akadēmiskajā centrā notiks Dabas aizsar-
dzības pārvaldes sadarbībā ar Latvijas Universitāti 
rīkota praktiskā konference “Krustpunktā – daba. 
Atbildība un vīzijas” un tiks atklāta Rāznas Nacio-
nālā parka desmitgadei veltīta Andra Eglīša fotoiz-
stāde.

Praktiskajā konferencē eksperti īpašu uzmanību 
pievērsīs dabas vērtību saglabāšanai un ekosis-
tēmu līdzsvarotu attiecību veidošanai, detalizēti 
izvēršot projektā “Latvijas ilgtspējas dimensijas – 
izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ieski-
cētās problēmas.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3639praktiskakonferencekrustpun-
ktadabaatbildibaunvizijas.

http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/?text_id=39403
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/?text_id=39403
http://www.celotajs.lv/atvertasdienas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3639-praktiska-konference-krustpunkta-daba-atbildiba-un-vizijas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3639-praktiska-konference-krustpunkta-daba-atbildiba-un-vizijas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3639-praktiska-konference-krustpunkta-daba-atbildiba-un-vizijas
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19. Rīgas sociālās sistēmas darbinieku 
konference

Rīgas domes Labklājības departaments aicina uz 
19. Rīgas sociālās sistēmas darbinieku konferenci 

“Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitā-
tes” 19. maijā plkst. 10–15 Pasaules tirdzniecības 
centrā (Elizabetes ielā 2, Konferenču zālē).

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Turpinās pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas 
attīstības nedēļai 2017

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā 
norisināsies jau trešā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības 
nedēļa, kas sniegs iespēju ikvienam interesentam 
un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību 
vērstas aktivitātes un pasākumus, kā arī izcelt savu 

ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzī-
to ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Aicinām pieteikt jūsu īstenoto projektu un ideju 
publicitātes pasākumus Ilgtspējīgas attīstības ne-
dēļai, kura norisināsies no 30. maija līdz 5. jūnijam. 
Pieteikt savu pasākumu var ESDW tīmekļa vietnē 
http://www.esdw.eu/ līdz 29. maijam. Turpat arī 
plašāka informācija.

Par likumprojektu “Grozījumi Konkurences likumā” 
(VSS441, 2016, TA2469), 2. pielikums.

KIDG rakstiskā procedūra: Satiksmes ministrijas 
sagatavotais darba uzdevuma projekts ES fondu 
2007.–2013. gada plānošanas perioda ieguldīju-
mu transporta nozarē noslēguma izvērtējumam, 
3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes 

dzīlēm””, 4. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jan-
vāra noteikumos nr. 50 “Vietvārdu informācijas no-
teikumi””, 5. pielikums. 

VSS476, Par noteikumu projektu “Noteikumi 
par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”, 
6. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS496 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas valsts 
karoga likumā”

VSS485 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objektu nodošanu privatizācijai”

VSS479 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 

īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS480 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā 

http://www.esdw.eu/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425261
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425261
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_17_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_17_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_17_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_17_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_17_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_17_p6.pdf
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piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS497 – Noteikumu projekts “Paaugstinātas bīs-
tamības objektu apzināšanas, noteikšanas, kā arī 
civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 
plānošanas un īstenošanas kārtība”

VSS501 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 

pabeigšanu Dundagas novada lauku apvidū”

VSS490 – Plāna projekts “HIV infekcijas, seksuālās 
transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ie-
robežošanas rīcības plāns 2018.2020.gadam”

VSS494 – Noteikumu projekts “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 
“Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts lauku tūris-
ma attīstības veicināšanai” atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā”

Saldus novada svētki

Šonedēļ – no 15. līdz 
21. maijam – notiks jau 
septītie Saldus novada svēt-
ki. Šāgada svētku moto ir 
“Novada spārni esam mēs 
paši!”.

Plašajā programmā iekļauti 
koncerti, turklāt ne vien 
novada centrā, bet arī pa-
gastos – Ezerē un Lutriņos, 
dejas diena, brīvdabas kino 
un lielformāta iestudējums 
“Tobāgo”, cepļa atvēršana 
Kapelleru namā, sportis-
kas un radošas aktivitātes, 
svētku tirgošanās un krāšņs 
svētku gājiens. JIC “Šķūnis” 
pagalmā ikviens varēs mek-
lēt Saldus novada garšu, jo 
katrs pagasts demonstrēs 
savu īpašo zupu. Svētku lai-
kā norisināsies arī konkurss 
“Tiem, kas rāpo, tiem, kas 
lido”, un novada iedzīvotāji 
un viesi aicināti piedalīties 
konkursā un gatavot lidojo-
šus objektus, ar kuriem lais-
ties Saldus ezerā. Vēl būs vē-
rojams motociklu kaskadie-
ru šovs, bet virs Saldus ezera 
stundas garumā varēs bau-
dīt aviošovu “Lidojumam 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425258
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gatavi!”. Svētku noslēgumā Kalnsētas parka estrā-
dē notiks svētku lielkoncerts “Novada spārni esam 
mēs paši”, kurā piedalīsies arī viesi no Polijas un 
Gruzijas sadraudzības pilsētām. Svētki noslēgsies 

ar krāšņu balli līdz rīta gaismai.
Svētku programma pieejama šeit: https://www.
saldus.lv/2013jaunakaszinas/saldusnovada
svetki10/.

Ģimenes dienas svētki Cēsīs

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais die-
nests” sadarbībā ar vairākām organizācijām un Cēsu 
novada pašvaldību jau devīto gadu Cēsīs organizē 
Ģimenes dienas. Šogad pasākumu aktivitātes nori-
sināsies trīs dienas – no 15. līdz 17. maijam, uzsva-
ru liekot uz veselīgu dzīvesveidu. Ģimenes dienas 
tēma ir “Nāc ārā!”.

15. maijā Cēsu namu pagalmos notika pagalmu te-
ātra izrāde bērniem un ģimenes saliedēšanas akti-
vitātes Cēsu Pils parkā, ģimenēm veltīts koncerts, 
Cēsu novada Krustbērna sveikšana un bērnu ratiņu 
parāde.

16. maijā Cēsu Sporta kompleksā tēti spēlēs florbo-
lu, bet mammas ar bērniem viņus atbalstīs.

https://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/saldus-novada-svetki10/
https://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/saldus-novada-svetki10/
https://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/saldus-novada-svetki10/
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Gaujas Plostnieku svētkiem – 20. jubileja

Atkal koki šalc vēju sarunā, un Gauja peld strau-
mē zvīļā, jo Gaujas plostnieku galvaspilsēta Stren-
či 20. maijā gatavojas svinēt 20. Gaujas plostnie-
ku svētkus. Atkal plosta vīri, sākot jau trešdien, 
17. maijā, gatavos baļķu plostu un dosies braucie-
nā lejup pa Gauju no Spicu tilta līdz pat Strenčiem, 

līdz “noars” plostu svētku dienā. Plosta braucējus 
Gaujmalā sagaidīs Māris Grigalis kopā ar strencē-
niešiem un svētku viesiem. Šogad plosta braucie-
na noslēguma posmā aicināts piedalīties arī Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis. Svētku reizē tiek gaidīti cie-
mos arī bruņinieki no sadraudzības pilsētas Rosices 
Čehijā un draugi no Zaidas Vācijā.
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Svētki iesāksies ar pamatīgu pirkšanu un pārdo-
šanu tradicionālajā tirdziņā, kas gadu gaitā ir ļoti 
iecienīts. No paša rīta plkst. 8 darbu uzsāks zāģe-
ri – koka skulptūru izzāģēšanas konkursa dalībnieki, 
kuri cīnīsies par trīs labāko skulptūru izgatavošanas 
meistara tituliem.

Plkst. 10 sāksies dažādas izklaides lielajiem un ma-
zajiem – piepūšamās atrakcijas, REDRIFT radiova-
dāmo auto trase, aktivitātes sadarbībā ar aģentūru 
“Zebra” – “apgāžamais auto” un alkohola reibumu 
imitējošās brilles, kā arī dažādu kārumu degustāci-
jas un fotografēšanās ar multeņu tēliem. Visas die-
nas garumā varēs izmēģināt 7D KINO – mūsdienīgu 
atrakciju, kas sagādā neaizmirstamu piedzīvojumu, 
skatoties trīs dimensiju filmu un pārējās dimensijas 
sajūtot uz savas ādas.

Plkst. 10.30 sāksies svētku centrālais notikums – 
plosta sagaidīšana un rīta programma kopā ar Māri 
Grigali: svētku atklāšana, gājiens un plostnieku godi-
nāšana, jaunās plostnieka skulptūras atklāšana, koru 
sadziedāšanās, dzimšanas dienas svinības un atskats 

uz Plostnieku svētku vēsturi 20 gadu garumā.

No plkst. 13 plostnieku mielastu gatavos ārzemju 
un pašmāju pavārmeistari. Svētkos varēs aplūkot 
fotomeistara Ivara Opmaņa atskatu bildēs uz ie-
priekšējiem Plostnieku svētkiem. Visu dienu kur-
sēs jautrais vilcieniņš maršrutā brīvdabas estrāde–
Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīca, kur notiks akti-
vitātes un vakarā – Muzeju nakts pasākums “Pēdas 
pulkstenī”.

Plkst. 14 varēs piedalīties un līdzi just sporta spēlēm 
plostnieku garā, bet vakara programma iesāksies ar 
koncertuzvedumu, kurā savus kaujas paņēmienus 
demonstrēs čehu bruņinieki, bet deju soļus raisīs 
Strenču novada deju kolektīvi un muzicēs folkmū-
zikas grupa “Daba San”.

Kad satumsīs vakars, pie brīvdabas estrādes ie-
degsies Gaismas parks, skanēs vakara mūzika un 
gaismas spēļu atspulgus uz Gaujas veidos grupas 
“Mag. Chem. Mag. Art” virtuozi. Svētki izskanēs ar 
zaļumballi kopā ar grupu “Džentlmeņu špagats”.

Nāc plostot un uz Reņģu festivālu 
Salacgrīvā!

No 18. līdz 20. maijam notiks Salacas plostnieku 
svētki, kuros aicināts piedalīties ikviens, kas sevī jūt 
vai vēlas sajust plostnieka garu. Kopā ar pieredzē-
jušiem plostniekiem varēs apgūt plosta siešanas 
un pludināšanas prasmes, iepazīt plostnieku darba 
instrumentus, izzināt upi un tās straumes, kā arī 
trīs dienas dzīvot īstā plostnieku nometnē un pār-
baudīt sevi nestandarta situācijās.

Savukārt 20. maijā Sa-
lacgrīvā, Ostmalas lauku-
mā, notiks otrais Reņģ
ēdāju festivāls, kas sāk-
sies plkst. 10 no rīta un 
beigsies nākamajā rītā.

Reņģēdāju festivāla pa-
matuzstādījums paliek 
nemainīgs – celt godā 
pavasara reņģi, zvejnie-
kus un reņģēdājus. Kras-

tā brauks zvejas vīri un smels reņģes tieši no lai-
vām. Programmā šogad plaša ceptu un vārītu reņ-
ģu izēšanās pie koka galdiem Salacgrīvas ostmalā. 
Tāpat rādīs reņģu kūpināšanas un eksotisku mari-
nāžu sagatavošanas noslēpumus. Reņģu delikatešu 
pavāru konkurss rezonēs ar starptautisku žūriju, 
kur aicināti meistari no Igaunijas un Lietuvas.

Pirmo reizi vēsturē tiks reprezentatīvi publiskots, 
kāda Latvijas sabiedrības daļa sevi identificē kā 
reņģēdājus – kā kulinārā, tā sociālā nozīmē. Ar kre-
atīvu ziņojumu uzstāsies tirgus un sabiedriskās do-
mas pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš. 
Šogad festivāla notikumos piedalīsies, sevi parādīs, 

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=38686
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=38686
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uz citiem paskatīsies arī Latvijas Nacionālie bruņo-
tie spēki – jūras spēki, zemessardze, rekrutēšanas 
centrs. Patiesi, kur citur, ja ne reņģēdāju rindās Lat-
vijas armija var meklēt uzticamākās rezerves?

Festivālā būs klāt Pasaules Dabas fonds, vedinot uz 
domām par reņģu saglabāšanu nākamo paaudžu 
reņģēdājiem.

Turpat blakus tiks piedāvāts Rakaru murdiņš, kur 
bērni visu dienu varēs droši spēlēties, dziedāt, zī-
mēt un rakaroties, kamēr lielie kārtos lielās lietas.

Festivāla pēcpusdienas daļa ritēs sportiskā garā. 
Miesas stiprinieki izmēģinās spēkus svaru bumbu 
celšanā, virves vilkšanā, armijas normatīvu izpildē. 
Gara stiprinieki spēlēs dambreti ar vienu no labā-
kajiem Eiropas dambretistiem, kura uzvārdu izpau-
dīs īsi pirms festivāla.

Salacgrīvas Reņģēdāju festivāls notiks kopīgi ar 
Plostnieku svētkiem, kur godinās šā amata meista-
rus un tradīcijas un varēs vērot plostu gaitu Salacā. 
Norisi caurvīs pašdarbības kolektīvu – dziedātāju, 
dejotāju, muzikantu un kumēdiņu rādītāju – priekš-
nesumi. Notikumus vietējā dialektā komentēs Sa-
lacgrīvas sievas, nelaižot garām bargas kritikas ie-
spēju. Savus iekarotājus gaidīs umurkumurs. Pro-
tams, visu dienu turpināsies plaša zivju, garšvielu, 
eļļu, etiķu, kā arī amatniecības darinājumu tirgoša-
na.

Vakarpusē, pēc balvu un reņģu sadalīšanas, kon-
certu ripinās “Labvēlīgais tips”. Zaļumballi spēlēs 
pašmāju “Avārijas brigāde”.

Plašāka informācija: http://www.salacgriva.lv/lat/
salacgrivas_novads/?text_id=37636.

Vidzemes Uzņēmēju dienas

19. un 20. maijā Val-
mierā norisināsies 
Vidzemes Uzņēmēju 
dienas, kas šogad svi-
nēs 20 gadu jubileju. 
Tās pulcēs aptuveni 
250 dalībniekus. Lie-
lu īpatsvaru no tiem 
veidos Vidzemes no-
vadu uzņēmēji, taču 

piedalīsies arī uzņēmēji un amatnieki no visas Lat-
vijas.

Izstādē piedalīsies tādi plaši pazīstami uzņēmumi 
kā AS “Valmieras stikla šķiedra” un “Brīvais vilnis”, 
arī zīmols “Radīts Salacgrīvas novadā”. Tiks pārstā-
vēti Apes, Alūksnes, Beverīnas, Burtnieku, Gulbe-
nes, Pārgaujas, Kocēnu, Raunas, Smiltenes un Lu-
bānas novada uzņēmēji un pašvaldības. Zemgales 
uzņēmumu un to ražoto produktu informācija būs 
pieejama Zemgales plānošanas reģiona stendā. 
Būs iespēja iepazīt arī Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras biznesa inkubatoru piedāvājumu.

Kā ik gadu, izstādē piedalīsies arī Vidzemes nova-
da izglītības iestādes. Savu piedāvājumu prezentēs 
Vid zemes Augstskola, Valmieras Tehnikums, Smil-
tenes Tehnikums, Priekuļu Tehnikums un Cēsu Pro-

fesionālā vidusskola. Tradicionāli piedalīsies arī tādi 
pakalpojumu sniedzēji un iestādes kā apdrošināša-
nas kompānijas, bankas un Patentu valde. Pirmo 
reizi šogad ar interesentiem Vidzemes Uzņēmēju 
dienās tiksies Valsts darba inspekcija. Savukārt pār-
robežu projektā DELBI 2 plašā stendā būs pārstāvē-
ti tūrisma jomas uzņēmumi no Dienvidigaunijas un 
Ziemeļlatvijas, kas prezentēs nakšņošanas, atpūtas 
un izklaides iespējas Igaunijā un Latvijā. Arī šogad 
izstādē jaunākās automašīnas prezentēs Vidzemes 
autotirgotāji, piedalīsies gan autoservisi, gan auto-
nomas kompānijas.

Ikviens varēs atrast noderīgas lietas mājai, dārzam 
un atpūtai. Piedalīsies dažādi tehnikas un instru-
mentu tirgotāji, pārstāvēta būs arī būvniecība un 
citas nozares. Izstādi krāšņāku un interesantāku 
padarīs plašais amatnieku un mājražotāju skaits. 
Šogad izstādes dalībnieki sarūpējuši īpašus piedā-
vājumus, demonstrācijas, loterijas, sportiskās akti-
vitātes, radošās darbnīcas, lai interesanti būtu gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Turklāt būs iespēja 
sajust arī Vidzemes garšu daudzveidību piedāvāta-
jās degustācijās.

Vidzemes Uzņēmēju dienas organizē Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa 
sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Šogad 
pasākuma atbalsta partneris ir arī AS “Citadele 
banka”.

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=37636
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=37636
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Rīgas 1. slimnīca maijā aicina uz atvērto 
durvju dienām

Rīgas 1. slimnīca piedāvā ieskatīties, kas slēpjas 
aiz skaisti restaurētās ēkas fasādes, tāpēc aicina 
uz atvērto durvju dienām 19. maijā un 26. maijā 
plkst. 12.

12 cilvēku grupām, iepriekš piesakoties, tiks piedā-
vāta pusotru stundu gara ekskursija pa slimnīcas 
Radioloģiskās diagnostikas klīniku, operāciju bloku, 

Endoskopijas nodaļu un stacionāru. Būs iespējams 
apskatīt izremontēto stacionāra nodaļu, redzēt, kā-
dās skaistās un moderni aprīkotās palātās tiek ār-
stēti pacienti, novērtēt slimnīcā strādājošā medicī-
nas personāla darba apstākļus, redzēt, kā darbojas 
un kādas iespējas piedāvā jaunā Latvijā modernākā 
diagnostiskā aparatūra, dzirdēt speciālistu komen-
tārus par slimību ārstēšanas metodēm.

Pierakstīties iespējams pa tālruni 67366475 vai 
elektroniski: infodienas@1slimnica.lv.

Pārgājiens “Lakstīgalu nakts Zlēkās”

19. maijā plkst. 20 sāksies romantisks pārgājiens 
“Lakstīgalu nakts Zlēkās”. 12 kilometru gājienam 
jāpulcējas pagasta centrā, pie Zlēku evaņģēliski 
luteriskās baznīcas, lai ejot izbaudītu meža taci-
ņu un pavasara nakts romantiku ar lakstīgalu treļ
ļiem.

Pārgājiena galapunktā, Lagzdienas pilskalnā, pārgā-
jiena dalībniekus sagaidīs muzikants Kaspars Pet-

manis no Ugāles, lai kopā dziedātu visiem zināmas 
un iemīļotas dziesmas. Ugunskurā varēs uzcept 
līdzpaņemtās desiņas un dalīties ar citiem maltītē 
ar pašu sarūpētām uzkodām.

Pēc pasākuma pagurušos ceļotājus atpakaļ uz Zlē-
kām aizvedīs autobuss. Pasākumā var piedalīties 
ikviens dabas mīļotājs un aktīvās atpūtas cienītājs. 
Gājēji aicināti padomāt arī par neparastiem un in-
teresantiem apģērbiem. Atraktīvākie pasākuma 
dalībnieki tiks pie balvām.

Pāvilostai – 138!

No 19. līdz 21. maijam 
savu 138. dzimšanas die-
nu svinēs Pāvilosta, at-
klājot to ar pāvilostnieču 
rokdarbu izstādi “Raibo 
sapņu lidojums” un Ag-

nes Liping gleznu izstādi “Mainīgā Pāvilosta”.

20. maijā – īstajā svētku dienā – jau no rīta pare-
dzēta Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju un viesu muzi-
kālā modināšana kopā ar grupas “Piemare” muzi-
kantiem. Kad visi būs pamodināti un pamodušies, 
sekos rotaļas, spēles un fiziskas aktivitātes, rīta vin-
grošana, andelēšanās un lustes, Pāvilostas pilsētas 
iestāžu, struktūrvienību, uzņēmumu, biedrību un 

citu aktīvistu prezentācijas, minifutbola ceļojošā 
kausa izcīņa, strītbola turnīrs, Pāvilostas čempio-
nāts tenisā, velo–moto–auto parāde, minimara-
tons, vasaras biatlona stafete, riteņbraukšanas 
sacensības, cienāšanās ar pavasara zupu, Vērgales 
vidējās paaudzes deju kolektīva “Vērgalīte” tautas 
tērpu parāde, Liepājas cirka studijas “BEZ TEMA-
TA” izrāde “Sanāciet, sanāciet pirmo reizi Pāvilostā, 
caurbraucot no Krievijas uz Parīzi... Tikai dažas die-
nas! Viss oriģināls! Viss neredzēts! Viss grandiozs!”, 
orientēšanās sacensības “Iepazīsti Pāvilostu!”, Pil-
sētas svētku svinīgais pasākums, koncerts un balle.

21. maijā Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. baz-
nīcā notiks ekumenisks dievkalpojums.

Plašāk: http://www.pavilosta.lv/lv/get/nid/2156.

mailto:elektroniski: infodienas@1slimnica.lv
http://www.pavilosta.lv/lv/get/nid/2156
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Jelgavā atklās vasaras tūrisma sezonu

20. maijā Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tor-
ņa pagalmā norisināsies Jelgavas pilsētas un ap-
kārtnes vasaras tūrisma sezonas atklāšanas svētki 
“Ceļo aktīvi!”. Pasākums tiks iesākts ar ekskursiju 
“Radošā Raiņa iela”, turpinājumā torņa pagalmā 
varēs iepazīt aktīvā tūrisma piedāvājumu, kā arī vē-
rot šefpavāra ēdiena gatavošanas meistarklasi un 
baudīt Jelgavas popkora muzikālos priekšnesumus.

Vairāk informācijas: www.visit.jelgava.lv.

Latvijas jauktie kori “salidos” Valmierā

20. maijā Valmierā norisināsies III Latvijas skolu 
jaukto koru salidojums, kas pulcēs ap 2500 jau-
niešu no vairāk nekā 60 kolektīviem. Visas dienas 
garumā pilsētā dažādās vietās valdīs muzikāla no-
skaņa. Savukārt plkst. 18 Valmieras estrādē būs liel-
koncerts “Kalniem pāri”.

Rīga, Madona, Liepāja, Tukums, Rēzekne, Daugav-
pils, Valka, Smiltene, Bauska, Valdemārpils – daļa 
pilsētu, no kurām ceļu uz Valmieru mēros koristi. 
Kā salidojumos ierasts, papildus koncertam norisi-
nāsies jautras un interesantas sadraudzības aktivi-
tātes, kā arī dalībnieki Valmieru iepazīs no mazliet 
citāda skatpunkta.

Koristi būs sagatavojuši pārsteigumu valmieriešiem 
un pilsētas viesiem: no plkst. 16 līdz 17 Valmierā 
dažādās vietās, kurās parasti koncerti nenotiek, 
skanēs muzikāli priekšnesumi.

Savukārt plkst. 18 visi interesenti gaidīti koncer-
tā Valmieras estrādē. Repertuārā latviešu tautas-
dziesmas, koru mūzikas klasika, jaunāko laiku lat-
viešu mūzika, kā arī ieskats XXVI Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku programmā, kas skanēs Mežaparkā 
2018. gada vasarā.

Koncertā gaidāms arī īsts “zvaigžņu lietus”: kopā 
ar jauniešiem uzstāsies grupas “The Sound Poets” 
līderis Jānis Aišpurs, grupa “Carnival Youth”, bet va-
karu vadīs mūziķis Justs Sirmais.

http://www.visit.jelgava.lv/
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Gulbenē tūrisma rallijs “Gulbja ligzdu 
meklējot 3”

20. maijā Gulbenes un Balvu novadā norisināsies 
tūrisma rallijs “Gulbja ligzdu meklējot 3”. Katrā 
objektā dalībniekiem būs jāveic noteikti uzdevu-
mi, saņemot vērtējumu. Tūrisma rallijs ir lielisks 

veids, kā tīkamā kompānijā aktīvi un aizraujoši 
pavadīt dienu, iepazīstot plašo tūrisma piedāvā-
jumu.

Tūrisma ralliju rīko Gulbenes novada pašvaldības 
aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs” sadarbībā ar Gulbenes novada 
tūrisma uzņēmējiem, tūrisma objektu apsaimnie-
kotājiem.

Plašāka informācija: http://www.visitgulbene.lv/
turismarallijazinas/.

Muzeju nakts

Maijā Latvijas mu-
zeji un citas sabied-
risko dzīvi veidojo-
šas iestādes, organi-
zējot daudzveidīgas 
norises, atzīmē mu-
zeju mēnesi.

18. maijā tiek atzī-
mēta Starptautiskā 
muzeju diena, bet 
par tradīciju kļuvusī 

Muzeju nakts šogad visā Latvijā 20. maijā notiks 
Eduarda Veidenbauma 150. jubilejas zīmē.

Muzeju nakts tradīcija aizsākusies 1999. gadā Fran-
cijā, tās mērķis – iepazīstināt ar muzejiem arī tos 
iedzīvotājus, kas ikdienā muzejus neapmeklē. Ar 
Starptautiskās muzeju dienas un Eiropas Muzeju 
nakts atzīmēšanu saistītas norises Latvijā mērāmas 
jau otrajā gadu desmitā: Muzeju nakts 2017. gadā 
notiks 13. reizi. Ik gadu muzeju apmeklējumu veici-
nošajos pasākumos iesaistās arvien lielāks muzeju 
skaits, tāpat Muzeju nakts aktivitātēs piedalās arī 
teātri, izstāžu zāles, bibliotēkas un citi sabiedriskās 
dzīves veidotāji.

Kuldīgā Muzeju naktī notiks 3. Mākslas 
kaleidoskops “Uguns (un) nakts”

Sestdien, 20. maijā, Kuldīgā, 1905. gada parkā, 
plkst. 22 sāksies 3. Mākslas kaleidoskops “Uguns 
(un) nakts”. Unikālā nakts izrādē negaidītos, pat 
neticamos salikumos saplūdīs klasiskās un mūsdie-
nu mākslas formas, kas atvērtu un vērīgu skatītāju 
aizraus kaleidoskopiskā notikumu virpulī. Gaismas 
staru un liesmu mēļu deja tumsā, kalves āmuru 
duna un “House” mūzikas ritmi, glezniecības maģi-
ja un gaismas mākslas – fotogrāfijas – mirkļu zibšņi 
radīs neatkārtojamu gaisotni.

Mūžam skrejošajam, bezgala praktiskajam un visu 
jau it kā redzējušajam mūsdienu cilvēkam tā būs kā 
svaiga gaisa malks, kā pietura garajā ceļā uz sevi, 
savu slēptāko vēlmju un ilgu piepildījumu. Tā liks 

http://www.visitgulbene.lv/turisma-rallija-zinas/
http://www.visitgulbene.lv/turisma-rallija-zinas/
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aizdomāties par likteņa roku, kas groza mūsu dzīves 
notikumu kaleidoskopu. Par to, vai ar savu rīcību 
vai bezdarbību tai palīdzam vai drīzāk traucējam.

Jau zināmā parka celiņos un ēnainajās alejās varē-
siet atkal atklāt ko jaunu – uguns mucu “standup” 
izrādi, Kuldīgas drosmīgāko mākslinieku pirmo ko-
pīgo “gigagleznu”, tumšajā dīķī pēkšņi “dzimušu” 
gaismas geizeru vai noslēpumainu Kosmosa nostū-
ri. Naksnīgajās debesīs lasīsiet 1000 balto papīra 
dzērvju stāstu, pārsteiguma pilnām acīm vērosiet 

Cilvēka saspēli ar Uguns garu vai šķetināsiet likteņa 
līnijas spoguļu spožajās plaukstās. Tikai reizi gadā 
tieši šajā brīnumu naktī gatavs uzziedēt Mīlestības 
koks, kura varā esot likt uzplaukt arī jūsu dvēselei. 
Nebaidieties Tumsas! Pārvariet aizspriedumus, 
bailes un šaubas, ejiet droši tai pretī un ieslēdziet 
Gaismu. Sevī...

Pasākumu rīko Kuldīgas novada pašvaldības aģen-
tūra “Kuldīgas kultūras centrs”. Autore un režiso-
re – producente Ance Priede.

“Laika rats” Preiļos

Šogad starptautiskās akcijas “Eiropas muzeju 
nakts” Latvijā moto ir “Laiks ātrāki steidzas kā va-
gona rats” (E. Veidenbaums). Tā kā Preiļos vilcie-
nu nav, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs 
moto “Laika rats” mēģinās pamatot, iegriežot kino-
ratu ar senajām kinohronikām un šāgada Muzeju 
naktij speciāli veidotu filmu, rādot riteņu ratus dar-
bībā un muzeja kolekcijās un noslēgumā kopā ēdot 
“Ritenīšu zupu”.

Pasākums sāksies ar 100 Preiļu novada segu un 
Pētera Postaža muzejam dāvināto gleznu izstādes 
“Rakstīts mans pūra vāks, rakstīts pūra iekšpusē” 
atklāšanu. Pēc tam pie kultūras nama tiks dots 
starts pieaugušo velosipēdistu orientēšanās brau-
cienam Preiļu parkā “Ar veļiku pa Borhu takām”, 
bet laukumā pretī Preiļu novada domei notiks mazo 
riteņbraucēju trīsriteņu un skrejriteņu parāde.

2017. gada septembrī aprit 200 gadu, kopš iesvētī-
ta Preiļu muižas kapela. Šim notikumam par godu 
plkst. 22 Preiļu muižas kapelā notiks Varakļānu 
baznīcas kora garīgās mūzikas koncerts. Stundu 
vēlāk muzeja atklātajā krātuvē laika zīmi audek-
lā ieaust aicinās Mārga – šogad tā būs Franciška 
no Butkiem. Stundu pirms pusnakts varēs pava-
dīt, noskatoties 2017. gada Muzeju naktij režisora 
Jāņa Putniņa speciāli veidoto filmu “To atceras ti-
kai vilcieni”. Vēstures “gardēžiem” tiks piedāvātas 
1917.–1919. gada kinohronikas. Tieši pusnaktī visi 
aicināti pulcēties muzeja brīvdabas teritorijā uz 
tradicionālo Muzeju nakts zupu “Ritenīši”. Cerams, 
ka baudu sniegs ne tikai zupa, bet arī muzeja spe-
ciālistu sagatavotā prezentācija “Velosipēdi muze-
ja fotogrāfiju kolekcijā”. Visa vakara gaitā lielus un 
mazus gaida aizraujoši stāsti par unikāliem muzeja 
priekšmetiem, muižnieku Borhu dzimtu, amatnie-
kiem, māksliniekiem, bet aktīvākos Muzeju nakts 
dalībniekus – pārsteiguma balvas.
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Latgales mākslas svētki “Krāsas karogā”

21. maijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē 
notiks Latgales mākslas svētki “Krāsas karogā”, lai 
kopīgā mūzikas un mākslas pasākumā apliecinātu 
Latgales kultūras vērtības, radošo garu un spilgto 
identitāti. Svētku programmā paredzēts latgalie-
šu mūzikas koncerts, kurā aicināti piedalīties kori, 
folkloras kopas, vokālie ansambļi, kapelas, kā arī 
jauno mūziķu grupas un pazīstami solisti. Koncertā 
skanēs dziesmas un mūzika, kas nozīmīgos vēstu-
riskos pagriezienos iedvesmoja Latgales ļaudis pa-
stāvēt par savu tēvu zemi. Svētkos tiks akcentēts 
Latgales kultūras spēks ar reģionam raksturīgajām 
dziesmām, dejām un Latgales gleznošanas lielmeis-
taru darbiem.

Dalībai svētkos pieteikušies 70 kolektīvi no Latgales 
novadiem. Kopā ar koriem, folkloras kopām, vokā-
lajiem ansambļiem un orķestriem muzicēs Igauņu 
ģimenes ansamblis, mūziķis Artūrs Uškāns, grupas 
“Borowa MC”, “Dabasu durovys”, “Bez PVN”, “Sov-
vaļņīks”, “Ausmeņa records”, “Tautumeitas”, solisti 
Andris Baltacis, Dināra Rudāne, Guntra Kuzmina, 
Agate Jermaļonoka, Sandis Ulpe, Laura Bicāne. 
Koncertā piedalīsies tautas deju ansambļi, Daugav-
pils Latviešu kultūras centra pūšamo instrumen-
tu orķestris “Daugava” un Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas pūšamo instrumentu orķestris.

Latgales mākslas svētku “Krāsas karogā” program-
mā izdota latgaliešu dziesmu izlase “Celīs, bruoļ!”, 
ko ierakstījusi Latgolys Producentu grupa.

Višķu pagasta gleznainā ainava un dzīves telpa ie-
dvesmos māksliniekus plenērā. No plkst. 17.30 pie 
Višķu estrādes tiks izstādīti radošie darbi. Šajās ak-
tivitātēs iesaistīsies jauno mākslinieču apvienība 
“V.I.V.A.”, Špoģu un Naujenes Mūzikas un mākslas 
skolu audzēkņi.

Svētku programma sāksies plkst. 18 ar svētbrīdi 
Višķu Romas katoļu baznīcā, turpināsies ar dalīb-
nieku gājienu un plkst. 19 noslēgsies ar koncertu 
Višķu estrādē.
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Ziņas sagatavojušas Zane Sproģe, Vita Pleševnika, Ginta Gailīte, Ilga Tiesnese, Līga Bieziņa, Iveta 
Medne, Marlena Zvaigzne, Marita Kurčanova, Zane Bulmeistare, Iveta Kovtuņenko, Lita Kokale, 

Kristīne Duļbinska, Maija Paegle un Ināra Mukāne

Apkopojusi Gunta Klismeta

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

jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

