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Vai samazināt pieļaujamo laiku 
pašvaldības vadītāja amatā?

Attēlā: Māris Pūķis, Dr. oec.,  
LPS vecākais padomnieks

Šo priekšvēlēšanu gaisotne Latvijā no agrākajām 
atšķiras ar vēlmi nomainīt tagadējās pašvaldības, 
šim mērķim izmantojot valsts budžeta apmaksātas 
Sabiedriskā medija programmas. Tas ir jaunums, ko 
agrāk valdošās partijas nav atļāvušās.

Priekšlikums samazināt atļauto laiku politiski ievē-
lēta vadītāja amatā ir skatāms saistībā ar iepriekš 
minēto aktivitāti. To nevarēs piemērot nākamajam 
pašvaldību darbības periodam, taču tas pauž to 
pašu ideju: vairums priekšsēdētāju esot aizsēdēju-
šies.

Parasti vēlēšanu rezultātā Latvijā nomainās aptu-
veni trešā daļa pašvaldību priekšsēdētāju. Tas no-
drošina zināmu stabilitāti: iepriekš uzsāktie darbi 
tiek turpināti, priekšrocības vietējiem vēlētājiem 
vai vietējiem uzņēmējiem tiek saglabātas. Nespē-
jot ar idejām, priekšlikumiem vai agrāk paveikto 
pārliecināt vēlētājus, tiek rosināts pēc iespējas vai-
rāk esošo vadītāju nomainīt.

Trešā daļa jauno nav maz. Tas nodrošina jaunas 
pieejas un ļauj labot iepriekš pieļautās kļūdas. Tas 
atbilst normālam pārstāvniecības demokrātijas 
vērtējumam – notiek pakāpeniska līderu nomaiņa.

Atšķirīgās vēsturiskās situācijās un atsevišķās te-
ritorijās prasība ierobežot atrašanās laiku vēlētā 
amatā var dot gan pozitīvu, gan negatīvu efektu. 
Šādi ierobežojumi var kļūt tiesiski, to ieviešana 
prasa izmaiņas likumos un aprēķināmus papildu 
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izdevumus, taču tehniskie un finansiālie jautājumi 
nebūt nav svarīgākie.

Vai priekšlikums ir lietderīgs? Minēšu dažus lietde-
rības un nelietderības aspektus, kas varētu rosināt 

priekšlikuma piekritējus un pretiniekus precizēt 
savu viedokli.

Visu rakstu lasiet Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) interneta vietnē šeit.

Videokonferencē stāsta par Eiropas 
Mobilitātes nedēļas nacionālo konkursu

23. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā notika vi-
deokonference par Eiropas Mobilitātes nedēļu, 
kurā aicinātas piedalīties arī pašvaldības un citi in-
teresenti.

Eiropas Komisijas iniciētajā kampaņā “Eiropas Mo-
bilitātes nedēļa 2017” pašvaldības, uzņēmumi, 
skolas un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas 
īstenot pasākumus, kas veicina Latvijas iedzīvotāju 
gudru un videi draudzīgu pārvietošanos un pieda-
līties Eiropas Mobilitātes nedēļas 2017 nacionālajā 
konkursā.

Eiropas Mobilitātes nedēļa Latvijā un Eiropā norisi-
nāsies no 16. līdz 22. septembrim. Tās laikā aicinām 
ar dažādu pasākumu un akciju palīdzību mudināt 
iedzīvotājus mainīt ikdienas pārvietošanās paradu-
mus, izmēģināt jaunus pārvietošanās līdzekļus – ve-
losipēdus, sabiedrisko transportu, elektromobiļus, 
skrituļdēļus, skrejriteņus –, kā arī doties ikdienas 
gaitās ar kājām. Jau tradicionāli Rīgā un citur Latvi-

jā notiks diena “Ar velo uz darbu” (19. septembrī), 
kurā aicinām īpaši sumināt velobraucējus, kā arī 
Diena bez auto (22. septembrī).

Lai papildus motivētu pašvaldības, uzņēmumus un 
citas organizācijas, ir ieviests Eiropas Mobilitātes 
nedēļas nacionālais konkurss. Svinīgi noslēdzot ne-
dēļu, 22. septembrī Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā (VARAM) notiks pieņemša-
na, kurā tiks cildināti konkursa laureāti.

Konkursa nolikums, vadlīnijas un vizuālie materiāli 
veiksmīgai pasākumu norisei ērti pieejami izman-
tošanai vienuviet VARAM mājaslapā: http://www.
varam.gov.lv/lat/lidzd/konkursi/eiropas_mobilita-
tes_nedela_2017/

Pašvaldības tiek aicinātas reģistrēties dalībai Eiro-
pas Mobilitātes nedēļā, kas ietver arī reģistrēšanos 
Eiropas Mobilitātes nedēļas nacionālajam konkur-
sam: http://registration.mobilityweek.eu, savu-
kārt uzņēmumi, skolas un citas organizācijas – šeit: 
http://mobility-action.mobilityweek.eu. Pašvaldī-
bas, kuras būs izpildījušas visus kritērijus, saņems 
tiesības piedalīties starptautiskajā “European Mo-
bility Week Award”.

Aicinām minētās videokonferences ierakstu noska-
tīties LPS interneta vietnē šeit.

Ruta Millere-Celmiņa,
projekta koordinatore

“2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu 
sarīkošana vēlēšanu iecirkņos”, tiešraides 
videoieraksts

24. maijā notika LPS un Centrālās vēlēšanu komi-
sijas (CVK) seminārs “2017. gada 3. jūnija pašval-
dību vēlēšanu sarīkošana vēlēšanu iecirkņos”, kurā 

tika sniegts ieskats normatīvajos aktos un praktisks 
skaidrojums par iecirkņu iekārtošanu gan iepriek-
šējās balsošanas laikā, gan pašā vēlēšanu dienā – 
3. jūnijā.

Semināru vadīja CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars 
(attēlā).

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3656-vai-samazinat-pielaujamo-laiku-pasvaldibas-vaditaja-amata
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/konkursi/eiropas_mobilitates_nedela_2017/
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/konkursi/eiropas_mobilitates_nedela_2017/
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/konkursi/eiropas_mobilitates_nedela_2017/
http://registration.mobilityweek.eu/
http://mobility-action.mobilityweek.eu/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3644-videokonference-par-eiropas-mobilitates-nedelas-nacionalo-konkursu
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Seminārā tika apskatītas šādas tēmas:

• kā iekārtot vēlēšanu iecirkni;

• kādi darbi vēlēšanu iecirkņa komisijai jāpaveic, 
gatavojoties balsošanai;

• kā reģistrēt un apkalpot vēlētājus iepriekšējās 
balsošanas dienās un vēlēšanu dienā;

• kas jāievēro, skaitot balsis;

• kā dokumentēt vēlēšanu norisi iecirknī.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Zemkopības ministrija un LPS vienojas par 
turpmāko sadarbību

24. maijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās 
ar LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, lai pārrunātu 
un vienotos par turpmāko Zemkopības ministrijas 
(ZM) un LPS sadarbību. Jānis Dūklavs un Andris 
Jaunsleinis parakstīja gadskārtējo turpmākās sa-
darbības protokolu, kurā vienojās par vairākiem 
reģionu attīstībai svarīgiem jautājumiem.

Plašāka informācija šeit.

Jaunpils vidusskolas skolēni mācību 
vizītē LPS par ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem

24. maijā Jaunpils vidusskolas 6.a klases skolēni 
devās LPS organizētā mācību ekskursijā “Es un ES: 
izprotam Eiropas Savienību” uz Rīgu, kur lekcijās 
un nodarbībās Eiropas Savienības mājā, Saeimā un 
LPS uzzināja vairāk par Eiropas Savienību, ANO ilgt-
spējīgas attīstības mērķiem un lēmumu pieņemša-
nu Latvijā.

Eiropas Savienības mājā skolēni uzzināja vairāk 
par Eiropas Savienības izveidi un aktualitātēm, Ei-
ropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, kā 
arī Latvijas interešu pārstāvniecību. Skolēniem bija 
arī jānosauc trīs ierosinājumi, lai padarītu ikdienu 

labāku, kā arī kopīgi jāsaliek lielā puzle ar ES da-
lībvalstīm. Savukārt Saeimā skolēniem bija iespēja 
iejusties deputātu lomā, uzzināt par lēmumu pie-
ņemšanu parlamentā un balsot par dažādiem li-
kumprojektiem.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede rosināja sko-
lēnus izraudzīties sev svarīgākos trīs no 17 ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Interesanti, ka 
Jaunpils vidusskolas 6.a klases skolēnu ieskatā vis-
svarīgākais no tiem ir 16. mērķis “Miers un taisnī-
gums”, otrajā vietā ierindojās 4. mērķis “Kvalitatī-
va izglītība”, un trešo vietu ieguva 3. mērķis “Laba 
veselība”.

Aktivitāte notika Eiropas Komisijas līdzfinansē-
tajā projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-un-latvijas-pasvaldibu-savieniba-vienojas-par-tu?id=8829
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veicināšanai ES partnervalstīs”, ko īsteno LPS sa-
darbībā ar Vietējo un reģionālo pašvaldību padomi 
(CEMR) un 27 citiem projekta partneriem – pašval-
dību asociācijām un pašvaldībām.

Zane Začeva,
projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai 

vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs” asistente

LPS un Finanšu ministrija tiekas ikgadējās 
sarunās

25. maijā Finanšu ministrijā noritēja LPS un Finanšu 
ministrijas (FM) šāgada pirmās sarunas. To ievadā 
sarunu vadītāji – LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 

un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola – atzinī-
gi novērtēja līdzšinējo sadarbību un kopīgi atrisinā-
tos jautājumus.

Sarunās dalībnieki pārrunāja aktuālo informā-
ciju saistībā ar 2018. gada budžetu: pašreizējās 
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makroekonomisko rādītāju prognozes nākama-
jam gadam; plānotās izmaiņas nodokļu politikā no 
2018. gada un izmaiņu ietekmi uz budžetu ieņēmu-
miem; minimālās mēneša darba samaksas apmē-

ru, pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību 
uzņemšanās iespējas 2018. gadā un vidējā termi-
ņā; plānotos valsts budžeta transfertus pašvaldī-
bām 2018. gadā u.c.

Ceļā uz digitālu pašvaldību, tiešraides 
videoieraksts

25. maijā notika 
tiešraide par kom-
pānijas “Fitek” 
piedāvājumu paš-
valdībām. Uzņē-
muma pārstāvji 
Alvis Dimitris un 
Mārtiņš Krieviņš 
pastāstīja par da-
žiem elektronis-
kiem risinājumiem 
pašvaldībām:

1. Piegādātāju rēķinu digitalizācija un elektroniska 
aprite. Likumdošana jau patlaban ļauj ienākošos 
rēķinus apstrādāt (saņemt, apstiprināt, grāmatot, 
saglabāt) elektroniski. Ja rēķina oriģināls ir uz pa-

pīra, likumdošana prasa to uzglabāt piecus gadus, 
taču FM rit darbs, lai, līdzīgi kā Igaunijā un daudz-
viet citur, tas nebūtu obligāti. Tādējādi liela daļa 
papīru, ko esam raduši glabāt savos kabinetos un 
arhīvos, vairs nebūs jāpatur – tos varēs skenēt/di-
gitalizēt un saglabāt tikai elektroniski. Galvenie ie-
guvumu – laiks, nauda, sakārtoti procesi.

2. Daļa grāmatvedības dokumentu (piem., inventa-
rizācijas akti) saskaņā ar likumdošanu ir jāglabā ļoti 
ilgi. Ne visi zina par Ministru kabineta 28.02.2012. 
noteikumiem nr. 143 “Kārtība, kādā publiskos do-
kumentus pārvērš elektroniskā formā”. Tajos ir 
noteikta kārtība publisko dokumentu pārvēršanai 
elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē un 
papīra dokumentu iznīcināšanai.

Plašāk uzzināsiet, noskatoties videoierakstu LPS in-
terneta vietnē šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 30. maijā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra likumā (likumprojekts “Grozījumi Nekusta-
mā īpašuma valsts kadastra likumā” (nr. 888/Lp12) 
pieņemts Saeimā š. g. 18. maijā). 

Uzaicināti: Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāl-
direktore Solvita Zvidriņa un VZD ģenerāldirekto-
res vietnieks kadastra jautājumos Oskars Gabru-
senoks

2. Par 2018.–2019. gadā VZD veicamās kadastrālo 
vērtību pilnveides organizatorisko procesu un paš-
valdību iesaisti tajā.

Par informācijas sniegšanu nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu prognozes 2018. gadam vaja-
dzībām par zemi robežas joslā.

Uzaicināti VZD ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa un 
VZD ģenerāldirektores vietnieks kadastra jautāju-
mos Oskars Gabrusenoks

3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija no-
teikumos nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ie-
ņēmumu prognozes noteikšanas kārtība””.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Attēlā: Alvis Dimitris

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3647-tiesraides-videoieraksts-cela-uz-digitalu-pasvaldibu
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4. Īsi par “Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 
2018.–2021. gadam” paredzētajām izmaiņām ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklī.

Komitejas sēdes tiešraidi būs iespēja skatīties LPS 

Komiteju portālā (piekļuve ar paroli).

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas  

jautājumos

Kurzemes forums “Radošo industriju un 
informācijas tehnoloģiju perspektīvas 
Kurzemē”

Lai iepazītos ar radošo industriju un informācijas 
tehnoloģiju attīstību Kurzemē un diskutētu par 
to perspektīvām un izaicinājumiem nākotnē, Lie-
pājas Universitāte sadarbībā ar Liepājas pilsētas 
domi, Latvijas Zinātņu akadēmiju un LPS 31. maijā 
organizē Kurzemes forumu “Radošo industriju un 

informācijas tehnoloģiju perspektīvas Kurzemē” 
(norises vieta: Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā 
iela 14).

Forumam aicināti pieteikties zinātnes pārstāvji, 
pētnieki, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, pedagogi. 
Pieteikuma forma šeit. Foruma tiešraide būs pie-
ejama LPS YouTube kanālā šeit.

Foruma programma 1. pielikumā.

Videokonference seminārs “Asistenta 
pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās”

LPS sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM) 1. jū-
nijā plkst. 10–12 rīko videokonferenci semināru 
“Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašval-
dībās”. Seminārs notiks LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. 

Videokonferencē LM speciālisti informēs par pār-
baudēs konstatētajām būtiskākajām neatbilstībām 

un asistenta pakalpojuma pilnveidošanas iespējām 
pašvaldību sociālajos dienestos.

Semināra tiešraide būs skatāma LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/
tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespējams uzdot 
jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference seminārs “Iepirkumu 
plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 
publiskajos iepirkumos 9.2.4. specifiskā 
atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei” projektos”

LPS sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru (CFLA) 2. jūnijā plkst. 10–13 rīko videokon-
ferenci semināru “Iepirkumu plānošana un biežāk 
pieļautās kļūdas publiskajos iepirkumos 9.2.4. spe-
cifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākuma “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” projektos”.

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

https://e.liepu.lv/registracija-forumam
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_19_p1.pdf
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Lai veiksmīgāk sagatavotos un precīzāk atbildētu uz 
aktuālajiem jautājumiem, aicinām līdz 30. maijam 
sūtīt jautājumus CFLA Veselības attīstības projektu 
nodaļas vecākajai ekspertei Elīnai Lodītei (elina.lo-
dite@cfla.gov.lv).

Semināra tiešraide būs skatāma LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/
tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespējams uzdot jautājumus, 
sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv. Intere-

sentiem ir iespēja seminārā piedalīties arī klātienē, 
dalībai jāreģistrējas līdz 31. maija darba dienas bei-
gām, izmantojot saiti: http://www.lps.lv/lv/zinas/
notikumu-kalendars/1133-1-videokonference-ie-
pirkumu-planosana-pasvaldibu-istenotajos-vese-
libas-veicinasanas-projektos. Klātienes dalībnieku 
skaits ir ierobežots, apstiprinājums par dalību tiks 
nosūtīts uz e-pasta adresi, kas tiks norādīta reģis-
trējoties.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme jūnijā Preiļos

Sanāksme notiks 9. jūnijā plkst. 10 Preiļu kultūras 
namā Preiļos, Raiņa bulvārī 28.

Dienas kārtībā:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–11.00 Preiļu domes prezentācija par no-
vadu, izpilddirektors Vladimirs Iva-
novs

11.00–11.10 LPIA Valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš

11.10–12.00 Ekonomiskums, produktivitāte, 
efektivitāte: vienotas izpratnes vei-
došana, VK Padomes loceklis, Piektā 
revīzijas departamenta direktors Ed-
gars Korčagins

12.00–12.15 Ūdens un siltumenerģijas skaitītāju 

optimāla izvēle, uzstādīšana un eks-
pluatācija, patēriņa uzskaite daudz-
dzīvokļu mājās: Latgales pieredze, 
Latvijas Ūdens un gāzes lietotāju 
asociācija

12.20–13.20 “Ilgtspējīga pašvaldību attīstība: ar 
vai bez tevis?” Praktiskās pieredzes 
stāsti

13.20–13.40 Čehu delegācijas uzruna un infor-
mācija

14.00–14.30 Pusdienas

Līdz 17.00 Novada apskate

17.30 Tikšanās ar čehu delegāciju

Pieteikšanās sanāksmei līdz 5. jūnijam, elektroniski 
aizpildot pieteikumu šeit. Lūgums līdz 7. jūnijam arī 
informēt, ja pasākumu tomēr neapmeklēsiet.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Award vadītāju pulkam pievienojas deviņi 
jaunie vadītāji

18.–19. maijā notika Valsts izglītības satura centra 
un starptautiskās programmas Award zelta biedrī-
bas organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās 

jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jau-
no vadītāju apmācības.

Pēc veiksmīgas apmācības starptautiskais Award 
vadītāja sertifikāts tika izsniegts deviņiem jauna-
jiem vadītājiem: Diānai Bondarevai, Ingai Pudānei, 
Ivaram Jurbergam, Juritai Agnetai Matusevičai, 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:elina.lodite@cfla.gov.lv
mailto:elina.lodite@cfla.gov.lv
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/notikumu-kalendars/1133-1-videokonference-iepirkumu-planosana-pasvaldibu-istenotajos-veselibas-veicinasanas-projektos
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1133-1-videokonference-iepirkumu-planosana-pasvaldibu-istenotajos-veselibas-veicinasanas-projektos
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1133-1-videokonference-iepirkumu-planosana-pasvaldibu-istenotajos-veselibas-veicinasanas-projektos
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1133-1-videokonference-iepirkumu-planosana-pasvaldibu-istenotajos-veselibas-veicinasanas-projektos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf817JjzcrfDeRl6O9HZyXV-mMmajaJJxcXKTnEUbRrIpK50A/viewform?c=0&w=1
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Kristīnei Kopštālei, Lienei Piķei, Ralfam Siliņam, 
Valteram Svetlovam un Zanei Začevai. 

Apmācības vadīja Katrīna Sprudzāne, programmas 
nacionālā koordinatore Latvijā. 

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu paš
audzināšanas programma Award ir iespēja ikvie-
nam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem līdz-
svarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu. 
Jaunietim, kurš vēlas iegūt bronzas, sudraba vai 
zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko ap-
balvojumu (The Duke of Edinburgh’s International 
Award), jāsasniedz četri paša izvirzītie mērķi, kas 
saistīti ar programmas Award jomām – brīvprātīgo 
darbu, fizisko sagatavotību, prasmēm un piedzīvo-
jumu ceļojumu. 

Vairāk informācijas par programmu: www.award.lv.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste 

Elektroniska Latvijas ainavu dārgumu 
krātuve “Ainavu dārgumi”

VARAM un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ik-
vienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāva-
nas gatavošanā Latvijai!

Mūsu kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota 
elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Lat-

vijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks ie-
kļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar 
īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un 
vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumu krātuve taps vairākos posmos. 

Plašāka informācija: http://www.ainavudargumi.
lv/page.php?aboutproject. 

LPS NESASKAŅO

Par informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību padotībā 
esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, 
sākot no 2018. gada 1. janvāra”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra no-

teikumos nr. 1185 “Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta finansēto projektu atklāta konkursa “Zema 
enerģijas patēriņa ēkas” nolikums””, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas notei-
kumi”, 4. pielikums.

http://www.award.lv
http://www.ainavudargumi.lv/page.php?aboutproject
http://www.ainavudargumi.lv/page.php?aboutproject
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_19_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_19_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_19_p4.pdf
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VSS-538 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr.347 “Par 
biedrībai un nodibinājumam piederošām ēkām vai 
inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā 
īpašuma nodokli””

VSS-542 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr.387 
“Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu 
pakalpojumu sniegšanu””

VSS-545 – Rīkojuma projekts “Par Zemkopības mi-
nistrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma 

Lielauces pagastā, Auces novadā, nodošanu Satik-
smes ministrijas valdījumā”

VSS-553 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības 
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma at-
savināšanas likumā”

VSS-554 – Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa 
likumā”

VSS-555 – Likumprojekts “Vardarbībai un var-
darbības riskam pakļauto personu aizsardzības 
likums”

Rīgā rekonstruēta Juglas promenāde un 
top jauni rotaļu laukumi

Foto: Romāns Kokšarovs /F64

Rīgas pašvaldība pabeigusi Juglas kanālmalas pār-
būvi, kur izveidota jauna promenāde. Tās labiekār-
tošanu Rīgas pašvaldība sāka 2015. gadā, izveido-
jot tur pēc būtības jaunu parku ar dažādām atpūtas 
iespējām iedzīvotājiem. Šeit gar kanāla malu – no 
Brīvības gatves līdz dzelzceļam – 400 metru garu-
mā izbūvēta izgaismota gājēju promenāde, atjau-
nots kanāla krasta stiprinājums, gar promenādes 
malu izveidotas atpūtas vietas – “kabatas”, kurās 
izvietoti soliņi. Promenādes galā pie dzelzceļa iz-
veidota atpūtas vieta ar galdiņiem un sauļošanās 
krēsliem un nelielu rotaļu laukumu pirmsskolas 
vecuma bērniem. Šovasar šajā vietā sāks peldvie-
tas izveidi, attīrot kanāla gultni. Nākamgad plānots 
izbūvēt apmēram kilometru garu promenādes tur-
pinājumu gar Juglas ezeru Strazdumuižas virzienā.

Savukārt Brīvības ielā 124 uzstādīts viens no 12 
jaunajiem rotaļu un vingrošanas laukumiem, kā-
dus pašvaldība ierīkojusi vai uzstādīs tuvākajā laikā 
dažādās pilsētas vietās – Mežciema ielā 25, Andro-
medas gatvē 16, Viestura prospektā 39, Maskavas 
ielā 285 un Ķengaraga promenādē, Šķirotavā, Kera-
mikas ielā Bolderājā, Iļģuciemā, Zolitūdē un Ēbeļ-
muižas parkā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426458
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Atklāta Babītes novada kultūrizglītības 
centra filiāle

19. maijā Babītes novada Salas pagasta “Vietval-
žos” notika Babītes novada pašvaldības kultūrizglī-
tības centra jaunās filiāles atklāšanas svētki.

Pērn tika uzsākta bijušās Salas pagastmājas ēkas 
telpu pārbūve, lai jau šovasar durvis apmeklētā-
jiem vērtu otrais kultūrizglītības centrs novadā. Pēc 

atklāšanas ceremonijas ikviens interesents varēja 
aplūkot pārbūvētās telpas, ēkas divus stāvus un 
pagrabstāvu, iepazīties ar iekštelpām, pirms ēku 
piepildījušas izstādes un ekspozīcijas. “Vietvalžos” 
tiks rīkoti gan tematiski tradīciju pasākumi, gan 
koncerti un teātra izrādes. Teātra mākslai jaunajā 
kultūrizglītības centrā būs īpaša loma, jo te darbo-
sies Salas pagasta amatiermākslas kolektīvi un jūli-
jā tiks atklāta pastāvīga ekspozīcija, kas veltīta lat-
viešu teātra un kino aktierim Eduardam Pāvulam, 
kura dzīves gājums saistīts ar Salas pagastu. Edu-
ards Pāvuls iesvētīts Salas ev. lut. baznīcā, un viņa 
atdusas vieta ir Salas kapsēta. Zīmīgi, ka daudzsē-
riju filmas “Ilgais ceļš kāpās” epizodes ir uzņemtas 
tieši jaunajā kultūrizglītības centrā, tolaik – bijušajā 
pagastmājā. Kultūrizglītības centra filiālē Salas pa-
gasta “Vietvalžos” paredzēta vieta arī novada vēs-
tures liecībām un mākslai – plānots izveidot novad-
pētniecības muzeju, kur rīkot tematiskās izstādes 
par novada vēsturi, kā arī mākslas izstādes. Tāpat 
apmeklētājiem tiks piedāvātas dažādas mūžizglītī-
bas programmas un radošās darbnīcas.

Latvijā top unikāla vides izglītības 
infrastruktūra – dabas un tehnoloģiju 
parks “URDA”

Atklājot tēlnieka Matiasa Jansona veidotu saules 
pulksteni, Starptautiskajā bioloģiskās daudzveidī-
bas dienā 22. maijā Pārgaujas novada pašvaldība 
un SIA “ZAAO” uzsākusi darbu pie Latvijā pirmās 
nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruk-
tūras – dabas un tehnoloģiju parka “URDA”. Tas 
piedāvās modernu un aizraujošu vides izglītības 
apguvi, kur teorētiskās zināšanas tiks papildinātas 

ar praktisku darbošanos dabā, un dos iespēju pie-
dzīvot apkārtējās vides un mūsdienu tehnoloģiju 
sinerģiju. “URDA” būs pieejama ne tikai skolēniem, 
studentiem un zinātniekiem, bet ikvienam dabas 
draugam un atradīsies Pārgaujas novadā, līdzās re-
ģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram 
“Daibe”.

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” teritorijā at-
radīsies mācību ēka, veselības, pārdomu un izzinā-
šanas takas, pļava ārstniecības augu iepazīšanai un 
ievākšanai, purva taka un garšaugu dārzs, kukaiņu 
māja, atrakciju laukums un šķēršļu josla. Iecerēta 
arī zemūdens vērošanas platforma, ūdens turbīna 
strūklaka un ar videokameru aprīkots skudru pūz-
nis. Tāpat mācību procesā tiks nodrošināta iespē-
ja padziļināti iepazīties ar dažādām atkritumu ap-
saimniekošanas, biogāzes ražošanas, ūdens attīrī-
šanas, siltumapgādes, vēja ģeneratoru, kompostē-
šanas un elektrības iegūšanas iekārtām. Savukārt 
ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu 
parkā tiks izveidota unikāla Latvijas iežu un mine-
rālu kolekcija, āra klase un dabas koncertzāle jeb 
projekts 3K.
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Tautas deju festivālā “Latvju bērni danci 
veda” Kuldīgā pulcēsies 4000 dalībnieku 
no visas Latvijas

Sestdien, 3. jūnijā, visas dienas garumā Kuldīgā 
norisināsies tautas deju festivāls “Latvju bērni 
danci veda”.

Tas ir ikgadējs pasākums, kurā piedalās skolēnu 
tautas deju kolektīvi no dažādiem Latvijas nova-
diem. Šogad pasākums norisināsies divās Latvijas 
pilsētās – Kuldīgā un Cēsīs. 

Kuldīgā dejotāji uzstāsies vairākos koncertos, kā 
arī dosies svētku gājienos. Diena sāksies ar diviem 
ielu koncertiem – plkst. 10 pie tirdzniecības centra 
“RIMI” un plkst. 10.25 Kuldīgas pilsētas dārzā. 

Pievakarē skatītāji aicināti atbalstīt festivāla dalīb-

niekus svētku gājienā: tas sāksies plkst. 17 Kuldīgas 
Rātslaukumā un vedīs pa Liepājas ielu uz Kuldīgas 
pilsētas estrādi.

Festivāla kulminācijā plkst. 18 Kuldīgas pilsētas estrā-
dē gaidāms lielkoncerts “Dievzemītes rakstus pinu”, 
kurā tiks izdejotas novadu apvienotās pro grammas. 

Visas dienas garumā Kuldīgas pilsētas estrādē va-
rēs aplūkot arī skolēnu vizuālās mākslas darbu iz-
stādi “Dievzemītes rakstus pinu”.

Visi festivāla pasākumi – bez maksas. Festivālu or-
ganizē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 
sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru un 
Valsts kultūrkapitāla fondu.

Plašākai informācijai: t. 25969130, e-pasts agate.
roga@kuldiga.lv.

mailto:agate.roga@kuldiga.lv
mailto:agate.roga@kuldiga.lv
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Kuldīgā svinīgi atklāta pārbūvētā 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

24. maijā, piedaloties pašvaldības pārstāvjiem, ar-
hitektam, būvniekiem, mūzikas skolas pedagogiem 
un audzēkņiem, kā arī svētku viesiem, Kuldīgā svi-
nīgi atklāja pārbūvēto E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas ēku.

Skolas pārbūve veikta par pašvaldības līdzekļiem. 
Atklājot ēku, Kuldīgas novada domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa uzsvēra, ka svarīgākais jautājums 
ir: kāpēc pašvaldība skolu būvēja? “Atbilde uz to ir: 
tā ir mūsu nākotne, mūsu bērni. Man gribētos, lai 
jums, meitenes un zēni, kuri šeit mācīsieties, šī vie-
ta patiktu un lai tā palīdzētu jums attīstīt radošās 
spējas, jo galvenais jau nav ēka, bet gan saturs, ko 

tajā ieliks audzēkņi un viņu vecāki, kā arī pedago-
gi,” sacīja I. Bērziņa.

Pārbūvējot mūzikas skolas ēku, sakārtotas inže-
nierkomunikācijas un optimizēts telpu funkcionā-
lais plānojums, tādējādi izveidojot pievilcīgu vidi 
mūzikas apguvei un uzlabojot skolas infrastruktūru 
un materiāli tehnisko bāzi. Lai skolai vairs nebūtu 
jādarbojas divās ēkās, kā līdz šim, ēkai pagalma 
pusē uzbūvēta jauna, ar vēsturisko apbūvi saska-
ņota piebūve. Skolas audzēkņi un pedagogi pēc 
pārbūves strādās mūsdienīgās un labi aprīkotās 
klašu telpās, kas piemērotas dažādu mūzikas in-
strumentu apguvei, radošo spēju attīstīšanai un 
zināšanu papildināšanai mūzikas vēsturē un teori-
jā. Liels ieguvums ir speciāli kora nodarbībām izvei-
dotā mācību klase, jo mūzikas skolā ir stipras kora 
dziedāšanas tradīcijas. Kora klase ir piemērota arī 
mazāku koncertu rīkošanai (60 sēdvietas). Tāpat 
uzlaboti skolotāju darba apstākļi. Labiekārtojot ap 
ēku esošo teritoriju, izveidots laukums publisku pa-
sākumu norisei.

Mūzikas skolas pārbūves būvprojekta autors ir 
arhitekts Ēriks Cērpiņš. Objektu būvējis AS “RERE 
grupa” uzņēmums SIA “RERE meistari”, bet būvuz-
raudzību objektā veica SIA “Būves un būvsistēmas”. 
Mūzikas skolas pārbūve izmaksāja 1,36 miljonus 
eiro.

Spāru svētki Liepājas vieglatlētikas manēžai

Divus mēnešus pēc pamatakmens likšanas, kad 
manēža jau ieguvusi savu apveidu un uzbūvēts 

ēkas augstākais punkts, 26. maijā Liepājas Olimpis-
kā centra vieglatlētikas manēžai tika atzīmēti spā-
ru svētki. Svinīgajā pasākumā piedalījās Liepājas 
domes vadība, UPB valdes priekšsēdētājs Dainis 
Bērziņš, Latvijas Florbola savienības priekšsēdētājs 
Ilvis Pētersons, Liepājas Olimpiskā centra valdes 
priekšsēdētājs Gatis Griezītis, Draudzīgā aicināju-
ma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēni, skolotā-
ji, būvnieki un citi interesenti.

Sagaidot spāru svētku viesus, būvnieki pie manēžas 
augstākā punkta bija piestiprinājuši ozollapu vaina-
gu, tādējādi simbolizējot drošību jaunajai ēkai un 
apliecinot labas attiecības starp mājas saimniekiem 
un celtniekiem. Tāpat arī blakus esošās skolas – 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidussko-
las – direktore skolas vārdā būvniekiem pasniedza 
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skolēnu darinātu vainagu, kurā ievīti katras klases 
vēlējumi topošajai manēžai.
Topošās Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas 
manēžas projekts izstrādāts pēc Starptautiskās 
Vieglatlētikas federācijas noteiktajiem standartiem 

un pielāgotām telpām sportistu internātam. Manē-
ža paredzēta izglītības iestāžu audzēkņu un sporta 
klubos iesaistīto personu treniņiem, kā arī tā pa-
plašinās iespējas rīkot starptautiska līmeņa sporta 
sacensības Liepājā.

Jaunpilsētas laukumā Ventspilī uzziedējušas 
iedzīvotāju pērn stādītās tulpes

Ventspilī pavasaris uzzied īpaši krāšņi, jo ik gadu 
gan pašvaldība, gan arī paši iedzīvotāji rūpējas, lai 

pilsētas dobes rotātu tūkstošiem krāsainu puķu.

Pērnā gada rudenī ap 100 čaklu ventspilnieku pul-
cējās Jaunpilsētas laukumā pie strūklakas “Saules 
laiviņas”, kur kopā ar Ventspils pilsētas domes va-
dību kopīgi iestādīja trīs dažādu tulpju šķirņu sīpo-
lus. Dobi tulpju sīpolu stādīšanai jau iepriekš bija 
sagatavojušas pilsētas galvenās “puķu sievas” no 
pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombi-
nāts”, atzīmējot dobē 28 segmentus, kuri katrs at-
bilst noteiktas krāsas tulpēm, lai ieplānotais puķu 
raksts veidotos precīzs un pareizs. Iedzīvotāji kopā 
iestādīja 5400 tulpju sīpolus, bet vēlāk dobe tika 
papildināta vēl ar 300 hiacinšu sīpoliem.

Šobrīd 23 Ventspils puķu dobēs uzziedējušas 
137 165 sīpolpuķes, tajā skaitā 5400 ventspilnieku 
stādītās tulpes Jaunpilsētas laukumā. Pilsētas iedzī-
votāji lepni var aplūkot ziedošās tulpes un priecā-
ties par padarīto darbu.

Stopiņu novadam savs tautastērps 28. maijā Līgo parkā tika prezentēts Stopiņu novada 
tautastērps – dāvana novadam 130 gadu jubilejā.

Atsaucoties novadnieka tēlnieka Ulda Sterģa idejai, 
pagājušajā gadā tautas lietišķās mākslas studijas 
(TLMS) “Ulbroka” profesionālā vadībā tika uzsākta 
Stopiņu novada tautastērpa radīšana. Brunču krāsu 
salikums izvēlēts novada iedzīvotāju aptaujā. Tau-
tastērpam izveidots sievas un vīra apģērbu kom-
plekts. Sievām – brunči, krekls, veste, jaka, lakats, 
josta, aube, vainags; vīriem – krekls, bikses, veste, 
īsais svārks, garais mētelis, josta. Stopiņu novada 
tautastērpa veidošanā par pamatu ņemtas Vidze-
mes un Rīgas tautastērpu tradīcijas.

Tautastērpa kopējās kompozīcijas veidotāja ir tek-
stilmāksliniece, TLMS “Ulbroka” vadītāja Ārija Vī-
toliņa, tautastērpa lakatu auda TLMS “Ulbroka” 
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daiļamata meistare Zenta Berga, bet sievas un vīra 
jostas darināja TLMS “Ulbroka” tautas daiļamata 
meistare Baiba Kurzemniece. Novada iedzīvotāji no 
četriem piedāvātajiem brunču krāsu salikumiem iz-

vēlējās TLMS “Ulbroka” dalībnieces Ingas Putānes 
veidoto. Tagad Stopiņu novadam ir jauna rota, un 
novada tautastērps piepulcējas kopīgajai Latvijas 
novadu goda tērpu saimei.

Teātra festivāls “Kaut kas citāds” Rūjienā

Rūjienā, Ziemeļvidzemes zaļās mākslas pilsētā, 1. 
un 2. jūnijā notiks teātra festivāls “Kaut kas citāds”. 
Festivāls tiek rīkots, lai radošus un atraktīvus jau-

niešus iepazīstinātu ar teātri un tā aizkulisēm.

Dalībniekiem būs jāveido, jādomā, jāfilmē, jāspēlē 
un jāsadarbojas, lai kopā varētu notikt kas radošs un 
jautrs! Festivāla laikā būs konkursi, meistarklases, ra-
doši uzdevumi, radošās darbnīcas, teātra izrādes, da-
žādi notikumi, atklāšanas un noslēguma ceremonija 
un vakara pasākums ar konkursiem un kopā ar DJ.

Pasākums norisināsies Rūjienas vidusskolā. To or-
ganizē jauniešu organizācija “Ligzda”, Rūjienas vi-
dusskolas teātra pulciņš un multifunkcionālais jau-
niešu iniciatīvu centrs.

Daugavpilī jūnija pirmajā dienā 
bērnus un vecākus aicina uz 
Centrālo parku

1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsar-
dzības dienā, plkst. 16–19 Centrālajā 
parkā Sporta un jaunatnes departamen-
ta Jaunatnes nodaļa organizē jautras sa-
censības ģimenēm ar bērniem. Piedalī-
ties sacensībās var komandās, sākot no 
diviem cilvēkiem. Komandām nāksies 
pārvarēt stafetes un citus šķēršļus. Pos-
mi būs jāpārvar, lai varētu piedalīties lo-
terijā un vinnēt vērtīgas balvas.

Pasākuma laikā priecēs Daugavpils de-
jotāji, dziedātāji un būs iespēja vērot 
sportistu priekšnesumus. Īpašs pārstei-
gums – pārvietojams skaistuma salons 
mazajām princesēm, mini autoparks, 
galda tenisa sacensības un citi.
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Baznīcu nakts

2. jūnija vakarā Latvijā atkal būs kultūras noti-
kums – Baznīcu nakts. Šogad rīkotāji aicina drau-
dzes domāt arī par Latvijas simtgadi.

Plašāka informācija: www.baznicunakts.lv un so-
ciālajos tīklos: www.facebook.com/baznicunakts 
un www.twitter.com/baznicunakts.

Ventspils novada draudzes iesaistās 
Baznīcu nakts pasākumos

Šovasar Baznīcu nakts pasākumi notiks 190 diev-
namos, un akcijā iesaistījušās arī Ventspils novada 
draudzes.

Piltenes luterāņu baznīcā 2. jūnijā, tāpat kā visā 
Latvijā, plkst. 17.50 skanēs zvani, pēc tam uzrunu 
teiks mācītājs Elmārs Derzāvis. Draudzes svētdie-
nas skolas bērni rādīs ludziņu “Debesu motelis”, 
dziedās un muzicēs Piltenes Mūzikas skolas au-
dzēkņi un pasniedzēji, Ilgas Pornieces un Margitas 
Kronbergas izpildījumā skanēs ērģeļmūzika, bet 
Lilitas Ozolas izpildījumā ierakstā – Piltenes ērģe-
ļu atskaņojums. Uzstāsies ansambļi “Ziedu laiks”, 
“Dzimtais krasts”, kora “Lība” pārstāves. Pēc lūgša-
nas “Mūsu Tēvs” būs stāstījums par Bībeles tulko-
jumiem latviešu valodā un jauno dziesmu grāmatu. 

Vakara izskaņā notiks Tezē kopienas lūgšanas, klāt-
esošos aicinās iesaistīties kopīgā dziedāšanā. Pasā-
kuma laikā varēs uzkāpt baznīcas tornī un fotogra-
fēt ērģeles, dievnams būs izgaismots. Paredzēts arī 
mielasts.

Usmas luterāņu baznīcā, kad būs izskanējuši zvani, 
uzrunu teiks mācītājs Ainārs Kostanda, Paula Ma-
liševa izpildīs dziesmu, bet draudzes priekšniece 
Elana Jurgena, mācītājs Uģis Brūklene un Harina 
Brūklene stāstīs un rādīs filmu par desmit Usmas 
baznīcas celšanas gadiem. Notiks kristīgās dzejas 
lasījumi, skanēs baznīcas kopdziesmu apdares. Būs 
iespēja meditēt sveču gaismā, ieklausīties Bībeles 
lasījumos, mācītājs Ainārs Kostanda vadīs lūgšanu 
par Latviju, koncertā uzstāsies Talsu evaņģēliski 
luteriskās draudzes koris “Coram Deo” Raimonda 
Felša vadībā. Pasākumā izskaņā paredzēta sadrau-
dzība un mielasts.

http://www.baznicunakts.lv/
http://www.facebook.com/baznicunakts
http://www.twitter.com/baznicunakts


16

“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Ventspils 
pilsētu organizē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017”, 
kas notiks 2. un 3. jūnijā Ventspils Olimpiskajā cen-
trā.

“Uzņēmēju dienas Kurzemē” pirmo reizi kā Kur-
zemes reģiona visaptveroša izstāde tika rīkota 
2016. gada maijā Liepājā, pulcējot aptuveni 150 
dalībniekus un 10 000 apmeklētāju. Pagājušajā 
gadā izstādē piedalījās astoņas Kurzemes pilsētu 
un novadu pašvaldības, stāstot apmeklētājiem par 
tur aktuālo, kā arī sniedzot iespēju reklamēties sa-
viem uzņēmējiem. Izstādes apmeklētāji varēja ap-
skatīt un izgaršot dažādu novadu ražojumus – no 
kazas siera saldējuma no Talsiem līdz sešus metrus 
augstām koka konstrukcijām no Kuldīgas.

Biznesa iespēju forums šogad notiks sadarbībā 
ar ALTUM. Forumā būs iespēja uzklausīt eksper-
tu viedokli par jaunākajām makroekonomiskajām 
tendencēm, saņemt vērtīgu informāciju par eks-
porta atbalsta pasākumiem un valsts garantijām 
gan iesācējiem, gan lieliem uzņēmumiem. Notiks 
diskusijas ar valsts un pašvaldību amatpersonām 
un dažādu jomu ekspertiem par Kurzemes reģio-
na uzņēmējdarbības vides attīstības perspektīvām, 
biznesa efektivitātes veicināšanas iespējām, no-
dokļu jautājumiem un citiem aktuāliem tematiem 
uzņēmējdarbībai. Šogad “Uzņēmēju dienās Kurze-
mē 2017” tiks aktualizēti arī profesionālās izglītības 
un nodarbinātības jautājumi, pasākumu veidojot 
kā atvērto durvju dienas. Tāpat Uzņēmēju dienās 
norisināsies SEB Auto dienas, kur “SEB līzings” ap-
meklētājiem nodrošinās iespēju iepazīties ar vairāk 
nekā 40 jaunākajiem automašīnu modeļiem, no-
skaidrot to iegādes un finansējuma iespējas, kā arī 
doties izmēģinājuma braucienā ar visdažādākajām 
automašīnām – sākot no kompaktklases līdz pat 
apvidus auto. Speciālisti palīdzēs izprast automa-
šīnu tehniskos parametrus un drošas, ekonomis-
kas braukšanas nianses. Apmeklētājus priecēs arī 
kultūras programma un dažādas zīmola “Latvijas 
labums” aktivitātes.

Ikgadējais brīvdabas koncerts Talsu 
Tiguļkalnā

3. jūnija vakarā jau sesto reizi Talsos norisināsies 
Raimonda Tigula brīvdabas koncerts “Ārpasaules 
mūzika Tiguļkalnā”, ko organizē biedrība “Pasaules 
Mūzikas un mākslas fonds” un Talsu novada kultū-
ras, sporta un tūrisma centrs.

Šogad Tiguļkalna ozolu ielokā komponists Rai-
monds Tiguls būs kopā ar jauniešu kori “Kamēr…” 
un tā diriģentu Jāni Liepiņu, Latvijas Nacionālā sim-
foniskā orķestra stīgu grupu, solistiem Kristīni Kār-
kli, Martu Kristiānu Kalniņu, ģitāristu Mārci Auziņu 
un arfisti Ievu Šablovsku, dūdu un bungu grupu 
“Auļi”, tautas deju ansambli “Līgo” Jāņa Purviņa va-
dībā, Stiprajām sievām un neiztrūkstoši arī ar bas-
ģitāristu Robertu Rasu un Arti Orubu pie bungām. 
Koncertā gaidāmi vairāki pārsteigumi, jaundarbi un 
atkalsatikšanās.
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Šlīteres ceļotāju dienas

Foto: Ainars Gaids

3. un 4. jūnijā notiks tradicionālās Šlīteres ceļotāju 
dienas.

Šāgada jaunumi:

• Kaļķupes brīnumaino iežu atsegumu valstībā ie-
vedīs Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vecākais 
eksperts ģeologs Dainis Ozols;

• Dundagas parkā, kas zināms kā Ziemeļkurzemes 
sikspārņu galvaspilsēta, ar šo lidoņu dzīvesveidu 
iepazīstinās Aija Balandiņa no DAP dabas izglītības 
centra “Meža māja”, bet izstaigāt Dundagas parku 
varēs kopā ar speciālistu no firmas “Labie koki”;

• kopā ar Ķemeru Nacionālā parka fonda Valdes 
priekšsēdētāju Andis Liepu ielūkosimies īstas lauku 
saimniecības daudzveidībā Dundagas pievārtē;

• iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā “Pāces 
pļavas” DAP ekspertes Baibas Galnieces vadībā;

• Kurzemes Minotaura labirintā – Rukšu purvā – ar 
purva kurpēm soļosim “Purvu bridēju” vadībā;

• sestdien gida vadībā būs iespēja arī iekštelpās ie-
pazīties ar izcilas būves paraugu, “Latvijas būvnie-
cības gada balvas 2016” uzvarētāju – AS “Latvijas 
valsts meži” jauno biroja ēku Dundagā;

• iespēja apmeklēt eksotisko dzīvnieku miniparku 
Dundagā;

• un citi ne mazāk unikāli jaunumi!

Sestdienas pēcpusdienā visi aicināti senajā un 
mūsdienu novada centrā Dundagā, pils parkā, ie-
skandināt novada jubilejas gadu:

• no plkst. 13: tirdziņš, spēles, našķi, darbnīcas. Ar 
gardiem dabas velšu ēdieniem pārsteigs Valtera 
restorāna pavāri;

plkst. 17 pils parka estrādē koncerts ar vietējiem 
un viesu amatiermākslas kolektīviem: jau teju 150 
gadu koru vēsturi turpinošais apvienotais Dunda-
gas koris, Kolkas pūtēju orķestris, mūsdienu deju 
grupa “Sensus”, deju kolektīvs “Dun-dang” u.c.;

plkst. 22 – zaļumballe ar “Rumbas kvartetu”.

Lūdzu, sekojiet līdzi programmai un piesakieties uz 
pārgājieniem un braucieniem!

Ieskaties: Maršruti, Pārējie piedāvājumi, Pulcēša-
nās vieta!

Ziņas sagatavojuši Uģis Vidauskis, Lelde Drozdova-Auzāne, Dženita Katiša, Kristīne Duļbinska, Dace 
Freidenfelde, Agate Roga, Ventspils domes Pilsētas mārketinga nodaļa, Inese Skrastiņa, Daina Roze, 

Līga Korsaka, Marlena Zvaigzne, Rūta Grikmane un Alanda Pūliņa

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

https://sliteresdiena.wordpress.com/programma/programma/
https://sliteresdiena.wordpress.com/marsruti/
https://sliteresdiena.wordpress.com/parejie-piedavajumi/
https://sliteresdiena.wordpress.com/pulcesanas-vieta/
https://sliteresdiena.wordpress.com/pulcesanas-vieta/
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

