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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē skata plānotās izmaiņas nekustamo 
īpašumu kadastrālās vērtības noteikšanā

30. maijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Fi-
nanšu un ekonomikas komitejas sēdē galvenokārt 
tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar plānotajām iz-

maiņām nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības 
noteikšanā un nekustamā īpašuma nodokļa ieņē-
mumu prognozes aprēķinā. Darba kārtībā bija šādi 
jautājumi: par grozījumiem “Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā”; Par 2018.–2019. gadā 
Valsts zemes dienestam veicamo kadastrālo vērtību 
pilnveides organizatorisko procesu un pašvaldību 
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iesaisti tajā; par informācijas sniegšanu nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 2018. ga-
dam vajadzībām par zemi robežas joslā; par Finanšu 
ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
10. maija noteikumos nr. 292 “Nekustamā īpašu-
ma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kār-
tība””, kā arī vēlreiz īsi tika izstāstīts par valdības 
plānoto kompensācijas mehānismu pašvaldībām, 
realizējot Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 
ietvertos pasākumus attiecībā uz iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli, un kompensācijas (speciālas valsts 
budžeta dotācijas) sadales pamatprincipiem. 

Par grozījumiem “Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra likumā” (likums “Grozījumi Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra likumā” (nr. 888/Lp12) izslu-
dināts 25. maijā) komitejas dalībniekus informēja 
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Solvita 
Zvidriņa. Minētie grozījumi paredz vairākas būtis-
kas izmaiņas: 

1) 2017. gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze 
kadastrālo vērtību aprēķinam tiks piemērota 
arī 2018. un 2019. gadā, vienlaikus paredzēts, 
ka ar Ministru kabineta lēmumu tiks noteiktas 
arī vairākas atkāpes no šīs kārtības. Atsevišķām 
kadastrālo vērtību zonām, atsevišķiem ēku ti-
piem un atsevišķām jaunajām ēkām nākamajos 
gados tomēr iespējams kadastrālās vērtības pie-
augums. Izņēmumi tiks noteikti arī attiecībā uz 
telpu grupu lietošanas veidu un apgrūtinājumu 

piemērošanu. Izņēmumi būs spēkā līdz brīdim, 
kad stāsies spēkā jaunā kadastrālo vērtību bāze 
2020.–2023. gadam;

2) kadastrālo vērtību bāzi valdība turpmāk apstip-
rinās reizi četros gados (līdz šim – reizi divos ga-
dos);

3) zemei, kuras lietošanas mērķis ir dzīvojamā ap-
būve (individuālā un daudzdzīvokļu) un kurai 
reģistrēts apgrūtinājums – kultūras pieminek-
lis –, aprēķinot kadastrālās vērtības 2018. un 
2019. gadam, tiks piemērots koeficients 0,7;

4) ar grozījumiem no Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma izslēgta norma, kas noteica, 
ka, aprēķinot nekustamā īpašuma kadastrālo 
vērtību, tiek nodrošināta kadastrālās vērtības 
vidējā atbilstība nekustamā īpašuma tirgus ce-
nām vidēji 85% apmērā. Vienlaikus S. Zvidriņa 
norādīja, ka jautājums par kadastrālās vērtības 
tuvinājumu tirgus cenām vēl tiks diskutēts, strā-
dājot pie uzlabojumiem kadastrālās vērtēšanas 
metodikā.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore aicināja 
pašvaldības sniegt priekšlikumus kadastrālās vērtē-
šanas sistēmas pilnveidošanai, kā arī solīja kopumā 
ierosinātās izmaiņas kadastrālās vērtēšanas meto-
dikā pārrunāt ar pašvaldību pārstāvjiem atsevišķā 
tikšanās reizē.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Liepājas Universitātē aizvadīts Kurzemes 
forums

31. maijā Liepājas Universitātē notika Kurzemes fo-
rums “Radošo industriju un informācijas tehnolo-
ģiju perspektīvas Kurzemē”, kurā radošo industriju, 
informācijas tehnoloģiju, pašvaldības pārstāvji un 
zinātnieki dienas garumā diskutēja par uzņēmēj-
darbības un zinātnes sasaisti.

Foruma atklāšanā Latvijas Zinātņu akadēmijas pre-
zidents Ojārs Spārītis formulēja mērķus: “Mūsu ko-
pīgais uzdevums: kā mēs kā zinātnieki un pašvaldī-
bas pārstāvji varam motivēt novadus tuvināt zināt-
ni uzņēmējdarbībai. Latvijā zinātnieku intelektuālā 
jauda ir daudz lielāka, nekā Latvijas industriālā 
jauda to spēj paņemt.” Arī LPS priekšsēdis Andris 

Foto: Simona Laiveniece
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Jaunsleinis atzina: “Mums vajag labas universitā-
tes, mums ir labas reģionālās augstskolas. Kvali-
tāti nosaka pasniedzēju kvalitāte un tehnoloģijas, 
ne atrašanās vieta.” Liepājas Universitātes rektore 

Dace Markus uzsvēra: “Augstskolā nedrīkst būt sa-
drumstalots studiju piedāvājums. Mērķis nav mai-
nīties, bet attīstīties. Mainīties ir līdzeklis.” Plašāka 
informācija šeit.

Videokonference seminārs “Asistenta 
pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās”

LPS sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM) 1. jū-
nijā rīkoja videokonferenci semināru “Asistenta pa-

kalpojuma nodrošināšana pašvaldībās”.

Videokonferencē LM speciālisti informēja par pār-
baudēs konstatētajām būtiskākajām neatbilstībām 
un asistenta pakalpojuma pilnveidošanas iespējām 
pašvaldību sociālajos dienestos.

Seminārā piedalījās: LM Sociālās iekļaušanas politi-
kas departamenta vecākais referents Einārs Grāve-
ris un LM Metodiskās vadības un kontroles depar-
tamenta vecākā referente Inta Slaidiņa.

Videoieraksts un prezentācijas pieejamas LPS in-
terneta vietnē šeit.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par iepirkumu 
plānošanu pašvaldību īstenotajos 
veselības veicināšanas projektos

2. jūnijā LPS notika videokonference seminārs “Ie-
pirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas pub-
liskajos iepirkumos 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pro-
jektos”.

Seminārā piedalījās Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras Cilvēkresursu attīstības departamenta 
vecākā eksperte Elīna Lodīte un Juridiskā nodroši-
nājuma nodaļas vecākā eksperte juriskonsulte Dai-
na Pulkstene.

Videoieraksts un prezentācijas pieejamas LPS in-
terneta vietnē šeit.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3657-liepajas-universitate-aizvadits-kurzemes-forums
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3659-videokonference-seminars-asistenta-pakalpojuma-nodrosinasana-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3660-videokonference-par-iepirkumu-planosanu-pasvaldibu-istenotajos-veselibas-veicinasanas-projektos
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas jūnija sanāksme Preiļos

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

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 Latvijas ceļš uz ilgtspējīgu attīstību: 
bākugunis 2030. gadam

2015. gada nogalē tika pieņemti ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķi, lai nodrošinātu ikvienas valsts un 
pasaules labklājību, mazinātu iedzīvotāju naba-
dzību, vairotu vienlīdzību un sniegtu izglītības ie-
spējas cilvēkiem visā pasaulē, un tie ir īstenojami 
līdz 2030. gadam. Katrai valstij tie jāiekļauj nacio-

nālajā plānošanas un finansēšanas ietvarā, taču 
kurus no 17 izvirzīt kā prioritāros Latvijā? Kas jau 
sasniegts un pie kā vēl būtiski strādāt? Šodien 
daži piemēri no pašvaldībām būtiskā 11. mērķa 
“Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, 
drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas”.

– Viļakas novads: pašvaldības, NVA un uzņēmēja 
sadarbība jaunu darbvietu radīšanai, Viļakas 
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi-
movs

– Vieda pilsēta: mobilā lietotne “Mana Valmie-
ra”, Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājs 
Jānis Bērziņš un Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Zane Bulmeistare

– Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums”, vēr-
tēšanas komisijas priekšsēdētājs Rēzeknes no-
vada domes deputāts Kaspars Melnis

– Mazā uzņēmēja iespējas un devums teritorijas 
attīstībai, SIA “BE un BE” un tinktūras “fonto de 
forto” autors Juris Želvis

13.20–13.40 Čehu delegācijas uzruna un infor-
mācija par uzņēmēju kooperāciju, 
iniciatīvām, STMOU ČR delegācijas 
vadītāja Bohumila Budkova

14.00–14.30 Pusdienas

Līdz 17.00 Novada apskate

17.30 Tikšanās ar čehu delegāciju

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo 
vērtību un resursu izmantošana attīstībai” 
un Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sanāksme Dobelē

LPS aicina uz pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo 
vērtību un resursu izmantošana attīstībai” un Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sanāk
smi “Vietējā ekonomika un vietējo resursu izman-
tošana attīstībai”, kas notiks 13. jūnijā Dobelē, Brī-
vības ielā 28b, Dobeles Amatniecības vidusskolas 
konferenču zālē.

Lūgums savu dalību reģistrēt šeit: http://www.lps.
lv/lv/zinas/notikumukalendars/12271pasvaldi-
busadarbibastiklsvietejovertibuunresursuiz-
mantosanaattistibai.

Ja vajadzīga papildu informācija par sanāksmes 
norisi un tīkla darbību, lūdzu sazināties ar tīkla ko-
ordinatori Ivitu Peipiņu, tālrunis: 67508563, mob. 
tālrunis: 29197608, epasts: ivita.peipina@lps.lv.

Darba kārtība:

10.00–10.30 Reģistrācija

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/pasvaldibas_zinas/16262_izveidota_pirma_mobila_viedas_pilsetas_lietotne_latvija__mana_valmiera
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/pasvaldibas_zinas/16262_izveidota_pirma_mobila_viedas_pilsetas_lietotne_latvija__mana_valmiera
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1227-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikls-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1227-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikls-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1227-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikls-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1227-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikls-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai
mailto:ivita.peipina@lps.lv
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10.30–10.50 Sanāksmes atklāšana. Dobeles no-
vada prezentācija

 Dobeles novada domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Spridzāns

10.50–11.30 “Pašvaldības atbalsts vietējās eko-
nomikas attīstībai“. Dobeles novada 
pieredze

 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
Gunārs Kurlovičs

 Dobeles pieaugušo izglītības un uz-
ņēmējdarbības atbalsta centra di-
rektore Brigita Tivča

 Diskusija 10 min

11.30–12.00 “Uz vietējiem resursiem balstīta at-
tīstība”. Latvijas un ārvalstu pieredze

 Latvijas lauku forums, Āris Adlers

 Diskusija 10 min

12.00–12.30 “Koprades mājas “Skola6” Cēsīs – 
nejaušība vai likumsakarība?” Cēsu 
novada pieredze

 Koprades mājas “Skola6” vadītāja 
Dita Trapenciere

 Diskusija 10 min

12.30–13.15 Pusdienas Amatniecības vidusskolā

13.15–14.15 Diskusija un pieredzes apmaiņa. 
Darbs grupās

14.15–14.35 Darba grupu prezentācijas. Nāka-
mās tīkla sanāksmes tēma un vieta

 LPS padomniece Ivita Peipiņa

14.35–16.00 Ekskursija uz APP “Dārzkopības in-
stitūts”

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Dombrovskis: visnevienlīdzīgākās ES 
valstis ir vienlīdzīgākas par ASV

Attēlā no kreisās puses: V. Dombrovskis un Dž. Soross

“Pat visnevienlīdzīgākās Eiropas Savienības dalīb-
valstis ir vienlīdzīgākas nekā ASV,” 1. jūnijā Brise-
lē notikušajā Briseles Ekonomikas forumā uzsvēra 
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un 

sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis tāpat norādīja uz Eiropas Savienī-
bas prioritāti novērst nevienlīdzību un nodrošināt 
mērķētu sociālo sistēmu: “Investīcijas ir visbūtis-
kākās ekonomikas izaugsmei un sociālo problēmu 
risināšanai, taču sociālā sistēma primāri ir katras 
dalībvalsts kompetencē, un tām jāpilda savs pienā-
kums.” Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
arī atklāja, ka Eiropas Savienībā izaugsme patlaban 
nav pietiekama un valstu valdībām kļūst arvien sa-
režģītāk piemēroties straujajām tehnoloģiskajām 
inovācijām.

Bažas par notiekošo Eiropā bija jaušamas arī Atvēr-
tās sabiedrības fondu izveidotāja un vadītāja Džor-
dža Sorosa uzrunā. “Eiropas Savienība patlaban ir 
dziļā krīzē. Ārēji to apņem naidīgi spēki – Krievija, 
Turcija, ISIS, Ēģipte – un ASV, kura vēlas būt nai-
dīga, bet nespēj. Mums jāstiprina vienotā valūta, 
eirozona kļuvusi pilnīgi pretēja tam, kāda tā bija 
iecerēta. Pēc 2008. gada finanšu krīzes eirozona iz-
veidojusi kreditoru–debitoru attiecības, kurās kre-
ditori diktē noteikumus debitoru valstīm, kuras sa-
vukārt nespēj šos noteikumus izpildīt. Tāpēc mums 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ
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būtu skaidri jānošķir Eiropas Savienība no eirozo-
nas, atzīstot, ka eiro ir daudz problēmu, taču tās 
nedrīkst sagraut Eiropas Savienību.”

Soross pauda pārliecību, ka Breksita sarunu iznā-
kums vēl nav pavisam skaidrs. “Politikā pieci gadi 
šķiet kā mūžība, taču šo gadu laikā Eiropas Savienī-
ba varētu tikt pārveidota par organizāciju, kurai ci-
tas valstis, piemēram, Apvienotā Karaliste, vēlētos 

pievienoties. Tas patlaban šķiet praktiski neiespē-
jams, bet praktiski tas ir iespējams, jo Apvienotā 
Karaliste ir parlamentāra demokrātija un nākamais 
parlaments varētu nobalsot par apvienošanos ar 
Eiropu,” norādīja Soross, aicinot sabiedrību aktīvi 
iesaistīties pārmaiņu procesos.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Anketēšana zivju dīķu īpašniekiem par 
ūdru radītajiem postījumiem

Šogad Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 
ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu at-
balstu uzsācis Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plā-
na izstrādi. 

Eirāzijas ūdrs ir slaids, lokans, līdz metru garš dzīv-
nieciņš, kas apdzīvo ūdeņus un to piekrastes. Tas 
sastopams visā Latvijas teritorijā, bet redzams sa-
mērā reti, jo piekopj slēptu dzīvesveidu. Dienā tas 
patērē līdz pusotram kilogramam barības – vardes, 
vēžus, gliemjus u.c., tomēr galvenā barība ir zivis. 
Protams, ka savu barību ūdrs iegūst ne tikai upēs 
un ezeros, bet labprāt mielojas arī zivju dīķos, tā-
pēc neapšaubāmi rada zaudējumus dīķsaimniecī-
bām. Šis ir viens no aspektiem, kas tiks ņemts vērā, 
izstrādājot sugas aizsardzības plānu.

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteiku-

mos nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai 
lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas 
saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 
migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem 
postījumiem, un minimālās aizsardzības pasāku-
mu prasības postījumu novēršanai” paredzēta arī 
zivju dīķos ūdru nodarīto postījumu zaudējumu 
novērtēšana. Lai noskaidrotu šādu postījumu ap-
mēru, ir sagatavota aptaujas anketa. Aicinām ziv-
ju dīķu īpašniekus aktīvi piedalīties anketēšanā, jo, 
lai rastu pēc iespējas labāku risinājumu, ir būtiski 
apzināt pieredzi un viedokli par šādu zaudējumu 
esamību, novērtēšanas iespēju un nozīmi saim-
nieciskajā darbībā. Jāpiebilst, ka iegūto informāci-
ju paredzēts izmantot un publiskot tikai apkopotā 
veidā, bet Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Si-
lava” speciālisti sazinātos arī individuāli, ja situāciju 
vajadzētu precizēt vai pārbaudīt. Aptaujas anketa 
1. pielikumā.

Interesenti aicināti piedalīties arī sugu aizsardzības 
plānu izstrādes sabiedriskajās apspriedēs. Pirmā 
apspriede plānota 14. jūnijā Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūtā “Silava” Rīgas ielā 111 Salaspilī 
plkst. 11–13 (http://www.silava.lv/main/parin-
stittu/kontakti.aspx). Interesentiem aicinājums ap-
stiprināt dalību apspriedē līdz 9. jūnijam, rakstot 
epastā: guna.bagrade@silava.lv.

Plašāka informācija par Eirāzijas ūdra sugas aizsar-
dzības plāna izstrādi 2. pielikumā.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Foto: Karina Dukule-Jakušenoka

http://www.silava.lv/main/par-instittu/kontakti.aspx
http://www.silava.lv/main/par-instittu/kontakti.aspx
mailto:guna.bagrade@silava.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p1.doc
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p2.pdf
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Tiesībsarga aptauja darba devējiem

Latvija kopš 2010. gada ir pievienojusies ANO Kon-
vencijai par personu ar invaliditāti tiesībām ar ap-
ņēmību pakāpeniski nodrošināt konvencijā garan-
tēto tiesību īstenošanu Latvijā. Tiesībsargs atbild 
par konvencijas ieviešanas uzraudzību. Tāpēc katru 
gadu tiesībsargs izvēlas vienu konvencijas pantu 
padziļinātai izpētei. 2017. gadā par izpētes tēmu ir 
izvēlēta personu ar invaliditāti nodarbinātība.

Ar šāgada izpētes rezultātiem sabiedrība varēs ie-

pazīties gada nogalē Personu ar invaliditāti dienai 
veltītā konferencē.

Lai izzinātu situāciju, tiesībsargam ārkārtīgi vērtīgi 
ir uzzināt darba devēju viedokli. Tādējādi ikviena 
iestāde vai uzņēmums (atbildīgais personālvadības 
speciālists) tiek aicināti līdz 10. jūnijam aizpildīt 
anonīmu aptaujas anketu. Tās aizpildīšanai nepie-
ciešamais laiks ir 1–5 minūtes.

Aptauja ir pieejama šeit: www.visidati.lv/aptau-
ja/1286453672/. Plašāka informācija šeit.

Par plāna projektu “HIV infekcijas, seksuālās trans-
misijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobe-
žošanas rīcības plāns 2018.–2020. gadam”, 3. pie-
likums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija notei-
kumos nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņē-
mumu prognozes noteikšanas kārtība””, 4. pieli-
kums.

Par noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietē-
jo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenoša-

nas noteikumi”, 5. pielikums.

Jauna KIDG rakstiskās procedūra // 2007.–2013. 
ieguldījumu vides aizsardzībā izvērtējums (nr. KIDG 
2017/05), 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijām”, 7. pielikums.

Par likumprojektu “Valsts pārvaldes informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju likums”, 8. pielikums.

Par EM projekta “Vienotas darba vides izveide visā 
Ekonomikas ministrijas resorā” detalizēto aprak
stu, 9. pielikums.

VSS569 – Noteikumu projekts “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivi-
tātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 
4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesnie-
gumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

VSS563 – Likumprojekts “Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.2021.gada perioda vadības li-
kums”

VSS582 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos 
Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630
http://visidati.lv/aptauja/1286453672/
http://visidati.lv/aptauja/1286453672/
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-aptauja-darba-devejiem
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426947
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426993
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_20_p9.pdf
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drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pa-
sākumos””

VSS583 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016.gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi””

VSS589 – Noteikumu projekts “Pedagogu profe-
sionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organi-
zēšanas kārtība”

VSS590 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.447 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs””

VSS592 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr.477 
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vis-
pārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 
(grupu) finansēšanas kārtība””

VSS593 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības liku-
mā”

VSS561 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr.102 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt dis-
kriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Da-
žādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īs-
tenošanas noteikumi””

VSS571 – Rīkojuma projekts “Par zemes refor-
mas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, 
Ogresgala un Suntažu pagastā”

VSS562 – Noteikumu projekts “Peldvietas izveido-
šanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes 
pārvaldība”

VSS564 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
vērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu 
emisiju no sadedzināšanas iekārtām”

VSS565 – Noteikumu projekts “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķina metodika”

VSS566 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
dzīvokļu īpašumu “Gailīši”1 un “Gailīši”2, Virgas 
pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules no-
vada pašvaldības īpašumā”

VSS581 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā”

Skolēni pārsteidz ar vērienīgiem un 
krāšņiem vides darbiem

Noslēdzoties vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” 
skolu konkursam, Vidzemes un Latgales novadi kļu-
vuši krāšņāki un sakoptāki. Konkursā 1.–12. klašu 
skolēni paveikuši vērienīgus un skaistus vides lab-
iekārtošanas un izdaiļošanas darbus – izveidotas 
dabas izzināšanas takas ar sajūtu elementiem un 
āra spēlēm, ierīkotas atpūtas vietas ar soliņiem un 
pastaigu celiņiem, apgleznoti vides objekti, atjau-
nota autobusa pieturvieta, labiekārtoti un apzaļu-
moti parki un skolas dārzi, pagastu centri un skolu 
teritorijas izdaiļotas ar īpašām puķu dobēm, izga-
tavoti un izvietoti ar latviskajiem rakstiem gravēti 
putnu būrīši.

Šie un dažādi citi skolēnu īstenotie vides darbi ir 
nozīmīgs ieguldījums kopējās ainavas un infrastruk-
tūras uzlabošanā ikvienā pašvaldībā un vienlaikus 
apliecinājums, ka ne laikapstākļi, ne finanses nav 
šķērslis paveikt ko patiesi vērtīgu un paliekošu – 
nepieciešamas vien dzirdīgas ausis un atsaucīga 
sirds. Tādēļ, ņemot vērā paveikto darbu nozīmi un 
vērienīgumu, ir noteikti vairāki uzvarētāji, kas sa-
ņem konkursa galveno balvu – “Tallink” jūras ceļo-
jumu uz Stokholmu.

10.–12. klašu grupā par uzvarētājiem atzīta Balti-
navas vidusskolas 10. klase – par skvēra “Laimes 
pakavi” izveidi Baltinavas centrā. Ar profesionālas 
tehnikas palīdzību skvērā uzstādīts īpašs akmens 
pacēlums, uz kura no krāsainiem akmentiņiem ta-
pis Baltinavas novada ģerbonis. Skvērā ierīkots arī 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426999
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426999
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426999
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426991
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betonēts celiņš, izvietoti pašu rokām darināti atpū-
tas soliņi un iesēts zāliens.

5.–9. klašu grupā par laureātiem noteiktas trīs kla-
ses.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7. klase 
ieguvusi atzinību par vērienīgu autobusu pieturas 
labiekārtošanu. Jaunieši līdz nepazīšanai atjau-
nojuši autobusa pieturvietu Lēdurgas centrā: tai 
uzliktas jaunas sienas un jumts, izvietotas rokām 
darinātas atkritumu urnas un puķu kaste, krāšņi 
apgleznotas sienas un nokrāsoti soliņi.

Palsmanes internātpamatskolas 6.–8. klase iekļu-
vusi uzvarētāju godā par Palsmanes dabas izzinā-
šanas un piedzīvojuma takas labiekārtošanu. Sko-
lēni paveikuši ievērojamus apzaļumošanas darbus, 
izgatavojuši atpūtas soliņus un atkritumu urnas, 
ierīkojuši āra spēli “klasītes”, izgatavojuši un pie ko-

kiem izvietojuši informatīvās zīmes ar to nosauku-
miem vairākās valodās.

Mazsalacas vidusskolas 8.a klase izpelnījusies uz-
varu par Valtenberģu muižas parka ainavas atjau-
nošanu. Skolēni atjaunojuši parka tiltu, izgatavojuši 
un uzstādījuši atpūtas soliņus, izzāģējuši krūmus, 
izveidojuši puķu dobes, kā arī, izmantojot astoņas 
tonnas grants, ierīkojuši grantētus celiņus.

1.–4. klašu grupā balva – aizraujoša ekskursija 
Rīgā – piešķirta divām klasēm.

Rugāju novada vidusskolas 4. klase īstenojusi pro-
jektu “Rotaļu laukumiņa sargi”. Skolēni izveidojuši 
īpašu skolas rotaļu laukuma žogu – koka sētiņu, kas 
pašu rokām sirsnīgi un krāšņi apgleznota.

Savukārt Līvu pamatskolas 3.–4. klase uzteicama 
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par “Jušu takas” labiekārtošanu. Skolēni kopā ar 
vecākiem izgatavojuši un papildinājuši skolas dabas 
izzināšanas taku – “Jušu taku” – ar telpiskām stirni-
ņām un interesantām koka puzles spēlēm.

SIA “ZAAO” īsteno vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 
un aicina ikvienu ceļā uz valsts simtgadi paveikt kādu 
vērtīgu un skaistu vides labiekārtošanas, izdaiļoša-
nas vai izglītības darbu – www.100darbilatvijai.lv.

Ventspilī atklāts centrs bērniem un 
jauniešiem “Ar rītdienu!”

Foto: Juris Presņikovs

1. jūnijā Ventspilī, Talsu ielā 1, tika atklāts nodibinā-
juma “SAGGARA” saturīga brīvā laika centrs “Ar rīt-
dienu!” bērniem un jauniešiem vecumā no sešiem 
līdz 29 gadiem, kas tapis, pateicoties Ventspils pil-

sētas pašvaldības finansiālam atbalstam.

Centra telpās ar bērnu, jauniešu un nodarbību va-
dītāju palīdzību veikts kosmētiskais remonts. Tikko 
noslēdzies izglītojošs desmit nodarbību cikls vecā-
kiem “CAP – ceļvedis, audzinot pusaudzi”, ko brīv-
prātīgi vadīja psiholoģe Kristīne Strazdiņa. Nupat 
notikušajā Pārventas svētku gājienā piedalījās arī 
centra bērni, jaunieši un viņu ģimenes. Ir piesaistīti 
arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Jauniešu garan-
tijas” mērķgrupas trīs jaunieši, kuri jūnijā uzsāks 
darbu centrā “Ar rītdienu!” un būs lieliski un radoši 
palīgi nodarbību vadītājiem un pedagogiem.

Ventspils pilsētas pašvaldība atbalstījusi arī nodibinā-
juma “SAGGARA” projektu iedzīvotāju sociālā atbal-
sta projektu finansēšanas konkursā un piešķīrusi lī-
dzekļus 1497,60 eiro apmērā. Tie tiks izlietoti daudz-
veidīgām aktivitātēm galdniecības prasmju attīstībai, 
vizuālās mākslas, deju un mūzikas nodarbībām.

Kopumā nevalstisko organizāciju atbalstam Vents-
pils pilsētas pašvaldība novirzījusi līdzekļus teju 
370 000 eiro apmērā.

Septembrī Pastendes bērnudārzs “Ķipars” 
uzņems vairāk bērnu

Talsu novada domes deputāti 1. jūnija domes sēdē 
lēma par papildu grupas atvēršanu Pastendes pirms-
skolas izglītības iestādē (PII) “Ķipars”. Jaunas gru-
pas darbības nodrošināšanai piešķirts finansējums 
35 000 eiro apmērā (telpu remontam, aprīkojuma 
iegādei un atalgojuma nodrošināšanai 2017. gadā).

Aptaujājot vecākus, kuru bērni reģistrēti rindā uz 
pirmsskolas izglītības iestādēm, konstatēts, ka pēc 
grupu nokomplektēšanas 2017./2018. mācību ga-
dam 47 bērniem nav iespējams nodrošināt vietas 
Talsu pilsētas PII, tāpēc Izglītības pārvalde piedāvā-
ja deputātiem izskatīt iespēju atvērt pirmsskolas iz-

glītības grupas ārpus Talsiem esošajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs – Laucienē, Laidzē vai Pastendē. 
Izvērtējot piedāvātos variantus, par atbilstošāko 
atzīta pirmsskolas izglītības grupas atvēršana Pa-
stendē, jo tā atrodas tuvu Talsu pilsētai un nodroši-
nāta regulāra sabiedriskā transporta kustība.

Līdz ar papildu grupas atvēršanu Pastendes “Ķipa-
rā” tiks nodrošināta vieta vēl 24 bērniem. Gaidāms, 
ka Talsos pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība 
uzlabosies līdz ar Talsu Galvenās bibliotēkas pro-
jekta īstenošanu – atbrīvosies telpas Talsu PII ie
stādē “Pīlādzītis”, kur šobrīd atrodas Talsu Galvenā 
bibliotēka. Tiek prognozēts, ka līdz ar bibliotēkas 
pārcelšanos 2018. gada beigās “Pīlādzītis” varēs 
uzņemt par 60 bērniem vairāk nekā šobrīd.

http://www.100darbilatvijai.lv
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Preiļu novads mazinās priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu un veicinās 
sabiedrības veselību

25. maija domes sēdē deputāti izskatīja Preiļu no-
vada Izglītības pārvaldes sniegto informāciju un no-
lēma piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai”. Projektā paredzēts atbalstīt vispārīgās 
izglītības iestāžu izglītojamos no 5. līdz 12. klasei, 
kā arī profesionālās izglītības iestāžu un vispārīgās 
izglītības iestāžu izglītojamos no 1. līdz 4. kursam.

Deputāti arī lēma par pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšanu ESF atbalstītā projekta “Pasākumi 
Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei” īstenošanai 2017.–

2019. gadā 10% apmērā (11 691,50 eiro) no piešķir-
tā finansējuma (kopējās izmaksas – 116 915 eiro). 
Līdzekļi šim projektam 2017. gadā paredzēti no bu-
džeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Projekta gaitā tiks uzlabota pieejamība slimību 
profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem 
Preiļu novada iedzīvotajiem, īpaši tiem, kas pakļauti 
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības ris-
kam. Projektā paredzēti pasākumi ar mērķi stiprināt 
iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību 
vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas 
izraisa veselības problēmas prioritārās veselības 
jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā 
un neonatālā perioda aprūpē un garīgās veselības 
jomā. Iedzīvotājiem būs pieejami cikliski pasākumi 
fizisko aktivitāšu dažādošanai, veselības izglītībai, 
bezmaksas profilaktisko apskašu veikšanai, kā arī 
tikšanās ar dažādiem speciālistiem un lektoriem.

Riebiņu novadā iegādāts specializētais 
autotransports Sociālā dienesta vajadzībām

Pagājušopavasar Riebiņu novada dome iesnie-

dza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona 
partnerība” projektu konkursam Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” par specializētā 
autotransporta iegādi Sociālā dienesta vajadzībām. 
Sākotnēji projektus vērtēja biedrība “Preiļu rajo-
na partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests 
(LAD), un rudenī Riebiņu novada pašvaldība saņē-
ma apstiprinājumu no LAD.

19. maijā Riebiņos ieripoja jaunais transportlīdzek-
lis. Tas aprīkots gan ar nestuvēm gulošu cilvēku 
pārvadāšanai, gan ar ratiņkrēslu, kā arī ar tam at-
bilstošiem drošības stiprinājumiem. Aizmugures 
nodalījumā ir saliekama uz pusēm profilēta rampa 
klientu ievešanai automašīnā.

Projekta kopējās izmaksas ir 44 961 eiro, no tām 
attiecināmās izmaksas – 20 000 eiro (publiskais fi-
nansējums – 18 000 eiro).
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Kuldīgā meklēs skaistākos dārzus un 
novada sakoptākās lauku sētas

Lai veicinātu lauku vides sakoptību un kārtību Kul-
dīgas novadā, kā arī noskaidrotu un godinātu sa-
koptākos lauku individuālo māju, zemnieku saim-
niecību, ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu, in-
dividuālo uzņēmumu un daudzdzīvokļu māju sētu 
un pagalmu īpašniekus, arī šogad no 1. jūnija līdz 
31. augustam norisināsies konkurss “Sakoptākā 
Kuldīgas novada lauku sēta 2017”. Konkursa pirmo 
kārtu organizēs Kuldīgas novada pagastu pārval-
des, bet otro – Kuldīgas novada pašvaldība.

Visas vasaras garumā norisināsies arī otrs kon-
kurss – “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā 
teritorija 2017”.

Konkursu uzvarētājus sveiks 7. oktobrī Hercoga Jē-
kaba gadatirgus laikā.

Pastaigas pa Liepāju gida pavadībā – 
“Tiksimies Rožu laukumā!”

Šogad pastaigai “Tiksimies Rožu laukumā!” ir 15 
gadu jubileja.

Sākot no 1. jūnija līdz pat 31. augustam, ik dienu 
liepājniekiem un pilsētas viesiem tiek piedāvāta 
iespēja kopā ar zinošu gidu doties divu stundu pa-
staigā, lai iepazītu Vecliepāju. Ekskursijas laikā var 
skatīt Liepājas panorāmu no Sv. Trīsvienības kated-
rāles torņa, iepazīt pilsētas arhitektūras burvību, 
baudīt romantisko ieliņu sajūtas un uzzināt ar tām 
saistītos vēsturiskos un mītiskos nostāstus. Pastai-
gas noslēgumā ekskursijas dalībniekus gaida pār-
steigumi no Liepājas tūrisma uzņēmējiem.

Pastaiga “Tiksimies Rožu laukumā!” sākas katru 
dienu plkst. 14 Rožu laukumā, kur gaida gids ar 
tradicionālo pazīšanās zīmi – Liepājas karodziņu – 
rokās.

Ieskatieties, kas vēl varētu noderēt brīvdienu un 
atvaļinājuma plānošanai Liepājā un tās apkārtnē: 
www.liepaja.travel!

LMA Glezniecības nodaļas bakalaura 
darbu izstāde Kuldīgas Mākslas namā

No 3. jūnija līdz 2. jūlijam Kuldīgas Mākslas namā 
skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības 
nodaļas mākslinieku diplomdarbu izstāde. Tajā ap-
skatāmi 14 bakalauru programmas diplomandu 

darbi.

Katrs mākslinieks izvēlējies sev atbilstošāko ide-
ju, realizējot to vizuālā mākslas darbā, izmanto-
jot dažādas tehnikas un materiālus. Diplomdarbu 
tapšanā nozīmīga loma arī studentu diplomdarbu 
vadītājiem, kuri visā darba tapšanas gaitā ir līdzās 

http://www.liepaja.travel/
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studentiem, palīdzot atrast labāko risinājumu. 
Šajā gadā diplomdarbu vadītāji ir akadēmijas rek-
tors Aleksejs Naumovs, prorektors Kristaps Zariņš, 
profesori Ivars Heinrihsons, Kaspars Zariņš un Nor-
munds Brasliņš un asociētā profesore Ieva Iltne-
re. Diplomdarbu izstāde Kuldīgā tiek veidota otro 

gadu. Norises vietas izvēle ir Latvijas Mākslas aka-
dēmijas ilgstošās sadarbības rezultāts ar Kuldīgas 
Mākslinieku rezidenci un Kuldīgas novada domi, 
jau vairākus gadus rīkojot glezniecības rezidences 
un izstādes, kā arī strādājot pie radošā klastera un 
akadēmijas filiāles izveides Kuldīgā.

Gulbenes novadā būs mākslas plenērs Atzīmējot ievērojamā latviešu mākslinieka, ainavu 
un kluso dabu meistara un novadnieka Leo Svem-
pa, 120. jubileju, Gulbenes novadā no 5. līdz 10. jū-
nijam norisināsies mākslas plenērs “Ainava ar sauli. 
Māksliniekam Leo Svempam – 120”.

Godinot mākslinieka devumu latviešu ainavu glez-
niecības attīstībā, Gulbenes Mākslas skola sadar-
bībā ar Gulbenes novada domi, Gulbenes novada 
vēstures un mākslas muzeju un radošo apvienību 
“Piektā māja” rīko glezniecības plenēru, kura laikā 
paredzēts iepazīt ainavu dažādību Leo Svempa bēr-
nības zemē – Beļavā un Stāmerienā.



14

Dalībai plenērā pieteikušies profesionāli mākslinie-
ki, kas strādā dažādās tehnikās: gleznotāja un gra-
fiķe Patricija Brekte, gleznotājas Līga Ķempe, Ilze 
Smildziņa un Neonilla Medvedeva, grafiķe un in-
terjera dizainere Anita Nikuļceva, akvarelists Alek-
sandrs Neberekutins, grafiķis Valerijs Makovojs un 
māksliniece no Ķīnas Marija Džana, kura šobrīd 
dzīvo un strādā Rīgā. Gulbenes puses mākslinie-
kus pārstāvēs gleznotāja Ilvija Juškeviča un grafi-

ķis Ģirts Jogurs. Plenēra viesi būs Beļavas radošās 
studijas “Krāsu prieks” dalībnieki Solveiga Kļaviņa, 
Tatjana Ābeltiņa, Agnese Belte, Līga Tuļķe un Ojārs 
Tirziņš. Plenēra laikā arī mākslas skolas audzēkņi 
kopā ar saviem skolotājiem dosies gleznot. Ir pa-
redzētas divas ainavu glezniecības meistarklases 
mākslas skolas pedagogiem, bet noslēgumā – ra-
dīto gleznu izstāde 10. jūnijā Vecgulbenes muižas 
Sarkanajā pilī.

Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā 
Valmierā

6. un 7. jūnijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, nori-
sināsies Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā, 
kurā piedalīsies spēcīgākās ugunsdzēsības sporta 
komandas no visas Latvijas.

6. jūnijā pieaugušo konkurencē par čempiona ti-
tulu cīnīsies 11 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Kurzemes, Latgales, Zemgales, 
Vidzemes reģiona brigādes un Rīgas reģiona pār-
valdes, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
koledžas komandas. Savukārt 7. jūnijā spēkiem mē-
rosies deviņas jauniešu komandas no Rīgas, Alsun-
gas, Kuldīgas, Vērgales un Grobiņas.

Latvijas čempionātā medaļas tiks izcīnītas četrās 
ugunsdzēsības sporta disciplīnās – 100 m šķēršļu 
joslas pārvarēšanā, uzkāpšanā ar āķkāpnēm mācī-
bu tornī, 4 x 100 m ugunsdzēsības stafetē un izvēr-
šanās no motorsūkņa. Ugunsdzēsības sports apvie-
no vieglatlētikas un ugunsdzēsības elementus.

Pirmās oficiālās sacensības ugunsdzēsības sportā 
Latvijā notika jau 1937. gadā, bet Latvijas čempio-
nāts ugunsdzēsības sportā Valmierā notiek kopš 
2000. gada.

Informatīvā diena LLU Jelgavā 7. jūnijā topošajiem vidusskolu absolventiem tiek 
piedāvāta iespēja viesoties Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē (LLU), kur notiks informatīvā diena.

Informatīvajā dienā par uzņemšanas nosacīju-
miem un elektronisko pieteikšanos studijām, mā-
cību uzsākšanu un ar to saistītajiem jautājumiem 
interesentiem pastāstīs LLU Studiju centra galvenā 
speciāliste Lāsma Dauvarte Jelgavas pils 180. telpā, 
savukārt fakultātēs varēs uzzināt visu interesējošo 
par studiju programmām un apskatīt studiju tel-
pas. Atsevišķas fakultātes piedāvās interesentiem 
iesaistīties izglītojošās aktivitātēs, piemēram, iz-
mēģināt spēkus sensorikā (PTF), atpazīt koksnes 

http://www.valmiera.lv/images/articles/large/16462_ugunsdz.jpg
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paraugus un koku sugas (MF) un pārbaudīt erudīci-
ju pasaules ekonomikā un politikā (ESAF).

LLU piedāvā studijas 62 studiju programmās – 729 
valsts finansētās studiju vietās pamatstudijās un 
269 augstākā līmeņa studijās.

Lūznavas muižā atklās starptautisku 
digitālās mākslas izstādi

9. jūnijā Rēzeknes novada Lūznavas muižā tiks 
atklāta izstāde “Echo Chamber (Telpa atbalsīm)”, 
kas tiek rīkota projektā “European Connections in 
Digital Art – EUCIDA (Digitālā māksla aptver Eiro-
pu – LV)”, sadarbojoties trīs valstīm – Latvijai, Īrijai 

un Francijai –, tāpēc līdzīgas izstādes šovasar notiks 
arī modernās mākslas centros “Rua Red” Īrijā un 
“Espace multimédia gantner” Francijā. “Telpa at-
balsīm” Lūznavas muižā būs apskatāma līdz 31. au-
gustam.

Izstādes mērķis ir ļaut digitālajai mākslai un tehno-
loģijām paust savu, netradicionālu, tomēr Eiropas 
sabiedrībai saprotamu viedokli par politiku, kultū-
ru un sabiedrību, laužot priekšstatus, ka digitālo 
mākslu var saprast tikai tehnoloģiski izglītota pub-
lika.

EUCIDA ir augoša, interaktīva un inovatīva multi-
mediju mākslinieku, kuratoru, pētnieku un kultūras 
darbinieku kopiena, kas apvienojusies, lai izveido-
tu jaunus mākslinieku sadarbības veidus, tai skaitā 
pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs un radošās 
darbnīcas.

Starptautiskais burdona festivāls suitu 
zemē

No 9. līdz 11. jūnijam Alsungā, Kuldīgas nova-
da Basos un Ventspils novada Jūrkalnē notiks 
5. Starptautiskais burdona festivāls, kura tēma 
šogad – “Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka”. Festivālā 
piedalīsies astoņi Latvijas folkloras kolektīvi un 
pieci ārzemju kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas un 
Gruzijas.

Burdons ir viens no senākajiem tradicionā-
lās mūzikas (gan vokālās, gan instrumentālās) 
daudzbalsības veidiem. Latvijā atsevišķos nova-
dos burdona tradīcijas nekad nav pārtrūkušas – 
Alsungā, Gudeniekos, Jūrkalnē, kā arī Bārtā, 
Nīcā un atsevišķās vietās Latgalē. Tieši šo burdo-
na dziedāšanas tradīciju popularizēšanai bied-
rība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” uzsāka 
starptautisku festivālu organizēšanu reizi četros 
gados.
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Viduslaiku svētki Ventspilī

Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī 10. un 11. jū-
nijā jau 14. reizi notiks bruņinieku turnīrs “Lilium 
Vindaviensis 2017”, šogad – apvienojumā ar Vidus-
laiku mūzikas festivālu.

Turnīrā piedalīsies vēstures rekonstrukciju klubi 
“Comturia Wynda”, “Lübeck”, “Rodenpoys”, “Exer-
citus Rigensis”, Sv. Maurīcija rota, “Senzeme”, 
“Wendenes pils ļaudis”, kā arī “Nirks”, “Soldknech-
te” un “Limping Wolves” no Igaunijas un “Terra 
Teutonica” no Baltkrievijas. Par muzikāli dejisko 
noskaņu rūpēsies senās mūzikas grupa “Skandi” un 
seno deju grupa “Ballare”. Apmeklētājus ieprieci-
nās Baskāju cirks un citi izklaidētāji, būs arī amat-
nieki un tirgotāji, mazie un lielie varēs izbaudīt ak-
tivitātes viduslaiku darbnīcās.

Vienlaikus ar bruņinieku turnīru pirmo reizi muzejs 
organizē arī Viduslaiku mūzikas festivālu. 9. jūni-
jā plkst. 12 Ventspils bibliotēkā varēs noklausīties 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora 
Guntara Prāņa priekšlasījumu par viduslaiku mūzi-
ku, bet 10. jūnijā Livonijas ordeņa pilī skanēs gre-
goriskie korāļi un dūdas, kā arī divi unikāli un Latvijā 
vēl nepazīstami instrumenti – rata lira un organeto. 
Plkst. 16 Livonijas ordeņa pilī koncertprogrammā 
“Hildegardes dziedājumi” iekļauta Bingenes Hil-
degardes proza un mūzika, ko atskaņos Ieva Parša 
(soprāns) un Ieva Nīmane (blokflauta). Plkst. 18 ap-
meklētāji aicināti noklausīties Organetto & Clavi-
simbalum – eksotiskos viduslaiku instrumentus, 
kas Latvijā skanēs pirmo reizi Ilzes Bertrānas izpil-
dījumā. Savukārt plkst. 20 programmā “Vigilia” būs 
gregoriskie dziedājumi un dūdas ansambļa “Schola 
Cantorum Riga” un Ievas Nīmanes izpildījumā.



17

Valsts prezidenta balvas izcīņa Valmierā

10. un 11. jūnijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, 
norisināsies vienas no tradīcijām bagātākajām 
vieglatlētikas sacensībām Baltijā – Valsts prezi-
denta balvas izcīņa. Sacensības tiks aizvadītas jau 
23. reizi, bet sesto reizi savā starpā sacentīsies Bal-
tijas valstu vieglatlētikas izlases.

Abu sacensību dienu laikā arī pašiem mazākajiem 
būs iespēja iepazīties ar vieglatlētiku un tās dis-
ciplīnām. Latvijas Vieglatlētikas savienība būs pa-
rūpējusies par aktivitātēm jaunākajiem sacensību 
līdzjutējiem un atbalstītājiem. Treneru vadībā izvei-
dotos bērnu sacensību sektoros varēs izmēģināt un 
iepazīt dažādas stafetes.

Vasaras postfolka festivāls “Saulgriezis//
Sviests 2017” Valmiermuižā

Valmiermuižā 10. jūnijā ar plašu muzikālo pro
grammu, piedaloties “Auļiem”, “Tautumeitām”, El-
zai Rozentālei, “Skandiniekiem”, un atraktīvām die-
nas izdarībām – tirdziņu, tradīciju izzināšanu, īpa-
šām meistarnīcām un šai pusē nepieredzētu uguns 
rituālu – tiks ieskandināti vasaras saulgrieži.

Visas dienas garumā Valmiermuižas pils parkā nori-
sināsies tirdziņš “Ar gardu muti Valmiermuižā”, kas 
pulcēs amatniekus un mājražotājus no malu ma-
lām, lai laikus sagatavotos vasaras saulgriežu svē-
tīšanai. Še būs atrodamas ne vien dažādas smalkas 
ēdmaņas, bet arī pinumi, kalumi, rotas, dažādi izšu-
vumi un citi meistardarbi, lai svētkos gan izgrezno-
tos paši, gan greznotu savu sētu.

Dienas pirmajā pusē paredzēta plaša folkloras 
programma, ļaujot izzināt ne vien mūsu tradīcijas, 
svētku rituālus, dziesmas un rotaļas, kuras ierā-

dīs “Teikas muzikanti” un folkloras kopa “Ore” un 
“Skandinieki”, bet nedaudz apjaust arī ārvalstu ie-
ražas, jo pils parkā skanēs īstas sāmu joikas, kuras 
izdziedās sāmu koris no Norvēģijas “Dimitri Joav-
ku”.

Līdzās lustēm un andelei būs iespējams apmeklēt 
dažādas meistarnīcas, kurās piedalīties aicināts gan 
liels, gan mazs, lai zinīgu meistaru pavadībā iepazī-
tu latviešiem nozīmīgas dzīvesziņas.

Neiztikt arī bez citām lustēm: apmeklētājiem būs 
iespējams iemēģināt spēkus spēlēs, vērot Valmier-
muižas staļļa saimes izrādīšanos un arī pašiem do-
ties izjādēs. Svinības kuplinās tautas deju koncerts, 
kurā piedalīsies Burtnieku novada “Sadancis”, kā 
arī viņu draugi – “Pastalnieki”, “Agrā Rūsa” un “Ie-
viņa”.

Vakarā postfolka koncertu atklās jaunās postfolka 
dīvas – grupa “Tautumeitas”, uzstāsies arī suģestē-
jošās balss īpašniece Elza Rozentāle kopā ar etno-
džeza grupu “Bur mani”. Būs iespējams dzirdēt arī 
spilgtus svešzemju viesus: “Puuluup” no Igaunijas 
sevi raksturo kā neozombiju postfolka duetu, bet, 
iztulkojot somu grupas nosaukumu “Pekko Käppi & 
K:H:H:L”, tas skan – “Beigtā trakā zirga kauli”. Vaka-
ra kulminācijā varēs piedzīvot vienu no pirmajiem 
šīsvasaras dūdu un bungu grupas “Auļi” koncertiem 
Vidzemē. Savukārt pusnaktī nenogurdināmajiem 
lustētājiem “Māsas Dimantas & Cēsu mednieku ce-
purīšu orķestris” spēlēs dančus.

Pavisam īpašs būs šāgada uguns rituāls, kad cen-
trālajā laukumā tiks aizdegta “Uguns saule”. Uguns 
skulptūru veidos divi starptautiski mākslinieki – 
Jordi NN no Valencijas Spānijā un Mantvydas VV no 

http://www.valmiera.lv/images/articles/large/16412_sg2016_atskats3.jpg
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Klaipēdas Lietuvā, kuri jau vairākus gadus sadarbo-
jas un dažādās vietās Lietuvā veido trīsdimensio-
nālas gadskārtu un festivālu uguns skulptūras. Šis 

būs viņu pirmais projekts Latvijā, kad pils parkā tiks 
uzstādīta trīs metrus augsta uguns skulptūra, kas 
simbolizēs sauli tās zenītā.

Ziņas sagatavojuši Līga Ivanova, Dace Kaņepe, Ivonna Vicinska, Ilona Vilcāne, Rolands Naglis, Kristīne 
Duļbinska, Sintija Pusaudze, Sandra Dikmane, Inta Šaboha, Sandra Grigorjeva, Anna Rancāne, Valda 

Auziņa, Vidzemes Olimpiskais centrs un Valmiermuižas kultūras biedrība

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

Likteņdārzs aicina uz Jāņu mācībām

10. jūnijā no pulksten 12 Likteņdārzā aicināti visi, 
kuri vēlas iepazīt skaistākās Jāņu sagaidīšanas 
tradīcijas un apgūt saulgriežu maģiskos rituālus 
kopā ar Kokneses un tuvākās apkaimes folkloras 
kopām.

Jau otro gadu pēc kārtas Jāņu mācības pulcinās in-
teresentus par latviešu tradīcijām Likteņdārzā, Bal-
tijā unikālajā dabas objektā, kas top kā tautas dāva-
na Latvijas simtgadei. Šogad folkloras kopas “Urgas” 
un “Josta”, Gita Tenisa un Solvita Bērziņa, kā arī citi 
tradīciju saglabātāji no tuvākās apkārtnes piedāvās 
radošās darbnīcas un meistarklases ar rotaļās ieša-

nu, līgotņu dziedāšanu un uguns rituāliem.

Jāņu mācību dalībniekiem būs iespēja iemācīties 
pīt gan parastos, gan īpašos saulgriežu vainagus un 
Jāņu vārtus, iepazīt augu maģisko spēku, izdziedāt 
skaistākās un neparastākās Līgo dziesmas, atklāt in-
teresantus dančus un rotaļas jāņabērnu priekam, 
kā arī uzzināt, kas ir pūdele un kādi rituāli saistās ar 
uguni un sauli maģiskajā naktī. Noslēgumā, apvie-
nojoties visām folkloras kopām, iedegs Jāņu uguni 
un mācību dalībnieki tiks aicināti uz dancošanu.

Darbnīcas un meistarklases notiks Likteņdārza pļa-
viņā pie “Lāču” piknika vietas, kas ir netālu no au-
tostāvvietas.
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