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Reģionālā tīkla dalībnieki diskutē par 
attīstību

Kopš Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) īstenotā 
t. s. “norvēģu projekta” pašvaldību dzīvē ienāca vai-
rāki sadarbības tīkli, kas drīz vien apliecināja sevi kā 

ierasto komiteju sēžu bagātinātāji. Reģionālais tīkls 
ir viens no jaunākajiem. Pirmajā tikšanās reizē Mār
upē dalībnieki kaldināja plānus tīkla nākamo sa-
nāksmju tematikai. Par pašvaldībām aktuālāko tika 
atzīta vietējo resursu tematika – kā tos prasmīgi, 
gudri un tālredzīgi izmantot pašvaldības attīstībai. 
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13. jūnijā Dobeles Amatniecības vidusskolā noti-
ka pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo vērtību un 
resursu izmantošana attīstībai” un Reģionālās attīs-
tības un sadarbības komitejas sanāksme “Vietējā 
ekonomika un vietējo resursu izmantošana attīs-
tībai”.

Iecerētā temata analīze izdevās atzīstami daudzpu-
sīga: pārsteidza dažādu pašvaldību ideju bagātība, 
liekot lietā to, kas rodams un līdz šim bieži vien ne-
novērtēts pašu mājās, un viedokļu dažādība, kas 
liecināja, ka labu mērķi var sasniegt ar dažādiem 
līdzekļiem. Diskusijā sadzīvoja gan Dobeles nova-
da domes priekšsēdētāja Andreja Spridzāna un 
izpilddirektora vietnieka Gunāra Kurloviča pārlie-
cība par to, ka pašvaldībai nav jājaucas uzņēmēj-
darbībā, vienīgi jārada nepieciešamie apstākļi, gan 
piemēri no pašvaldībām, kas aktīvi veido uzņēmēju 
organizācijas, rīko konkursus. Turklāt vērtīgi, ka sa-
nāksmes “paraugstāsti” ģeogrāfiski aptvēra ne tikai 
Dobeles novadu vien, kaut, protams, mājinieki uz-
ņēmās galvenās rūpes par sanāksmes organizato-
risko un saturisko pusi.

Ar novada prezentāciju sanāksmi ievadīja domes 
priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns. (Šo un citas sa-
nāksmes prezentācijas var klausīties un aplūkot 
LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3666pasvaldibusadarbibastiklavie-
tejovertibuunresursuizmantosanaattistibaisa-
naksmedobele.) Priekšsēdētājs uzreiz formulēja 
savu pārliecību: “Nav vērtīgāka vietējā resursa par 
cilvēku un viņa zināšanām, par viņa darbīgumu. 
Mūsu mērķis, kuru ierakstījām attīstības program-
mā, varbūt ir mazliet utopisks, bet vēlamies sagla-
bāt novadā dzīvojošo cilvēku kopumu tādā pašā 
daudzumā, kāds tas bija programmas rakstīšanas 
laikā.”

Viens no dobelnieku veiksmes stāstiem ir APP 
“Dārzkopības institūts”, kas tautā pazīstams kā Pē-
tera Upīša dārzs. Institūta direktore Dr. biol. Edīte 
Kaufmane ciemiņus iepazīstināja ar institūta dar-
bības virzieniem, kur līdztekus zinātniskiem pētīju-
miem un jaunu šķirņu atklājumiem veiksmīgi izdo-
das piedalīties arī starpvalstu projektos, kā arī no-
pelnīt naudu par patentiem un pašu ražoto veselī-
go produkciju. Sadarbības tīkla dalībnieki uzzināja, 
ka institūta speciālisti izstrādājuši videoapmācību 
augļu koku kopējiem un tā atrodama internetā.

Sanāksmes otrajā daļā Dobeles Pieaugušo izglītības 
un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Bri-
gita Tivča akcentēja sadarbību ar novada uzņēmē-

jiem, centra lomu speciālistu apmācībā un dialoga 
veidošanā ar pašvaldību, parādot, ko var paveikt 
senie pieaugušo izglītības centri, ja tie prasmīgi ie-
saistās uzņēmējdarbības attīstībā. Centra klientu 
vidū ir 739 uzņēmēji!

Ne mazāku centra atbalstu saņem arī mājražotāji, 
kurus apvieno interneta vietne www.dobeledara.
lv. Dobeles amatnieki, mazie ražotāji, dažādu tradī-
ciju un prasmju pārzinātāji ne tikai dara, viņi rada 
un rāda gudri. Mājaslapā ir atrodama informācija 
gan par pašiem radītājiem un viņu produkciju, gan 
par tirdziņiem un gadatirgiem, kur šos labumus 
meklēt. “Izgaršo! Piedzīvo! Rotājies! Saimnieko! Iz-
zini!” – tā skan aicinājumi reklāmas kartītēs. No šā 
projekta izveidojies arī pašvaldības zīmols “Dobele 
dara”.

Par paveikto un nākotnes plāniem Dobeles Ama-
tu mājas vadītāja Eva Kulmane gan izteica nožēlu, 
ka ēku Baznīcas ielā 8, ko vajadzētu redzēt klātie-
nē, ciemiņiem nāksies iepazīt tikai prezentācijā. 
2010. gadā Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmā ar pašvaldības atbalstu īsteno-
tais projekts ļāva atdzimt namam un saglabāt seno 
amatu un lietišķās mākslas tradīcijas. Amatu māja 
ir viena no Dobeles novada Kultūras un sporta pār-
valdes daudzajām struktūrvienībām. Katru gadu 
septembrī Amatu mājas dzimšanas dienu atzīmē ar 
starptautisku simpoziju, šogad 9. septembrī notiks 
jau septītais simpozijs. Amatu mājā ik gadu notiek 
10–12 izstādes. Te vienuviet skatāmas amatnieku 
kolekcijas. Tomēr par Amatu mājas galveno darbī-
bas jomu E. Kulmane uzskata darbnīcas, kas piedā-
vā apgūt gan senas, gan mūsdienīgas arodu pras-
mes. Turklāt Amatu mājas prasmīgie ļaudis labprāt 
brauc ciemos rādīt savu meistarību un arodus.

Sadarbībā ar Pieaugušo izglītības un uzņēmējdar-
bības atbalsta centru Amatu māja mudina amat-
niekus uzsākt patstāvīgu saimniecisko darbību. Eva 
Kulmane atzinīgi novērtēja faktu, ka pašvaldības 
noteiktā tirdzniecības nodeva esot ļoti draudzīga 
salīdzinājumā ar citām pilsētām.

Citu, tikai no Vidzemes puses atvestu stāstu sa-
nāksmes dalībniekiem izklāstīja Koprades mājas 
“Skola 6” vadītāja Dita Trapenciere. Pagaidām viņa 
vēl izvairās to saukt par veiksmes stāstu, jo kopdar-
bības namam ir tikai gads. Cēsu novada pašvaldī-
ba aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli par bijušās 
Cēsu Profesionālās vidusskolas korpusa nākotni. 
Diskusijās dzima doma, ka pilsētā vajag vietu, kur 
darboties aktīviem cēsniekiem. 2016. gada janvārī 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.dobeledara.lv
http://www.dobeledara.lv
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jauni, uzņēmīgi ļaudis iegāja tukšā ēkā, lai veidotu 
mājvietu uzņēmējdarbībai. Celtne ir sens kultūr-
vēstures piemineklis – trīsstāvu māja pašā centrā, 
pie Jāņa baznīcas. Tieši tur tika nolemts radīt vietu, 
kur strādāt kopā, veidojot kopienu, kurā visi ir savē-
jie – gan tie, kas tur darbojas paši, gan tie, kas Sko-
las ielā 6 nāk pēc pakalpojumiem. Tā rodas Cēsu 
kopiena, kas kopīgiem spēkiem attīsta uzņēmējdar-
bību, veicina pilsētas izaugsmi, turklāt šādi nepa-
rasti nami atdzīvina pilsētu arī tūristu skatījumā.

Pirmais stāvs paredzēts publisko pasākumu rīkoša-
nai, otrais un trešais – kopīgai strādāšanai. Telpas 
labprāt izmanto arhitekti un dizaineri, kas var strā-
dāt attālināti. Trešais stāvs atvēlēts radošu, inova-
tīvu mazo uzņēmumu darbnīcām. Lielākoties tie ir 
jauni uzņēmumi. Nereti, uzsākot uzņēmējdarbību, 
pietiek ar pavisam nelielām telpām, taču 10 kvad-
rātmetrus neviens nepiedāvā. Līdzīgi dobelniekiem 
arī Cēsīs nav sava biznesa inkubatora, taču pirmsin-
kubācijas posmu veiksmīgi var iziet savā Koprades 
mājā, nebraucot uz Valmieru.

Latvijas Lauku foruma padomes locekļa Āra Ādlera 
prezentācija mazliet atšķīrās no sanāksmes līdzši-
nējās gaitas, kurā dominēja konkrēti stāsti. Ā. Ād-
lers vietējo resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā 
vērtēja plašākā skatījumā, balstoties gan Latvijas, 
gan ārzemju pieredzē: kā sākam plānot attīstību, uz 
kādiem jautājumiem cenšamies rast atbildes, kas 
vajadzīgs dzīves kvalitātei. Pašlaik malu malās dau-
dzina uzņēmējdarbību, tomēr runātājs atgādināja, 
ka aplami atzīt par labu jebkuru ieceri. Iepriekš jā-
izsver uzņēmuma ienesīgums – varbūt tas ienesīs 
mazāk līdzekļu nekā patērēs.

Vietējās ekonomikas plānošana pēc būtības ir sa-
darbība starp privāto sektoru, sabiedrības intere-
sēm un vietējo pašvaldību. Vajadzību analīze palīdz 
noteikt plaisu starp pašreizējo situāciju un to, kādā 
mērķauditorija vēlētos dzīvot un darboties. Mate-
riāla ierobežotais apjoms nedod iespēju sīki izklāstīt 
prezentāciju. Tajā ir gan pašvaldību veiksmes stās-
ti, gan arī konkrēts piemērs par kādas pašvaldības 
nespēju novērtēt uzņēmīgu cilvēku ierosinājumu. 
Tāpēc šo prezentāciju iesakām noskatīties videoie-
rakstā un pārdomāt katram interesentam pašam.

Noslēgumā LPS padomniece Ivita Peipiņa aicināja 
klātesošos izstāstīt kādu savas pašvaldības veik-
smes stāstu, bet padomniece Gunta Lukstiņa tos 
virknēja uz papīra. Ogres pusē veiksmīgi īstenots 
Ogres upes krastu attīstības projekts, kaut gan sā-
kumā daļai vietējo tā likusies lieka naudas šķērdē-
šana. Tagad ne tikai iegūta sakopta vide, bet tā arī 
mudina sarosīties uzņēmējus, kas šeit varētu attīs-
tīt savu biznesu, piemēram, saņemts pieteikums 
tējnīcas atvēršanai. Aglonas novada veiksmes 
stāsts ir radniecīgs: izdevies labiekārtot atpūtas 
vietu Cirīša ezera krastā. Jaunpilī sekmīgi darbojas 
Amatu māja, tomēr Dobelē uzzinātais bagātinās 
pašvaldības attīstības plānus. Tērvetes pašvaldī-
bas veiksme meklējama sadarbībā ar populāro 
dabas parku, kurā tirgo vietējo ražotos produktus 
un amatnieku izstrādājumus. Baušķenieki attīstī-
bas aktivitātes saista ar jauno biznesa inkubatoru. 
Skrundā negaidītu aktivitāti radīja ierastais, bet līdz 
šim nenovērtētais autoceļš A9, kur viena uzņēmēja 
aktivitāte mudina arī citus atrast ceļa tuvumā nišu 
savai uzņēmējdarbībai. Gandrīz katram sanāksmes 
dalībniekam bija savs veiksmes stāsts. Tiem, kam 
šie stāsti vēl tikai plānos, padomu vērts meklēt pie 
LPS padomnieces uzņēmējdarbības jomā Andras 
Feldmanes.

Kopīgi vērtējot sanāksmes ieguvumus, par vienu no 
atklājumiem tika atzīts dobelnieku pieminētais re-
putācijas temats, kas uzņēmējdarbības kontekstā 
līdz šim nepietiekami apspriests un novērtēts. Kā 
ieguvums tika atzīmēta arī cēsnieku ideja un Kopra-
des mājas izveide, kā arī citu pašvaldību pieredzes 
un dārzkopības centra jaunā darbība un potenciāls.

Vislielākais paldies Dobeles novada vadībai un pā-
rējiem pasākuma organizētājiem par auglīgo un 
vērtīgo redzējumu, pieredzes un pārdomu pilno 
dienu!

Dobelē rādītās prezentācijas meklējiet šeit: http://
www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666pasvaldibu
sadarbibastiklavietejovertibuunresursuizman-
tosanaattistibaisanaksmedobele.

Daina Oliņa,
LPS žurnāla “Logs” redaktores vietniece

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3666-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-sanaksme-dobele
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3. Latvijas Lauku kopienu parlaments 
Kandavā

No 15. līdz 18. jūnijam Kandavā norisinājās 3. Lat-
vijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jā-
dzīvo! Lauku nākotnes ceļa izstrāde”, kas pulcēja 
ap 300 lauku attīstības ekspertus, Latvijas lauku ko-
pienu, pašvaldību un augstskolu pārstāvjus, kā arī 
pētniekus, praktiķus un lauku attīstības entuziastus 
no vairāk nekā 35 Latvijas novadiem. Parlamenta 
darbā piedalījās arī LPS padomniece lauku attīstī-
bas jautājumos Sniedze Sproģe un padomniece re-
ģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

Lauku kopienu parlamentā ziņojumus sniedza minis-
triju un starpsektoriālo iestāžu pārstāvji, darba gru-
pās tika diskutēts par Nacionālo rīcības plānu pēc 
2020. gada, Lauku attīstības programmas ieviešanu, 
Reģionālās attīstības pamatnostādnēm, pašvaldību 
un ministriju deleģējumiem, Pilsoniskās sabiedrības 
pamatnostādnēm un citām tēmām. Parlamenta da-
lībnieki kopā ar politikas veidotājiem un attīstības 
organizāciju pārstāvjiem izstrādāja rezolūciju – ko-
pienu un politikas veidotāju apņemšanos konkrētām 
rīcībām nākamajiem diviem gadiem un ilgākā laikā.

Vairāk informācijas: www.laukuforums.lv.

Visā Latvijā sākusies “dabas skaitīšana” 14. jūnijā ar svinīgu pasākumu Ķemeru Nacionāla-
jā parkā vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards un Dabas aizsardzības 
pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks atklāja 
visā Latvijas teritorijā “dabas skaitīšanu” – Eiropas 
Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb 
dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšanu. Tā ilgs 
līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas aiz-
sardzības pārvaldes uzdevumā eksperti pārbaudīs 
aizsargājamos biotopus gan valsts, gan privātajās 
zemēs.

Lai skaidrotu pasākuma norisi, ir izveidota mājas-
lapa www.skaitamdabu.gov.lv, plānots organizēt 
informatīvus seminārus pašvaldībās, kā arī vairākās 
Latvijas pilsētās būs iespēja apskatīt informatīvo 
stendu – lielizmēra dabas skaitīkļus.

http://www.laukuforums.lv/
http://www.skaitamdabu.gov.lv/
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Pašvaldību savienības un Iekšlietu 
ministrijas ikgadējās sarunas

Sarunas notiks 21. jūnijā plkst. 10 Iekšlietu minis-
trijā Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā, 6. korpusa 3. stāva 
354. preses konferenču zālē (ieeja ēkā caur 2. kor-
pusu).

Darba kārtība:

1. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīša-
nas likums un likumam pakārtotie normatīvie 
akti:

1.1. par sadarbības teritorijām civilās aizsardzības 
komisiju ietvarā;

1.2. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas izvei-
došanas kārtība, kompetence un darba orga-
nizācija;

1.3. kārtība, kādā valsts un pašvaldības institūcija 

reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos 
iesaista juridiskas un fiziskas personas rīcībā 
esošos resursus, un kārtība, kādā juridiskajai 
un fiziskajai personai kompensē izdevumus un 
zaudējumus, kas radušies, tās resursus iesais-
tot reaģēšanas un seku likvidēšanas pasāku-
mos, kā arī aprēķina kompensācijas apmēru.

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta sadarbība ar brīvprātīgajām ugunsdzēsēju 
biedrībām.

3. Pašvaldības sociālais atbalsts iedzīvotājiem 
ugunsdrošības nodrošināšanai (apkures ierīču 
remonts, dūmvadu tīrīšana, autonomu dūmu 
detektoru iegāde) un pašvaldības atbalsts te-
ritorijas sakārtošanā, lai novērstu kūlas dedzi-
nāšanu.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

LPS un Labklājības ministrijas sarunas

Sarunas notiks 21. jūnijā plkst. 13:30 LPS 4. stāva 
zālē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1).

Sarunu darba kārtība:

1. Deinstitucionalizācijas process Latvijā: virzība 
un izaicinājumi.

2. Garantētā minimālā ienākuma līmenis 2018. gadā.

3. Bāriņtiesu attīstības perspektīvas.

4. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sis-
tēmas datu ievades un aktualizēšanas izaicinā-
jumi.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Eiropas pašvaldību pārstāvji aicina 
vairāk atbalstīt pašvaldības patvēruma 
meklētāju uzņemšanā

12. un 13. jūnijā Hijā (Grieķijā) notika Eiropas Vietē-
jo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) Politi-
kas komitejas sēde, kurā Latvijas delegāciju pārstā-
vēja Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis un LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

Komitejas sēdes pirmā daļa tika veltīta diskusijām 
par izaicinājumiem patvēruma meklētāju uzņemša-
nā Eiropas valstīs. Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis 
informēja, ka ar ES atbalstu patvēruma meklētāju 
uzņemšanas punkti Grieķijā ir pilnveidoti, savukārt 
Grieķijas pašvaldības sniedz palīdzību bez centrālās 
valdības atbalsta. EK patlaban strādā pie vienotas 
patvēruma sistēmas izveidošanas ES, vienlaikus ro-
sinot, ka valstis, kuras neuzņem patvēruma mek-
lētājus, sniedz finansiālu ieguldījumu tām valstīm, 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ
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kuras patvēruma meklētājus uzņem. Šie priekšliku-
mi tiek izstrādāti laikā, kad EK uzsākusi pārkāpuma 
procedūru pret Čehiju, Poliju un Ungāriju, kuras 

atteikušās pildīt saistības un uzņemt patvēruma 
meklētājus. Tāpat diskusijā tika uzsvērts, ka jāveici-
na solidaritāte ne tikai starp valstīm, bet arī pašval-
dībām un centrālo valdību.

CEMR Politikas komitejā apstiprināja darbības 
plānu 2017.–2019. gadam, arī vienojoties par ne-
pieciešamību stiprināt organizācijas lomu Eiropas 
Savienības un starptautiskajās organizācijās, sa-
darboties pašvaldību kapacitātes spēcināšanā un 
kopīgu izaicinājumu risināšanā. Politikas komitejas 
pārstāvji arī pieņēma vairākas pozīcijas: par Eiro-
pas nākotni; programmas “Eiropa pilsoņiem 2014–
2020” vidus termiņa pārskatu; kohēzijas politikas 
nākotni, pieprasot vienkāršotu un integrētu terito-
riālo pieeju; Eiropas sociālo tiesību pīlāru; ģimenes 
un darba dzīves saskaņošanu.

Sākas gatavošanās Eiropas Vietējās 
solidaritātes dienām

15. un 16. jūnijā Barselonā (Spānijā) LPS ģenerāl-
sekretāre Mudīte Priede piedalījās Eiropas Vietē-
jās solidaritātes dienu sagatavošanas sanāksmē. 
Latvijā šīs dienas notiks jau otro reizi.

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas novembra vidū 
tiek rīkotas EK līdzfinansētajā projektā “Strādājot 

kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnerval
stīs”. Šogad Eiropas Vietējās solidaritātes dienu no-
rišu epicentrs būs Jaunpils novads, kas sadarbojas 
ar trim Moldovas pašvaldībām: Andrušulu de Žosu, 
Redeni un Feštelicu.

Plānots, ka šoreiz Eiropas Vietējās solidaritātes 
dienu īstenošanā līdztekus Jaunpils novada domei 
iesaistīsies arī vietējās nevalstiskās organizācijas 
un Jaunpils vidusskolas skolēni. Šīs attīstības sadar-
bības aktivitātes norisināsies vienlaikus ar Eiropas 
Vietējās solidaritātes dienu aktivitātēm vēl sešos 
Francijas, Itālijas un Spānijas reģionos.

Papildu informāciju par projektu atradīsit pašval-
dību attīstības sadarbības tīkla “PLATFORMA” mā-
jaslapā, kā arī Eiropas Vietējās solidaritātes die-
nām veltītajā mājaslapā. Savukārt informācija par 
2016. gadā Latvijā īstenotajām Eiropas Vietējās 
solidaritātes dienu aktivitātēm pieejama LPS mā-
jaslapā.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre,

un Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

http://platforma-dev.eu/
http://platforma-dev.eu/
http://europeandaysoflocalsolidarity.eu/
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3403-latvija-notiek-eiropas-vietejas-solidaritates-dienas
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3403-latvija-notiek-eiropas-vietejas-solidaritates-dienas
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Notiks ikgadējās audžuģimeņu, 
adoptētāju un aizbildņu reģionālās 
tikšanās

Labklājības ministrija un Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar nodibi-
nājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra” organizē 
Latvijas audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu re-
ģionālās tikšanās visā Latvijā. To dalībniekiem būs 
iespēja aktīvi un saturīgi pavadīt laiku, uzzināt jau-
nu informāciju un apgūt līdz šim neiepazītas pras-
mes, kā arī labi atpūsties.

Šādas tikšanās notiks četros Latvijas reģionos. Pir-
mā no tām – Latgales reģiona tikšanās – jau noti-
kusi 17. un 18. jūnijā atpūtas kompleksā “Aglonas 
Alpi” Aglonā. Zemgales un Rīgas reģiona tikšanās 
notiks 1. un 2. jūlijā atpūtas kompleksā “Turbas” 
Ikšķiles novadā (pieteikšanās līdz 26. jūnijam). Vid
zemes reģiona tikšanās būs 15. un 16. jūlijā konfe-
renču un atpūtas kompleksā “Ratnieki” Līgatnes 

novadā (pieteikšanās līdz 9. jūlijam), bet Kurzemes 
reģiona tikšanās notiks 5. un 6. augustā Vaiņodes 
internātpamatskolā Vaiņodes novadā (pieteikša-
nās līdz 30. jūlijam).

Plānots, ka reģionālajās tikšanās kopumā piedalī-
sies vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku. Dalībnieki va-
rēs piedalīties izglītojošās un radošās darbnīcās un 
darba grupās, noklausīties lekcijas par inovatīvām 
bērnu audzināšanas un disciplinēšanas metodēm, 
iepazīties ar citu vecāku pieredzi un līdzdarboties 
daudzveidīgās praktiskajās nodarbībās. Notiks arī 
ģimenes saliedējošas aktivitātes, kā arī radošie pa-
sākumi, koncerti un dejas. Dalība un visu pasāku-
mu programma reģionālajās atbalsta grupās ir bez 
maksas.

Pieteikties var pie Aigas Romānes-Meieres 
(29728401; aromane@inbox.lv). Plašāku infor-
māciju par pasākuma norisi sniedz Evija Rācene 
(27794994; r.evija@inbox.lv).

Sākusies pēdējā uzņemšana bezmaksas 
mācībām “Jauniešu garantijā”

Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā 
Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām “Jaunie-
šu garantijas” izglītības programmās. Jaunieši vecu-
mā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemā-
cās, bez maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū 
pieprasītām profesijām viena gada laikā, mācību 

laikā saņemot dažāda veida atbalstu.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības ie
stādē var iesniegt līdz augusta beigām.

Ar visām “Jauniešu garantijas” profesijām, izglītības 
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocī-
bām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.
lv/jauniesugarantija.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Izsludināts konkurss “Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2018”

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbībā 
ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā organizē konkursu “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta 2018”, kura mērķis ir noteikt 
vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas 
2018. gadā uzņemsies pildīt Latvijas Jauniešu gal-
vaspilsētas lomu. Konkurss tiek organizēts jau trešo 
gadu, lai popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldī-
bu vidū; stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes 

jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu; turpinātu 
iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugsti-
nātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašval-
dību un organizāciju prestižu; veicinātu jauniešu 
līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 30. jūnijam, 
nosūtot to elektroniski uz epastu: jaunatneslie-
tas@izm.gov.lv. Pieteikumam jāpievieno arī šim 
konkursam jauniešu izstrādāta videovizītkarte par 
pašvaldību.

“Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2018” statusa 

mailto:aromane@inbox.lv
mailto:r.evija@inbox.lv
http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
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ieguvēja noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtē-
jums un sabiedrības balsojuma rezultāti. Konkursa 
uzvarētāja paziņošanas pasākums notiks Starptau-
tiskajā Jaunatnes dienā 12. augustā Liepājā – Latvi-
jas Jauniešu galvaspilsētā 2017.

Konkursa nolikums un tam pievienotie pielikumi 
pieejami portāla www.jaunatneslietas.lv sadaļā 
“Jauniešu galvaspilsēta” (http://www.jaunatnes-
lietas.lv/latvijasjauniesugalvaspilseta/konkursa
nolikums).

Konkurss EDIC finansējumam 2018.–
2020. gadam

Eiropas Komisija ar Komunikācijas ģenerāldirek-
torāta starpniecību izsludinājusi uzaicinājumu ie-
sniegt priekšlikumus, lai izraudzītos partnerus, kuri 
darbosies kā “Europe Direct” informācijas centri 
(EDIC). Veiksmīgākajiem priekšlikumu iesniedzē-
jiem būs tiesības uz darbības dotāciju un tehnisko 

palīdzību, kas ļaus tiem īstenot komunikācijas dar-
bības EDIC statusā no 2018. līdz 2020. gadam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4. augusts.

Ar projekta pieteikumu konkursu saistītā doku-
mentācija atrodama Eiropas Komisijas pārstāv-
niecības mājaslapā: https://ec.europa.eu/latvia/
node/582_lv.

Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens 2017”

Zemkopības ministrija 
(ZM) jau vienpadsmito 
reizi izsludina par tra-
dīciju kļuvušo konkur-
su Latvijas skolu jau-
natnei “Mūsu mazais 
pārgājiens 2017”. Tajā 
aicināti piedalīties visu 

Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības 
iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un 
mazpulki.

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2017” uzde-
vums ir veikt izpēti par lietaskoku turpinājumu Lat-
vijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šāgada 
konkursa moto: “Meža zemē Latvijā!”.

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un infor-
mācijas avotu izpēte par lietaskoku turpinājumu 
Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā un 
jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai 
ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā 
literārā formā par interesantiem novērojumiem 
un atklājumiem, aprakstu papildinot ar stāstnieku 
liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kar-
tēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz 6. oktobrim ZM 
Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar no-
rādi “Konkursam “Mūsu mazais pārgājiens 2017”” 
(pasta zīmogs 06.10.2017.), bet pieteikuma anketa 
jāaizpilda tīmekļvietnē ŠEIT.

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē, sa-
daļā “Meža nozare”.

Reģistrējieties konferencei “Vērtēt, lai 
mācītos” 21. septembrī Cēsīs

21. septembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs notiks iz-
glītības konference “Vērtēt, lai mācītos”. Šī būs otrā 
konference Valsts izglītības satura centra (VISC) 
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” te-
matisku pasākumu sērijā, un tajā tiks runāts par 
vērtēšanas lomu mācībās.

http://www.jaunatneslietas.lv
http://www.jaunatneslietas.lv/latvijas-jauniesu-galvaspilseta/konkursa-nolikums
http://www.jaunatneslietas.lv/latvijas-jauniesu-galvaspilseta/konkursa-nolikums
http://www.jaunatneslietas.lv/latvijas-jauniesu-galvaspilseta/konkursa-nolikums
https://ec.europa.eu/latvia/node/582_lv
https://ec.europa.eu/latvia/node/582_lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAaTdLtcYNB_XcrKDd_39X_MwU7zhXaQYRF4ej2Ob0uIKSpQ/viewform?c=0&w=1
https://www.zm.gov.lv/mezi/#jump
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Par dalību pasākumā jāpaziņo šeit līdz 22. jūnijam. 
Konferences programma pieejama šeit. Vērtīgos 
piemērus mācīšanās snieguma vērtēšanai lūgums 

pieteikt līdz 22. jūnijam šeit: https://www.sko-
la2030.lv/labapraksevertesana. Papildu informā-
cija: info@skola2030.lv.

Eiropas Mobilitātes nedēļas nacionālais 
konkurss

Pašvaldības, uzņēmumi, skolas un nevalstiskās orga-
nizācijas tiek aicinātas piedalīties Eiropas Mobilitātes 
nedēļas (EMN) nacionālā līmeņa konkursā un īstenot 
pasākumus, kas veicina Latvijas iedzīvotāju gudru un 
videi draudzīgu pārvietošanos. Pasākumi tiek plānoti 
Eiropas Komisijas iniciētā kampaņā EMN 2017 laikā.

Latvijā un Eiropā no 16. līdz 22. septembrim EMN 
laikā iedzīvotāji ar vairāku pasākumu un akciju palī-
dzību tiks mudināti dažādot ikdienas pārvietošanās 
paradumus, izmantojot velosipēdus, elektromobi-
ļus, skrituļdēļus, skrejriteņus, kā arī ikdienas gaitās 
doties ar kājām vai sabiedrisko transportu. Jau tra-

dicionāli Rīgā un citviet Latvijā 19. septembrī notiks 
diena “Ar velo uz darbu”, kurā tiks īpaši sumināti 
velobraucēji, 22. septembrī – Diena bez auto.

Lai veicinātu sabiedrības interesi par videi draudzī-
giem pārvietošanās veidiem un papildus motivētu 
pašvaldību, uzņēmumu un citu organizāciju dalību 
pasākumos, Latvijā tiek organizēts nacionāla līme-
ņa EMN konkurss. Uzvarētājus sveiks svinīgā pasā-
kumā 22. septembrī Rīgā.

Pašvaldības dalībai EMN tiek aicinātas reģistrēties 
šeit: http://registration.mobilityweek.eu. Vairāk 
informācijas par dalību EMN, nolikums un vadlīni-
jas pasākumu organizēšanai pieejamas šeit: http://
ej.uz/EMN2017konkurss.

Tapuši 50 videostāsti par jauniem Latvijas 
cilvēkiem jeb puse no dāvanas valsts 
simtgadē

Latvijas valsts simtgades iniciatīvā TUESI.LV saga-
tavots un publicēts 50. videostāsts, kas veido pusi 

no topošās dāvanas Latvijai 100. dzimšanas die-
nā – 100 stāstiem par jauniem un iedvesmojošiem 
cilvēkiem. Izveidotie videostāsti sociālajos tīklos 
sasnieguši 700 000 skatījumu, un lietotāji dalījušies 
ar tiem aptuveni 9000 reižu. 50. videostāsta cen-
trā ir augļkopis Māris Šņickovskis Jelgavas novada 
Elejas pagastā, kurš jau trešajā paaudzē saimnieko 
savas dzimtas dārzā.

TUESI.LV videostāstu varoņi ir dažādu jomu pār-
stāvji – uzņēmēji, nevalstisko organizāciju aktīvisti, 
mūziķi, sportisti, kultūras darbinieki, dabas pētnie-
ki un daudzi citi, kas dalās ar savu pieredzi, atziņām 
un iedvesmu dzīvei Latvijas reģionos. Katrs varonis 
tiek parādīts vidē, kurā viņš dzīvo un darbojas. TU-
ESI.LV videostāsti aptver visus Latvijas reģionus.

TUESI.LV videostāstus var noskatīties Latvijas ie-
dvesmas stāstu vietnē www.tuesi.lv, kā arī sociālo 
tīklu kontos www.facebook.com/tuesilv un www.
draugiem.lv/tuesilv.

https://list-manage.agle2.me/click?u=https%3A%2F%2Fwww.skola2030.lv%2Fkonference2-registracija%3Fid%3Dlelde.vazdike%40lps.lv&s=5669377298923520&t=1496827044397&ns=visc
https://list-manage.agle2.me/click?u=https%3A%2F%2Fwww.skola2030.lv%2Fprogramma&s=5669377298923520&t=1496827044397&ns=visc
https://list-manage.agle2.me/click?u=https%3A%2F%2Fwww.skola2030.lv%2Flabaprakse-vertesana&s=5669377298923520&t=1496827044397&ns=visc
https://list-manage.agle2.me/click?u=https%3A%2F%2Fwww.skola2030.lv%2Flabaprakse-vertesana&s=5669377298923520&t=1496827044397&ns=visc
mailto:info@skola2030.lv
http://registration.mobilityweek.eu
http://ej.uz/EMN2017konkurss
http://ej.uz/EMN2017konkurss
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VSS561, Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos 
nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pa-
sākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas no-
vēršana)” īstenošanas noteikumi””, 1. pielikums.

VSS592, Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos 
nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu 
un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) finansēšanas kārtība””, 2. pielikums.

899/Lp12, Par likumprojektu “Grozījumi Valsts pro-

bācijas dienesta likumā”, 3. pielikums.

VSS562, Par noteikumu projektu “Peldvietas izvei-
došanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitā-
tes pārvaldība”, 4. pielikums.

VSS564, Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā no-
vērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu 
emisiju no sadedzināšanas iekārtām”, 5. pielikums.

VARAM sagatavotais likumprojekts “Grozījumi At-
kritumu apsaimniekošanas likumā” saistībā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa dekodifi-
kāciju, 6. pielikums.

VSS554, Par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa 
likumā”, 7. pielikums.

VSS623 Informatīvais ziņojums “Par priekšliku-
miem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu 
izdevumu atlīdzināšanai”

VSS662 Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pie-
eju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas 
noteikumi””

VSS664 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 187 
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciā-
lās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības at-
tīstības centra statusu””

VSS665 Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 129 
“Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķirša-
nas un anulēšanas kārtība un kritēriji””

VSS670 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 
1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finan-
sējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdz-
dalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sa-

biedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes 
organizāciju darbības atbalstam””

VSS626 Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas 
pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efek-
tīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas 
noteikumi””

VSS661 Likumprojekts “Grozījumi Invaliditātes li-
kumā”

VSS622 Informatīvais ziņojums “Efektīvas kapitāla 
atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās”

VSS632 Likumprojekts “Grozījumi Pasta likumā”

VSS644 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 
1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma 
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrā-
matā””

VSS630 Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 14 Zemgales ielā 23, Olainē, 
Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašval-
dības īpašumā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428159
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428161
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428166
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428115
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_22_p7.pdf
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VSS649 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 
605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās at-

tīstības stratēģiju īstenošana”””

VSS653 Rīkojuma projekts “Par Alūksnes nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

Lucavsalā Rīgā atklāts jauns vides objekts

13. jūnijā Lucavsalā – pirms airēšanas bāzes un 
Ziemeļu kara pieminekļa – tika atklāta jauna izzi-
nāšanas un atpūtas vieta, kas ir labdarības fonda 
“BlueOrange Charity” dāvana Rīgai.

Kādreizējā klajā lauka vietā tagad ir sakopta vide, 
kur ar fonda palīdzību izveidota estētiska un inte-

resanta atpūtas vieta. Pagājušajā rudenī tur tika 
iestādītas 15 dažādas koku šķirnes. Hokaido egle, 
sudraba kļava, sārtā zirgkastaņa, daudzziedu ābe-
le, sarkanais ozols, pīlādzis un visi pārējie koki ir 
izaudzēti stādu audzētavā “Ķikši” un jau tagad ir di-
vus līdz piecus metrus gari. Izveidots informatīvais 
stends, kur var izsekot koku izvietojumam un to la-
tīniskajiem nosaukumiem. Savukārt zālājā starp ko-
kiem izveidotas labiekārtotas atpūtas vietas – trīs 
oriģināla dizaina četrus metrus gari soli, kuru au-
tors ir kokapstrādes meistars, jaunais mākslinieks 
no Irlavas Artūrs Immermanis.

Svinīgajā pasākumā Rīgas pilsētas izpilddirektors 
Juris Radzevičs izteica pateicību fondam par dāvi-
nājumu un pauda gandarījumu, ka arī privāti uz-
ņēmumi nepaliek vienaldzīgi un iesaistās pilsētas 
infrastruktūras sakārtošanā. “Šis ir viens no piemē-
riem, kā mēs kopīgā partnerībā varam savu pilsētu 
padarīt skaistāku un sakoptāku,” teica izpilddirek-
tors.

Ar ziepju burbuļu salūtu atklāj Centra 
sporta kvartāla rotaļu laukumu

18. jūnijā ar ziepju burbuļu salūtu, dažādām rado-
šām aktivitātēm bērniem un muzikāliem priekš-
nesumiem atklāja topošā Centra sporta kvartāla 
(bijušā LU stadiona Krišjāņa Barona ielā 116a Rīgā) 
rotaļu laukumu. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 
4000 cilvēku.

Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir 4 hektāri, 
no kuriem 7000 kvadrātmetros izveidots viens no 
lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uz-

stādītas dažādas rotaļu iekārtas un elementi, kas 
domāti divu vecuma grupu bērniem – pirmsskolas 
un sākumskolas bērniem vecumā līdz septiņiem ga-
diem un astoņus gadus un vecākiem bērniem. Ro-
taļu laukums būs atvērts no plkst. 9 līdz 21 un bez 
maksas būs pieejams visiem apkaimes bērniem.

Rotaļu laukuma vizuālajā noformējumā par pamatu 
izmantoti Rīgas pilsētas simboli un vēsture. Izman-
tojot zilas krāsas bruģakmeni un gumijas segumu, 
laukumu vizuāli pārdala Daugava, kurā ir gan sala 
ar vertikālu rāpšanās elementu – piramīdu –, gan 
pietauvots kuģis. Daugavas vienā krastā ir stilizēta 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428147
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428147
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428147
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vecpilsēta ar Vecrīgai raksturīgajiem elementiem – 
Rīgas Doma pulksteņa kopija, vecpilsētas melnais 
kaķis, torņi un tilti ar pilsētas heraldiskajām zīmēm. 
Šajā rotaļu laukuma daļā sākumskolas un pirmssko-
las bērni varēs gan izskrieties un izvingroties, gan 
spēlēt dažādas lomu spēles īpaši tam paredzētos 
rotaļu elementos. Kā jebkura vecpilsēta, arī šī gla-
bās savus noslēpumus, ko mazie pasaules izzinātāji 
varēs atklāt, meklējot pēc īpašām norādēm.

Līdzās atradīsies laukums pašiem mazākajiem bēr-
niem un speciālas šūpoles, kurās vienlaicīgi var šū-
poties gan māmiņa, gan viņas mazulis.

Daugavu varēs šķērsot gan pa diviem trošu ceļiem, 
gan kājāmgājēju tiltiņu, nonākot zaļajā Pārdaugavā, 
kur slejas augsti torņi un rotaļu atrakcijas vecākiem 
bērniem, šo atrakciju izmantošana ne tikai rada 
prieku un jautrību, bet arī veicina fizisko attīstību.

Vizuālās upes abus krastus savienos arī īpaša “tele-
fona līnija”, pa kuru bērni varēs sazināties viens ar 

otru, esot katram savā upes krastā. Rotaļu laukumā 
būs izvietoti soliņi vecākiem, un Daugavas tecēju-
mu noslēgs bruģī iestrādāta strūklaka, kurā veldzē-
ties karstajās vasaras dienās.

Rotaļu laukuma labiekārtošanas darbus pēc Rīgas 
domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic SIA 
“Jūrmalas mežaparki”.

Pārējā Centra sporta kvartāla teritorijā šobrīd top 
futbola laukums (64 x 42 m ar 280 m skrejceļu ap 
to), latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa 
basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, 
laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, 
skeitparks un veloparks, laukums ielu vingrošanai, 
tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtu-
ves. Visā teritorijā uzstādīs videonovērošanas sistē-
mu un jaunu apgaismošanas sistēmu. Sporta kvartā-
lu apsaimniekos Rīgas Centra humanitārā vidusskola.

Visa Centra sporta kvartāla atklāšanas svētki plāno-
ti 2. septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam.

Foto: Dmitrijs Suļžics F/64
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Valmierā top daudzdzīvokļu īres nami

Lai risinātu dzīvojamā fonda nepietiekamību Val-
mierā, pilsētā top divi daudzdzīvokļu īres nami.

Kopējās projekta izmaksas ir 6 598 000 eiro bez 
PVN, ieskaitot ēku projektēšanu, būvniecību, 
autor uzraudzību, kā arī piecu gadu garantijas no-
drošināšanu. Darbu veikšanu nodrošina būvuzņē-
mums SIA “MONUM”, ar kuru līgums tika slēgts at-
bilstoši atklātā konkursa iepirkuma rezultātiem par 
saimnieciski visizdevīgāko risinājumu. Iepirkums 
paredz, ka topošajiem īres namu iedzīvotājiem tiks 
nodrošināta labiekārtota teritorija un dzīvesvieta 
ar zemām ekspluatācijas izmaksām.

Būvniecības apjomos paredzēta visas namiem pie-

gulošās teritorijas labiekārtošana. Pie ēkām tiks ierī-
kota atpūtas zona ar soliņiem, bērnu rotaļu laukums 
un teritorija sportiskām aktivitātēm ar ielu basket-
bola un pludmales volejbola laukumiem. Ir paredzē-
ta velonovietne, kā arī stāvlaukums automašīnām. 
Netālu no ēkām tiks izbūvēts arī pazemes atkritumu 
konteineru laukums gan šķirotajiem un otrreizējai 
pārstrādei derīgajiem, gan sadzīves atkritumiem.

Iedzīvotājiem būs pieejami 15 vienistabas dzīvokļi 
25–30 m2 platībā, 90 divistabu dzīvokļi 34–41 m2 
platībā, kā arī 45 trīsistabu dzīvokļi 50–54 m2 platī-
bā. Lai dzīvošanu daudzdzīvokļu īres namos piemē-
rotu arī invalīdiem, katrā kāpņu telpā būs ierīkots 
atbilstoši aprīkots lifts. Divi vienistabas dzīvokļi ir 
plānoti invalīdu vajadzībām un ērtībām. Arī auto-
mašīnu stāvlaukumā ir paredzētas divas atbilstošas 
autostāvvietas.

Dzīvokļi īrniekiem tiks piedāvāti ar pilnu iekšējo 
apdari. Lai dzīvošanu īres namā padarītu ekono-
miskāku, projektēšanā uzsvars ir uz zema enerģijas 
patēriņa risinājumiem. Dzīvojamās mājas enerģijas 
patēriņš apkurei nepārsniegs 40 kWh/m² gadā. Sa-
līdzinājumam: renovētu Valmieras daudzdzīvokļu 
ēku enerģijas patēriņš apkurei vidēji ir 55 kWh/m², 
bet nerenovētu – 100 kWh/m² gadā. 

Jaunajos namos dzīvokļu nomas tiesības uz noteik-
tu laiku varēs iegūt izsoles kārtībā. Paredzams, ka 
būvniecība tiks pabeigta līdz 2017. gada beigām.

Plūdu risku samazināšanai atjaunos Rīgas 
HES Ogres un Ikšķiles dambi

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
(ZMNĪ) Ogres un Ikšķiles novadā sākusi īstenot di-
vus vērienīgus projektus plūdu risku samazināšanai 
lauku teritorijā – Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 
un Ikšķiles aizsargdambja atjaunošanu.

Projekti tiek realizēti par Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) līdzekļiem. Ikšķiles aizsargdam-
bja atjaunošanas kopējais plānotais finansējums 
ir 3,34 miljoni eiro (ERAF finansējums 2,84 miljoni 
eiro, Latvijas līdzfinansējums 0,5 miljoni eiro). Sa-
vukārt Ogres aizsargdambja atjaunošanas kopējais 
plānotais finansējums ir 3,3 miljoni eiro (ERAF fi-
nansējums 2,8 miljoni eiro, Latvijas līdzfinansējums 
0,5 miljoni eiro).

Ogres aizsargdambja atjaunošana notiks līdz 
2018. gada jūlijam, bet Ikšķiles aizsargdambja – līdz 
2018. gada jūnijam.
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ZMNĪ saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda spe-
cifisko atbalsta mērķi “Samazināt plūdu riskus lau-
ku teritorijās” ir sākusi atjaunot un pārbūvēt valstij 
piederošas hidrotehniskās būves, kā arī valsts nozī-
mes ūdensnotekas.

Šā atbalsta mērķis ir samazināt plūdu apdraudēju-
mu aizsargātās valstij piederošo hidrobūvju un upju 
piegulošās platībās, tādējādi veicinot uzņēmējdar-
bības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitā-
ti, kā arī palielinot dabas teritoriju vērtību, pievil-
cīgumu un produktīvu izmantošanu Latvijas laukos.

Līdz 2022. gada 31. decembrim tiks atjaunotas vai 
pārbūvētas vismaz 30 hidrobūves un atjaunotas 
valsts nozīmes ūdensnotekas vismaz 342 km garu-
mā. Par 35 000 ha tiks samazināts plūdu apdraudē-
jums hidrobūvju aizsargātajā platībā, un plūdu ap-
draudēto iedzīvotāju skaits Latvijas lauku teritorijā 
tiks samazināts līdz 8500.

Atbalsta mērķu īstenošanai paredzēts finansējums 
43,4 miljonu eiro apjomā, tajā skaitā 36,9 miljoni 
eiro no ERAF un 6,5 miljoni eiro no Latvijas valsts 
budžeta.

Vasaras saulgriežu svētki Dagdā

21. jūnijā Dagdu pieskandinās folkloras kopas un 
etnogrāfiskie ansambļi no visas Latvijas. Vairāk 
nekā 45 tradicionālās kultūras kolektīvi pulcēsies 
uz Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” 
modelēšanas pasākumu “Vasaras saulgriežu svētki 
Dagdā”.

Gatavošanās saulgriežiem sāksies ar folkloras uz-
vedumu “Pierts” laukumā pie domes, un svinības 
turpināsies Saulgriežu sētā (pilsētas skvērā). Saul-
griežu virtuvē gatavos auksto zupu, sies jāņusieru, 
kuls sviestu un vārīs zāļu tēju. Saulgriežu darbnīcā 
ikviens varēs saposties svētkiem, sapinot sev vaina-
gu, vai iet rotaļās kopā ar bērniem. Kā jau vasaras 

saulgriežos pienākas, tiks sagaidīti jāņabērni, godā 
cels Jāņu māti un Jāņu tēvu un klās svinību galdu.

Tā kā saulgriežu naktī ir jādzied, jādejo un jālec pāri 
ugunskuram, visi svētku dalībnieki plkst. 22 dosies 
gājienā uz pilsētas parku. Jāņu dziesmu pavadīju-
mā tiks iedegts ugunskurs un dedzināti pērnā gada 
vainagi. Tradicionālie danči, rotaļas un sadziedā-
šanās turpināsies līdz pat saullēktam – 22. jūnija 
plkst. 4:29. Saule tiks sagaidīta pēc senajām latvie-
šu tradīcijām – ar saules dziesmām, rasas vākšanu 
un mazgāšanos rasā.

“Vasaras saulgrieži Latvijas novados” šogad tiks svi-
nēti tieši vasaras saulgriežos visos četros Latvijas 
kultūrvēsturiskajos novados, tādējādi ieskandinot 
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nākamā gada Starptautisko folkloras festivālu “Bal-
tica”, kas notiks Jāņu tradīcijas zīmē. Pasākumos 
piedalīsies un katra novada skaistākās Jāņu dzies-
mas izdziedās apmēram 120 Latvijas folkloras kopas 
un etnogrāfiskie ansambļi Dagdā, Jūrkalnē, Jelgavā 
un Turaidā. Dagdā gaidām 46 no šiem kolektīviem.

“Vasaras saulgriežu svētkus Dagdā” sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo kultūras centru organizē Dag-
das novada pašvaldība, Dagdas Folkloras centrs un 
Dagdas novada Tautas nams. 2018. gadā festivāls 
“Baltica” norisināsies Latvijā no 16. līdz 21. jūni-
jam, un tā tēma būs “Ziedēšana. Jāņi”.

Vasaras saulgrieži Jūrkalnes Ugunspļavā

21. jūnijā plkst. 20 Jūrkalnes Ugunspļavā sāksies 
tradicionālās vasaras saulgriežu svinības kopā ar 
Ventspils un citu novadu folkloras kopām, nakts 
koncertā piedalīsies mūziķi Biruta Ozoliņa un Mag-
nuss Bauģis, kā arī Igo un viņa draugi.

Kopš 2010. gada Jūrkalne ir galvenā vasaras saul-
griežu svinību vieta Ventspils novadā, to labprāt 
apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi 
no tālienes. Šoreiz vasaras saulgrieži Jūrkalnē būs 
arī folkloras festivāla “Baltica 2018” modelēšanas 
pasākums, tiek lēsts, ka tajā piedalīsies vismaz 300 

dalībnieku no dažādām Latvijas vietām, piemēram, 
Priekules, Saldus, Talsiem, Jēkabpils.

Folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi Jūrkalnē 
ieradīsies plkst. 14, līdz plkst. 18 paredzēta kolektī-
vu sadziedāšanās četrās vietās – pie jūras stāvkras-
tā, kur izspēlēs burvestību un rotaļu tēmu, Uguns
pļavā varēs uzzināt informāciju par zāļu tējām, pīt 
vainagus, rotāties, skanēs līgodziesmas, pie biblio-
tēkas tiks runāts par tautastērpiem, savukārt suitu 
satikšanās vietā godā cels Jāņu ēdienus, būs saga-
tavots cienasts svētku galdam.

Plkst. 20:20 Ugunspļavā sāksies koncerts. Vispirms 
uzstāsies Ventspils novada folkloras kopas, pēc 
tam viesi, koncertu noslēgs suiti. Plkst. 21:30 ie-
degs ugunskuru, skanēs tautasdziesmas, varēs vē-
rot dejas, bet tad folkloras kopu dalībnieki aicinās 
klātesošos doties uz jūru, kur notiks sadziedāšanās 
un saules rata laišanā ūdenī. Plkst. 23 Ugunspļavā 
sāksies nakts koncerts, uzstāsies Biruta Ozoliņa un 
Magnuss Bauģis, kā arī Igo un viņa draugi, bet vēlāk 
kapelas “Strops” vadībā notiks danči.

Aicinām arī jūs pievienoties vasaras vakara mistē-
rijai, lai kopā piedzīvotu saulgriežu nakts burvību! 
Šie dabas svētki ir laiks, kad smelties mūsu senču 
zināšanas, izjust savu piederību dabai, kā arī gūt 
spēkus un enerģiju visai vasarai un gadam.

Aicina uz lustīgu līgošanu Kuldīgas novadā

Lai kārtīgi iešūpotos svētku svinēšanai, Kuldīgā 
pirmais ielīgošanas pasākums pilsētas ielās un 
laukumos norisināsies jau 21. jūnijā no plkst. 12. 
Priecīgo ziņu, ka vasaras saulgrieži jau klāt, kopā 
ar Jāņu dziesmām kuldīdzniekiem un pilsētas vie-
siem 21. jūnija pusdienlaikā nesīs paprāvs jāņabēr-
nu pulciņš. Jāņamātes grozā atradīsies gan gards 

jāņusiers un naktī ceptie pīrāgi, gan kāda dzīves 
gudrība vai ticējums. Jāņatēvam padomā, kā allaž, 
būs kāds jociņš, bet krūzē – kārtīgs Jāņu alus. Esiet 
gatavi šajā jampadracī iesaistīties arī paši, jo tiem, 
kas jāņabērnus labi uzņem, visu gadu pati Laima pa 
pēdām staigājot!

Līgo svētku svinībām visu nepieciešamo sagādāt 
varēs Jāņu tirgū ceturtdien, 22. jūnijā, no plkst. 
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12 līdz 20 Pilsētas laukumā. Tirdziņā aicināti pie-
dalīties amatnieki, amatu pratēji, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mākslinieki, individuālie meistari, 
ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu produktu ražotāji, 
našķu un saldumu tirgotāji.

Līgo vakarā piektdien, 23. jūnijā, plkst. 17 Kuldīgas 
pilsētas estrādē kuldīdzniekus un viesus priecēs 
saulgriežu koncertuzvedums “Īs(t)a pamācība mī-
lēšanā”. Tas būs jautrs un mūsdienīgs stāsts par pa-
pardes zieda meklējumiem ar varenu līgošanu un 
kopā dziedāšanu. Pavasara plaukumā kāda kunga 
sirds piedzīvo trešo atmodu, un sievas meklēša-
nas avantūra uzņem apgriezienus. Lai izprastu, kā 
iekarot sievietes sirdi un kliedēt vientulību, talkā 
tiek aicināti arī dažādi jomas eksperti. Kā zināms, 
mūsdienās iepazīšanās iespējas ir daudzpusīgas, 
arī pilnas komisku un paradoksālu situāciju. “Vai 
mīlēt moderni ir nepieklājīgi? Mēs gribam domāt, 
ka nē. Tāpēc iestudējumu radām visai ģimenei, un, 
kā jau dzīvē gadās, daudz mums “jāizlasa starp rin-

diņām”,” stāsta uzveduma režisors Intars Rešetins. 
Radošajā kolektīvā apvienojušies Āris Rozentāls, 
Mirdza Martinsone, Vita Vārpiņa, Ērika Eglija, Inita 
Sondore, Akvelīna Līvmane, Velta Straume, Mar-
ģers Eglinskis un citi.

Līgo vakarā piektdien, 23. jūnijā, Kuldīgā tradicio-
nāli jāņuguni iedegs Pilsētas dārzā. Plkst. 22:30 va-
rēs noskatīties teatralizētu uzvedumu “Tautiešam 
roku devu pašā Līgo vakarā”. Lūkošanu, līdzināša-
nu, mārtošanu un līgošanu izspēlēs, izdejos un iz-
dziedās etnogrāfiskais ansamblis “Suitu sievas”, 
vidējās paaudzes deju kopa “Bandava”, jauniešu 
teātris “Focus” un folkloras kopa “Nārbuļi”. Reži-
sore – Daiga Pirtniece. Bet no plkst. 23 līdz pat 3 
zaļumballē spēlēs grupa “LaBamba”.

Iespēja izbaudīt Līgo svētku tradīcijas svētku laikā 
būs arī Kuldīgas novada pagastos. Sīkāku informā-
ciju meklējiet http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/
pasakumipagastos.

http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/pasakumi-pagastos
http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/pasakumi-pagastos
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Uzģērb tautastērpu un dodies iedegt 
saulgriežu ugunskuru Jaunlaicenē!

21. jūnijā Jaunlaicenes pagastā pie estrādes iedegs 
vienu no daudzajiem projekta “1836” ugunskuriem 
Latvijā, izgaismojot mūsu valsts robežu.

2018. gadā apkārt Latvijas robežai vīsies tūrisma 
ceļš 1836 km garumā. Lai izgaismotu mūsu valsts 
robežu, šogad un nākamgad 21. jūnijā iedzīvotāji 
aicināti iedegt saulgriežu ugunskurus pierobežas 
pašvaldībās. Alūksnes novadā šogad šo ugunskuru 
iedegsim Jaunlaicenes pagastā. Ugunskurus iedegs 
visās pierobežas pašvaldībās, un šī visai Latvijai ko-
pīgā pasākuma norises no dažādiem mūsu zemes 
novadiem translēs Latvijas Radio.

“Aicinām Alūksnes novada iedzīvotājus enerģētis-
ki spēcīgajā saulgriežu laikā pulcēties Jaunlaicenes 
pagastā jau no pulksten 21, ņemot līdzi pa pagalei 
malkas, jo no šīm pagalēm veidosim vienotu, ko-
pīgu mūsu novada iedzīvotāju ugunskuru Latvijai. 
Ugunskuru iedegsim ap pulksten 22. Jaunlaice-
nes folkloras kopa “Putnis” palīdzēs atraisīt balsis 
latvisku dziesmu dziedāšanā, vienosimies kopīgā 
Latvijas himnā un svinēsim dabas saulgriežus pie 
iedegtā ugunskura,” novada iedzīvotājus pasā-
kumā rosina piedalīties Alūksnes novada pašval-
dības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita  
Eglīte.

Lai saulgrieži būtu īpaši latviski, ikviens pasākuma 
apmeklētājs aicināts ierasties tautastērpā!

“Šveika dēkas” – Strenču brīvdabas estrādē

22. jūnijā plkst. 19 Strenču brīvdabas estrādē būs 
iespēja dzīvot līdzi krietnā kareivja Šveika dēkām, 
ko iestudējuši Strenču novada kultūras darbinieki. 
Aicinām ielīgot Gaujas krastā Strenčos kopā ar sla-
veno Šveiku un citiem izrādes varoņiem! Izrādē būs 
muzikāla tikšanās ar īpašo viesi – Ati Auzānu. Izrādē 
piedalās J. Ziemeļnieka Strenču Tautas teātra aktie-

ri un sabiedrībā mīlēti un cienīti strencēnieši un 
valmierieši. Galvenā varoņa Šveika loma uzticēta 
pieredzējušam aktierim Modrim Kokinam.

Izrādi kuplina Strenču novada Kultūras centra dejo-
tāji un dziedātāji. Izrādes režisors – Imants Strads, 
asistente – Sarmīte Caune. Muzikālais noformē-
jums – Strenču pūtēju orķestris, diriģents Jānis Jan-
sons. Dekorāciju meistars – Alvils Dūdiņš. Pie skaņu 
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pults – Pēteris Strauts.

Pirms izrādes Gaujmalā pie brīvdabas estrādes ie-

degsim Gaismas parku, sveiksim arī mūsu īpašos 
Jāņus. Pēc izrādes plkst. 22 varēs izlustēties zaļum-
ballē.

Daugavpils novads aicina uz jautru Jāņu 
svinēšanu Višķu brīvdabas estrādē

Vasaras saulgriežu svētkus arī šogad aicinām svi-
nēt zaļumos – Višķu brīvdabas estrādē pašā Luknas 
ezera krastā! Būs koncerts un balle, alus un siera 
degustācija, zāļu tirdziņš, amatnieku un mājražo-
tāju piedāvājumi, ugunskurs un līksmība. Šogad 
Daugavpils novada vērienīgākais Jāņu pasākums 
atkal pārsteigs ar teatralizētu uzvedumu “Kazimirs 
Adamovičs maina profesiju”, kur jau no iepriek-
šējā gada Jāņiem visiem labi pazīstamais kolhoza 
priekšsēdētājs Kazimirs Adamovičs pastrādās pa-
visam negaidītus brīnumus – nopirks laika mašīnu 
un dosies uz laimīgo nākotni, lai varētu sarīkot vi-
siem kolhozniekiem lustīgus svētkus. Bet laika ma-
šīnā kaut kas sagājis greizi… Pasākums sākas 20:00, 
bet balle – 22:30 (degustācijas un tirdziņš jau no 
19:30).

Pasākuma organizētājs Daugavpils novada pašval-
dības aģentūra “TAKA” vēlas svētku teatralizētajā 
uzvedumā ļaut skatītājiem baudīt ceļojumu laikā 
un apmeklēt tālas zemes un svešas tautas. Pasāku-
mu vadīs un nerimstošu jautrību nodrošinās Dau-
gavpils teātra aktieri Ritvars Gailums un Kristīne 
Veinšteina, koncertā laika mašīnā ceļos Tihovsku 
ģimene, Dubnas un Ambeļu folkloras kopas, vokā-
lais ansamblis “Anima Corde”, deju grupa “Rodeo 
meitenes”, vokālais ansamblis “Mōls”, deju studija 
“D&D”, “Laimas muzykanti”. Pēc saulrieta – zaļum-
balle ar “Laimas muzykantiem” un grupu “Kruīzs”.

Darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš, zāļu 
tirdziņš, pirmie tūkstoš skatītāji tiks pacienāti ar 
alus glāzi un siera šķēli, būs pieejamas piepūšamās 
atrakcijas.

Pirms Jāņu svinēšanas 23. jūnijā plkst. 13 Mal-
navas koledžas Višķu mācību punkta zālē (Višķu 
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tehnikuma zālē) Starptautiskā mākslas plenērā no-
tiks Špoģu un Šarkovščinas (Baltkrievija) mūzikas 
skolu audzēkņu un skolotāju koncerts, kurā skanēs 
Līgo un Kupaļjes dziesmas latviešu tautas instru-
mentu pavadījumā.

Ja plānosiet pavadīt Daugavpilī un Daugavpils novadā 
arī brīvdienas, par interesantiem tūrisma objektiem, 
naktsmītnēm, iespējām paēst un apmeklēt citus pa-
sākumus var uzzināt vietnē www.visitdaugavpils.lv! 
Uz tikšanos Jāņos Višķu estrādē Daugavpils novadā!

http://www.visitdaugavpils.lv
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Ielīgosim vasaras saulgriežus Jēkabpilī!

Jēkabpilī gada enerģētiskākie svētki tika ielīgoti jau 
18. jūnijā, kad Krustpils brīvdabas estrādē norisinā-
jās koncertuzvedums “Īs(t)a pamācība mīlēšanā”.

21. jūnijā plkst. 20 notiks par tradīciju kļuvusī va-
saras saulgriežu ielīgošana Daugavas krastā. Šogad 
apmeklētājus priecēs grupas “Rūnas” (Rēzekne) 
Līgo koncertprogramma.

Nākamajā dienā, 22. jūnijā, no plkst. 10 līdz 13 
svētkus ielīgosim dažādās Jēkabpils vietās: nori-
sināsies akcija “Zāļu diena ienāk pilsētā”. Kopā ar 
kapelas “Kreicburgas ziķeri”, folkloras kopas “Rati” 
un kora “Atvasara” dalībniekiem līgosim, dziedāsim 
un rotāsim.

Plkst. 24 Jēkabpils Mežaparkā norisināsies nakts 
skrējiens “Papardes ziedu meklējot”. Dalībnieku 
pulcēšanās pie pludmales namiņa. Skrējiena dis-
tance ir 2,2 km – apkārt Mežaparkam.

Līgo vakarā, 23. jūnijā, plkst. 17 Krustpils brīvdabas 
estrādē saulgriežu koncertuzvedumā “Mana sirds 
ir pūra lāde, kurā katru brīdi, kad vien gribu, nobē-
dzinu… savu sirdspuķīti” ikvienu priecēs Jūrmalas 
teātra aktieri.

Plkst. 22 Kena parkā sāksies jestra Līgo zaļumballe 
visas nakts garumā. Par lustīgu izdancošanos rūpē-
sies kapela “Kreicburgas ziķeri”.

Skaistajā Līgo laikā aicinām jēkabpiliešus pušķot un 
rotāt mājas, sētas, pagalmus!
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Gunta Klismeta, žurnāla “Logs” redaktore, gunta.klismeta@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

Ziņas sagatavojuši Uģis Vidauskis, Baiba Gailīte, Līga Bieziņa, Dagnija Muceniece, Guna Malinovska, 
Marlena Zvaigzne, Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa, Evita 

Aploka, Ginta Gailīte, Anastasija Smoļakova un Santa Vucāne

Ziņas apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Ziņu apkopojumā vēstīts tikai par dažiem no vasaras saulgriežu svinību nedēļas raibajiem un izdomas ba-
gātajiem pasākumiem. Tādi tie būs visā Latvijā – pilsētās, novados un pagastos.

Līgo, Latvija!

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

