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LPS un VARAM gadskārtējās sarunas 
pēcvēlēšanu gaisotnē

19. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas (VARAM) gadskārtējās sarunas, 

kurās piedalījās kupls pašvaldību pārstāvju pulks, 
apliecinot diskutējamo tematu svarīgumu vietē-
jās varas dzīvē. Sarunas vadīja ministrs Kaspars 
Gerhards, bet no LPS puses – priekšsēža vietnieks 
Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Ka-
minskis.
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Abi sarunu vadītāji uzsvēra, ka aizvadītās vēlēša-
nas apliecinājušas iedzīvotāju atbalstu pašvaldību 
darbam, jo lielākoties varu saglabājuši līdzšinējie 
līderi. To, ka sasāpējušu problēmu ir daudz, aplieci-
nāja LPS pieteikto sarunu tematu skaits (seši vides 
sadaļā, septiņi attīstības sadaļā). Tās nosaucot vien, 
saraksts būtu gana garš, turklāt daļa no tām saru-
nās tiek cilātas ne pirmo gadu.

Visilgāk un viskaismīgāk abas puses diskutēja par 
ūdenssaimniecības attīstības problēmām. Sa-
mazinoties iedzīvotāju skaitam, ne visur izdosies 
sasniegt ES projektos plānoto pieslēgumu skaitu. 
LPS gaida konkrētu risinājumu situācijai, lai pašval-
dībām nepiemērotu finanšu korekcijas. Joprojām 
trūkst atbalsta ūdenssaimniecības attīstībai aglo-
merācijās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 
2000. Laika, kad šis atbalsts bija pieejams, visiem 
nepietika un pašvaldības objektīvi nespēja sakār-
tot to visās apdzīvotajās vietās, kur vides un dzī-
ves kvalitāte joprojām ir pazemināta. LPS uzskata, 
ka atbalsts jārod Latvijas Vides aizsardzības fondā 
jau 2018. gadā. K. Gerhards piedāvāja rast iespēju 
pašvaldībām aizņemties līdzekļus Valsts kasē, at-
gādinot, ka valstiskās prioritātes pašlaik ir drošība, 
izglītība un veselība. 

Analizējot notekūdeņu savākšanu un apsaimnieko-
šanu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, LPS 
nenoliedza problēmas svarīgumu, tomēr atgādinā-
ja, ka LPS nesaskaņoja MK noteikumus “Par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”, kas stājušies spējā 1. jūlijā, – uzska-
tot, ka pašvaldībām uzliktas jaunas funkcijas. LPS 
uztur spēkā savu piedāvājumu, ka VARAM ir jāiz
strādā un jāievieš vienots IT risinājums decentrali-

zētu kanalizācijas pakalpojumu uzskaitei valstī, t.s. 
“kanalizācijas reģistrs”, un jāveic grozījumi MK no-
teikumos, jo reģistra izveide jāsāk jau 2018. gadā.

VARAM uzklausīja pašvaldību viedokli par Latvijas 
Vides aizsardzības fonda līdzekļu sadales princi-
piem. Puses vienojās, ka fonda padomei izskatīša-
nai tiks iesniegts priekšlikums izsludināt konkursus 
projektu aktivitātēs publisko ūdeņu apsaimnieko-
šanai un notekūdeņu savākšanas sistēmu izbūvei 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu zem 2000, 
kur uz finansējuma saņemšanu varēs pretendēt 
pašvaldības.

LPS uzsvēra, ka, ieviešot Zemes pārvaldības likuma 
normas, aizvien pastāv daudz problēmu, kurām ri-
sinājums ir ļoti nepieciešams. Abas puses vienojās 
par kopīgu pozīciju rezerves fonda zemju piekritību 
pašvaldībām, kā arī par nepieciešamo regulējuma 
pārskatīšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. 
Kopīgi tiks meklētas iespējas un risinājumi publis-
ko ūdeņu plānošanas un apsaimniekošanas jautā-
jumiem, t.sk. jūras piekrastē, kā arī koplietošanas 
ceļu regulējumam. LPS puse noraidīja pārmetumus 
par nespēju pienācīgi apsaimniekot publiskos ūde-
ņus un atgādināja, ka pašvaldībām dažos gados pēc 
pārņemšanas nākas sakārtot jomu, kuru valsts nav 
spējusi sakārtot 27 gadu laikā.

Bez asumiem ritēja diskusija par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu, jo šajā jomā sadarbība vei-
dojas labi. Turpmāk jāvienojas par bīstamo atkritu-
mu (riepu, būvgružu u.c.) uzskaiti, kontroli un pār-
strādi, atsevišķi vienojoties ar Valsts vides dienestu 
par sadarbības uzlabošanu atkritumu apsaimnie-
košanas jomā.
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Turpretim VARAM neatbalsta pašvaldību prasību 
mainīt dabas resursu nodokļa sadales principus 
tā, lai līdzekļi, kas iekasēti par dabas resursu ieguvi 
vai izmantošanu un vides piesārņošanu (ar noteik-
tiem izņēmumiem), pilnībā (nevis tikai 60%) tiktu 
ieskaitīti attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības 
speciālajā budžetā, bet neieplūstu valsts kopbu-
džetā.

Valstī nesen uzsākta biotopu kartēšana. LPS pauda 
bažas par iespējamo mikroliegumu izveidi bioto-
piem pirms kartēšanas pabeigšanas un visu iegū-
to rezultātu analīzes. Tas neveicinātu sabiedrības 
uzticību, kā arī, veidojot mikroliegumus pirms visu 
kartēšanas datu apkopošanas un izanalizēšanas, 
nav iespējams plānveidīgi un optimāli nodrošināt 
labvēlīgu biotopu aizsardzības stāvokli un to saba-
lansēt ar tautsaimniecības nozaru attīstības intere-
sēm. Diemžēl jau tagad bailēs no iespējamu mik-
roliegumu izveides manāmas nevēlamas tenden-
ces – atsevišķās vietās pastiprināta privāto mežu 
izciršana. VARAM norādīja, ka ir pieņemti Ministru 
kabineta noteikumi nr. 350 “Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”, kas paredz 
jaunus mikroliegumu izveides kritērijus, taču LPS 
ieskatā minētajā kontekstā nav svarīgi kritēriji, bet 
gan mikroliegumu izveides iespējamība, tādēļ uz-
skata, ka VARAM jārod risinājums un jānodrošina, 
ka līdz laikam, kad VARAM iesniedz Ministru kabi-
netā informatīvo ziņojumu par biotopu kartēšanas 
rezultātiem un to izvērtējumu, netiek veidoti jauni 
mikroliegumi kartēšanas procesā konstatētajiem 
aizsargājamajiem biotopiem.

Uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos būtisks ir 
dažādu finanšu instrumentu atbalsts. Diemžēl ne-
reti šis atbalsts no valsts un banku puses ir drīzāk 
vārdos nekā naudas izteiksmē, tāpēc pašvaldībām 
vitāli svarīgi no 2018. gada atjaunot mērķdotācijas 
investīcijām, kā arī piešķirt līdzekļus 28 pašvaldī-

bām, kuru kvalitatīvos projektus finansējuma trū-
kums neļāva atbalstīt SAM 3.3.1. aktivitātes trešajā 
kārtā. Ministrija plāno, ka šāgada rudenī tiks pa-
rakstīts sadarbības memorands par jaunu sadar-
bību ar Norvēģijas valdību par Norvēģijas finanšu 
instrumentu.

Finansējums ļoti vajadzīgs arī plānošanas reģio-
niem un to kapacitātes stiprināšanai, jo līdz šim 
reģionu izdzīvošana vairāk bija atkarīga nevis no 
valsts atbalsta, bet no veiksmes, startējot visdažā-
dākajos ES projektos. VARAM un LPS ir vienisprātis, 
ka reģionālās attīstības uzraudzībai un pilnvērtīgā-
kai analīzei ir jāpilnveido portāls http://www.raim.
gov.lv/.

Trīs attīstības bloka jautājumi bija veltīti informā-
cijas sistēmām (IS). Daļa no šīm problēmām – par 
IS savietojamību un integrēšanas iespējām; par ie-
spēju saņemt pašvaldībām nepieciešamo informā-
ciju bez maksas un bez piekļuves ierobežojumiem 
u.c. – tiek diskutētas jau gadiem. Ministrija pašlaik 
koordinē septiņas koplietošanas platformas, kas 
turpmāk, cerams, veicinās valsts un pašvaldību IS 
savstarpējo integrāciju. VARAM ir apzinājusi arī at-
vērto datu nozīmību un nepieciešamību, tāpēc līdz 
2017. gada nogalei sagatavos priekšlikumus par 
prioritāri atveramajām datu kopām.

Sarunu izskaņā – temats, kuram atbalstu pauda 
abas puses: valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tālākā attīstība un nepiecie-
šamais finansējums.

Sarunas noslēdzot uz turpmākās sadarbības “nots”, 
ministrs K. Gerhards uzteica dalībniekus par raito 
darbu, bet LPS priekšsēža vietnieks G. Kaminskis 
mudināja ministriju turpmāk vēl stingrāk aizstāvēt 
pašvaldību intereses.

Daina Oliņa

LPS IT apakškomitejas sēde

Tehnisko problēmu komitejas Informātikas jautāju-
mu apakškomitejas sēde notiks 26. jūlijā plkst. 10 
LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Apakškomitejas vadītāja apstiprināšana (Gun-
tars Krasovskis).

2. Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) izmaksas 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.raim.gov.lv/
http://www.raim.gov.lv/
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pašvaldībām (“ZZ Dats” pārstāvji Māris Ziema, 
Edžus Žeiris, Dainis Dosbergs):

a) kas pašreiz ir VPS,

b) ko VPS sakarā dara “ZZ Dats”, un cik tas mak-
sā,

c) “ZZ Dats” pašvaldībām sniegto pakalpojumu 
cenu politika.

3. Valsts pārvaldes pakalpojumu un epakalpoju-
mu jaunāko Ministru kabineta noteikumu pār-
skats (VARAM pārstāvji Maija Anspoka, Elīna 
Granta).

a) valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kva-
litātes kontroles un sniegšanas kārtība”,

b) valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpoša-
nas centru veidi, sniegto pakalpojumu ap-
joms un pakalpojumu sniegšanas kārtība,

c) valsts pārvaldes epakalpojumu noteikumi,

d) valsts pārvaldes pakalpojumu portāla notei-
kumi.

4. Dažādi (G. Krasovskis):

- par “Kanalizācijas reģistru”,

- par Informācijas sabiedrības padomes sēdē 
lemto,

- par apakškomitejas dokumentiem LPS komi-
teju portālā un LPS mājaslapā,

- nākamās sēdes datums un tēma.

Lūgums ierasties uz sēdi klātienē, jo notiks apakš-
komitejas vadītāja apstiprināšana. Lūdzu reģistrē-
ties dalībai sēdē LPS mājaslapā http://www.lps.lv/
lv/zinas/notikumukalendars/13211registracija
lpsitapakskomitejassede26julija līdz 25. jūlijam.

Tie, kuri nevarēs ierasties, sēdes norisi varēs vērot 
tiešraidē LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā 
“Tiešraides–videoarhīvs” vai, sekojot šai saitei: http://
www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS Valdes sēde

Valdes sēde notiks 1. augustā plkst. 10 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Kokneses fonda padomes aicinājumu paš-

valdībām; ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, uzaicināta Kokneses fonda valdes priekšsē-
dētāja Valda Auziņa.

2. Par LPS 28. kongresa dokumentu projektiem:

2.1. Rezolūcija par Eiropas Padomes monitorin-
gu, vērtējot pašvaldību demokrātiju Latvijā.

2.2. Rezolūcija par nodokļu reformas negatīvās 
ietekmes kompensāciju pašvaldībām.

2.3. Par LPS statūtu grozījumiem.

3. Par apbalvošanu ar LPS atzinības rakstu.

4. Par aktualitātēm pašvaldību interešu jomā.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1321-1-registracija-lps-it-apakskomitejas-sede-26julija
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1321-1-registracija-lps-it-apakskomitejas-sede-26julija
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1321-1-registracija-lps-it-apakskomitejas-sede-26julija
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Aucē

Sanāksme notiks 4. augustā plkst. 10 Auces kultū-
ras namā Aucē, Ausmas ielā 3.

Dienas kārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–11.00 Auces novada domes priekšsēdētā-
ja Ginta Kaminska uzruna

 Prezentācija par novadu, izpilddi-
rektors Aldis Lerhs

11.00–11.20 LPIA Valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš

11.20–11.50 Bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidoju-
mi Latvijā: pašvaldību loma tagad un 
nākotnē, VA “Civilās aviācijas aģen-
tūra” starptautisko sakaru koordina-
tore Elīna Millere un Latvijas Tālva-
dības gaisa kuģu asociācijas Valdes 
loceklis Ilmārs Ozols

 Datu aizsardzība. Programmu aiz-
sardzība

11.50–12.20 TM Nozaru politikas departamenta 
direktore Jekaterina Macuka

12.20–12.50 VDI direktore Daiga Avdejanova 

12.50–13.10 Pārtraukums

 Praktiskā pieredze par pašvaldību 
koplietošanas IKT resursu attīstību

13.10–13.40 Ventspils domes izpilddirektora viet-
nieks informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā Egons Spalāns

13.40–14.10 nozares eksperts Juris Pūce

14.10–14.40 medību koordinācijas komisijas 
(LMĪA un LVM)

15.00 Pusdienas 

Līdz 17.00 Novada apskate: LVM objekti un īsa 
informācija par meža ciršanu un at-
jaunošanu

Pieteikties sanāksmei iespējams līdz 31. jūlijam, iz-
mantojot saiti: https://goo.gl/forms/kNIjY3DXmqv-
gCjOL2. Atteikt dalību iespējams līdz 2. augustam.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Aicina iesūtīt ES fondu projektu 
fotogrāfijas

Eiropas Komisija ES fondu kampaņā #EUinMyRe-
gion jeb “Eiropa manā reģionā” aicina jebkuru 
interesentu līdz 27. augustam iesūtīt līdz trim fo-
togrāfijām ar ES fondu projektiem. No populārāka-
jām un žūrijas izvēlētajām fotogrāfijām trīs labāko 
fotogrāfiju autori saņems braucienu uz Briseli di-
vām personām Eiropas Reģionu un pilsētu nedē-

ļā 9.–12. oktobrī un ielūgumu uz fotografēšanas 
darbsemināru.

Konkursā var piedalīties ikviens pastāvīgs ES valsts 
iedzīvotājs. Lai pretendētu uz balvu, jāiesniedz 1–3 
fotogrāfijas, kurās attēlots ES finansēts projekts ar 
nosacījumu, ka attēlā ir skaidri redzams ES karogs 
(emblēma) un informācija par ES fondu atbalstu 
(informatīvais plakāts, stends, plāksne).

Plašāka informācija šeit.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

https://goo.gl/forms/kNIjY3DXmqvgCjOL2
https://goo.gl/forms/kNIjY3DXmqvgCjOL2
http://fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/55348-iesuti-es-fondu-projekta-fotografiju-un-laime-celojumu-un-fotoskolas-nodarbibu
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Nometne Latvijas pašvaldību attīstības 
plānošanas speciālistiem

Lai stiprinātu pašvaldību un plānošanas reģionu at-
tīstības plānošanas speciālistu profesionālo kapaci-
tāti, VARAM sadarbībā ar Latgales plānošanas reģio-
nu organizē vasaras skolunometni, kas no 21. līdz 
23. augustam norisināsies gleznainā, Latgales ezeru 
ieskautā vietā Krāslavas novadā, Aulejas pagastā.

Dalībniekiem trīs dienu laikā, apmainoties ar pie-
redzi un viedokļiem, kā arī piedaloties intensīvos 
profesionālās izaugsmes treniņos, būs iespēja gūt 
jaunas zināšanas un iedvesmas avotus turpmāka-
jam darbam.

Šāda vasaras skolanometne tika organizēta arī pa-

gājušajā gadā. Tās dalībnieki atzinīgi novērtēja pa-
sākumu, tajā skaitā iespēju gūt jaunas zināšanas, 
prasmes, pozitīvi uzlādēties, nodibināt jaunus kon-
taktus. Arī šogad paredzēts uzklausīt nozares eks
pertus par aktuālām tēmām teritorijas attīstības 
plānošanā, savukārt atšķirīgā iezīme būs Norvēģi-
jas ekspertu dalība un iespēja uzklausīt viņu piere-
dzi un ieteikumus.

Pieteikties dalībai vasaras skolā aicināti pašvaldību 
pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar teritorijas attīstī-
bas plānošanas, iedzīvotāju iesaistes jautājumiem, 
kā arī projektu izstrādi un īstenošanu. Reģistrāci-
jas anketa pieejama šeit: http://ej.uz/vasarassko-
la2017. Pieteikšanās līdz 28. jūlijam.

Plašāka informācija šeit.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā pārrauga 
pašvaldību ceļu būvniecību un uzturēšanu”, 1. pie-
likums.

Par likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektronis-
kās adreses likumā”, 2. pielikums.

AK sēde 27.07.2017. SAM 3.4.2. pasākums 3.4.2.3. 
“Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas 
izstrāde un aprobācija” īstenošanai, 3. pielikums.

Par konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes 
sistēmas reformu”, 4. pielikums.

VSS784 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Ezermalas ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pil-
sētas pašvaldības īpašumā”

VSS766 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas 
personā”

VSS767 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma 1. maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, 
nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”

VSS778 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-

mā īpašuma “Izmēģinātāju iela”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Priekuļu 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS773 – Plāna projekts “Plāns Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma 
apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpil-
des nodrošināšanai laika posmā no 2017. līdz 2018. 
gadam”

VSS774 – Noteikumu projekts “Sociālās aprūpes 
pakalpojumu noteikumi”

VSS775 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://ej.uz/vasarasskola2017
http://ej.uz/vasarasskola2017
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432648
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432648
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432648
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432627
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432627
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432627
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432642
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432642
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432642
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432642
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432636
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432636
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432636
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432636
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432636
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432637
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432637
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_27_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_27_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_27_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_27_p4.pdf
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kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 
Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas 

noteikumi””

VSS770 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

Rīgā izbūvēs jaunas ielas un labiekārtos 
teritoriju Skanstē

Rīgas pašvaldība sadarbībā ar privātajiem inves-
toriem nākamo gadu laikā ievērojami labiekār-
tos Skansti, izbūvējot ielas, komunikācijas un zaļo 
zonu, projekta prezentācijas pasākumā uzsvēra Rī-
gas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

“Mēs šo teritoriju attīstīsim visi kopā, pašvaldība 
un uzņēmēji, piesaistot ES finansējumu, iegūstot 
jaunu un modernu Rīgas apkaimi. Jau tagad uzņē-
mēji Skanstes apkaimē veikuši lielus ieguldījumus – 
245 miljonus eiro –, ir uzbūvēta arēna “Rīga”, Olim-
piskais sporta centrs, vairākas biroju un dzīvojamās 
ēkas. Līdz 2024. gadam papildus jau ieguldītajiem 
miljoniem investīcijas sasniegs 800 miljonus eiro, 
tiks uzbūvēta koncertzāle, konferenču centrs, laik-

metīgās mākslas muzejs, kā arī daudz biroju un dzī-
vokļu,” norādīja N. Ušakovs.

Pašvaldība, izmantojot ES naudu, palīdzēs sakārtot 
infrastruktūru – būvēs ielas, tramvaja līniju, komu-
nikācijas, līdz ar to te izveidosies jauns Rīgas centrs, 
kas turklāt būs zaļākā un skaistākā apkaime pilsētā, 
pastāstīja Rīgas domes priekšsēdētājs.

Skanstes teritorijas lokālplānojums izstrādāts 
228 ha plašai teritorijai starp Pulkveža Brieža ielu, 
Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes, Skanstes, 
Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa 
un Hanzas ielu. Tas tika nodots sabiedriskajai ap-
spriešanai, un tagad izveidota pilnveidota redakci-
ja, par ko lems dome.

Pilsētas attīstības departamenta projekta “Skanstes 
teritorijas revitalizācijas 1. kārta” gaitā paredzēts 
izbūvēt ielas, ietves un veloceliņus. Līdz 2020. ga-
dam plānots izbūvēt Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Krūmi-
ņa, J. Daliņa ielu un ar to saistītās inženiertehniskās 
komunikācijas, atklātu lietusūdens uzkrāšanas un 
novadīšanas sistēmu (kanālu un dīķi) gar Lapeņu 
ielu, kā arī veikt piegulošās teritorijas labiekārtoša-
nu.

Papildu informācija par Skanstes teritorijas lokāl-
plānojumu un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 
1. kārta” projektu pieejama mājaslapā: http://
www.rdpad.lv/.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432638
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432633
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432633
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432633
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
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Saldus novada dome kļūst atvērtāka

Jaunievēlētās Saldus novada domes vadība izlēmu-
si, ka vēlas, lai iedzīvotāji varētu sekot līdzi lēmumu 
pieņemšanai un diskusijām, tādēļ jau no pirmās 
komitejas sēdes visas Saldus novada domes sēdes, 
kā arī domes komiteju sēdes tiks pārraidītas tieš-
raidē Saldus novada pašvaldības facebook kontā: 
https://www.facebook.com/salduslv/.

Iedzīvotāji daudz operatīvāk varēs sekot līdzi Sal-
dus novada domes pieņemtajiem lēmumiem, 
redzēt daudz vairāk diskusiju un visu deputātu 
viedokļus. Tie, kuriem nebūs iespējas redzēt tieš-
raidi, pašvaldības YouTube kontā varēs skatīt ie-
rakstus arī pēc sēdēm. Saldus novada pašvaldība 

ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kas 
nodrošina tik plašu ieskatu domes lēmumu tapša-
nas gaitā.

Valmiera virmos 734. dzimšanas dienā

No 27. līdz 30. jūlijam norisināsies Valmieras pilsē-
tas svētki, un īpaša noskaņa virmos gan tradicionā-
lās, gan jaunās norisēs. Vakara koncertos valmie-
riešus un pilsētas viesus priecēs Valmieras Drāmas 
teātra aktieri, leģendārā grupa “Jumprava”, kā arī 
par lustēšanos rūpēsies Intars Busulis un Abone-
menta orķestris, grupas “Dzelzs vilks”, “Tumsa”, 
“Džentlmeņu špagats” un “Vēja radītie”.

Jubileju ieskandinās vēsturisko ērģeļu svētki “Latvi-
ja – ērģeļu zeme”, Kristīnei Gailītei, Ilonai Birģelei un 
Līgai Ivānei uzstājoties Valmieras Sv. Sīmaņa baznī-
cā 27. jūlijā plkst. 19. Savukārt plkst. 18 Valmieras 
muzejā atklās izstādi “Tautasdziesmas stāsts”, bet 
kino “Gaisma” piedāvās jaunāko latviešu multipli-

kācijas filmu programmu un Rolanda Kalniņa filmu 
“Elpojiet dziļi”.

Piektdien, 28. jūlijā, Valmieras Mūzikas skolas pa-
galmā līdztekus Gaujas ūdens čalām no plkst. 15 
skanēs vasaras koncertu mūzika. Aktīvu atpūtu 
Valmieras Kultūras centra laukumā piedāvās Val-
mieras Bērnu sporta skola ar basketbola, futbola, 
florbola, BMX elementiem un veiklības stafetēm, 
kā arī ikviens būs gaidīts aizstāvēt Valmieras godu 
Spēcīgākās pilsētas sacensību posmā un pārbaudīt 
savas spējas orientēšanās labirintā. Turpat Valmie-
ras Jaunatnes centrs “Vinda” iepazīstinās ar dažā-
diem tehniskiem brīnumiem: trases automodeļi, 
kuģu vadīšana, lidojošu objektu izgatavošana un 
FIZMIX eksperimenti.

Kā Dzirnavu ezeriņš un strūklaka izskatās no ūdens 
puses, varēs apskatīt izbraucienos ar laivām, kā arī 
ūdensbumbas atrakcijās.

Plkst. 19 no Vienības laukuma sāksies krāšņais gā-
jiens “Valmiera lepojas”. Tas kļuvis par vienu no vis-
vairāk gaidītajām pilsētas svētku aktivitātēm, kurā 
organizācijas, iestādes un uzņēmumi pārsteidz ar 
izdomu tērpu sagatavošanā un pat priekšnesumu 
demonstrēšanā. No plkst. 20:30 svētku Centrālajā 
laukumā pie Hanzas sienas notiks sadziedāšanās ar 
Valmieras Drāmas teātra aktieriem Ģirtu Rāviņu, 
Ievu Puķi un Rūtu Dišleri, kā arī pavadošo grupu 
Emīla Zilberta vadībā. Valmieras 734. dzimšanas 
dienas svinības ar koncertu atklās leģendārā grupa 

https://www.facebook.com/salduslv/
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“Jumprava”, bet balle būs kopā ar grupu “Džentl-
meņu špagats”.

Sestdien, 29. jūlijā, no plkst. 9 Lāčplēša, Tērbatas 
un Strautu ielā pulcēsies tirgotāji un amatnieki no 
dažādām Latvijas pusēm, atrādot jaunākos darinā-
jumus, kārdinot ar gardumu smaržām, aicinot iegā-
dāties gan saimniecībai, gan prāta un ķermeņa pa-
lutināšanai noderīgas preces. Savukārt Valmieras 
pils un muzeja teritorijā interesenti aicināti apmek-
lēt “Gardēžu pili”. Tur būs pavāru meistarklases un 
dažādu gardumu baudīšana kopā ar restorāniem 
“Rātes vārti”, “Dikļu pils”, “Valmiermuižas alus vir-
tuve”, “3 pavāru restorāns Tam labam būs augt” un 
“Rocket Bean Roastery”, izceļot Eiropas gastrono-
mijas reģiona aktivitātes un piedāvājumu “Ar dabu 
šķīvī”. Tāpat apmeklētājus priecēs “Ar gardu muti” 
Latvijas lauku labumu tirdziņš un amatnieku pie-
dāvājums, kā arī speciāla “Gardēžu pils” muzikālā 
programma un tematiskās radošās darbnīcas.

Pilsdrupu un muzeja teritorijā norisināsies četru re-
ģionu konkursa “Tautiskie raksti siera, biezpiena un 
maizes gardumā” Vidzemes posms, kurā prezentēs 
mājās gatavotu un noformētu siera, biezpiena un 
maizes gardumu. Savukārt Valmieras garšu toreiz 
un tagad atklāt tematiskā ekskursijā no plkst. 18 ai-
cinās Valmieras Tūrisma informācijas centrs.

Visas dienas laikā norisināsies erudīcijas sacensī-
bas “Eiropas pieccīņa”, Valmieras Kultūras centra 
laukumā mazākos svētku dalībniekus aicinās Bērnu 
piedzīvojumu parks, bet Valmieras Kultūras centrā 
notiks “Klucīšu diena”. Ugunsdzēsēji no plkst. 10 
pie depo un Dīvaliņa pļavās svinīgi atzīmēs 150. ga-
dadienu. Valmieras 5. vidusskolā būs iespēja iepa-
zīt disku golfu, bet pie Vidzemes Augstskolas Cēsu 
ielā 4 no plkst. 11 būs ierīkota orientēšanās trase, 
notiks florbola, kā arī ielu basketbola turnīrs.

Svētku noskaņa valdīs Centrālajā laukumā pie Han-
zas sienas, kur no plkst. 11 sāksies muzikāla izrāde 
visai ģimenei “Lielais talantu šovs”, pēc tam kon-

certs “Valmiera skan”. Galerijā “Laipa” no plkst. 12 
līdz 20 norisināsies Kārlienas pagalma svētki, aici-
not apmeklēt gan izstādes, gan teātra izrādi.

Dīvaliņa pļavās no plkst. 12 interesenti varēs iepazīt 
Kalniešu spēles, bet no plkst. 14 līdzjutēju atbalsts 
noderēs airēšanas slaloma “Valmiera viļņo” dalīb-
niekiem, kas sacentīsies Dzirnavu ezeriņā. Plkst. 19 
Gaujas Kazu krāces izrotās tradicionālā Labdarības 
bumbu rallija krāsainās bumbiņas.

Sestdienas vakars tiks sagaidīts ar svētku koncer-
tu Centrālajā laukumā, kur no plkst. 20 uzstāsies 
grupa “Tumsa”, Intars Busulis un Abonementa or-
ķestris. Savukārt balle būs kopā ar grupām “Dzelzs 
vilks” un “Vēja radītie”.

Neparastā koncertvietā, Palejas un Lucas ielas krus-
tojumā, no plkst. 21 klātesošos smīdinās Vidzemes 
Augstskolas improvizācijas teātris, vakara gaisu 
pamatīgāk sašūpos Inokentijs Mārpls, uzstāsies arī 
“All Day Long”, “Riga Reggea” un DJ Horens.

Plkst. 24 krāšņās “puķēs” debesīs uzziedēs svētku 
salūts.

30. jūlijā plkst. 10 notiks velobrauciens ģimenēm. 
Plkst. 11 Valmieras Tūrisma informācijas centrs ai-
cinās bērnus kopā ar vecākiem doties pārgājienā uz 
“Simtjūdžu mežu”, atzīmējot rakstnieka Alana Alek-
sandra Milna, kurš pasaulei dāvinājis Vinniju Pūku, 
Sivēntiņu un citus draugus, 135. gadadienu. Tikša-
nās vieta – pie Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka ie-
ejas vārtiem. Valmieras 5. vidusskolas stāvlaukumā 
no plkst. 12 dažādus trikus demonstrēs četrkājainie 
draugi, kas piedalīsies draudzības kausā nacionāla-
jā suņu daudzcīņā. Plkst. 14 Valmieras Sv. Sīmaņa 
baznīcā koncertā “Vasaras vidū” apmeklētājus gai-
dīs Valmieras Mūzikas skolas koris, kvartets un stī-
gu orķestris.

Valmieras pilsētas svētku programma skatāma mā-
jaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Kultūra” – “Val-
mieras pilsētas svētki 2017”.

http://www.valmiera.lv
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“Annas Dagdā”

Kā jau katru gadu, arī šogad jūlija pēdējā nedēļas 
nogalē tiks svinēti Dagdas novada svētki “Annas 
Dagdā”.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, rodas vēlme uzsvērt 
mūsu, latgaliešu, identitāti, piederību dzimtenei un 
vienlaikus arī unikalitāti kultūrā, valodā un dzīves 
ziņā. Tieši tāpēc šāgada svētku programmā ir gan 
vairāki jauninājumi, gan arī paliekošas un tautā ie-
mīļotas tradīcijas.

BREIŅEIGUO JAUŅEIBA

27. jūlijā svētkus atklās novada jaunieši. Viņi sa-
centīsies dažādās aktivitātēs, spēlēs, stafetēs un 
piedalīsies veselību veicinošos pasākumos. Jaunie-
šu sporta dienā aicināti piedalīties jaunieši vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem.

VASALĀ MĪSĀ – VASALS GORS

28. jūlijā jau plkst. 12 Dagdas ezera pludmalē tiek 
aicināti pludmales volejbola spēlētāji. Iestājoties 
tumsai, basketbola cienītāji varēs piedalīties vai 
atbalstīt spēlētājus nakts strītbola turnīrā JIC “Par-
ka rozes”. Savukārt Dagdas Tautas namā notiks 
mākslas filmas “Sapnis” pirmizrāde Tās režisors ir 
dagdānietis Arturs Tomaševskis, kurš pašlaik dzīvo 
Londonā, bet viņa domas nepārtraukti atgriežas 
Dagdā, dzimtajās vietās.

MUNA VOLŪDA MUNĀ SĀTĀ

Jau no agra sestdienas rīta pilsētas skvērā notiks 
dažnedažādas aktivitātes un izklaides. Tirdziņā va-
rēs iegādāties gan vietējo amatnieku un mājražotā-
ju ražojumus, gan viesu darinājumus. No plkst. 10 

ikviens varēs iesaistīties dažādu prasmju skolā un, 
iespējams, uzzināt daudz ko jaunu. Īstam latgalie-
tim patīk labi paēst un bez dziesmas – it nekur. Ja 
apvieno abas šīs latgalieša iezīmes, tad rodas kuli-
nārijas šovs ar folkloras elementiem. Kas tieši tur 
notiks, lai paliek noslēpums! Uzreiz pēc šova lau-
kumā pie domes noritēs robežsardzes kinologu pa-
raugdemonstrējumi.

Pusdienlaikā Dagdas muižā notiks zirgu rikšotāju 
sacensības – kupli apmeklēts un ļoti skatāms pasā-
kums, kas kļuvis par novada svētku neatņemamu 
sastāvdaļu.

Vakarpusē, plkst. 20, Dagdas brīvdabas estrādē no-
tiks konkursa “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas 
villainē” laureātu apbalvošana, kas mīsies ar jaut-
rām un latgaliskām dejām. Plkst. 21 īstenu Latgales 
garšu varēs izjust dziesmu vakarā “Sajust Latgo-
lu caur dzīsmi”. Uz skatuves kāps grupas “Dabasu 
durovys” un “Piparmētra”, latgaliešu rokmūziķis 
“Sovvaļnīks” un poētiskā roka apvienība “Kapļi”. 
Turpinājumā zaļumballi spēlēs Juris Ostrovskis un 
“Dvinskas muzikanti”.

KŪPĀ ASOM SPĀKS

Svētdiena Latgalē sākas ar dievkalpojumu. Plkst. 11 
visi būs gaidīti Beresnes Romas katoļu baznīcā uz 
Sv. Annas dienas atlaidām.

Plkst. 13 savu spēku Dagdas brīvdabas estrādē de-
monstrēs Latvijas spēkavīri. Arī iedzīvotāji aicināti 
parādīt savu spēku un pārspēt pagājušā gada rādī-
tājus sacensībās “Latvijas spēcīgākā pilsēta”. Turpat 
pēcpusdienā notiks putu ballīte pašiem mazāka-
jiem svētku apmeklētājiem.

Vairāk informācijas par svētkiem: www.dagda.lv.

Novadnieku dienas Gulbenē

Tie būs šāgada grandiozākie un vērienīgākie svēt-
ki – tā gribas apgalvot par Gulbenē gaidāmajām 
Novadnieku dienām 2017, kurām dots spēcīgs no-
saukums: “Novads. Saknes. Piederība”.

Novadnieku dienas, kas notiks 27.–30. jūlijā, apvie-
nos gan pilsētas, gan novada svētkus. Ik gadu šajā 
laikā notiek Gulbenes pilsētas svētki, tādēļ daļa 

cilvēku šos datumus jau ir iezīmējuši kā obligātu 
došanos uz dzimto pilsētu. Protams, būs ieskaņu 
koncerti dienu iepriekš un kultūras aktivitātes, no-
slēdzot šos svētkus dienu vēlāk.

Šajās dienās piedzīvosim, redzēsim, dzirdēsim, sa-
jutīsim: novadnieku Goda bibliotēkas atklāšanu 
(jauns vides objekts pilsētā, mākslinieks I. Drulle), 
profesiju nozaru tikšanos “Dzenam sakņu spē-
ku ziedos!”, novadnieku akadēmiskās un džeza 

http://www.dagda.lv
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mūzikas koncertu, dažādas sporta sacīkstes, floris-
tu konkursu, pilsētas pulsējošo nakti – zibakcijas, 
kvartālu piknikus un dārza svētkus, kaimiņošanos; 
labo lietu tirgu, kurā savus labumus un pērles rā-
dīs katrs pagasts, piederības dziesmu koncertu “Ar 
gulbja spārniem”, deju lieluzvedumu “Nāc laika 
loku kopā izdzīvot!”, kurā piedalīsies novada visu 
paaudžu tautisko deju kolektīvi un amatieraktieri, 
un īstu svētku balli.

Pasākuma programma: http://www.gulbene.lv/lv/
jomas/knot/260novadniekudienas2017.

Cesvaines novada svētki

Kā ierasts, jūlija pēdējā nedēļas nogale Cesvainē 
tiek pavadīta svētku gaisotnē.

Svētku nedēļa iesāksies ar ikgadējo mākslas plen
ēru “Cesvaine 2017”. Visas nedēļas garumā māk
slinieki iemūžinās Cesvaini mākslas darbos, bet 
plen ēra noslēgumā ikviens varēs priecāties par ra-
došā procesa iznākumiem – 29. jūlijā būs izstāde 
“Mākslinieku iela”.

Svētkus nedēļas nogalē, 28. jūlijā, aizsāks Maijas 
Vilcānes rokdarbu izstādes atklāšana Cesvaines 
novada domes zālē, bet neilgi pēc tam pulcēsimies 
pie Tējas namiņa, lai baudītu Imanta Kalniņa dzies-
mas Vitas Krūmiņas un viņas audzēkņu izpildījumā 
koncertā “Nāc uz manām trepēm...”. Piektdienas 
vakaru uz muzikālas nots noslēgsim Cesvaines 
ev. lut. baznīcā, baudot romantisku nakts koncertu, 
kurā muzicēs Jānis Pelše.

Svētku kulminācija būs sestdien, 29. jūlijā, kad jau 
plkst. 8 no rīta ikvienu cesvainieti un pilsētas viesus 
modinās Cesvaines pūtēju orķestris ar program-
mu “Labrīt, Cesvaine!”, muzicējot pilsētas ielās un 
pagalmos. Drīz pēc tam sekos plenēra noslēgums 
un strītbola sacensības “Cesvaines novada svētku 
kauss 2017” internātpamatskolas stadionā. Līdz 

plkst. 17 Parka ielā norisināsies mazo auto “Pancars 
regularitātes brauciens”. Mazākos svētku apmeklē-
tājus rīta pusē pils pagalmā priecēs izrāde “Vau un 
au jeb Ursas jautrie piedzīvojumi” ar Latvijas Kino-
loģiskās federācijas glābējsuņu piedalīšanos. Pēc 
izrādes klausīsimies Cesvaines vidusskolas estrādes 
mūzikas grupu koncertu turpat pils pagalmā. Visas 
dienas garumā – amatnieku tirdziņš, atrakcijas bēr-
niem, vizināšanās ar laivām.

Pansionāta pagalmā Cesvainē viesosies Baltinavas 
tautas teātris ar komēdijizrādi “Ontons i plāšnīki”. 
Asāku izjūtu piekritējus aicinām piedalīties moto-
ciklu parādes braucienā pa Pils ielu.

Muzikāli izklaidējošo programmu svētku laikā pa-
pildinās daudzi Latvijā zināmi mākslinieki. Plkst. 16 
pils pagalmā dziesmu spēle “Īsa pamācība mīlēša-
nā”, bet pievakarē uzstāsies populāri solisti – Aija 
Andrejeva, Dināra Rudāne, Antra Stafecka un citi. 
Dzirdēsim koncertu “Akordeona metamorfozes” 
triju akordeonistu izpildījumā – uzstāsies Moriss 
Balaskā (Kanāda), Radovans Popovs (Serbija) un 
Evita Dūra (Latvija). Tuvojoties pusnaktij, priecēs 
uguns žonglieru šovs, salūts, bet līdz rīta gaismai 
balli spēlēs grupas “Mustangs” un “Sniegavīri”.

Svētdien, 30. jūlijā, svētkus Kraukļu skolā noslēgs 
Cesvaines Tautas teātris ar izrādi “Kaudzēm naudas”.

http://www.gulbene.lv/lv/jomas/k-not/260-novadnieku-dienas2017
http://www.gulbene.lv/lv/jomas/k-not/260-novadnieku-dienas2017
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Ērgļu novada svētki “Laiks svētkiem”

11. Ērgļu novada svētki ar plašu pasākumu pro
grammu ritēs no 28. līdz 30. jūlijam. Šāgada tēma – 
laiks. Un ne tik daudz meteoroloģiskais…

Svētki sāksies ar konferenci “Laiks vārdam. Pateik-
tam un rakstītam”, kurā aicināti piedalīties esošie 
un bijušie ērglēnieši, kas savas zināšanas un pētī-
jumus, sapņus un prasmes ierakstījuši grāmatās, 
tātad arī vēsturē.

Un tad jau programmas visdažādākajām gaumēm: 
“Laiks azartam” – ar zoles maču; “Laiks sajūtām” – 
ar Aiju Andrejevu, Kārli Būmeisteru, Alex, Kaspa-
ru Kurdeko un Jāni Paulu; “Laiks izgaismot” – ar 
uguns strūklām un dejām ar uguni; “Laiks prast” – 
ar radošām darbnīcām; “Laiks sacensībai” – dis-
ku golfā, šaušanā, strītbolā; “Laiks priekam” – ar 
piepūšamajām atrakcijām un orientēšanās pastai-
gu bērniem; “Laiks uzzināt” – rīta koncerts, dažā-
das darbnīcas; “Laiks baudīt” – šefpavāra Kaspara 

Jansona meistarklase aukstās zupas gatavošanā; 
“Laiks darboties” – darbnīcas bērniem un sīkma-
či; “Laiks pieredzei” – sacensības senioriem, velo 
veiklības braucieni bērniem, orientēšanās sacen-
sības un automoto orientēšanās Ērgļu novadā; 
“Laiks pārdomām” – Rīgas Vecās Ģertrūdes drau-
dzes mūziķu koncerts luterāņu baznīcā; “Laiks svi-
nēt” – folkgrupas “Luča” koncerts un zaļumballe; 
“Laiks copei” – makšķerēšana, volejbols; “Laiks mā-
lam un mākslai” – radošās darbnīcas, ugunsdzēsēju 
stafete, jaunsardzes spēka trase, mazo FIAT mašīnu 
piedzīvojumu trase; “Laiks mazajiem” – izrotāto 
bērnu ratiņu parāde, mazulīšu rāpošanas sacensī-
bas, “Lielais talantu šovs” – izrāde visai ģimenei, 
“Lielo burbuļu” radīšanas prieks; “Laiks senatnei” – 
R. Blaumaņa pieminekļa atklāšana, ziedu un medus 
izstāde Livonijas laika pagrabiņā, Zanes Jančevskas 
muzikālais projekts “Dziesmu dance”. Svētki trešās 
dienas pēcpusdienā beigsies ar pašdarbnieku ko-
lektīvu koncertu “Laiks pūst pīlītes”.

Plašāka informācija: www.ergli.lv.

http://www.ergli.lv
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Aglonas novada svētki

Jūlija pēdējā nedēļas nogalē tiks svinēti Aglonas 
novada svētki.

Šogad svētku pasākumi sāksies Aglonas brīvdabas 
estrādē piektdien, 28. jūlijā, plkst. 22:30 ar nakts 
orientēšanās sacensībām. Pēc tām – sarunas, silta 
tēja un dziesmas pie ugunskura.

Sestdien, 29. jūlijā, pie Maizes muzeja norisinā-
sies Aglonas Maizes muzeja 12. dzimšanas dienas 
svinību pasākumi. No plkst. 9 – svētku kirmašs 
(gadatirgū šogad tiks piedāvāts liels mājražotāju 
produkcijas klāsts – ādas rotaslietas no Krāslavas, 
koka izstrādājumi no Vaboles, keramika no Rēzek-
nes, pirtslietas no Aglonas, gleznas no Balvu puses 
māksliniekiem, Ārdavas vīni, sieri un kūpinājumi 
no Līvāniem). Pasākuma viesus priecēs kāzu muzi-

kants Alberts Sprūģis. Plkst. 10 – kopīga svētku kliņ-
ģera cepšana. Plkst. 11 – Aglonas novada pašdarbī-
bas kolektīvu koncerts. Plkst. 12 – Aglonas novada 
gostu cienāšana.

Pludmalē plkst. 11–14 – ūdens bumba. Plkst. 12–
14 – orientēšanās sacensības ar kanoe laivām Ciri-
ša ezerā. Plkst. 12; 13; 14 – ekskursija ar plostu uz 
atjaunoto Upursalu.

Aglonas brīvdabas estrādē plkst. 16–19 – dažādas 
aktivitātes un izklaide bērniem, bet plkst. 18 – bē-
bīšu (līdz gada vecumam) ātrrāpošanas sacensības.

Svētku gājiens/parāde sāksies plkst. 19 no Aglonas 
novada domes. Plkst. 19:15 – jaundzimušo sumi-
nāšana. Nakts orientēšanās sacensību uzvarētāju 
apbalvošana. Roberto Meloni koncerts. Plkst. 22 – 
zaļumballe ar grupu “MIGGLA”.
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17. senioru saiets Rendā

29. jūlijā Kuldīgas novada Rendas pagasta “Zāgkal-
nos” norisināsies 17. senioru saiets, kura tēma šo-
gad būs “Ja vari, tad dari!”.

Ierašanās pasākumā, reģistrācija un iekārtošanās – 
no plkst. 13 līdz 14. Svētkus atklās plkst. 14 ar Gu-
nāra Meijera, Leona Brieža un Rendas senioru deju 
kolektīva koncertu. Pēc koncerta – balle ar grupu 
“Ēna”.

Šogad seniori aicināti ierasties cepurēs – paņemt 
kādu jau gatavu vai pagatavot to ar pagasta un pil-

sētas pensionāru kopu vai individuāli. Cepures ma-
teriāls un izmērs pašu ziņā, taču šoreiz – jo lielāka 
cepure, jo labāk. No izgatavotajām un līdzi paņem-
tajām cepurēm tiks veidota izstāde un apbalvota 
visskaistākā, visoriģinālākā, vislielākā, viskrāšņākā 
cepure un tās veidotājs. Cepuru un Rendas rok-
darbnieču darbu izstāde, kā arī fotoizstāde “Renda 
fotogrāfijās” būs apskatāma visas dienas garumā.

Saietā aicināts piedalīties ikviens Kuldīgas, Skrun-
das un Alsungas novada seniors. Cepurēs aicinātas 
ierasties ne tikai dāmas, bet arī kungi, tādējādi ra-
dot svinīgu pasākuma noskaņu. Organizatori būs 
parūpējušies arī par svinīgu noskaņu norises vietā.

“Cecīlijas skotu diena” Padures pilī 

Sestdien, 29. jūlijā, no plkst. 18 Kuldīgas novada 
Padures muižas kungu dzīvojamajā ēkā ikviens in-
teresents aicināts apmeklēt pasākumu “Cecīlijas 
skotu diena”. Tas būs veltīts Skotijai – par godu 
pašreizējās muižas kungu mājas cēlējam skotu iz-
celsmes tirgotājam Džonam Luisam Balfūram. Pa-
sākums nosaukts par godu vienai no Džona Balfū-
ra jaunākajām meitām – Cecīlijai Sofijai Balfūrai 
(1824–1896) –, jo saglabājies viņas paraksts kādā 
jaunajai lēdijai reiz piederējušā grāmatā. 

Padures muiža atrodas Kuldīgas novadā. Tagadējo 
dzīvojamo ēku 1840. gadā būvējis skotu tirgotājs 
Džons Luiss Balfūrs. Padures muižas kungu māja 
nav piedzīvojusi lielas pārbūves un līdz mūsu die-
nām saglabājusies oriģinālajā veidolā ar lielu sā-
kotnējo būvdetaļu īpatsvaru. Ēka uzskatāma par 
unikālu 19. gadsimta 2. ceturkšņa būvmākslas pa-
raugu Latvijas mērogā.

“Cecīlijas skotu dienā” skotu tradicionālo mūziku 
izpildīs Skotijas Dūdenieku asociācijas prezidents 
Tomass Džonstons un “Suitu dūdenieki”. Ar angļu 
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un skotu (ne tikai klasisko) mūziku uzstāsies stīgu 
trio “Leggario”. Skotu dzejnieka Roberta Bērnsa 
dzeju lasīs Dace Priede. Pasākumā varēs noskatīties 
filmas par Skotijas dabu un vēsturi, kā arī doties 

ekskursijā pa telpām muižas īpašnieku pavadībā. 
Būs arī single malt viskiju degustācija, viesi varēs 
nobaudīt skotu tradicionālo ēdienu haggis (spēķes) 
un dažādus atspirdzinājumus.

Aizsāk jaunu tradīciju – Retro velo 
braucienu!

3. septembrī gada riteņbraucēju svētki Siguldā 
solās būt vēl īpašāki – 27. Vienības velobraucie-
nā būs iespēja piedalīties vēl nebijušā projektā – 
Retro velo tūrisma braucienā, kas tiek organizēts 
sadarbībā ar Latvijas Veclaiku divriteņu klubu. Tas 
dalībniekiem piedāvās īpaši izstrādātu maršrutu ar 
Latvijas dabas un kultūras objektiem apvienojumā 
ar Latvijas garšu baudīšanu.

“Ieviešam jaunu braucienu velomīļiem, kuri grib 
izbaudīt īpašu riteņbraucēju svētku atmosfēru un 
nevēlas sacensties. Dalībnieki tiek aicināti pieda-
līties retro tērpos ar šosejas, ceļa un sākotnējiem 
MTB velosipēdiem, kas ražoti pirms 1995. gada. 
Stilam ir nozīme! Pasākuma noslēgumā suminā-
sim atraktīvākos un kolorītākos braucējus. Aprit 
apaļi 200 gadi, kopš vācu barons Karls fon Dreiss 
1818. gadā patentēja pirmo velosipēdam līdzīgo iz-
gudrojumu. Šodien velosipēds kļuvis par ērtāko ik-
dienas pārvietošanās līdzekli miljoniem cilvēku visā 
pasaulē!” atklāj pasākuma organizators Igo Japiņš.

Braucienā piedalīties varēs ikviens, no 12 gadiem 
līdz sirmam vecumam. Brauciens vedīs pa Siguldas 
apkaimi, Līgatnes novadu un tā skaistākajām vie-
tām – Ratniekiem, Līgatnes dabas takām, Nurmi-
žu dabas rezervāta un Gaujas senlejas ainavām. Tā 
kopējais garums ir ap 44 km. Tiks piedāvāta iespē-
ja izvēlēties arī īsāku maršrutu. Distancē atpūtas 
punktos varēs degustēt Latvijas lauku labumus. Visi 
brauciena dalībnieki, kuri būs apmeklējuši kontrol-
punktus, finišā saņems Vienības brauciena piemi-
ņas medaļu. 

Brauciena sākums un beigas būs Siguldā, Svētku 
laukumā. Tur pacilājošu atmosfēru jutīs ikviens: 
dalībniekiem, līdzjutējiem, siguldiešiem un pilsētas 
viesiem par prieku muzicēs orķestris un varēs bau-
dīt gardus Latvijas ēdienus.

Reģistrācija braucienam tika atvērta jūnija sāku-
mā. Jaunākā informācija lielāko Latvijas riteņbrauk-
šanas pasākumu organizatora “Igo Japiņa Sporta 
aģentūras” mājaslapā www.velo.lv un facebook 
vietnē http://ej.uz/velolv.

http://www.velo.lv
http://ej.uz/velolv
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Ziņas sagatavojuši Solvita Brence, Mārtiņš Vilemsons, Rūta Kalmuka, Zane Sproģe, Zane Bulmeistare, 
Guna Malinovska, Jana Igaviņa, Linda Vanaga, Ilze Daugiallo, Tatjana Komare, Signeta Lapiņa un Maija 

Trikule-Pleša.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

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



