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LPS 29. kongresā pieņemta normatīvisma 
mazināšanas ceļa karte

11. maijā Daugavpilī notika Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) 29. kongress, kas tika aizvadīts, do-
mājot un runājot par patiesām vērtībām, gudrāku 
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saimniekošanu un pareizāku dzīvošanu, un noslē-
dzās ar pašvaldību vadītāju vienbalsīgi pieņemtu 
rezolūciju “Normatīvisma mazināšanas ceļa karte”.

Klātienē pašvaldību aicinājumu samazināt normatī-
vismu uzklausīja Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Minis-
tru prezidents Māris Kučinskis, vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs un vairāki Saei-
mas deputāti un citas amatpersonas.

Kongresā ziņojumu par paveikto, aktuālākajām 
problēmām un iespējamiem to risinājumiem snie-
dza LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, kurš savu 
prezentāciju nosauca “Viedas pašvaldības – nāka-
majai Latvijas simtgadei” un nākotnes attīstības 
pamatā izvirzīja produktivitāti – gan privātajā, gan 
publiskajā sektorā –, kas nozīmē atteikšanos no 
sīka regulējuma, no pārmērīgiem aizliegumiem un 
pārmērīgas kontroles. Viņš uzsvēra visu pašvaldību 
viedokli: valsts iestādēm nav jāiejaucas likumīgu 
pašvaldības politisko lēmumu pieņemšanā, turklāt 
pašvaldības vienas pašas nevar samazināt norma-
tīvismu, tas ir jādara visiem kopā. “Tikai pārvarot 
normatīvismu, varēs uzlabot labklājību visas valsts 
teritorijā un pārtraukt depopulācijas krīzi,” uzskata 
LPS priekšsēdis.

Padziļinātu nozaru atskaiti par laiku starp LPS 28. 

un 29. kongresu un par pašreizējām aktualitātēm 
sniedza LPS komiteju vadītāji: Izglītības un kultū-
ras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere, Veselī-
bas un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Libeks, Tautsaimniecības komitejas priekš-
sēdētājs Aivars Okmanis un Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas priekšsēdētājs Guntis 
Gladkins.

Rezolūcijā “Normatīvisma mazināšanas ceļa karte” 
LPS kongress aicina Valsts prezidentu un politiskās 
partijas pārskatīt likumu, Ministru kabineta notei-
kumu un citu normatīvo aktu skaitu un nepiecieša-
mību un mazināt valstī normatīvismu.

Piedāvātā ceļa karte Latvijai iezīmē kopīgu uzde-
vumu samazināt tiesību normu skaitu un apjomu 
iekļaušanai valdības deklarācijā un Latvijas pašval-
dību attīstības vadlīnijās; pilotprojektus, izmēģinot 
darbu regulējuma daļējas atcelšanas apstākļos; 
komunikācijas kampaņu, skaidrojot pilotprojektu 
ieguvumus iedzīvotājiem; Saeimas un pašvaldību 
prioritāšu maiņu – mazāk likumu, vairāk atbildības. 
Īstenojot reformas, jāievēro princips: izmēģināt, 
novērtēt un tikai tad ieviest!

Vairāk lasiet un prezentācijas un fotogrāfijas skatiet 
šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Foto: Arturs Hansons

http://www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/4001-lps-29-kongresa-pienemta-normativisma-mazinasanas-cela-karte


3

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Mazsalacā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) kārtējā ikmēneša sanāksme notika 9. maijā 
Mazsalacā.

Mazsalacas novada domes priekšsēdētāja Harija 
Rokpeļņa uzrunai sekoja novada prezentācija, ko 
sniedza pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais.

Ar LPIA Valdē izskatītajiem jautājumiem iepazīs-
tināja priekšsēdētājs Ivo Virsis. Tuvākie lielākie 
notikumi izpilddirektoriem ir Čehijas asociācijas 
STMOU pavasara konference 20.–22. maijā, kur 
LPIA pārstāvēs Mazsalacas novada pašvaldības iz-
pilddirektors Ritvars Sirmais un Sējas novada paš-
valdības izpilddirektors Guntars Jākobsons, asoci-
ācijas 21 gada pasākums 1. jūnijā Daugavpils no-
vadā, mācību vizīte uz Čehiju no 3. līdz 10. jūnijam, 
kurp dosies 11 cilvēku delegācija, un Meža dienu 
projekts, kurā darbi jāpaveic līdz 1. oktobrim.

Sanāksmes turpinājumā Valmieras Reģionālās vi-
des pārvaldes (RVP) Kontroles daļas Resursu kon-
troles sektora vadītājs Toms Arnavs informēja 
par Valsts vides dienesta (VVD) pienākumiem un 
sadarbību ar pašvaldībām zvejas kontroles jomā. 
Pašvaldībām pašām ir jāapsaimnieko un jākontrolē 
ezeri un upes savā teritorijā, bet viņš aicināja paš-

valdības nākt talkā arī 32 iekšzemes un 26 jūras in-
spektoriem. LPS padomniece Sniedze Sproģe lūdza 
pašvaldībām izvērtēt Zvejniecības likuma normas, 
kas traucē strādāt, un iesniegt priekšlikumus līdz 
25. maijam, kā arī pieteikt savu dalību Zemkopības 
ministrijas un VARAM sanāksmei 29. maijā un iz-
svērt, vai nepieciešama elektroniskās sistēmas iz-
veide, lai vieglāk būtu apsaimniekot, atskaitīties un 
kontrolēt.

Par ugunsdrošības aktualitātēm un cīņu ar kūlas 
dedzinātājiem informēja Valmieras Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības Valdes priekšsēdētājs Egīls 
Kaužēns. Viņš gan iepazīstināja ar aizsardzības rīcī-
bu ugunsgrēka gadījumā, gan uzskaitīja sāpīgākās 
problēmas. Latvijas BUB apvienība savu lietderību 
pierādījusi ne reizi vien, tāpēc ļoti cer uz pašvaldību 
atbalstu savas turpmākās darbības nodrošināšanai.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ceļu ekspluatācijas 
un uzturēšanas vadītājs Ingus Barviķis pastāstī-
ja par sadarbību ar pašvaldībām ceļu uzturēšanā. 
Jāatzīmē, ka 2011. gadā LVM noslēdza sadarbības 
memorandu ar LPS un sadarbības līgumi darbojas 
ļoti plašā teritorijā. LVM Valdes loceklis Edvīns Za-
kovics izteica pateicību par labo sadarbību un snie-
dza informāciju par pašvaldību ēkām un būvēm uz 
LVM zemes. Nākamgad LVM pabeigs valsts meža 
zemes reģistrāciju zemesgrāmatā uz Zemkopības 
ministrijas vārda.

Foto: Anete Gluha
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Izpilddirektoriem bija iespēja praktiskās nodar-
bībās lauka apstākļos iegūt vai atsvaidzināt savas 
prasmes kopā ar Valmieras RVP Kontroles daļas Re-
sursu kontroles sektora vadītāju Tomu Arnavu par 
publisko ūdeņu kontroli un pārkāpumu atklāšanu 
un novēršanu, bet ar VUGD Mazsalacas posteņa 
komandieri Gintu Alberingu izspēlēt negadījumu 
novēršanu un rīcību ar cietušo krīzes situācijā (ska-
tiet informāciju: www.nmpd.gov.lv).

Dienas noslēgumā izpilddirektori devās tradicionā-
lajā novada apskates braucienā un apmeklēja Maz-
salacas novada muzeju un z/s “Lojas” graudu kalti 
un zālāja sēklu šķirošanas un fasēšanas cehu.

Sanāksmē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Videoseminārs par e-adreses bezmaksas 
pārlūku

 

9. maijā LPS sadarbībā ar Ventspils digitālo centru 
organizēja videotiešraides semināru “E-adreses 
bezmaksas pārlūks, tā iespējas un izmantošana”. 
Tiešraide bija turpinājums jau iesāktajai diskusijai 

par e-adreses ieviešanu publiskajā pārvaldē.

Valstī izveidotā e-adreses infrastruktūra privātper-
sonām – iedzīvotājiem un komersantiem – sniedz 
iespēju portālā latvija.lv lasīt un rakstīt e-adreses 
ziņojumus. Savukārt publiskajām institūcijām – 
valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uzņēmumiem, 
kuriem deleģēti publiskās pārvaldes uzdevumi, – ir 
jāizvēlas: ieviest savu dokumentu vadības sistēmu 
vai arī saziņai ar e-adresi izmantot bezmaksas rīku – 
e-adreses pārlūku. Šajā tiešraidē tika demonstrētas 
e-adreses pārlūka sniegtās iespējas un turpinājās 
diskusija par e-adreses ieviešanu.

Videoieraksts skatāms šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Pieredze ar ES fondu ieguldījumu Latvijas 
pašvaldībās izskan Lietuvā

8. maijā Molētu rajona pašvaldībā (Lietuvā) Latvi-
jas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā (RK) vadī-
tājs Andris Jaunsleinis piedalījās RK, Lietuvas Paš-
valdību asociācijas, Utenas Reģionālās attīstības 
padomes un Molētu rajona pašvaldības rīkotajā 
seminārā “Kohēzijas politika: pieredze un nākotnes 
vīzija”, kur stāstīja par Latvijas pašvaldību pieredzi 
ES fondu finansēto projektu īstenošanā.

Jaunsleinis uzsvēra, ka ekonomiskajai, sociālajai 
un teritoriālajai kohēzijai jābūt galvenajam Eiropas 
Savienības mērķim, jo dalībvalstu reģionu attīstība 
joprojām ievērojami atšķiras. Viņš tāpat norādīja, 
ka Eiropas Savienības finansējumam jākoncen-
trējas jomās, kur var sasniegt austāku pievienoto 
vērtību. “Jautājums vienmēr ir par investīciju prio-
ritātēm un risināmajām problēmām. Latvijā aiz-
vien saskaramies ar izaicinājumiem tādās jomās 
kā darba tirgus, sociālā aizsardzība, produktivitā-
te un ražošana. Mums joprojām vairāk jāinvestē 

http://www.nmpd.gov.lv/
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4116-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-mazsalaca
http://www.digitalaiscentrs.lv/jaunumi/2018/ventspils-digitalais-centrs-iesaistas-vienotas-ikt-infrastrukturas-izstradei
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4087-videotiesraide-par-e-adreses-ieviesanu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4087-videotiesraide-par-e-adreses-ieviesanu
https://www.latvija.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/238-e-adreses-bezmaksas-parluks-ta-iespejas-un-izmantosana


5

labā transporta tīklā, kas nodrošinātu pieeju darba 
vietām un pakalpojumiem. Tāpat nepieciešamas 
investīcijas prasmēs, veselībā, sociālajā infrastruk-
tūrā, inovācijās un pētniecībā,” uzsvēra Latvijas de-
legācijas RK vadītājs. 

Seminārā kohēzijas politikas ieguldījumu Lietuvas 
pašvaldību attīstībā izvērtēja Lietuvas delegācijas 

RK vadītājs Arnolds Abramavičus, Eiropas Parla-
menta deputāts no Lietuvas Bronis Rope, kā arī 
virkne Lietuvas valsts pārvaldes institūciju un paš-
valdību pārstāvju.

 
Agita Kaupuža,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu seminārs Madonas novadā

17. un 18. maijā Madonas novada Mārcienas mui-
žā notiks pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālis-
tu seminārs.

Darba kārtība:

17. maijā

11:00 – Svinīgā atklāšana pie Kungu nama (ārā), 
kopbilde

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
Gunta Klismeta, LPS Komunikācijas nodaļas redak-
tore

11:20 – Semināra atklāšana Akmens mājā

Agris Lungevičs, Madonas novada domes priekšsē-
dētājs

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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11:30 – Sabiedriskās attiecības un komunikācija 
Madonas novada pašvaldībā

Ilze Riekstiņa un Dāvis Veckalniņš, Madonas nova-
da domes sabiedrisko attiecību speciālisti

11:45 – Organizācijas kultūras vērtību veidošanās: 
organizācijas iekšējā komunikācija

Viktors Zaķis, “Rīgas satiksmes” Klientu apkalpoša-
nas un komunikācijas nodaļas vadītājs

12:45 – Praktisks uzdevums

14:00 – Reputācija mākslīgā intelekta un lielo 
datu laikmetā

Linda Curika, NATO Stratēģiskās komunikācijas izci-
lības centra komunikācijas vadītāja

15:30 – Pieturzīmes latviešu valodā

Arturs Hansons, LPS elektroniskā izdevuma Info-
LOGS un LPS vietnes korektors

18. maijā

9:30 – Protokola un lietišķās etiķetes pamatprinci-
pi ikdienā un pasākumu organizēšanā

Jana Trahimoviča, Ārlietu ministrijas valsts proto-
kola otrā sekretāre, protokola un etiķetes pasnie-
dzēja

11:00 – Digitālā fotogrāfija ar viedtālruni – risi-
nājums komunikatora ikdienas krīzē. Fotogrāfijas 
principi un ieteikumi, kā notikumu fiksācijai iz-
mantot viedtālruni

Mareks Matisons, LASAP biedrs un DigiComNet 
(starptautiska mediju, komunikācijas un sociālo 
mediju speciālistu organizācija ar 3500 biedriem 
Eiropā un Vidusāzijā) pārstāvis Latvijā

13:00 – Aktuālie jautājumi; pašvaldību informatī-
vie izdevumi un tiesiskais regulējums; VARAM iz-
strādātais MK noteikumu projekts par vietnēm; ap-
kopojums un ierosinājumi nākamajam semināram

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Gunta Klismeta, LPS Komunikācijas nodaļas redak-
tore

Jana Bunkus

Apaļā galda diskusija par atkritumu 
samazināšanu Latvijas pašvaldībās

30. maijā plkst. 10 Norden biroja 
konferenču zālē Berga bazārā bied-
rība “homo ecos:” aicina pašvaldī-
bu pārstāvjus uz apaļā galda disku-
siju par atkritumu samazināšanas 

iespējām Latvijas pašvaldībās.

Pasākumā tiks diskutēts par šādām tēmām:

– Zero waste jeb bezatkritumu koncepts un tā no-
zīme vietējām kopienām (biedrības “homo ecos:” 
pārstāve Lilija Apine);

– aprites ekonomika un pašvaldību loma tās veici-
nāšanā (LPS padomniece lauku attīstības jautāju-
mos Sniedze Sproģe);

– Francijas pilsētas Rubē pieredzes stāsts par ceļu 
uz bezatkritumu pilsētu (Rubē pilsētas deputāts 
Aleksandrs Garsēns);

– Madonas novada pašvaldības pieredze, ieviešot 
sadzīves atkritumu svēršanas sistēmu (SIA “Mado-
nas namsaimnieks” Valdes loceklis Osvalds Lucāns);

– “Clean R” pieredze, ieviešot Jūrmalā sadzīves 
atkritumu svēršanu (SIA “Clean R” valdes loceklis 
Guntars Levics);

– pirmie rezultāti un pieredze organisko atkritumu 
dalītajā vākšanā Ādažos (Ādažu pašvaldības pārstā-
vis Ivo Bērziņš);

– kompostēšanas risinājumi vietējās kopienās ASV 
(ASV organizācijas “Institute for Local Self-Reli-
ance” pārstāve Linda Bilsens);

– diskusija par to, kādas ir vispiemērotākās stratē-
ģijas Latvijas pašvaldībām atkritumu radīšanas sa-
mazināšanā.

Pasākumā būs iespēja saņemt drukātu konspektī-
vu brošūru “Ceļvedis pašvaldībām bezatkritumu 
sabiedrības veidošanā”, kas sagatavota ar Ziemeļ-
valstu Ministru biroja līdzfinansējumu projektā 
“Building Zero Waste Society”.

Lūdzu, apstipriniet savu dalību, aizpildot šo pietei-
kumu!

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

https://goo.gl/forms/TxW6Hq4toPu3KVl23
https://goo.gl/forms/TxW6Hq4toPu3KVl23
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību 
kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumos nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””, 
1. pielikums.

 

Par atzinuma sniegšanu par likumprojektu “Grozī-
jumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā” (TA-2538), 2. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas iz-
glītības programmu paraugiem”, 3. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

10. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-442 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas pre-
zidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 
2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam”

VSS-423 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepir-
kumu likumā”

VSS-429 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
maiņu”

VSS-430 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 

sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām 
personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla soci-
ālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas notei-
kumi””

VSS-431 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālis-
tiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām 
un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģime-
nē” īstenošanas noteikumi””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456485
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456377
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456377
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456428
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456429
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_17_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_17_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_17_p3.pdf
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VSS-432 – Plāna projekts “Plāns minimālo ienāku-
mu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.–2020. 
gadam”

VSS-438 – Rīkojuma projekts “Par Jelgavas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizupes skola A”, 
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-439 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas paš-
valdības īpašumā”

VSS-440 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošās 
kompleksās inženierbūves – valsts vietējā autoceļa 
V46 “Ādaži–Garkalne” posma 7,9.–8,5. km – nodo-

šanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-441 – Rīkojuma projekts “Par Zemkopības mi-
nistrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma 
“Vidus mežs A” Garkalnes novadā, nodošanu Satik-
smes ministrijas valdījumā”

VSS-450 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-451 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzek-
ļiem””

Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana”

LPS kā projekta 
vadošais partne-
ris ciešā sadarbībā 
ar visām Baltijas 
jūras un Rīgas līča 

piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām uzsākusi 
nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īste-
nošanu. Šā projekta mērķis ir jūras piekrastes jos-
las apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, 
tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un 
tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu. Projekts tiek realizēts 
Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta 
apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no 
1. maija līdz 1. novembrim.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija veiks 
savā apakšprojektā paredzētās darbības – savāks 
un utilizēs atpūtnieku atstātos un no jūras izska-
lotos atkritumus un mirušos dzīvniekus (visbiežāk 
roņus), uzturēs un uzlabos pludmales intensīvi 
apmeklētajās vietās, atjaunos tualetes un izvietos 
jaunas, uzstādīs solus un atkritumu urnas, atjaunos 
koka laipas un ierīkos jaunas, izvietos informatīvās 
zīmes un stendus, āra dušas, norobežos peldvietas 
ar bojām, ierīkos velostatīvus utt.

Projekts “Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei”

Ir apstiprināts LPS 2018. gada projekts “Pašvaldību 
labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, un var sāk-
ties tā realizācija.

Ar moto “Kopā nākotnes mežam!” Latvijas pašval-
dības Meža dienās 2018 turpinās tradīciju (2016–
2018) – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādīju-
miem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvie-
tošanu parkos.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456493
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456493
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456493
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456494
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Projektu īstenošanai atvēlēts laiks ir līdz 1. oktob-
rim. Visi darbi veicami precīzi un saskaņā ar pro-
jekta darba uzdevumu un pasākumu tāmi tikai tām 

darbībām, kas apstiprinātas projektā. Plašāka in-
formācija pie projekta vadītājas – LPS padomnieces 
Sniedzes Sproģes.

LIFE projektu konkurss 2018. gadam

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi pieteikšanos 
LIFE programmas projektu konkursam, kurā aicina 
juridiskas personas (organizācijas) iesniegt projek-
ta pieteikumus LIFE programmas finansējumam. 
Šis aicinājums attiecas gan uz Vides, gan Klimata 
apakšprogrammu. Atbalsts no LIFE programmas 
paredzēts līdz 75% no projekta kopējām attiecinā-
majām izmaksām.

Lai vienkāršotu pieteikšanos, Vides apakšprogram-
mā šogad ieviesta divpakāpju pieteikšanās sistēma: 
līdz jūnija vidum iesniedzama 10 lapas gara pro-
jekta koncepcija, kurā aprakstīta vides problēma, 
projekta mērķi, būtiskākās aktivitātes un rezultāti, 
un labāko koncepciju autori tiks aicināti iesniegt 

pilno projektu pieteikumu līdz 2019. gada janvāra 
beigām.

Klimata apakšprogrammā tiek saglabāta iepriekšē-
jos gados praktizētā pieteikšanās ar pilnu projekta 
iesniegumu.

Projektu un koncepciju pieteikšana notiek elektro-
niski, izmantojot sistēmu eProposal (https://web-
gate.ec.europa.eu/eproposalWeb/).

Izsludināta pieteikšanās arī nacionālā finansēju-
ma saņemšanai LIFE projektiem. Nacionālā finan-
sējuma konkurss ir būtisks instruments Latvijas 
iesniedzējiem, ļaujot samazināt pašu ieguldījumu 
projektos un sniedzot iespēju īstenot LIFE projek-
tus plašākam iesniedzēju lokam, jo papildus LIFE EK 
finansējumam iespējams iegūt valsts atbalstu līdz 
30% no projekta izmaksām.

LIFE projektu nacionālajam finansējumam var pie-
teikties Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā per-
sona līdz 20. jūnijam.

Vairāk informācijas vietnē www.lifeprogramma.
lv, sadaļā “Projektu pieteicējiem”, vai vēršoties pie 
LIFE Atbalsta vienības speciālistiem: https://life-
programma.lv/lv/kontakti.

Projektu konkurss par atbalstu 
ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības, 
biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizā-
cijas līdz 31. maijam piedalīties projektu konkursā 
“Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem 
jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai”. Konkursa 
mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu 
ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem, uzla-
bojot viņu saskarsmes spējas un spēju sekmīgāk 
iekļauties sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojuma izbeigšanas.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada 30. no-
vembris. Projektu paredzēts finansēt no valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma 
veidlapām var iepazīties un to saņemt LM katru 
darba dienu Rīgā, Skolas ielā 28 (1. stāvā, iepriekš 
sazinoties ar LM Bērnu un ģimenes politikas depar-
tamenta vecāko eksperti Ritu Paršovu, 67782954). 
Tāpat ar to var iepazīties ministrijas vietnē, sadaļā 
“Aktuāli”.

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://www.lifeprogramma.lv
http://www.lifeprogramma.lv
https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti
https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti
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KNAB seminārs pašvaldībām par iekšējās 
kontroles sistēmas pamatprasību izpildi

2017. gada 27. oktobrī stājās spēkā Ministru kabine-
ta noteikumi nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kon-
troles sistēmas pamatprasībām korupcijas un inte-
rešu konflikta riska novēršanai publiskas personas 
institūcijā”, kuros aprakstītā iekšējās kontroles sistē-
ma institūcijām jāizveido līdz 31. decembrim.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB) izstrādājis vadlīnijas par iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasībām, lai sniegtu ieteikumus, 
metodisku palīdzību un piemērus korupcijas risku 
novēršanai, ieviešot Ministru kabineta noteikumu 
nr. 630 pamatprasības.

Birojs 7. jūnijā plkst. 10 (KNAB ēkā Rīgā, Citadeles 
ielā 1) organizē semināru par iekšējās kontroles sis-
tēmas pamatprasībām korupcijas un interešu kon-
flikta riska novēršanai. Uz semināru īpaši aicināti 
pašvaldību darbinieki, kuru pienākumos ietilpst 
pretkorupcijas pasākumu plānu izstrāde, sensitīvo 
(korupcijas riskam pakļauto) amatu saraksta izvei-
de, kā arī citu MK noteikumos nr. 630 noteikto pa-
matprasību ieviešana.

Lūgums līdz 20. maijam informēt par pašvaldības 
pārstāvju dalību, rakstot uz e-pasta adresi iluta.
ceicane@knab.gov.lv. E-pastā norādiet darbinieka 
vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu, kontaktinfor-
māciju un personas koda pirmo daļu (informācija ir 
nepieciešama iekļūšanai KNAB ēkā).

Semināri par ES programmām “Radošā 
Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”

 

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības (ES) pro-
grammas “Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES pro-
grammas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts 
Latvijā aicina interesentus piedalīties reģionāla-
jos semināros, kuros tiks sniegta informācija par 
ES programmu “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilso-
ņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām projek-
tu īstenošanai.

Semināri notiks Valmierā, Kuldīgā un Daugavpilī, un 
to apmeklētāji varēs iepazīties ar dažādu organizā-
ciju atbalstītajiem projektiem.

24. maijā Valmierā, viesnīcā “Wolmar” (Tērbatas 
ielā 16a) – semināra darba kārtība ŠEIT; elektronis-
kā pieteikuma veidlapa ŠEIT;

29. maijā Kuldīgā, Kuldīgas Mākslas namā 
(1905. gada ielā 6) – semināra darba kārtība ŠEIT; 
elektroniskā pieteikuma veidlapa ŠEIT;

30. maijā Daugavpilī, viesnīcā “Park Hotel Latgola” 
(Ģimnāzijas iela 46) – semināra darba kārtība ŠEIT; 
elektroniskā pieteikuma veidlapa ŠEIT.

Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikuma 
formu.

Seminārs “Baltics Networking Brunch”

Latvijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” infor-
mācijas punkts sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas 
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas 
punktiem 29. un 30. jūnijā organizē divu dienu 
partnerības veicināšanas semināru “Baltics Net-
working Brunch” Siguldā (29. jūnijā viesnīcā “San-
ta”) un Cēsīs (30. jūnijā Cēsu pils semināru zālē)  

https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
mailto:iluta.ceicane@knab.gov.lv
mailto:iluta.ceicane@knab.gov.lv
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_valmiera_24052018.pdf
https://goo.gl/forms/XpcGm0XdKuuuUJDo1
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_kuldiga_29052018.pdf
https://goo.gl/forms/VvKpURcTrPbTpNgC3
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_daugavpils_30052018%281%29.pdf
https://goo.gl/forms/6iYyXHQP5Yo2ofbF3
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ar mērķi veidot sadarbības iespējas starp da-
žādām organizācijām un pašvaldībām un to ie-
stādēm. Pasākums notiks vienā laikā ar ikgadējo 
sarunu festivālu “Lampa” (https://www.festivals-
lampa.lv/lv).

Lai piedalītos partnerības veicināšanas pasāku-
mā, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu angļu va-
lodā ŠEIT. Pieteikšanās termiņš – 28. maijs. Detali-
zēts uzaicinājums un pasākuma apraksts pieejams 
ŠEIT.

Diskusija Jelgavā par klimata pārmaiņu 
realitāti

30. maijā plkst. 14 Jelgavā, Zemgales reģiona kom-
petenču attīstības centrā (Svētes ielā 33), notiks 
VARAM un Starpvaldību paneļa klimata pārmaiņu 

jautājumos (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) diskusija par klimata pārmaiņu rea-
litāti.

Pieteikties dalībai diskusijās iespējams, reģistrējo-
ties tiešsaistes formā šeit līdz 25. maijam.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Līdz 18. maijam var iesniegt 
pieteikumus konkursā 
“Energoefektīvākā ēka Lat-
vijā 2018”. Arī šogad ener-
goefektivitāte tiks vērtēta 
atjaunotām daudzdzīvokļu 
ēkām, daudzdzīvokļu ēkām 
jaunbūvēm, sabiedriskām 

ēkām, industriālām ēkām un vienģimenes ēkām.

Ekonomikas ministrijas, VARAM un žurnāla “Būvin-
ženieris” organizētais konkurss “Energoefektīvākā 
ēka Latvijā” notiek jau astoto gadu ar mērķi veici-
nāt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, kā arī 
veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi 
un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski 
izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkursa nolikums publicēts tīmekļa vietnē www.
energoefektivakaeka.lv.

Konkurss “Sējējs 2018”

Pieteikšanās lauksaimnieku iecie-
nītajam konkursam “Sējējs 2018” 
dažās nominācijās jau noslēgu-
sies, bet vēl līdz 31. maijam var 
pieteikt dalībniekus nominācijā 
“Rītdienas sējējs – mazpulka da-
lībnieks” – pieteikumi jāiesniedz 
biedrībā “Latvijas Mazpulki” 
Rīgā, Ezermalas ielā 28 – 2. Izvir-
zīt pretendentus konkursam var 
gan pašvaldības, lauksaimnieku 
un pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas, gan arī lauku attīs-

tības konsultanti. Jau 12. gadu tiks pasniegta balva 
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretenden-
tus šai balvai var izvirzīt Zemkopības ministrijas un 
tās padotības iestādes, lauksaimnieku un pārtikas 
ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai 
pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldīju-
mu lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko at-
tiecību nodaļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stā-
vā, 2302. kabinetā, jāiesniedz rakstisks pieteikums 
(brīvā formā) līdz 2. jūlijam.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritē-
rijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu 
saistīto informāciju var Gada balvas “Sējējs” tī-
mekļvietnē www.sejejs.lv.

https://www.festivalslampa.lv/lv
https://www.festivalslampa.lv/lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd039TjnojLz50XRujtG41uOruNlmciwyrm1LIsLfoXCvnLtA/viewform?fbzx=7291173782975323000
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/BalticsNetworkingBrunch2018 Invitation.pdf
https://goo.gl/forms/DwLe2e7kI7EjsehX2
http://www.energoefektivakaeka.lv
http://www.energoefektivakaeka.lv
http://www.sejejs.lv
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Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 
2018”

Līdz 1. jūnijam norit pieteik-
šanās zivsaimniecības noza-
res gada balvai “Lielais loms 
2018”. Balvas mērķis ir veici-
nāt zivsaimniecības nozares 
attīstību un nozīmīgumu sa-
biedrībā. Izvirzīt pretenden-
tus konkursam aicinātas arī 
pašvaldības.

Aicinām jūs apzināt savā te-
ritorijā esošos zivsaimniecības uzņēmumus un iz-
virzīt pretendentus konkursam šādās nominācijās:

– Gada zvejas uzņēmums;

– Gada akvakultūras uzņēmums;

– Gada uzņēmums zivju apstrādē;

– Jauns un daudzsološs nozarē;

– Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā;

– Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.

Iepazīties ar gada balvas “Lielais loms 2018” noli-
kumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapu 
un iesniedzamo informāciju var Zemkopības minis-
trijas tīmekļvietnē šeit.

Pieteikumi nominācijām līdz 1. jūnijam jāiesniedz 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta 
Klientu apkalpošanas centros.

“Lielā loma 2018” uzvarētājus gaida ne tikai Zem-
kopības ministrijas diplomi, bet arī naudas balvas 
no 700 līdz 4000 eiro.

Vidzemes Uzņēmēju dienas

Vidzemes Uzņēmēju dienas 2018 notiks 18. un 19. 
maijā Valmieras Kultūras centrā un solās būt plašā-
kās to 21 gada pastāvēšanas vēsturē. Piesātinātajā 

pasākuma programmā plānotas izstādes, biznesa 
forumi un plaša kultūras programma, kā arī kustī-
bas “Latvijas labums” aktivitātes un skolēnu mā-
cību uzņēmumu piedāvājumi. Plašāka informācija 
šeit.

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-2018?id=14470#jump
http://www.vidzemesizstade.lv/
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19. maijā – Muzeju nakts

19. maijā Latvijas muzeji un 
citas sabiedrisko dzīvi veido-
jošas iestādes, organizējot 
daudzveidīgas norises visos 
reģionos, jau 14. gadu iesais-
tīsies starptautiskajā Muzeju 
nakts akcijā. Šogad plānots 
rekordliels Latvijas muzeju 
apmeklējums, kā arī īpašas 

norises par godu Latvijas valsts simtgadei 204 vietās.

Muzeju nakts tradīcija aizsākusies 1999. gadā Fran-
cijā, lai iepazīstinātu ar muzejiem arī tos, kas ikdie-
nā muzejus neapmeklē. Ar Starptautiskās muzeju 
dienas un Eiropas Muzeju nakts atzīmēšanu saistī-

tas norises Latvijā mērāmas jau otrajā gadu desmi-
tā. Ik gadu pasākumos iesaistās arvien lielāks mu-
zeju skaits, tāpat Muzeju nakts aktivitātēs piedalās 
arī teātri, izstāžu zāles, bibliotēkas un citi sabiedris-
kās dzīves veidotāji.

Šogad par Muzeju nakts vadmotīvu izvēlēts “šūpu-
lis”. Muzeju naktī godināsim Latvijas valstiskuma 
dzimšanu, brīvību kā vērtību, novadu savdabību un 
dzimtas stāstus, šūpuļu darinātājus, sargātājus un 
šūpotājus,” izmantot Muzeju nakts piedāvātās ie-
spējas, mudina kultūras ministre Dace Melbārde.

Ar Muzeju nakts interaktīvo karti iespējams iepa-
zīties Kultūras ministrijas vietnē, izvērsta Muzeju 
nakts programma pieejama Muzeju nakts vietnē 
www.muzeju-nakts.lv/lv/programma.

Ūdenstūristu saiets “Lielais plosts 2018”

19. un 20. maijā dabas parkā “Daugavas loki” jau 
ceturto reizi notiks Vislatvijas ūdenstūristu saiets 
“Lielais plosts 2018”. Pasākumā ik reizi piedalās vai-
rāki simti aktīvās atpūtas, ūdenstūrisma entuziastu 
un atbalstītāju no dažādām Latvijas vietām, kā arī 
pa komandai no kaimiņvalstīm – Lietuvas, Krievijas, 
Baltkrievijas.

Pasākuma centrālais notikums ir laivu brauciens 
“100 laivas Latvijai” Daugavas posmā no Krāslavas 
līdz Slutišķiem. Saieta dalībniekus gaida arī citādas 
aktivitātes. Tā sestdienas, 19. maija, vakarā pare-
dzēta “Latgaliešu podu gāšana” pie keramiķiem 
Valda un Olgas Pauliņiem, Latgales kulinārā man-
tojuma vakariņas, latgaliešu flešmobs, nakts orien-
tēšanās un Muzeju nakts pasākumi Krāslavas grāfu 
Plāteru pils kompleksā. Savukārt svētdien, 20. mai-
jā, dažādas aktivitātes būs gan uz ūdens, gan kon-
trolpunktos krastā. Saieta noslēgumā Daugavpils 
novada Slutišķos notiks dalībnieku apbalvošana, 
pusdienas un starptautiskā tautas mākslas festivāla 
“Augšdaugava” lielkoncerts.

Plašāka informācija par pasākumu un pieteikša-
nos atrodama šeit: www.lielaisplosts.lv un www. 

plostunoma.lv. Pieteikšanās arī elektroniski, aizpil-
dot anketu.

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/muzeji/muzeju-nakts-2018
http://www.muzeju-nakts.lv/lv/programma
https://goo.gl/forms/N4CN3UVOwBgK8ykw2
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Starptautiskais tautas mākslas festivāls 
“Augšdaugava” Naujenē

20. maijā Daugavpils novada Naujenes pagasta 
Slutišķu sādžā norisināsies starptautiskais tautas 
mākslas festivāls “Augšdaugava”, kura moto šoreiz 
ir “Simtiem loku izlocīju”, simboliski iezīmējot Lat-
vijas valsts simtgades svinēšanu gleznainos likteņ-
upes Daugavas lokos.

Festivālu rīko Daugavpils novada pašvaldība ar 
mērķi popularizēt Augšdaugavas aizsargājamo 
dabas teritoriju, kultūras mantojumu un tradīciju 
daudzveidību, veicināt amatniecības un tūrisma 
attīstību, sekmēt Daugavpils novada iedzīvotāju 
radošo aktivitāti un stiprināt pārrobežu sadarbību.

Šāgada festivāla programmā paredzētas daudzas 
spilgtas norises Slutišķu vecticībnieku sētā. Šeit 
muzicēs folkloras ansamblis “Iļjinskaja pjatņica”, 
kas popularizē Latgales vecticībnieku materiālo un 

garīgo kultūru, izpilda autentiskus dziedājumus un 
horeogrāfiju.

Naujenes novadpētniecības muzejā tiks atklāta 
izstāde “Kaimiņu stāsts. Jaunā sādža”, kas tapu-
si zinātniskajā ekspedīcijā, pētot Nīcgales pagasta 
Jaunās sādžas vecticībnieku kopienas vēsturi un 
kultūras mantojumu. Savukārt Vaboles, Līksnas, 
Dubnas, Ambeļu un novada kultūras centra “Vār-
pa” amatierteātri Dziesmu duelī izspēlēs, izdziedās 
un izdzīvos latviešu dziesmas.

Festivāla atklāšana tradicionāli notiks plkst. 13 Lat-
gales sētā ar koncertu “Simtiem loku roku rokā”. 
Koncerta īpašie viesi būs dziedātājs Nikolajs Puzi-
kovs un grupa “Baltie lāči”. Pasākuma vadītāju lo-
mās iejutīsies “Balto lāču” solists Andris Baltacis un 
Daugavpils teātra aktieri Māris Korsiets un Zanda 
Mankopa.

Dienas koncertos un lielkoncertā piedalīsies gan 
mūsdienu, gan tautas deju kolektīvi no Daugavpils 
novada, kaimiņvalsts Lietuvas, arī no Alūksnes, Dau-
gavpils, Dobeles, Ērgļiem, Indras, Rīgas un Usmas.

Pasākuma apmeklētāji varēs paši ieskandināt 
Augšdaugavas lokus ar skanīgāko saucienu. Ņe-
mot līdzi spilvenu, festivāla apmeklētāji sagādās 
sev ērtu sēdvietu un varēs piedalīties aizraujošās 
spilvenu cīņās. Mazie apmeklētāji, pārvarot simts 
izzināšanas soļus Daugavas lokos, pārbaudīs savas 
spējas, gūs iespaidus un mācīsies.

Notiks arī plašs amatnieku un lauku labumu tir-
dziņš, tautas sporta sacensības, vides izglītības ak-
tivitātes un radošās darbnīcas.

Gaujas Plostnieku svētki “Zem ozola 
kuplajiem zariem…”

Gaujas plostnieku galvaspilsēta Strenči 19. mai-
jā gatavojas svinēt 21. Gaujas plostnieku svētkus. 
Plosta vīri no biedrības “Gaujas plostnieki” jau 
trešdien, 16. maijā, sāks gatavot baļķu plostu, lai 
dotos braucienā lejup pa Gauju no Spicu tilta līdz 
Strenčiem un “noartu” plostu svētku dienā. Plosta 
braucējus gaujmalā sagaidīs svētku vadītājs aktieris 
Ivars Šterns kopā ar strencēniešiem un viesiem.

Svētku dienas gaitā biedrība “Gaujas plostnieki” 
aicinās parakstīties par Gaujas plostnieku amata 
prasmju iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateri-
ālā kultūras mantojuma sarakstā.
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Svētkos būs iespēja satikt Jāņu brīvdabas izrādes 
“Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” tēlus, 
iepazīties ar TLM studijas “Smiltene” audējām un 
vērot paraugdemonstrējumus vilnas kāršanā, vērp-
šanā un audumu aušanā, būs arī pamatīga pirkšana 
un pārdošana tradicionālajā tirdziņā.

No paša rīta darbu uzsāks zāģeri – koka skulptūru 
izzāģēšanas konkursa dalībnieki, kuri cīnīsies par 
trīs labāko skulptūru izgatavošanas meistara titu-
liem. Strenčos viesosies arī vides iniciatīvas “100 
darbi Latvijai” vēstneši, kas piedāvās svētku dalīb-
niekiem asināt prātu vides jautājumos un laimēt 
“Tallink” jūras ceļojumu.

Svētku dienā plostnieku dziesmas kopā ar solistu 
Liepājas teātra aktieri Edgaru Pujātu izdziedās kori 
“Trikāta”, “Pakalni” un “Rītu puse”, bet, kā vienmēr, 
svētku rīta kulminācija būs plosta sagaidīšanas brī-
dis ap plkst. 10:30. Tam sekos plostnieku gājiens, 
sumināšana, gastronomiskās performances un 

vizināšanās ar plostu-pontonlaivu. Dienas gaitā 
paredzētas dažādas izklaides lieliem un maziem – 
piepūšamās atrakcijas, 7D kino, maģiskais šovs ar 
burvestībām, žonglēšanu, akrobātu elementiem 
un klaunu jokiem. Pusdienlaikā sāksies biedrības 
“Staburaga bērni” organizētais airēšanas maratons 
ar kvalifikācijas sprintu, bērnu startiem, eskimosu 
apgriezienu un 25 km iedzīšanas startu, maratons 
noslēgsies pie “Krācītēm” Valmierā. No plkst. 12 
varēs piedalīties un līdzi just arī Plostnieku sporta 
spēlēm, bet 12:30 paredzēti Ingas Zemītes Limbažu 
suņu skolas paraugdemonstrējumi.

Plkst. 13 brīvdabas estrādē notiks sadancošanās ar 
kaimiņnovadu deju kolektīviem koncertā “100 soļi 
dejai”, bet vakara koncertā uzstāsies Atis Auzāns, 
Andris Baltacis un grupa “Dunduri”. Pēc tā izskanēs 
vakara mūzika “Simts gadu lapas ir dzītas, Simts 
gadu vainagos vītas…” ar noslēgumu laivā, sākot no 
Gaujas tilta. Svētku dienas izskaņā būs zaļumballe 
kopā ar grupu “Baltie lāči”.

16. Jūrkalnes tūrisma sezonas atklāšana

Vējš negaidīti pārsteidz vīru un paķer tā cepuri. Nu 
tā jautri ceļo pa gaisu Jūrkalnē – pa liepu aleju pretī 
Suitu satikšanās vietai.

Jūrkalnes tūrisma sezonu tradicionāli atklās ar tal-
ku. Šogad tās galvenais uzdevums būs uzsākt jaunu 
projektu – vides objektu “Suitu cepures” veidoša-
nu. Mūziķis un mākslinieks Igo atklāj: “Melnā cepu-
re ir svarīga suitu vīra tautastērpa detaļa. Cepure 
galvā palīdz iztaisnot plecus, sajust lepnumu, gūt 
pārliecināta cilvēka gaitu. Melnā cepure ir labi pa-

manāms akcents, kuru var ieraudzīt no liela attālu-
ma. Tieši tādēļ radās doma šo suitu vīru galvas rotu 
izmantot kā atpazīstamības simbolu, izgatavot 
vējrāžus cepures formā, pacelt tos uz stabiem un 
nostiprināt starp liepām visā liepu alejas garumā. 
Celsim šo suitu zīmi augstāk un ļausim arī Jūrkalnes 
vējam dalīties priekā par šeit redzamo, dzirdamo 
un sajūtamo.”

Talkas sākums plkst. 10 pie Jūrkalnes pagasta pār-
valdes ēkas. Talkā plānots darboties arī pludmalē 
un sakopt Jūrkalnes Dabas un atpūtas parkā esošo 
baznīcas ābeļdārzu, sniedzot ābelītēm jaunu spēku.

Savukārt vakara programma gaidāma Jūrkalnes 
Tautas namā, kur notiks Muzeju nakts pasākumi. 
Plkst. 19 sāksies Edija Dukura Latvijas mūziķu por-
tretu izstādes “Viss, kā uz delnas” atklāšana. Vaka-
ra gaitā gaidāmi arī Kurta Vonnegūta romāna “Kaķa 
šūpulis” priekšlasījumi, Klāsa Vāveres audiopro-
gramma “Šūpuļdziesmu radio”, kā arī Natālijas 
Rutules meditatīvais priekšnesums ar gongiem 
un vēja stabulēm. Pusnaktī Igo un Ēriks Upenieks 
spēlēs koncertprogrammu “Sapnis ceļā”. Jūrkalnes 
Tautas nama viesi tiks aicināti apmeklēt ekspozīci-
ju “Vētru muzejs”, kas tika atklāta pagājušā gada 
decembrī un ko jau apmeklējuši vairāk nekā 1000 
interesentu.
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20. maijā no plkst. 9 pie Jūrkalnes Tautas nama va-
rēs iepirkties lauku labumu tirdziņā, bet plkst. 12 

Tautas namā sāksies Ventspils novada bērnu ama-
tierteātru skate.

Ventavā notiks ceturtais pavasara 
gadatirgus

Vārves pagasta Ventavā 19. maijā plkst. 12 sāksies 
pavasara gadatirgus, kurā iekļauta arī kultūras un 
sporta programma.

Atklāšanas koncertā varēs noskatīties Vārves pa-
gasta iedzīvotāju iestudētu uzvedumu, kurā iesais-

tīsies deju kolektīvu “Vāruve” un “Vāruvīte” dalīb-
nieki. Paredzēta musturdeķu izstādes atklāšana, 
kūku gatavošanas sacensības, kur būs jāliek lietā 
izdoma, jo kūkas taps no baltmaizes un ievārījuma. 
Uzstāsies Vārves pagasta amatierteātris “Vārava”, 
rādot skeču “Nekā personīga”. Vakarā būs balle, 
bet visu dienu varēs izmēģināt spēkus dažādās 
sporta disciplīnās, piemēram, virves vilkšanā un 
strītbolā. Padomāts arī par bērniem: viņi varēs ie-
saistīties orientēšanas sacensībās un radošās darb-
nīcās, spēlēt spēles.

Vārves pavasara gadatirgū savas preces piedāvās 
vairāk nekā 40 tirgotāju. Ļoti plaši pārstāvēts Vents-
pils novads, ieradīsies arī tirgotāji no Ventspils un 
Saldus puses, galdā liekot sierus, kūpinātu gaļu un 
zivis, konditorejas izstrādājumus, zāļu tējas, garš-
vielas, varēs iegādāties metāla kalumus, koka iz-
strādājumus, rokdarbus, košumkrūmus un stādus, 
arī šķirnes trušus.

Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē

Ikviens dabas draugs ir aicināts piedalīties Meža 
dienu pasākumos, lai tuvāk iepazītu mūsu zaļo 
zeltu – mežu. Šogad pirmo reizi katram, kam mežs 
sirdī, būs iespēja satikties Baltijā lielākajā meža iz-
zināšanas pasākumā “Latvijas Meža dienas”, kas 
norisināsies 25. un 26. maijā Tērvetes novadā, 
“Latvijas valsts mežu” (LVM) dabas parkā Tērvetē.

“Latvijas Meža dienās” dabas parka jaunākajā 
daļā – Kurbada zemē – plkst. 10–17 visu vecumu 
bērni un pieaugušie varēs ar savām rokām iepazīt 
vairāk nekā 30 meža izzināšanas pieturas – meža 
tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai –, kā 
arī piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes 
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

kopā ar rūķiem, raganām un īstiem meža večiem!

Pasākumā vienkopus pulcēsies dažādas ar mežu un 
dabu saistītas organizācijas, kas rūpēsies par ikvie-
na apmeklētāja iesaistīšanu aktivitātēs un viņa lab-
sajūtu. Klātesošie iepazīs ne tikai meža audzēšanas 
ciklu ar meža tehniku darbībā, bet arī mācību un 

karjeras iespējas meža nozarē. Uz skatuves uzstā-
sies īpašie viesi, dabas gudrībās dalīsies Māris Olte 
un Cūkmens, skanēs mūzika un notiks meža velšu 
loterija. Uz meža vidē izvietotās skatuves apmek-
lētājiem no visas Latvijas savu balsu skanīgumu un 
raito dejas soli demonstrēs Auces, Dobeles un Tēr-
vetes novada pašdarbības kolektīvi.

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

