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Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs

No sirds uz sirdi
Ar krāšņu svētku gājienu, kurā acis vai žilba no cita par citu skaistākiem tautas tērpiem un to nēsātājiem, ar 
skanīgiem koncertiem, izstādēm un citiem notikumiem nedēļas garumā Rīgas parkos un ielās, ar brīnišķīgu 
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sadejošanos lieluzvedumā “Māras zeme” Daugavas stadionā un neaizmirstamo kopābūšanu “Zvaigžņu 
ceļā” Mežaparkā noslēgušies XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki – vērienīgākais kopdarbs 
Latvijā, kas šoreiz norisinājās valsts simtgades zīmē. Pagājušonedēļ līdz ar dziedātājiem, dejotājiem, pūtēju 
orķestru, tautas mūzikas, folkloras kopu un citiem svētku dalībniekiem gavilēja gan Rīga, gan visa Latvija, tā 
apliecinot piederību un lepnumu par savu zemi un ikvienam liekot staltāk izsliet muguru un augstāk pacelt 
galvu.

Dziesmu un deju svētku tradīcijai Latvijā ir senas saknes un vēsturē ierakstīta atmiņa jau 145 gadu garumā. 
Ar to mēs esam unikāli gan Eiropā, gan visā pasaulē, tāpēc šī tradīcija iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā 
cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Lai tā būtu dzīva vēl daudzus gadu desmitus un simtus, 
svarīgi ir vairāki šīs tradīcijas pamatbalsti, kas aptver ne tikai svētku plašo vērienu un augstu māksliniecisko 
līmeni, bet arī nepārtrauktu gatavošanās procesu, ikviena novada un pilsētas iesaisti dziesmas un dejas 
kopšanā un šīs tradīcijas nodošanu nākamajai paaudzei.

Es no visas sirds vēlos pateikties visiem dalībniekiem un šo grandiozo svētku rīkotājiem, ikvienam kolektī-
vam un to vadītājiem, visiem tiem, kas šuva skaistos tērpus koristiem un dejotājiem, tiem, kas vadāja viņus 
uz mēģinājumiem un koncertiem, visiem, kas gādāja par dalībnieku un līdzjutēju labsajūtu, lai mēs piedzī-
votu īstu svētku sajūtu gan Mežaparka estrādē un Daugavas stadionā, gan mājās pie televizora ekrāna. 
Mans vislielākais paldies visām pašvaldībām – bez jūsu atbalsta svētki nav iedomājami!

Aizvadītā dziesmu un deju svētku nedēļa apliecina, cik mēs esam bagāti savā mantojumā un, vienojoties 
kopīgā dziesmā un dejā, radām neatkārtojamu enerģijas un kopības sajūtu. Sargāsim to arī ikdienā!

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS padomniece kopā ar Korejas 
Republikas pārstāvjiem Preiļos

4. jūlijā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ma-
ruta Plivda, Preiļu Kultūras centra direktors Gun-
tis Skrimblis un Latvijas Pašvaldību savienības 

(LPS) padomniece ārējo sakaru jautājumos Eli-
ta Kresse tikās ar Korejas Republikas vēstniecī-
bas Latvijas Republikā vadītāju Songdžina Hana 
kungu, lai pārrunātu Dienvidkorejas un Latvijas 
sadarbību, īpaši akcentējot kultūras apmaiņas  
iespējas.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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Pēc Preiļu novada domes un Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra ielūguma XXVI Vispārējos dziesmu un 
XVI deju svētkos piedalījās Gangneung Danoje tau-
tas deju un mūzikas grupa no Dienvidkorejas. Savu-
kārt pirms gada Preiļu deju grupa “Gaida” piedalī-
jās Gangneung Danoje festivālā Korejā, kas ikgadēji 

notiek jau vairāk nekā 1000 gadus. Tas ir viens no 
senākajiem un lielākajiem festivāliem Korejā un ie-
kļauts UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS sumina Biznesa augstskolu Turība 25 
gadu jubilejā

Foto: Mudīte Priede

Šogad Biznesa augstskola Turība atzīmē 25 gadu 
jubileju, un šim notikumam par godu 5. jūlijā tika 
organizēta bijušā Igaunijas Republikas prezidenta 
diplomāta Tomasa Hendrika Ilvesa vieslekcija, ko 
apmeklēja arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

Starp LPS un Biznesa augstskolu Turība jau ilgus ga-
dus pastāv veiksmīga sadarbība, tādēļ jubilejas pa-
sākumā, suminot augstskolu 25 gadu jubilejā, LPS 
priekšsēdis G. Kaminskis pauda: “Mēs esam lepni, 
ka Turība ir lielākā privātā augstskola Baltijā un tā 
atrodas Latvijā. Turība gan sagatavo konkurētspē-
jīgus jaunos profesionāļus, gan sniedz zināšanu 
papildinājumu jau pieredzējušiem profesionāļiem. 
Augstskola studentiem dod iedvesmu savā profe-
sijā darboties radoši, stratēģiski, domājot ārpus 
rāmjiem, ārpus vispārpieņemtā un domāt vairākus 
soļus uz priekšu.”

LPS un LTRK pārrunas par Latvijas 
attīstības vīziju 2030. gadam

6. jūlijā LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis 
un ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede tikās 

ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

(LTRK) Padomes priekšsēdētāju Aigaru Rostovski 
un Valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu. Tikšanās 
dalībnieki apsprieda nozīmīgus aspektus Latvi-
jas attīstībā un turpmāko sadarbību starp LPS un 
LTRK. Puses pārrunāja Latvijas attīstības vīziju 
2030. gadam, normatīvisma mazināšanas nepie-
ciešamību valstī un uzņēmējdarbības attīstības 
jautājumus.

LPS padomnieces dalība Invaliditātes lietu 
nacionālās padomes sēdē

LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte 6. jūlijā piedalījās Invaliditātes 

lietu nacionālās padomes (ILNP) sēdē, kur šoreiz 
plaši tika diskutēts par informācijas un vides pie-
ejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Sēdē apsprieda 
arī ANO Konvencijas par invalīdu tiesībām ievieša-
nas gaitu. Konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt 
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un nodrošināt to, lai per-
sonas ar invaliditāti varē-
tu pilnībā un vienlīdzīgi 
izmantot visas cilvēktiesī-

bas un pamatbrīvības.

Ilze Rudzīte klātesošos iepazīstināja ar labajiem 
piemēriem pašvaldībās, uzsverot, ka pilsētās un 
novados arvien vairāk tiek rasti praktiski risināju-
mi informācijas un vides pieejamībai cilvēkiem ar 
invaliditāti. Tāpat padomniece vēstīja par LPS ak-
tivitātēm sadarbībā ar pašvaldībām, piemēram, 
vairākām videokonferencēm ar biedrības Apeirons 
piedalīšanos, kā arī skaidrojot Labklājības ministri-
jas izstrādātās vides pieejamības vadlīnijas (ar tām 

iespējams iepazīties šeit), u.c. Pieminētās video-
konferences iespējams noskatīties LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā Videoarhīvs.

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidente Sandra 
Gerenovska vērsās pie LPS ar ierosinājumu mudi-
nāt pašvaldības lielajos svētkos, piemēram, novada 
vai pilsētas svētkos, nodrošināt svarīgāko uzrunu 
titrēšanu vai surdotulkojumu. Šādam ierosināju-
mam neiebilst arī ILNP priekšsēdētājs labklājības 
ministrs Jānis Reirs, kurš vadīja šo sēdi.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 11. jūlijā plkst. 10 LPS 4. stāva zālē (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1).

Darba kārtība:

1. Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
politikas īstenošanas stratēģiskais ietvars, ietei-
kumi veselības veicināšanas un slimību profilak-

ses plānotājiem un īstenotājiem (informēs Rīgas 
Stradiņa universitātes asoc. prof. Anita Villeru-
ša, Veselības ministrijas (VM) Projektu nodaļas 
vadītāja Liega Zalcmane un VM Projektu noda-
ļas vecākā eksperte Kristīne Pavasare).

2. Par nepieciešamajiem uzlabojumiem starpno-
zaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā bērniem 
un jauniešiem ar psihes un uzvedības traucēju-
miem (informēs Pārresoru koordinācijas centra 
(PKC) vadītāja vietniece Rudīte Osvalde un PKC 
konsultante Sigita Sniķere).

3. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnē www.
lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot 
šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas_2014-2020/pieejamiba_12042018_LM_vadlinijas.pdf
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Grobiņas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme notiks 
3. augustā plkst. 10 Grobiņas nova-
da “Ķīvītēs” (Reģionālajā atkritumu 
saimniecības (RAS) poligonā).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Grobiņas novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Priedola uzruna un novada prezentā-
cija (izpilddirektors Uldis Vārna).

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis).

10:35–11:15 – Atkritumu apsaimniekošanas ak-
tualitātes; sadzīves atkritumu dalītas vākšanas 
attīstība (Liepājas RAS Valdes loceklis Normunds 
Niedols un LPS padomniece Sniedze Sproģe).

Atkritumu apjomi un sastāvs mežos (“Latvijas 
valsts mežu” (LVM) Valdes loceklis Edvīns Zako-
vics).

11:30–13:00 – Valsts reģionālie, vietējie un meža 
ceļi, pašvaldību ceļi, tajā skaitā atjaunotie grants 
ceļi (LAD projekti) un Grobiņas novada ielas, iz-
braukums autobusos pa Grobiņas novada ielām 
un ceļiem.

Pašvaldības ceļu uzturēšanas risinājumi (autoceļš 
Grobiņa–Ālande–Bārta) (Grobiņas novada ceļu uz-
turēšanas speciālists Sandis Džeriņš).

LVM ceļu standarti (Vecais leišu ceļš) (LVM pārstā-
vis).

13:15–14:30 – Paula Timrota vadīta programma 
un diskusija par ceļiem lidostā “Liepāja” (Lidostas 
ielā 8, Grobiņas pagasta “Cimdeniekos”).

Pašvaldību grants ceļu projektu gaita (Lauku atbal-
sta dienesta departamenta direktors Andris Grun-
dulis).

Valsts reģionālo un vietējo ceļu aktualitātes (“Latvi-
jas valsts ceļu” Valdes priekšsēdētājs Jānis Lange).

Pašvaldību aptaujas rezultāti (LVM Ceļu ekspluatā-
cijas un uzturēšanas vadītājs Ingus Barviķis).

Pašvaldību ceļu aktualitātes (LPS padomnieks Aino 
Salmiņš).

Paula Timrota kopsavilkums – redzējums par ce-
ļiem un to attīstību Latvijā.

Novada apskate un diskusijas pie jūras Karostā līdz 
plkst. 17.

Lūgums pieteikt dalību līdz 27. jūlijam!

Reģistrēšanās LPIA semināram Grobiņā šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 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.

https://goo.gl/forms/8bmBdPuP2PEsqp1Q2
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Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 447 “Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba sa-
maksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēs””, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2011. gada 6. septembra noteikumos nr. 696 
“Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sasto-
pamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 
kārtība””, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 “Spe-

ciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) 
finansēšanas kārtība””, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi””, 4. pieli-
kums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par minimāli 
pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijiem mak-
simāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai 
klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē paš-
valdību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās 
izglītības iestādēs”, 5. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

5. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-680 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2017. gada 24. janvāra rīkojumā Nr. 32 “Par 
finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei 
pašvaldības autoceļa “Lielvārde–Misiņi” tehniskā 
projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai””

VSS-681 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-660 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā la-
buma organizāciju likumā”

VSS-661 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”

VSS-662 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un 
privātās partnerības likumā”

VSS-663 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsardzības 
un drošības jomas iepirkumu likumā”

VSS-665 – Rīkojuma projekts “Par Krāslavas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-667 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-668 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-669 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-670 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-678 – Rīkojuma projekts “Par XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un 
vietām”

VSS-685 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības 
integrācijas fonda likumā”

VSS-688 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Meistaru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Au-
toceļu uzturētājs” pamatkapitālā”

VSS-683 – Informatīvais ziņojums “Par informācijas 
aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē”

VSS-684 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tie-
sības noteikumi””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460018
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460018
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460022
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460022
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460022
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460022
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460017
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460017
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460017
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460017
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_25_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_25_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_25_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_25_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_25_p5.pdf
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LM un VBTAI aicina uz ārpusģimeņu 
aprūpētāju salidojumiem

Foto: www.sosbernuciemati.lv

Arī šogad Labklājības ministrija (LM) un Valsts bēr-
nu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) vasarā 
nodrošinās četru kopējo audžuģimeņu, adoptētā-
ju, aizbildņu un viesģimeņu reģionālo atbalsta gru-
pu tikšanos jeb salidojumu norisi Vidzemē, Latgalē, 
Kurzemē un Zemgalē.

Pirmais salidojums 7. un 8. jūlijā notika Vidzemes 
reģionā, bet pārējie trīs paredzēti šādos datumos:

14. un 15. jūlijā Zemgales reģionā – “Turbās” Ikšķi-
les novadā;

4. un 5. augustā Latgales reģionā – “Rāznas līcī” un 
“Ezerkrastos” Rēzeknes novadā;

25. un 26. augustā Kurzemes reģionā – “Lejastiezu-
mos” Kuldīgas novadā.

Lai nodrošinātu saturīgas aktivitātes bērniem un 
pieaugušajiem, izmitināšanu, nakšņošanu un ēdi-
nāšanu, rīkotājiem ir jāzina precīzs dalībnieku 
skaits, tāpēc audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu 
un viesģimeņu iepriekšēja pieteikšanās uz izraudzī-
to pasākuma vietu ir obligāta.

Dalība un visu lielisko pasākumu programma ir 
bez maksas. Dalībai salidojumos ģimenes var pie-
teikties līdz 18. augustam, taču ne vēlāk kā nedēļu 
pirms pasākuma.

Plašāku informāciju sniedz Aiga Romāne-Meiere 
(29728401; aromane@inbox.lv) un Evija Rācene 
(27794994; r.evija@inbox.lv).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Latvijas kopienu forums Preiļu novadā

3. un 4. augustā Preiļu novada Saunas pagasta 
Smelterē notiks Latvijas kopienu vasaras forums 
“Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu 
rīcība”, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un sadar-

bību starp kopienām un dažādu sektoru pārstāv-
jiem, netradicionālā veidā parādot kopienas idejas 
būtību: cilvēks palīdz cilvēkam.

Forums norisināsies divas dienas un ietvers trīs 
tematiskos blokus: kontaktu veidošana, pieredzes 
apmaiņa, interaktīvas tematiskās aktivitātes par 
kopienu aktualitātēm un līdzdalību, aktīvie koman-
du uzdevumi un kultūras un norises vietas izzināša-
nas aktivitātes.

Dalībai forumā tiek aicināti ne tikai Latvijas Lauku 
foruma biedri un sadarbības partneri, bet ikviens, 
kam rūp ilgtspējīga lauku attīstība.

Kontaktiem: biedrības “Latvijas Lauku forums” iz-
pilddirektore Anita Seļicka (laukuforums@gmail.
com; 28855427).

http://www.sosbernuciemati.lv
http://aromane@inbox.lv
http://r.evija@inbox.lv
mailto:laukuforums@gmail.com
mailto:laukuforums@gmail.com
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Baltijas jūras valstu seminārs “Making 
Waves” Polijā

Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” 
Baltijas jūras reģiona valstu kontaktpunkti no 9. 
līdz 11. oktobrim organizē partnerības veicināša-
nas semināru “Making Waves 2018”, kas notiks Po-
lijas pilsētā Gdaņskā.

Semināra “Making Waves” mērķis ir palīdzēt paš-
valdībām un to padotības iestādēm, kā arī neval-

stiskajām organizācijām un biedrībām no Baltijas 
jūras reģiona valstīm – Dānijas, Igaunijas, Latvijas, 
Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas – 
veidot kontaktus un attīstīt idejas nākotnes sadar-
bībai ES programmā “Eiropa pilsoņiem”.

Baltijas jūras reģiona valstu kontaktu veidošanas 
un projektu ideju ģenerēšanas sestā semināra da-
lībniekiem būs iespēja iegūt informāciju par pro-
grammas piedāvātajām finansējuma iespējām un 
iepazīties ar labās prakses piemēriem, kā arī kopā 
ar kolēģiem darboties darba grupās, lai apspriestu 
sadarbības projektu idejas un uzklausītu ieteiku-
mus projektu pieteikuma veidošanā.

Pieteikšanās semināram – līdz 21. augustam, aiz-
pildot elektronisko pieteikuma anketu ŠEIT. Plašāka 
informācija pieejama ŠEIT.

Latvijā norisināsies vēl nebijis 
starptautisks IT forums “5G Techritory”

27. un 28. septembrī Rīgā norisināsies starptau-
tisks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
forums “5G Techritory”, kurā piedalīsies eksperti 
no visas pasaules, lai veidotu pieredzes apmaiņu, 
izstrādātu jaunas un starptautiskas sadarbības ie-
spējas un nākotnes rīcības redzējumus.

Vairāk nekā 50 pasaules un reģiona augstākā līme-
ņa referentu vidū forumā uzstāsies tādi tehnoloģiju 
kompāniju smagsvari kā Qualcomm ģenerāldirek-
tors Stīvs Molenkopfs (ASV), Cisco Systems vecākais 
viceprezidents Pīters Karlstromers (ASV), Huawei 

Technologies Corporation 5G produktu līnijas prezi-
dents Jans Čaobiņs (Ķīna) un Nokia Corporation ve-
cākais viceprezidents Markus Borčerts (Somija). Tā-
pat konferencē uzstāsies arī vairāki ES politikas vei-
dotāji – Eiropas Komisijas viceprezidents Andruss 
Ansips, Somijas transporta un komunikāciju lietu 
ministre Anne Katrīna Bernere un Latvijas Republi-
kas Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Forumā norisināsies augsta līmeņa biznesa un po-
litiskās diskusijas par 5G tehnoloģiju globālo attīs-
tību, ieskaitot to, kā 5G skatījumu pārvērst efek-
tīvos biznesa modeļos un gūt priekšstatu par 5G 
attīstību Eiropā. Kopumā plānotas trīs plenārsēdes 
un trīs tematiskās sekcijas ar īpašu fokusu uz viedo 
pilsētu, mobilitāti un veselības aprūpi (smart city, 
smart mobility, smart healthcare) un vairākas 5G 
tehnoloģiju prezentācijas. Tiks aizvadīta arī iedves-
mojoša saruna “Future of the Car” ar Qualcomm 
ģenerāldirektoru Stīvu Molenkopfu, savukārt ha-
katons jeb tehnoloģiju maratons iekļaus vadošos 
jaunuzņēmumus no Baltijas jūras reģiona.

Plašāka informācija par forumu šeit.

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=7a311c5edc&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=48fe62177b&e=c29645e246
http://www.5GTechritory.com
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Jauniešu garantijas projekts iekļuvis 
konkursa “RegioStars Awards” finālā

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īsteno-
tais ES fondu Jauniešu garantijas projekts iekļuvis 
Eiropas Komisijas konkursa “RegioStars Awards 
2018” finālā. Kopumā no 102 pieteikumiem finālā 
iekļuvis 21 projekts no 20 ES dalībvalstīm un pie-
cām partnervalstīm.

Konkursa ekspertu žūrija VIAA projektu izvirzījusi 
fināla kategorijā “Uzlabota piekļuve sabiedriska-
jiem pakalpojumiem”, kas ir viena no konkursa pie-
cām kategorijām. Tajā Latvijas projekts ir viens no 
pieciem kandidātiem uz galveno balvu un konkurē 
ar projektiem no Portugāles, Čehijas, Polijas, Zvied-
rijas un Dānijas. Ar visiem finālistiem var iepazīties 
konkursa mājaslapā.

Uzvarētājs kļūs zināms īpašā pasākumā, kas no-
risināsies 9. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un 
pilsētu nedēļā. Papildus žūrijas vērtējumam kon-
kursā notiek arī balsojums par Eiropas iedzīvotāju 
izvēles balvu, kas sākās 3. jūlijā, kad visi izvirzītie 
finālisti tikās Strasbūrā, lai saņemtu finālista ser-
tifikātu.

EK mājaslapā sācies Eiropas iedzīvotāju balsojums 
par labāko ES fondu projektu; nobalsojiet arī jūs!

Var pieteikties starptautiskajai mediju 
nometnei

No 7. līdz 12. augustam Kuldīgas novada Pelčos 
norisināsies starptautiskā mediju nometne “Young 
Media Sharks”, kur spējīgākie jaunieši no Baltijas 
nedēļas garumā gūs unikālas zināšanas un praktis-
kas iemaņas mediju jomā. Viens no jaudīgākajiem 
pasniedzējiem būs Somijas YLE TV populārā jaunie-
šu portāla “Kioski” redaktors Anti Hirvonens, kurš 
vadīs meistarklasi jauniešu medija izveidē.

Nometnes dalībnieki varēs praktiski apgūt zināša-
nas spilgtāko Latvijas un ārzemju profesionāļu va-
dībā, uzzināt viņu pieredzi un gūt ieskatu nozares 
aizkulisēs. Īpašajā vakarā ar jauniešiem tiksies Lat-
vijas mediju leģenda – žurnālists Dainis Īvāns.

Pateicoties galvenajiem projekta atbalstītājiem – 
Vācijas Federālajai ārlietu ministrijai un Kuldīgas 
domei –, jauniešiem dalība nometnē būs bez mak-
sas. Tiks nodrošināts arī transports no Rīgas un at-
pakaļ, dzīvošana un ēdināšana nometnes norises 
vietā, kā arī filmēšanas un montāžas tehnika prak-
tiskajiem darbiem.

Pieteikties nometnei var līdz 22. jūlijam projekta 
mājaslapā YoungMediaSharks.eu. Jauniešus izvēr-
tēs pēc radošā uzdevuma un motivācijas vēstules.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/finalists_2018/cat3_fin4
http://youngmediasharks.eu/
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Siena dienas Kaldabruņā

No 10. līdz 14. jūlijam biedrības “Ūdenszīmes” 
skaistajā mājvietā – bijušās Kaldabruņas sākum-
skolas āra teritorijā Jēkabpils novadā – jau vien-
padsmito gadu norisināsies siena skulptūru plenērs 
“Siena dienas”. Šāgada skulptūru un vides objektu 
tēma ir “Zoom. Zum. San”. Plenērā paredzēti divi 
īpašie notikumi: 12. jūlijā – audio–foto ieraksta “Kā 
zāle aug” veidošana un 13. jūlija vakarā – plenēra 
noslēguma pasākums “Sanēšanas festivāls”.

Liliju svētki Vecumniekos

Vecumniekos no 12. līdz 14. jūlijam notiks krāšņie 
Liliju svētki, un jau 13. reizi Vecumnieku pagasts tī-
sies liliju smaržā, piedāvājot iedzīvotājiem daudz-
veidīgu kultūras un izklaides sarīkojumu program-
mu, kas šogad vienojas “Sajūti Vecumniekus!” svēt-
ku motīvā. Triju dienu garumā Vecumniekus varēs 
izzināt, izgaršot un arī izsmaržot, piedaloties foto-
orientēšanās aktivitātēs un tvīda velobraucienā, 
priecājoties par velošovu, apmeklējot mājražotāju 
tirdziņu, izstādes, koncertus, dažādas sportiskas, 
radošas un izklaidējošas aktivitātes un arī floristu 
darbu konkursu.

Ilūkstes novada svētki un tūrisma rallijs

“Laimīgi esam Sēļzemes krastā!” – ar šādu saukli 
no 12. līdz 14. jūlijam tiks svinēti Ilūkstes novada 
svētki. Novada iedzīvotāji un viesi aicināti baudīt 
Intara Busuļa un “Abonementa orķestra” koncertu 
un svētku noslēgumā – tautas mākslas kolektīvu 
koncertu “Saules meitas vedības”. Svētku atmosfē-
ru uzburs arī teatrālie un muzikālie uzvedumi, va-
karēšana skvērā, muzicēšana pie strūklakas, Agape 
jeb baznīcas dārza svētki, radošās darbnīcas un tir-
dziņi. Šajās dienās notiks arī mākslas plenērs, kurā 
piedalīsies mākslinieki no Latvijas un Lietuvas.

https://www.facebook.com/n/?events%2F1703567753029983%2F&ref=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_history=null&aref=1530618625977101&medium=email&mid=57016a1e6e83bG5af34b24735aG57016eb7ceb0dG6b&bcode=2.1530618626.AbypFKQERnu8gKLyfek&n_m=gunta%40lps.lv
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13. jūlijā plkst. 16:30 tiks dots starts jau treša-
jam tūrisma rallijam “Citādais ceļojums”, kas 
ir aizraujošs pasākums ģimenēm, draugiem un 
kolēģiem. “Citādā ceļojuma” maršruts neie-
rastā veidā vedīs cauri Ilūkstes novadam, vero-

ties Sēlijas dabā, iepazīstot arī tās vietas, kas 
ne vienmēr rodamas tūrisma ceļvežos. Piedalī-
ties var ikviens, kura rīcībā ir vieglā automašī-
na, busiņš, motocikls, velosipēds vai jebkurš cits  
transportlīdzeklis.

Smiltenes pilsētas svētki “Manas pēdas 
Smiltenes zemē”

Šogad Smiltenes pilsētas svētki norisināsies no 13. 
līdz 15. jūlijam. Cildinot Smiltenes dabas bagātī-
bas – omulīgo pilsētvidi, gleznainās un zaļās aina-
vas, ko iemīlējuši gan iedzīvotāji, gan viesi, – un 
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu, šogad par 
svētku vadmotīvu izvēlēta zeme – kā pamats zem 
kājām un kā tēvzeme, kas ir pamats mūsu dvēselei. 
Svētku programma ir plaša un daudzveidīga, un pa-
sākumi norisināsies gan Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā un Tautas lietišķās mākslas studijā “Smilte-
ne”, gan Smiltenes novada bibliotēkā un Smiltenes 
ev. lut. baznīcā, gan Jāņukalna estrādē, Smiltenes 
vidusskolas sporta laukumā un Smiltenes sirdī – pie 
Tepera ezera.

Vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls 
Daugavpils cietoksnī

No 13. līdz 15. jūlijam Daugavpils cietoksnī nori-
sināsies IV Starptautiskais vēstures rekonstrukcijas 
klubu festivāls “Dinaburg 1812”, kas veltīts Napole-
ona armijas un Krievijas impērijas karaspēka kaujai 
par Daugavpils (Dinaburgas) cietoksni 1812. gada 
jūlijā. Festivāla apmeklētāji varēs baudīt visdažādā-
kos pasākumus, kas būs interesanti gan bērniem, 
gan pieaugušajiem – sākot ar balli un dueli ampīra 
laikmeta stilā un beidzot ar vēsturiskās kaujas re-
konstrukciju un koncertu.
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14. jūlijs – Jūras svētki

Latvijā tradicionāli jūlija otrajā sestdienā jau ga-
diem tiek svinēti Jūras jeb Zvejnieku svētki. Arī šo-
gad 14. jūlijā tie norisināsies gan Ventspilī, Liepājā, 
Jūrmalciemā, Pāvilostā, Kolkā, Rojā, Lapmežcie-
mā, Carnikavā un Salacgrīvā, gan arī pie iekšējiem 
ūdeņiem – Rēzeknes novada Nagļos sportiskā vei-
dā un Ogres estrādē un Ogres upes krastos.

Foto: Sandra Bērziņa

Puķu draugi tiksies Salaspilī

14. jūlijā Salaspilī notiks tradicionālais dārzkopības 
profesionāļu, amatieru, īsāk sakot, visa skaistā cie-
nītāju salidojums– 41. Latvijas puķu draugu saiets. 
Tā epicentrs atradīsies Nacionālajā botāniskajā dār-
zā, kur satiksies visi “puķu draugi” un viņu draugi, 
notiks Rožu dienas gadatirgus, izdarības bērniem 
un pieaugušajiem un visu nakti arī kārtīgs mūzikas 
festivāls “Kartupeļpalma”.

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls

14. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārais festivāls jau 
trešo reizi aicina ikvienu izbaudīt košo dabas garšu 
visā tās krāšņumā. Tas būs īsts garšu un sajūtu pie-
dzīvojums ikvienam – no košas gadatirgus atmo-
sfēras līdz izsmalcinātām vakariņām zem Zaubes 
ozoliem. Dažādās festivāla zonās katrs spēs atrast 
tieši sev visbaudāmāko – garšu, ainavu, mūziku vai 
sajūtu.

Šogad Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā vēl nebi-

jis pasākums – Lejasezera garšas svētki jeb vakara 
mielasts deviņās kārtās, kur savu meistarību kopīgi 
demonstrēs izcili Amatas novada pavāri, mājražo-
tāji, mednieki un makšķernieki. Sirsnīgi personis-
kas šīs vakariņas padarīs tikšanās ar katras mielasta 
kārtas gatavotājiem un viņu stāsti par izmantota-
jām receptēm, redzējumu par produktu dabīgumu, 
garšu niansēm un viņu personīgo harmoniju ar 
dabu. Īpaši dzirkstošu svētku noskaņu radīs “Jona-
than Restaurant” Inas Poliščenko un Jāņa Viļumova 
sarūpētais pārsteigums.
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Dabas koncertzāle Zosnā

14. jūlijā Zosnā notiks Dabas koncertzāles pasā-
kums, kas šogad veltīts hloroplastam – ļoti nozī-
mīgam augu zaļo šūnu elementam. Šajā vakarā 
hloroplasts Rēzeknes novadu un tā viesus ievedīs 
dzīvības enerģijā, apvienojot ūdens, gaismas un 
augu spēku. Koncerta pirmajā daļā gaidāms 40 mi-
nūšu stāsts par hloroplastu, savukārt otrajā – atpa-
zīstamākās tēmas un skaņdarbi no iepriekšējiem 
gadiem.

Festivāls “Muzykys Skrytuļs” Līksnā

Foto: Edgars Kalniņš

Daugavpils novada Līksnas parkā 14. un 15. jūlijā 

jau septīto reizi notiks latgaliešu mūzikas festivāls 
“Muzykys Skrytuļs”. Tajā paredzēti pieci koncerti, 
kuros uzstāsies mūziķi, kas dziesmas rada un iz-
pilda latgaliski. Festivālā norisināsies arī dažādas 
aktivitātes visai ģimenei – varēs apskatīt gleznotā-
ju apvienības “V.I.V.A.” darbu izstādi un vērot, kā 
mākslinieki darbojas plenērā “Muokslys Skrytuļs”. 
Bērnu pilsētiņā būs gan radošas, gan izklaidējošas 
aktivitātes maziem un lieliem bērniem. Parka teri-
torijā norisināsies tirdziņš, kur varēs ne vien garšīgi 
paēst, bet arī iegādāties kādu amatnieku darināju-
mu vai suvenīrus ar festivāla simboliku. Ļaujoties 
vēstures pieskārienam, būs iespēja izstaigāt un ap-
skatīt sakopto Līksnas muižas parku, kā arī vienkār-
ši baudīt skaisto dabu, latgaliešu valodu un viesmī-
lību Daugavpils novadā.

Sēļu muižas dārza svētkos skanēs 
karaļnama mūzika

14. jūlijā norisināsies Sēļu muižas dārza svētki, kas 
apmeklētājus priecēs jau trešo gadu un ir kļuvu-
ši par Mazsalacas novada tradīciju. Tajos būs gan 
amatnieku un mājražotāju izstāde-tirdziņš, gan tiks 
atklātas vairākas izstādes – sadarbībā ar Valmieras 
muzeju tapusī izstāde “Sprēslenīcas, vārpstiņas, ēr-
kulīši...”, vēsturiskā ekspozīcija “Sēļu muiža un ap-
kārtnes muižas”, gleznotāja Jāņa Kalmītes gleznas 
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no Valmieras muzeja krājuma, novadnieces skolo-
tājas Elgas Hedvigas Raitumas izstāde “Bērnības 
atmiņas”, porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija) 
un flokšu izstāde no puķu audzētāju un selekcio-
nāru Rukšānu dārza. Svētkus ieskandinās Kocēnu 
Kultūras nama pūtēju kvintets, kam vēlāk pievie-
nosies ielu cirka mākslinieki. Dienas gaitā varēs 
pavizināties ar katamarānu muižas dīķī, izmēģināt 

vides atrakcijas bērniem un galda spēles lieliem un 
maziem, satikties ar flokšu bruņinieci Gunu Rukšā-
ni un piedalīties grāmatas “Flokši” prezentācijā un 
vēsturnieces Ingrīdas Zīriņas un mākslinieces Āri-
jas Pakeres prezentācijā par gleznotāju Jāni Kalmīti. 
Vakarā viesus gaida senās mūzikas ansambļa “Mo-
dus Vivendi” koncerts “Anglijas karaļnama mūzika 
Sēļu muižā”.

Dagdā izskanēs Latgales baltkrievu 
veltījums Latvijai simtgadē

Latvijas valsts simtgades svētku vēstījums “Es esmu 
Latvija” izskanēs starptautiskajā baltkrievu dzies-
mu un deju festivālā “Fest 2018”, kas notiks Dag-
das novadā 14. un 15. jūlijā un ko organizē Dag das 
baltkrievu biedrība “Verbica”. Festivāla norises pa-
redzētas divu dienu garumā. Pirmajā dienā notiks 
pagalmu koncerti “Baltkrievu sēta”, festivāla svi-
nīga atklāšana, svētku gājiens un festivāla lielkon-
certs “Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! / “З 
Днём нараджэння, Латвія!”. Otrajā dienā Balt-

krievu sētas aktivitātes norisināsies Ezernieku brīv-
dabas estrādē.

Likteņdārzā būs Sajūtu diena (Ģimenes 
diena)

Jau trešo gadu vasaras vidū Likteņdārzā Koknesē 
norisināsies Sajūtu jeb Ģimenes diena. 14. jūlijā 
lieli un mazi tiek gaidīti uz aizraujošām aktivitā-
tēm: varēs apgūt burbuļu pūšanas prasmes kopā ar 
“Mārtiņa burbuļiem”, iet ekspedīcijā “Izzini Likteņ-
dārzu!”, zīmēt savu Likteņdārza pastmarku, supot 
pa Daugavu, iepazīt disku golfu un vienkārši labi 
pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem.

Ugālē notiks amatierteātru festivāls

14. jūlijā Ugāles pagastā pie vidusskolas notiks 
amatierteātru festivāls “Spēlējam teātri”. Pasāku-

mā piedalīsies kolektīvi no Ventspils novada Ances, 
Ziru, Tārgales, Vārves, Ugāles, Puzes un Užavas pa-
gasta, kā arī viesi no Durbes, Pastendes un Tiņģe-
res, kas visu dienu rādīs brīvdabas izrādes. Festivālā 
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varēs noskatīties dažādu žanru izrādes, savu vērtē-
jumu ieteikumu formā izteiks eksperti Aldis Pom-
mers un Gints Skribāns, notiks skatītāju balsojums 
par labāko izrādi un priekšnesumiem, dekorācijām 
un lomu atveidotājiem. Izrāžu starplaikos uzstāsies 
gan dziedātāji, gan dejotāji, bet vakarā būs zaļum-
balle.

Ventspils novada senioru sporta spēles

15. jūlijā Vārves pagasta Zūrās notiks jau sestās 
Ventspils novada senioru sporta spēles. Šajā pa-
sākumā var piedalīties visi, kas sasnieguši 50 gadu 

vecumu un jūtas sirdī jauni, jo pasākuma galvenā 
būtība ir saturīga laika pavadīšana ar vieglām spor-
tiskām aktivitātēm, kas ir pa spēkam arī astoņdes-
mitgadīgiem senioriem. Dalībniekiem nebūs jāuz-
traucas, vai viņi spēs veikt visus uzdevumus, kas 
nebūs sarežģīti un neprasīs lielu fizisko piepūli, bet 
garantēs jautrību. Sporta spēļu atklāšanā katrai pa-
gasta komandai būs jāpiedalās modes skatē. Pēc 
tam pasākuma dalībniekiem tiks piedāvātas 11 da-
žādas individuālas sportiskas aktivitātes, no kurām 
katrs varēs izvēlēties sešas savām spējām atbilstī-
gākās un interesantākās. Šoreiz visi uzdevumi būs 
saistīti ar mīlestības tēmu, tādēļ paredzēta arī kāzu 
pušķa mešana, salauztās sirds salikšana, Amora 
bultu raidīšana u.c. Būs arī stafete, notiks ārstnie-
ciskās vingrošanas vingrinājumu demonstrējumi 
un muzikāli priekšnesumi.
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