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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

11. jūlijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Vese-
lības un sociālo jautājumu komitejas sēdē piedalī-
jās Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore 
Anita Villeruša, Veselības ministrijas (VM) Projektu 
nodaļas vadītāja Liega Zalcmane un vecākā eksper-

te Kristīne Pavasare. Pašvaldību pārstāvji kopā ar 
nozares profesionālēm apsprieda veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses politikas īstenoša-
nas stratēģisko ietvaru (pieejams šeit) un uzklausī-
ja ieteikumus pašvaldībām veselīga uztura, fiziskās 
aktivitātes, psihiskās veselības, seksuālās un repro-
duktīvās veselības veicināšanai un atkarību izraiso-
šo vielu un procesu izplatības mazināšanai.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://spkc.gov.lv/upload/Veicinataji/vv_ietvars_zinojuma_181217.pdf
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Komitejas sēdē tika skatīts arī Pārresoru koordinā-
cijas centra (PKC) sagatavotais informatīvā ziņoju-
ma projekts par nepieciešamo atbalstu bērniem 
un jauniešiem ar psihiska rakstura un uzvedības 
traucējumiem un apspriesti uzlabojumi starpnoza-
ru sadarbībā, ko papildināja PKC vadītājas vietnie-
ces Rudītes Osvaldes un konsultantes Sigitas Sni-
ķeres komentāri. Par šo tematu izvērtās asas dis-
kusijas, jo PKC būtisku lomu šo jautājumu risināša-
nā paredz pašvaldībām un pašvaldību sociālajiem 
dienestiem, paplašinot funkcijas un uzdevumus. 

Sēdes dalībnieki norādīja, ka svarīgi uzlabot psih
iatru pieejamību un nodrošināt, ka visas iesaistītās 
puses pienācīgi un kvalitatīvi pilda savus tiešos dar-
ba pienākumus un sadarbojas atbilstoši savai pro-
fesionālajai kompetencei.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnē www.lps.
lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai 
saitei. Prezentācijas meklējiet šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Ģerboņu siena – viens no 100 labajiem 
darbiem Latvijai

Ģerboņu siena, kas ir visu pašvaldību dāvinājums 
Latvijai simtgadē un tika atklāta 26. jūnijā Rīgā, re-
ģistrēta kā vides iniciatīva “100 darbi Latvijai”.

Plašāka informācija – šai aktivitātei speciāli izveido-
tajā interneta vietnē šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/262-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-11-julija-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/262-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-11-julija-2018
http://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4190-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-11-julija-2018
http://www.100darbilatvijai.lv/2018/07/10/pasvaldibas-latvijai-simtgade-davina-ipasi-apgleznotu-gerbonu-sienu/
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Grobiņas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme notiks 
3. augustā plkst. 10 Grobiņas no-
vada “Ķīvītēs” (reģionālās atkritu-
mu 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 Zakovics).

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! Reģistrēša-
nās LPIA semināram Grobiņā šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Par Eiropas Savienības kohēzijas politiku 
pēc 2020. gada

2. maijā Eiropas Komisija (EK) publicēja priekšli-
kumu par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu bu-
džetu 2021.–2027. gadam (dokumentu projekti 
šeit). Pēc tam publiskoti arī sekundāro tiesību aktu 
projekti, kas reglamentēs ES budžeta izlietojumu 
(šeit), t. sk. EK tieši administrētajām programmām.

Latvijai un pašvaldībām ļoti būtiska ir kohēzijas po-
litikas nākotne un tai atvēlētais finansējums, par 

kura izlietojumu nacionālās aploksnes ietvaros lem-
šanas tiesības atbilstoši ES regulējumam ir valdībai.

Diemžēl Eiropas Komisija piedāvājusi samazināt 
Latvijai pieejamo finansējumu kohēzijas politikas 
īstenošanai par 13% salīdzinājumā ar pašreizējo 
plānošanas periodu. Pēc LPS domām, tas ir nepie-
ņemami un pretrunā ar Līguma par Eiropas Savie-
nības darbību 174. pantā noteikto:

“Lai veicinātu tās vispārēju harmonisku attīstību, 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS VIEDOKLIS

https://goo.gl/forms/8bmBdPuP2PEsqp1Q2
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
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ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Savienība jo īpaši tiecas mazināt būtiskas dažādu 
reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk 
attīstīto reģionu atpalicību.

Šajā kontekstā īpaša uzmanība ir veltīta lauku ap-
vidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restruk-
turizācija, kā arī reģioniem, kuros ir būtiska vai pa-
stāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar mazu iedzī-
votāju blīvumu, kā arī salas un pārrobežu un kalnu 
reģioni.”

Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pilnībā atvēra 
savas robežas brīvai preču, pakalpojumu un darba-
spēka kustībai, tiesiski paļaujoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 174. pantu.

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā brīvā preču un 
pakalpojumu kustība Latvijā ir rezultējusies patē-
riņa cenu kāpumā, cenas praktiski sasniegušas ES 
attīstītāko valstu līmeni un atsevišķos segmentos 
pat pārsniedz, bet brīvā darbaspēka kustība re-
zultējusies Latvijas būtiskā depopulācijā. Savukārt 
Latvijas kā reģiona attīstības līmenis salīdzinājumā 
ar attīstītākajiem reģioniem joprojām – 14 gadus 
pēc iestāšanās Eiropas Savienībā – ir nepieņema-
mi zems, un tas veicina tālāku valsts un jo īpaši tās 
lauku teritoriju un arī ES ārējās austrumu robežas 
depopulāciju. Tādējādi Eiropas Savienības pamatlī-
gumā noteiktais pienākums – īpaši mazināt visma-
zāk attīstīto reģionu atpalicību – nav ticis pienācīgi 
īstenots. Gadījumā, ja mūsu valstij atvēlētais finan-
sējums netiks palielināts, Latvijas iespējas sasniegt 
ES attīstītāko reģionu dzīves līmeni situācijā, kad 
ir pilnīgi brīva preču, pakalpojumu un darbaspēka 
kustība, būs ierobežotas.

Pašlaik gan ministrijās, gan ES līmenī norit intensī-
vas sarunas par Eiropas Komisijas priekšlikumiem 
jaunajam periodam. EK šobrīd izvirzījusi mērķi jau 
2019. gadā panākt vienošanos starp dalībvalstīm, 
kā arī ar ES Parlamentu, tomēr jāņem vērā, ka 
2019. gada maijā notiks ES Parlamenta vēlēšanas.

LPS ieskatā minimālie pieprasāmie labojumi 
EK priekšlikumos būtu šādi.

• Latvijai ir kardināli vajadzīgs nevis samazināt, bet 
gan palielināt tai pieejamo finansējumu kohēzijas 
politikai, jo, tikai panākot reģionu attīstības būtisku 
līdzsvarojumu Eiropas Savienībā, var turpināt brīvu 

preču un pakalpojumu kustību, pretējā gadījumā 
attīstītāko reģionu ekonomiskajām vienībām tiek 
dotas būtiskas priekšrocības, kā rezultātā Latvijas 
attīstība būs apgrūtināta un vēl straujāk palieli-
nāsies depopulācija. Tāpēc kategoriski nav pieņe-
mams EK piedāvājums samazināt Latvijai pieejamo 
finansējumu par 13% salīdzinājumā ar pašreizējo 
plānošanas periodu. Tāpat nepieņemams ir piedā-
vājums palielināt EK administratīvās izmaksas. LPS 
izprot globālos ES izaicinājumus, tomēr jaunu cen-
tralizēto instrumentu ieviešana nevarētu notikt, ja 
vienlaikus netiek nodrošināts, ka pārskatāmā nā-
kotnē būtiski mazināsies dažādu Eiropas reģionu 
attīstības līmeņi.

• Kohēzijas politikā ir skaidri un viennozīmīgi jāpa-
redz, ka tādiem reģioniem kā Latvija, lai nodroši-
nātu gan Eiropas Komisijas definētos mērķus, gan 
EK uzsvērto vajadzību pēc sinerģijas un integrētas 
attīstības, primāri jānodrošina pamatinfrastruktū-
ra – ceļi un jo īpaši lauku ceļi, jo diemžēl tieši ceļu 
stāvoklis ir šķērslis gan skolēnu, gan strādājošo 
mobilitātei, nemaz nerunājot par kritisko situāciju 
neatliekamās medicīniskās palīdzības un uguns-
dzēsības palīdzības jomā teritorijās, kas kilometru 
ziņā nebūt nav tālu no tuvākajām pilsētām, bet lai-
ka ziņā attālumi kļūst nepārvarami gadījumos, kad 
runa ir par cilvēku dzīvību.

• LPS ieskatā būtu arī jāizvērtē iespējas, ko dotu ES 
statistikas reģionu statusu (sekojot Lietuvas parau-
gam) maiņa, pašreizējos NUTS III reģionus nosakot 
par NUTS II reģioniem. Tādā gadījumā gan Pierīgas, 
Zemgales, Kurzemes, Latgales un Vidzemes reģions 
katrs, gan Latvija kopumā klasificētos lielāka ES 
fondu atbalsta saņemšanai, jo šo reģionu IKP uz ie-
dzīvotāju ir pat mazāks nekā Bulgārijai.

• Depopulācija Latvijā ir sasniegusi kritisku robežu 
(–24%), un LPS ieskatā tieši Eiropas Komisijai būtu 
jāpiedāvā specifiski risinājumi, jo mazapdzīvota un 
nabadzīga ES austrumu robeža ir visas ES problēma 
un drauds drošībai. ES austrumu robežā nav tādu 
dabīgo šķēršļu, kādi ir Vidusjūras reģionā. LPS vērš 
uzmanību uz faktu, ka daudzas Latvijas pagastu te-
ritorijas ir ar mazāku iedzīvotāju blīvumu nekā ES 
ziemeļu reģioni. LPS ieskatā lielāka uzmanība nekā 
Eiropas Savienībā vidēji jāpievērš piektajam mēr-
ķim – iedzīvotājiem tuvāka Eiropa – un trešajam 
mērķim – savienotāka Eiropa. Tāpēc LPS kategoris-
ki neatbalsta 65% ERAF un Kohēzijas fonda ieguldī-
jumu koncentrēšanu tikai divās prioritātēs (1. vie-
da Eiropa un 2. zaļa un no oglekļa brīva Eiropa). 
Pēc LPS domām, lai pēc iespējas drīzāk sasniegtu 
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ES pamatlīgumā noteikto mērķi – mazināt visma-
zāk attīstīto reģionu atpalicību –, šiem reģioniem 
vispār nedrīkstētu noteikt šādus ierobežojumus, 
bet izlemšanas tiesības jāatstāj pašām valstīm, gal-
veno vērību veltot kohēzijas politikas pamatmērķa 
sasniegšanai. Tāpat LPS uzskata, ka būtu jānosaka 
daudz lielāka elastība proporciju maiņā starp fon-
diem. Neparedzot pienākumu lielāko daļu finansē-
juma novirzīt pirmajiem diviem mērķiem, LPS ie-
skatā varētu panākt lielāku Latvijas ieguldījumu ES 
kopīgo mērķu tuvināšanā.

• LPS ir gandarīta, ka Eiropas Komisija atzinusi, ka 
integrētajā plānošanā, kāda tiek veikta pilsētās, 
var sasniegt labākus rezultātus un vismaz 6% arī 
turpmāk tiks novirzīti pilsētu izaugsmei. Vienlaikus 
LPS vērš uzmanību, ka patiesa integrētā plānoša-
na būtu jāīsteno arī pārējā teritorijā: vismaz tikpat 
liels finansējums jānovirza lauku un mazpilsētu iz-
augsmei, kā arī būtisks finansējums jāvelta piejūras 
teritoriju izaugsmei, bet vēl jo īpašāk jāatbalsta te-
ritorijas, kuras saskaras ar ES ārējās austrumu ro-
bežas izaicinājumiem. Turklāt LPS uzskata, ka pēc 
būtības pilsētvides un teritoriālās attīstības jomā 
atbalstāmās darbības ir jāļauj noteikt uz vietas. Vi-
sus apakšmērķus iespējams sasniegt, tikai panākot 
lielāku elastību ES fondu pārdalē starp mērķiem 
un fondiem. LPS cer, ka Eiropas Komisija arī pārē-
jos regulējumos atzīs, ka integrēta vietējā – valsts, 
reģiona vai pašvaldības līmeņa – plānošana dod 
lielāku pievienoto vērtību jebkuram ES fondu iegul-
dījumam, un atteiksies no tādu principu un nosacī-
jumu uzspiešanas, kas arvien vairāk sāk līdzināties 
plānveida ekonomikai. LPS uzsver, ka “viens mēte-
lītis neder visiem”, katra reģiona izaicinājumi ir at-
šķirīgi.

• LPS ieskatā nedrīkstētu samazināt līdzfinansē-
juma likmes (mazāk attīstītiem reģioniem 70% ie-
priekšējo periodu 85% vietā). Tāpat nav atbalstāms 
piedāvājums darbībām virs pieciem miljoniem eiro 
izslēgt no attiecināmajām izmaksām PVN.

• LPS ir nepatīkami pārsteigta par EK piedāvātajiem 
indikatoriem un to svariem “Berlīnes metodē”, 
kurā saskata negodprātīgu attieksmi pret mazāk 
attīstītajiem ES reģioniem, ignorējot teritoriju ar 
augstu depopulācijas problemātiku. Mūsuprāt, nav 
korekti kohēzijas politikas investīciju piešķīrumus, 

kas ir reģionu līmenī, salīdzinājumos atspoguļot kā 
“aid intensity (EUR/head)”, piešķīrumus attiecinot 
nevis uz konkrēta reģiona, bet visas valsts iedzīvo-
tāju skaitu, jo visos gadījumos, kad valstu teritorijās 
ir dažādi reģioni ar dažādu atbalsta intensitāti, šāds 
atspoguļojums rada maldīgu priekšstatu. Visos sa-
līdzinājumos aicinām neaizmirst kohēzijas politikas 
pamatmērķi.

• Latvijas Pašvaldību savienība, izprotot Eiropas 
globālos izaicinājumus gan klimata jautājumos, gan 
imigrācijā uz ES, tomēr nevar akceptēt, ka šie as-
pekti varētu ietekmēt nacionālajām valstīm piešķi-
ramo resursu aprēķinu. Eiropas Savienībai ir būtiski 
ne tikai ārējie izaicinājumi, bet vēl nopietnāki ir iek-
šējie izaicinājumi, kas ir novēršami, tikai un vienīgi 
nodrošinot harmonisku visas ES attīstību, neradot 
ilgstošas būtiskas dažādu reģionu dzīves līmeņa at-
šķirības.

• Apzinoties, ka ES centralizēti īstenojamo finanšu 
mehānismu programmu mērķi, piemēram, nodro-
šināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un 
tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi, veici-
nāt pāreju uz tīru, energoefektīvu un klimatnoturī-
gu mazas oglekļa aprites ekonomiku u.c., ir būtiski 
visas ES ilgtspējīgas attīstības kontekstā, LPS ieska-
tā ir svarīgi mazākām valstīm un mazāk attīstītām 
valstīm šajās finanšu programmās noteikt minimā-
lās kvotas. Tāpat LPS uzskata, ka, lai palīdzētu ma-
zāk attīstītām valstīm veidot spējas piedalīties šādu 
programmu projektos nolūkā sasniegt instrumenta 
mērķus, ir jāatbalsta tehniskās palīdzības projekti.

• LPS iebilst pret Eiropas Komisijas vēlmi uzspiest 
finanšu instrumentu lietojumu dalībvalstīm, it īpaši 
apstākļos, kad par vairāku iepriekšējo plānošanas 
periodu ES līdzekļiem, kas tika novirzīti dažādiem 
finanšu inženierijas instrumentiem, pati EK atskai-
tās ES pilsoņiem, it kā tie būtu līdzekļi, kas izlietoti 
grantu veidā, nesniedzot pārskatu par kopējo pub-
lisko ES līdzekļu apriti un kopējo uzkrājumu. Savu-
kārt tiešo EK pārraudzīto programmu jomā neie-
bilstam pret finanšu inženierijas pielietojumu, ja 
vien no EK tiek pieprasīts nodrošināt atbilstošu šo 
līdzekļu aprites atspoguļošanu.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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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.

LPS NESASKAŅO

Atzinums par informatīvo ziņojumu par oficiālās 
publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināša-
nas funkciju izpildi, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Valsts budžeta finansē-
juma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība pro
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, 
3. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos nr. 634 
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēša-
nas kārtība maršrutu tīklā””, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, 
5. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

12. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS698 – Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības 
likumā”

VSS707 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts palīdzību īres dzīvojamo māju būvniecībai”

VSS708 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 
“Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saim-
nieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzla-
bošanai””

VSS692 – Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomi-

kas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas Fi-
nanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda va-
dības noteikumi”

VSS693 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, 
eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā no-
teiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās iz-
glītības programmas un novērtē valsts augstskolu 
vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglī-
tības iestāžu vadītāju profesionālo darbību””

VSS694 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460327
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460327
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460362
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460362
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460363
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460301
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460301
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460301
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460301
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460322
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p5.pdf


7

VSS689 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 200 
“Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlē-
šanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 

atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju””
VSS705 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Engures novada pašvaldības īpašu-
mā”

Pašvaldības var pievienoties “The 
MAYOR.eu” – Eiropas pašvaldību 
portālam

Platformas “The MAYOR.eu” pamatā ir koncepcija, 
kā palīdzēt labākai saziņai starp ES iedzīvotājiem, 
vietējo varu un Eiropas institūcijām. Tā ir iespēja in-
formēt par labajām praksēm vietējā līmenī, Eiropas 
iedzīvotāju uzmanību fokusējot uz vietējās varas 
darbu, un palīdzēt informācijas apmaiņai starp paš-
valdībām visā Eiropas Savienībā. Platformas uzde-

vums ir arī Eiropas politikas popularizēšana saistībā 
ar reģionu attīstību un ES Mēru pakta īstenošanu, 
sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, Reģionu komite-
ju un Eiropas Parlamentu.

Platforma ir dinamiska, un tai var pievienoties ik-
viena ES pašvaldība, kurai par to ir interese, turklāt 
dalība nav atkarīga no finansiālām saistībām, bet 
tiek dota iespēja kļūt par daļu no vienīgā portāla, 
kas izveidots visas ES pašvaldībām.

6. pielikumā īsa informācija par “The MAYOR.eu” 
sniegtajām iespējām. Sīkāka informācija par portā-
lu un pieteikšanos: šeit. Oficiālais epasts Latvijas 
pašvaldībām: latvia@themayor.eu.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Iespēja izmēģināt savas spējas kā 
ekspertam

Eiropas Padome Eiropas Kultūras ceļu iniciatīvas 
Routes4U projektā aicina pieteikties ekspertus 
šādās nozarēs: dabas un kultūras mantojums, re-
ģionālā attīstība, sabiedrības iesaiste un kohēzija, 
kultūras sadarbība, ilgtspējīgs tūrisms un sabied-
riskās attiecības. Interesentiem jāpiesakās līdz 
15. augustam.

7. pielikumā neliela informācija par Routes4U pro-
jektu. Vairāk informācijas par pieteikšanos un pie-
teikšanās forma atrodama šeit.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460335
http://www.themayor.eu/lv/eiropas-pasvaldibu-portals
mailto:latvia@themayor.eu
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/-/routes4u-second-call-for-experts
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_26_p7.pdf
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Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES 
programmu atbalstītajiem projektiem

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu līdz-
finansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau sa-
ņēmuši vai plāno saņemt atbalstu ES programmās 
“Radošā Eiropa” (2014–2020), “Eiropa pilsoņiem” 
(2014–2020), “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
(2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptau-
tisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības 
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Projektus konkursā var pieteikt juridiskās personas 
(t. sk. biedrības un nodibinājumi), komercsabiedrī-

bas un valsts iestādes, kas kā vadošais vai atbalsta 
partneris jau īsteno projektus minētajās ES atbalsta 
programmās.

Kopējais pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums 
šajā konkursā ir 190 780 eiro, bet vienam projek-
tam vienā kārtā pieejams līdzfinansējums līdz pat 
15 000 eiro. Pieteikumi līdzfinansējuma saņemša-
nai jāiesniedz KM līdz 9. augustam.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs KM izvei-
dota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritē-
rijus: projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notie-
košo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, 
Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta 
mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas un sabied-
rības integrācijas prioritātēm un projekta publici-
tātes plāns.

18. jūlijā plkst. 10 KM telpās Rīgā, Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvārī 14, 4. stāva semināru zālē, no-
tiks informatīvs seminārs projektu iesniegumu ie-
sniedzējiem. Pieteikšanās semināram – pa tālruni 
67330228 vai epastā: Agnese.Rubene@km.gov.lv.

Plašāka informācija par nosacījumiem līdzfinansē-
juma saņemšanai: šeit.

Kuldīgā un Rēzeknē – semināri par ES 
fondu atbalstu praktiskiem pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ar se-
mināriem Kuldīgā un Rēzeknē turpina semināru 
ciklu par zinātniskajām institūcijām un komersan-
tiem pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) atbalstu praktiskiem pētījumiem.

Izsludinot projektu atlasi par ES fondu atbalstu 
praktiskiem pētījumiem šīs programmas 2. kārtā, 
semināru ciklu CFLA sāka jūnijā ar semināru Rīgā. 
Interesentiem Kurzemes reģionā seminārs no-
tiks 25. jūlijā Kuldīgā, savukārt Latgales reģionā – 
31. jūlijā Rēzeknē. Augustā paredzēts organizēt arī 
atkārtotu semināru Rīgā.

Semināros tiks sniegta projektu iesniegumu saga-
tavošanā noderīga informācija, kā arī atbildes uz 
projektu iesniedzēju jautājumiem. Informācija par 
semināru norises vietu, darba kārtība un pieteikša-
nās to apmeklējumam – CFLA vietnes sadaļā “Pa-
sākumi”.

Projektu iesniegumi tiek pieņemti līdz 3. septem-
brim.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi 
pieejami Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra 
noteikumos nr. 34.

mailto:Agnese.Rubene@km.gov.lv
https://goo.gl/tc6cD2
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://likumi.lv/ta/id/279475-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-latvijas-zinatnisko-instituciju#p45&pd=1
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Jaunieši var pieteikties EP Vietējo 
un reģionālo pašvaldību kongresa 
plenārsēdēm 2019. gadā

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongress vēlas turpināt iniciatīvu “Atjaunojošā 
politika” un aicina jauniešu delegācijas piedalīties 
kongresa plenārsēdē, kas norisināsies 2019. gada 
2.–4. aprīlī un 29.–31. oktobrī Strasbūrā.

Jauniešiem, kuri ieinteresēti nākamgad piedalīties 
kongresa plenārsēdē, līdz 17. septembrim jāaizpil-
da pieteikuma anketa.

Kongresa birojs izvēlēsies pa vienam jaunietim no 
katras dalībvalsts. Izvēlēto jauniešu uzdevums būs 
aktīvi piedalīties divās kongresa plenārsēdēs un 
pēc atgriešanās mājās ieviest projektu pēc kongre-
sa iniciatīvas “Atjaunojošā politika”. Jauniešu ceļa 
un uzturēšanās izdevumus segs kongress.

Plašāka informācija, prasības pretendentiem un 
pieteikuma forma pieejama šeit.

Starptautiskā mediju nometne Kuldīgas 
novadā

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 
novadīs 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 galvenajam projekta atbalstītājam – Vā-
cijas Federālajai ārlietu ministrijai – un Kuldīgas do-
mei, jauniešiem dalība nometnē būs bez maksas. 
Tiks nodrošināts arī transports no Rīgas un atpakaļ, 
dzīvošana un ēdināšana nometnes norises vietā, kā 
arī filmēšanas un montāžas tehnika praktiskajiem 
darbiem.

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

https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b
http://youngmediasharks.eu/
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Izglītojoša un interaktīva spēle bērniem 
un jauniešiem “Hei, mosties!”

Bērni un jaunieši diemžēl joprojām saskaras ar aug-
stu vardarbības līmeni. Tāpēc Eiropas Sociālā fon-
da projektā “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem 
ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem 
un vardarbību ģimenē” izveidota spēle “Hei, mos-
ties!”. Tās mērķis ir veicināt bērnu, kā arī plašākas 
sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, palī-
dzēt atpazīt to un informēt par iespējamo rīcību 
vardarbības gadījumā.

Spēle draudzīgā veidā izglīto bērnu jautājumos, 
kas saistīti ar viņa emocionālo un fizisko drošību 
ģimenē. Caur ikdienišķām situācijām spēlētājs var 
attīstīt prasmi atpazīt ģimenes locekļu fiziskās vai 
emocionālās vardarbības pazīmes, kā arī iegūt in-
formāciju, kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības.

Spēles darbība notiek izdomātā vidē, kas pielāgota 
mūsdienu apstākļiem, tās galvenie varoņi ir pusau-
dži, kuru tēli ir līdzīgi ežiem. Spēlē ir iepriekš defi-
nētas situācijas un secīgas darbības katrai spēlētāja 
izvēlētajai rīcībai spēles gaitā, un tā ļauj nonākt līdz 
konkrētam situācijas risinājumam, kas var būt gan 
pozitīvs, gan negatīvs – atkarībā no spēlētāja izvē-
lētās stratēģijas. Spēlētājam ir iespēja izspēlēt da-
žādas lomas, pastāvīgi analizēt situāciju, mācīties 
identificēt vardarbības pazīmes un riska faktorus, 
iegūt izglītojošu informāciju un padomus, meklēt 
risinājumus un piesaistīt resursus vardarbības no-
vēršanai un attīstīt kādas noteiktas prasmes un ie-
maņas.

Spēle izvietota Google Play un Apple Store lietotņu 
veikalos, kā arī VBTAI vietnē šeit.

Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrs aicina 
uz dārza svētkiem

Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Rīga” 

jeb Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrs aicina brīv-
prātīgā darba veicējus, bērnu aprūpes centra at-
balstītājus, adoptētājus, aizbildņus, audžuģimenes, 
viesģimenes, Rīgas un īpaši Pārdaugavas iedzīvotā-
jus uz dārza svētkiem. Tie notiks piektdien, 20. jūli-
jā, plkst. 17 Kapseļu ielā 31.

Viesus gaidīs VSAC “Rīga” filiāļu “Rīga”, “Pļavnieki”, 
“Teika”, “Baldone” bērni un darbinieki. Pasākuma 
dalībnieki brīvā atmosfērā varēs iepazīties ar bēr-
niem, mazināt aizspriedumus par to, kas ir bērns ar 
invaliditāti, un apzināt veidus, kā palīdzēt bērniem, 
tā radot pozitīvu pienesumu gan bērnu, gan savā 
dzīvē. Bērniem koncertu sniegs ģitārists un kompo-
nists Ivars Štubis.

http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/mosties/
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Operas dienas Jēkabpilī – jau septīto gadu

Operas dienas Jēkabpilī šogad norisināsies jau sep-
tīto gadu. Nemainīgi tās notiks jūlija vidū – no 17. 
līdz 22. jūlijam. Operas dienu kulminācija būs Bal-
tijas valstu operas solistu galā koncerts “Baltijas 
akords”.

17. jūlijā plkst. 18 Jēkabpils Tautas namā, atklājot 
Operas dienas Jēkabpilī, uzstāsies kvartets “Latvi-
an Sound Quartet”.

Kopš pirmsākumiem Operas dienas Jēkabpilī tiek 
ievadītas ar sakrālās mūzikas koncertu. Šogad sak-

rālās mūzikas koncerts “No latviešu kamermūzikas 
klasikas līdz spāņu un itāļu skaistākajām melodi-
jām” notiks 19. jūlijā plkst. 18 Jēkabpils Sv. Miķeļa 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Atzīmējot Baltijas valstu simtgadi, 21. jūlijā plkst. 19 
Krustpils Kultūras namā norisināsies Baltijas valstu 
operas solistu galā koncerts “Baltijas akords”, kurā 
dzirdēsim izcilus Latvijas māksliniekus un arī divus 
izcilus operas solistus no kaimiņvalstīm.

22. jūlijā plkst. 17 Krustpils Kultūras namā mazie 
skatītāji aicināti uz muzikālo izrādi “Mazais ga-
niņš”.
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Festivāls “Dzīres Kuldīgā 2018”

Ceturtdien, 19. jūlijā, sāksies Kuldīgas pilsētas fes-
tivāls “Dzīres Kuldīgā”, kas jau 23. reizi Kuldīgā pul-
cēs tūkstošiem apmeklētāju. Par svētku vadmotīvu 
šogad izvēlēts taurenis, kas simbolizē vieglumu, un 
rīkotāji aicina uz svētkiem doties priecīgā noskaņo-
jumā un baudīt sarūpētos daudzveidīgos pasāku-
mus.

Kā īpašs veltījums Latvijas valsts simtgadei sadarbī-
bā ar komponistu un diriģentu Juri Vaivodu, Dailes 
teātra aktieriem, “Mirage Jazz Orchestra” un solis-
tiem Mariju Naumovu, Normundu Rutuli un Laimi 
Rācenāju tapis koncertuzvedums “Liksim grīdai 
putēt”, kas izskanēs piektdienas, 20. jūlija, vakarā 
Kuldīgas estrādē.

Ikviens var piedalīties leģendārajos Alekšupītes pa-
sākumos – Alekšupītes karnevālā un skrējienā, 
vienlaikus atrādoties plašajai publikai, atveldzējoties 
ūdenī un sacenšoties par vērtīgajām balvām. Tāpat 
visi aicināti iesaistīties superatrakcijā “Zelta ikrs”, 
kuras dalībnieki kļūst par svētku atbalstītājiem, jo 
visi iegūtie līdzekļi tiek izlietoti svētku rīkošanai.

Arī svētku gājiens bez iedzīvotāju aktivitātes nav 
iedomājams, laipni aicināti tajā piedalīties, liekot 
lietā izdomu un jaunradi. Kamēr vietējie cilvēki 
būs aizņemti ar gatavošanos gājienam, plkst. 19 
Sv. Katrīnas baznīcā ar mūzikas programmu vēlā 
vakarā “Aiz” viesosies pazīstamais komponists Jā-
nis Lūsēns ar kolēģiem.

Vēl viens leģendārs “Dzīru” pasākums – olu kari, 

kas notiks svētdien. Azartiskākie svētku dalībnieki 
īpaši aicināti mēģināt pārspēt olu karu rekordu – 
38 metrus –, sacenšoties par ļoti interesantām bal-
vām. Pirms olu kariem būs iespējams vērot Andra 
Grinfelda ekstrēmo motošovu: Baltijas nopelniem 
bagātākais mototriāla braucējs gatavs pirmoreiz ie-
pazīstināt “Dzīru” publiku ar savu motošovu.

Svētku programmā atrodami daudzi ģimenēm ar 
bērniem domāti pasākumi. Sestdien 1905. gada 
parkā viesosies izmēģinājumu poligons “Labora-
torium Goldingensis”, kas svētku pastāvīgajiem 
apmeklētājiem jau labi pazīstams ar bagātīgo eks
perimentu piedāvājumu. Tepat “Foto detektīvs” 
palīdzēs pārbaudīt zināšanas medijpratībā, darbo-
sies skanošā darbnīca, trušu sēta un TELE2 Gudrā 
māja. Savukārt pagalmā pie Kalna ielas 19 bērni va-
rēs ielūkoties omīšu un opīšu bērnības pasaulē, lai 
saprastu, kā bērni izklaidējās un pavadīja laiku tad, 
kad vēl nebija mūsdienās tik pierasto viedierīču un 
interneta. Svētdienas rītam šogad sarūpēta putu 
ballīte visai ģimenei, kas notiks 1905. gada parkā.

Pirmoreiz “Dzīrēs” iekļauts vecā rātsnama seno 
amatu placis. Tam uzrunāti dažādu amatu meista-
ri: mālotāja, ādas māksliniece, kalējs, audēji, kokļu 
meistari un citu amatu pratēji, kuri svētku viesiem 
gatavi ne tikai pārdot savus ražojumus, bet arī ierā-
dīt amata prasmes.

Ar izvērstu Kuldīgas pilsētas festivāla “Dzīres Kul-
dīgā” programmu, kā arī citu noderīgu informāciju 
var iepazīties vietnē www.kuldiga.lv. Īpašajā “Dzī-
ru” sadaļā (šeit) atrodama svētku programma PDF 
formātā – ērtākai apskatei un izdrukāšanai.

http://www.kuldiga.lv
http://kuldiga.lv/lv/kultura/dzires-kuldiga
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Dullo dauku festivāls Popē

20.–22. jūlijā Ventspils novada Popē notiks Dullo 

dauku festivāls VĀRTI – pasākums, kurā satiekas 
cilvēks, vieta un laiks.

Šogad festivālā varēs piedzīvot komponista un 
saksofonista Arta Gāgas skaņdarba “Muzikālās im-
presijas. Zīmējumi debesīs” atdzimšanu, Maijas 
Kalniņas grāmatas “Adrese – tepat blakus” atvēr-
šanas svētkus un Liepājas teātra aktieru koncertu, 
postfolkloras grupas “Zari” skanējumu senajā Po-
pes pilskalnā, kā arī daudzbalsīgu un plašu Latvijas 
dziesminieku programmu.

Treju vasaru garumā Dullo dauku festivāls VĀRTI 
izaudzis līdz notikumam, kas apmeklētājiem piedā-
vā plašu kultūras programmu gleznainā un skaistā 
vietā – Popē. Šā notikuma mērķis ir aicināt ļaudis 
ļauties atstāt savas ikdienas rūpes un kurpes pļavas 
malā, būt daļai no “domāšanas saullēkta”.

Plašāk: www.dziesminiekuvarti.lv; www.facebook.
com/dziesminiekuvarti.

Balvu novada Gaismas svētki

20. un 21. jūlijā Balvos tiks svinēti Balvu novada 
Gaismas svētki. Tiem gatavošanās sākās ar radošo 
ideju akciju “KĀP – NES” Balvu pilsētas un novada 
iedzīvotājiem, aicinot visus vienoties kopīgam dar-
bam – izpušķot svētku simbolu, kāpnes, un izvietot 
pie savas mājas, uzņēmuma vai iestādes, tādējādi 
veidojot saikni starp zemi un debesīm, pietuvojo-
ties Gaismai.

Paši svētki sāksies 20. jūlija vakarā ar “Gaismas 
meklēšanu” Balvu pilsētas parkā, kas būs nakts 
orientēšanās ar velosipēdiem, tajā pašā laikā pie 
Balvu ezera būs elektroniskās mūzikas deju nakts 
“Naac un tusee” un nakts velošovs, bet parkā tiks 
iedegts gaismas objekts.

21. jūlija rīts sāksies ar “Gaismu dvēselei” – svētku 
dievkalpojumu Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcā –, pēc kura būs pasākums Balvu no-

vada piecgadniekiem, proti, Bērnības svētki ar te-
atralizētu gājienu, ziepju burbuļu šovu un burbuļu 
darbnīcu Lāča dārzā.

Ap pusdienlaiku Balvu pilsētas parkā sāks rosīties 
tirgotāji un Balvu novada mājražotāji un amatnieki, 
kā arī izsolē varēs iegādāties Balvu novada māksli-
nieku veidotus mākslas darbus.

Tikmēr Balvu pilsētas estrādē būs joku plēšana lat-
viskā garā kopā ar Liepājas teātra aktrišu folkloras 
kopu “Atštaukas” un postfolkloras grupu “Rikši” 
koncertā “Lustīgā ziņģu un danču andele”, kam se-
kos senioru kolektīvu koncerts, bet pēc tā varēs no-
baudīt “Gaismas garšu” – īpašu svētku zupu.

Balvu novada Gaismas svētki noslēgsies ar muzikā-
lo vakaru “Gaismas dzirkstis” Balvu pilsētas estrā-
dē, kur uzstāsies Balvu novada pašvaldības sadrau-
dzības pilsētu mākslinieki un brīvdabas koncertšo-
vā priecēs Latvijā pazīstami aktieri un dziedātāji.

http://www.dziesminiekuvarti.lv
http://www.facebook.com/dziesminiekuvarti
http://www.facebook.com/dziesminiekuvarti
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Rēzeknes novada dienas 2018 – Ančupānu 
ielejā un Lūznavā

Rēzeknes novada svētki šogad tiks svinēti divas die-
nas un divās vietās.

21. jūlijā no plkst. 12 līdz nākamās dienas rītam 
Ančupānu ielejā (kartodromā) ikviens novada ie-
dzīvotājs un arī viesi tiek aicināti piedalīties Rēzek-
nes novada dienā, kas ir izzinošām un sportiskām 
aktivitātēm piesātināti svētki. Programmā iekļauts 
gan strītbols, orientēšanās labirints, piedzīvojumu 
taka, mazuļu rāpošanas sacensības, sievu nešana 
kalnā un Rēzeknes novada stiprākā lauku vīra no-
skaidrošana, gan mājražotāju un amatnieku dari-
nājumu tirdziņš un garšu svētki “Latgolys cymuss”, 
gan koncerts “Sovā saimē, sovā nūvodā” ar svētku 

uzrunām, ārvalstu sadraudzības delegāciju pre-
zentācijām, Rēzeknes novada ģimeņu konkursa 
uzvarētāju godināšanu un novada māksliniecis-
ko kolektīvu priekšnesumiem un svētku koncerts, 
kurā uzstāsies “Tautumeitas”, “Bermudu divstūris”, 
“Dakota”, Juris Kaukulis un “Jauno Jāņu orķestris”, 
“Latgalīšu reps”, “The Beatles Tribute” un “Cover’s 
Crew”.

Nākamajā dienā, 22. jūlijā, Lūznavas muižā notiks 
jau trešais Mākslas pikniks – mākslu un garšu festi-
vāls, kurā vienuviet aicināti pulcēties mākslas bau-
dītāji, sajūtu gardēži un īpašo mirkļu kolekcionāri, 
lai ar mūzikas, mākslas, dejas, garšu un citām bau-
dām piedzīvotu mākslas radīšanas brīdi. Par ska-
nīgajām baudām rūpēsies “Pērkons”, “Bez PVN”, 
“Rahu The Fool”, “Žvūrgzdyni”, Evilenas Protekto-
res džeza kvartets, “Tangoriginales”, “Baltic Guitar 
Quartet” no Lietuvas, Silvers Seps no Igaunijas un 
citi. Muzikālo garšu programma mīsies ar citām 
baudām: būs skatāmas laikmetīgās dejas, cirka un 
leļļu izrādes lieliem un maziem, vērojama māk slas 
plenēra norise un iespēja pašiem radīt mākslas 
darbus, keramikas cepļa kurināšana un izņemšana, 
kino, žonglēšanas, lielie burbuļi, mākslas un ēdienu 
meistarklases, mirkļa restorāns un citas norises.

Melleņu lasīšanas čempionāts 
Jūrmalciemā

Sestdien, 21. jūlijā, plkst. 9 Jūrmalciema kāpās no-
tiks piektais melleņu lasīšanas čempionāts. Ogu 
lasīšanai atvēlētas trīs stundas, un ogas būs jāvāc 
līdzpaņemtos traukos ar rokām, neizmantojot pa-
līgierīces. Salasītās ogas pēc svēršanas katrs varēs 
vest uz savām mājām.

Čaklākie ogotāji tiks pie balvām, sveiks arī uzvarē-
tājus nominācijās “Ašākais ogotājs”, “Interesantā-
kais apģērbs”, “Ātrākais melleņu ēdājs”, “Radošā-
kais trauka noformējums”. Ir padomāts arī par to, 
lai lasītājiem pietiktu spēka.

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 18. jūlijam pa tālruni 
28361268.
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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

Sacensības “Peldam Vilgālē” 21. jūlijā plkst. 14 Kuldīgas novada Kurmāles pa-
gasta Vilgāles ezerā notiks tradicionālās peldēšanas 
sacensības atklātā ūdenī “Peldam Vilgālē”. Tajās ai-
cināti piedalīties visi peldēšanas entuziasti.

Sacensības norisināsies divās klasēs – tautas klasē 
(80 m, 400 m) un sporta klasē (2,5 km). Distanci 
dalībnieks drīkst veikt jebkurā peldēšanas stilā un 
tērpā, bet palīglīdzekļus izmantot nav atļauts.

Sacensību organizatori aicina sacensībām pieteik-
ties līdz 20. jūlijam, nosūtot uz epasta adresi ine-
te.megne@kuldiga.lv dalībnieka vārdu un uzvārdu, 
novadu un vecumu. Ar sacensību nolikumu var ie-
pazīties šeit.

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/
mailto:inete.megne@kuldiga.lv
mailto:inete.megne@kuldiga.lv
http://www.kuldiga.lv

