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Šonedēļ un turpmāk
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LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Novadu un pilsētu vēstis

Sveicam 118 pašvaldību priekšsēdētājus!

Deviņās republikas pilsētās un 109 novados jau ie-
vēlēti domju priekšsēdētāji, kuri vadīs pašvaldības 
turpmākos četrus gadus. Vienīgais izņēmums ir Ķe-
kavas novads, kur 22. jūlijā notiks atkārtota balso-
šana iecirknī nr. 785.

No 118 priekšsēdētājiem 31 domes priekšsēdētājs 
amatā ievēlēts pirmo reizi, pārējie – atkārtoti.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sveic gan visus 

“vecbiedrus”, gan jaunievēlētos priekšsēdētājus: 
Ingūnu Barkeviču (Aglonas novads), Leonu Līdu-
mu (Aizkraukles novads), Juri Grasmani (Aizputes 
novads), Viju Dzeni (Aknīstes novads), Daci Vil-
ni (Alojas novads), Daigu Kalniņu (Alsungas no-
vads), Arturu Dukuli (Alūksnes novads), Elitu Eglī-
ti (Amatas novads), Astrīdu Harju (Apes novads), 
Gintu Kaminski (Auces novads), Māri Sprindžuku 
(Ādažu novads), Andreju Enci (Babītes novads), 
Andreju Požarnovu (Baldones novads), Sarmīti 
Tabori (Baltinavas novads), Aigaru Pušpuru (Balvu 
novads), Raiti Ābelnieku (Bauskas novads), Māri 
Zvirbuli (Beverīnas novads), Solvitu Dūklavu (Bro-
cēnu novads), Guntaru Štrombergu (Burtnieku 
novads), Daigu Jurēvicu (Carnikavas novads), Vilni 
Špatu (Cesvaines novads), Jāni Rozenbergu (Cēsu 
novads), Juri Dombrovski (Ciblas novads), Aivaru 
Trūli (Dagdas novads), Andreju Elksniņu (Daugav-
pils pilsēta), Janīnu Jalinsku (Daugavpils novads), 
Andreju Spridzānu (Dobeles novads), Aldi Feltu 
(Dundagas novads), Ojāru Petrēvicu (Durbes no-
vads), Gundaru Važu (Engures novads), Guntaru 
Velci (Ērgļu novads), Mārtiņu Gunāru Bauzi-Krasti-
ņu (Garkalnes novads), Aivaru Priedolu (Grobiņas 
novads), Andri Vējiņu (Gulbenes novads), Aivaru 

AKTUALITĀTES



2

Mačeku (Iecavas novads), Induli Trapiņu (Ikšķiles 
novads), Stefanu Rāznu (Ilūkstes novads), Aivaru 
Nalivaiko (Inčukalna novads), Gunti Libeku (Jaun-
jelgavas novads), Laimi Šāvēju (Jaunpiebalgas 
novads), Ligitu Ginteri (Jaunpils novads), Andri 
Rāviņu (Jelgavas pilsēta), Ziedoni Cauni (Jelgavas 
novads), Raivi Ragaini (Jēkabpils pilsēta), Aivaru 
Vanagu (Jēkabpils novads), Gati Truksni (Jūrma-
la), Ingu Priedi (Kandavas novads), Ināru Silicku 
(Kārsavas novads), Jāni Olmani (Kocēnu novads), 
Daini Vingri (Kokneses novads), Gunāru Upenieku 
(Krāslavas novads), Linardu Kumski (Krimuldas no-
vads), Kārli Pabērzu (Krustpils novads), Ingu Bēr-
ziņu (Kuldīgas novads), Ilmāru Zemnieku (Ķeguma 
novads), Santu Ločmeli (Lielvārdes novads), Uldi 
Sesku (Liepāja), Didzi Zemmeru (Limbažu novads), 
Aināru Šteinu (Līgatnes novads), Andri Vaivodu 
(Līvānu novads), Tāli Salenieku (Lubānas novads), 
Edgaru Mekšu (Ludzas novads), Agri Lungeviču 
(Madonas novads), Hariju Rokpelni (Mazsalacas 
novads), Solvitu Strausu (Mālpils novads), Mārtiņu 
Bojāru (Mārupes novads), Jāni Budreiku (Mērsra-
ga novads), Jāni Zumentu (Naukšēnu novads), Ar-
vīdu Kviesi (Neretas novads), Agri Petermani (Nī-
cas novads), Egīlu Helmani (Ogres novads), Andri 
Bergu (Olaines novads), Daini Liepiņu (Ozolnieku 
novads), Hardiju Ventu (Pārgaujas novads), Uldi 
Kristapsonu (Pāvilostas novads), Aigaru Luksu 
(Pļaviņu novads), Marutu Plivdu (Preiļu novads), 

Viju Jablonsku (Priekules novads), Elīnu Stapulo-
ni (Priekuļu novads), Eviju Zurģi (Raunas novads), 
Aleksandru Bartaševiču (Rēzeknes pilsēta), Mon-
vīdu Švarcu (Rēzeknes novads), Pēteri Rožinski 
(Riebiņu novads), Nilu Ušakovu (Rīga), Evu Kārkli-
ņu (Rojas novads), Zigurdu Blauu (Ropažu novads), 
Jāni Veitu (Rucavas novads), Sandru Kapteini (Ru-
gāju novads), Aivaru Okmani (Rundāles novads), 
Gunti Gladkinu (Rūjienas novads), Irēnu Sproģi 
(Salas novads), Dagni Straubergu (Salacgrīvas no-
vads), Raimondu Čudaru (Salaspils novads), Reini 
Doniņu (Saldus novads), Ervīnu Grāvīti (Saulkrastu 
novads), Gunti Liepiņu (Sējas novads), Uģi Mitre-
vicu (Siguldas novads), Andri Zālīti (Skrīveru no-
vads), Loretu Robežnieci (Skrundas novads), Gintu 
Kukaini (Smiltenes novads), Vitu Paulāni (Stopiņu 
novads), Jāni Pētersonu (Strenču novads), Edga-
ru Zelderi (Talsu novads), Daci Reiniku (Tērvetes 
novads), Ēriku Lukmanu (Tukuma novads), Vis-
valdi Jansonu (Vaiņodes novads), Ventu Arman-
du Krauk li (Valkas novads), Jāni Baiku (Valmiera), 
Māri Justu (Varakļānu novads), Anitu Brakovsku 
(Vārkavas novads), Ellu Frīdvaldi-Andersoni (Vec-
piebalgas novads), Gunti Kalniņu (Vecumnieku no-
vads), Aivaru Lembergu (Ventspils pilsēta), Aivaru 
Mucenieku (Ventspils novads), Alfonu Žuku (Viesī-
tes novads), Sergeju Maksimovu (Viļakas novads), 
Jekaterinu Ivanovu (Viļānu novads) un Oļegu Aga-
fonovu (Zilupes novads).

LPS priekšsēdis CLRAE Monitoringa 
komitejas sēdē Ukrainā

27. jūnijā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pieda-
lījās Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresa (CLRAE) Monitoringa komitejas sēdē 
Harkivā (Ukrainā).

Sanāksmes laikā tika izskatīti ziņojumi par vietējo 
demokrātiju Šveicē, Serbijā, Itālijā un Beļģijā, par 
vēlēšanu gaitu Somijā un Armēnijā, kā arī par dažā-
diem pārkāpumiem saistībā ar Eiropas Vietējo paš-
valdību hartu atsevišķās valstīs (Polijā, Moldovā, 
Itālijā, Turcijā un Gruzijā). Kongress ir arī izstrādājis 
cilvēktiesību rokasgrāmatu vietējā un reģionālā lī-
menī.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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Videokonference par izmaiņām 
invaliditātes un darbspēju noteikšanas 
sistēmā

30. jūnijā Pašvaldību savienībā notika videokon-
ference, kurā Labklājības ministrijas (LM) Sociālās 
iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna 

Celmiņa iepazīstināja ar ministrijas priekšlikumiem 
izmaiņām invaliditātes un atlikušo darbspēju no-
teikšanas sistēmā.

LM priekšlikumi vērsti galvenokārt uz darbspējas 
vecuma personām, kurām funkcionālu ierobežo-
jumu dēļ ir traucētas darbspējas. Ministrija veikusi 
situācijas analīzi, un notiek darbs pie jaunu atbal-
sta pakalpojumu apzināšanas. Paredzētās izmaiņas 
neskar bērnus un personas, kurām invaliditāte no-
teikta uz mūžu. Plānotās izmaiņas ir šādas: invali-
ditātes pensiju pārveidot par darbspēju pensiju; 
noteikt atlikušās darbspējas; nodrošināt plašu no-
darbinātību veicinošo pakalpojumu klāstu; nodro-
šināt labvēlīgu regulējumu uzņēmējiem cilvēku ar 
invaliditāti nodarbināšanai.

Videoieraksts pieejams LPS mājaslapā www.lps.lv, 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – videoarhīvs”.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Satversmes tiesa atceļ normu par skolēnu 
minimālo skaitu vidusskolas klasēs

Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka minimālo 
izglītojamo skaitu novada izglītības iestādes 10. kla-
sē vai vidusskolā kopumā, neatbilst Satversmei, jo 
valdībai nebija pilnvarojuma lemt par šo jautājumu – 
spriedumā secinājusi Satversmes tiesa. Tādējādi šī 
norma ir spēkā neesoša no tās pieņemšanas brīža.

Satversmes tiesa 29. jūnijā pieņēma spriedu-
mu lietā nr. 2016-23-03 “Par Ministru kabineta 
2015. gada 13. oktobra noteikumu nr. 591 “Kārtība, 
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības gru-
pās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo 
klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Re-
publikas Satversmes 1. pantam”. Lieta bija ierosi-
nāta pēc Jaunjelgavas novada domes pieteikuma, 
kuras padotībā ir Jaunjelgavas vidusskola, kas ir no-
vadā vienīgā izglītības iestāde, kurā var iegūt vispā-
rīgo vidējo izglītību.

Sprieduma teksts pieejams Satversmes tiesas mā-
jaslapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/
uploads/2016/10/2016-23-03_Spriedums.pdf.

http://www.lps.lv
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/10/2016-23-03_Spriedums.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/10/2016-23-03_Spriedums.pdf
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Grozījumi Sporta likumā un Biedrību un 
nodibinājumu likumā

22. jūnijā Saeimā tika pieņemti grozījumi Sporta 
likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā, kas 
stājās spēkā 1. jūlijā.

Grozījumi Sporta likumā paredz, ka par sporta klu-
ba vai sporta federācijas biedru var būt arī sporta 
izglītības iestāde, kurai nav juridiskas personas sta-
tusa, ja ir attiecīgs dibinātāja pilnvarojums. Valsts 
sporta izglītības iestādei pilnvarojumu izdod Mi-
nistru kabinets, bet pašvaldības dibinātai sporta 
izglītības iestādei – pašvaldības dome. Grozījumi 
Sporta likumā paredz arī pārejas regulējumu, kurā 
noteikts, ka sporta izglītības iestādes, kuras līdz li-
kuma spēkā stāšanās brīdim ir jau sporta klubu vai 
sporta federāciju biedri, saglabā savu statusu, izņe-
mot, ja dibinātājs atsauc sporta izglītības iestādes 
dalību sporta klubā vai sporta federācijā. Savukārt 
grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā paredz, 
ka sporta izglītības iestādes var būt sporta izglītības 
iestādes Sporta likuma izpratnē. Tāpat Biedrību un 
nodibinājumu likumā ir noteikts, ka sporta izglītības 
iestādēm pēc analoģijas tiek piemērotas normas, 
kas regulē biedru-juridisku personu dalību biedrībā.

Līdz šim Sporta likums noteica, ka federāciju biedri 
varēja būt tikai juridiskas personas, kuru darbība 

saistīta ar noteiktu sporta veidu vai darbības jomu, 
kuras mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecī-
gajā sporta veidā vai darbības jomā, kā arī pārstā-
vēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajās 
starptautiskajās sporta organizācijās. 2017. gada 
30. janvārī LPS ar vēstuli nr. 1120163294/A2040 
pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierosi-
nājuma aicināja pašvaldības izvērtēt nepieciešamī-
bu būt par biedriem atzītajās sporta federācijās un 
pieņemt lēmumus, ka dalībnieks sporta federācijās 
ir pašvaldība, bet sporta izglītības iestāde pilnva-
rota pārstāvēt pašvaldības intereses attiecīgajā fe-
derācijā, par to informējot attiecīgās atzītās sporta 
federācijas. Saistībā ar šo IZM sagatavos un izsūtīs 
apkārtrakstu ar grozījumu skaidrojumu. Ja pašval-
dības vēl nav pieņēmušas lēmumu atbilstoši LPS 
janvāra vēstulei, tad to dibinātās sporta izglītības 
iestādes būs attiecīgo sporta klubu vai sporta fe-
derāciju biedri ar visām biedra tiesībām. Gadījumā, 
ja pašvaldība būs lēmusi par to, ka dalībnieks bied-
rībā ir pašvaldība un tās dibinātā sporta izglītības 
iestāde ir pilnvarota pārstāvēt pašvaldības intere-
ses attiecīgajā federācijā, atbilstoši Sporta likumam 
sporta izglītības iestāde varēs būt par biedru attie-
cīgajā sporta federācijā vai sporta klubā, bet pie-
ņemtais lēmums būs uzskatāms par pilnvarojumu.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 4. jūlijā plkst. 10 LPS mītnē 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par LPS 28. kongresa programmu (ziņo LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par LPS 28. kongresa ieņēmumu un izdevumu 

tāmi (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

3. ar LPS 28. kongresa dokumentu projektiem 
(ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

4. Informācija par LPS statūtu darba grupā paveik-
to (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

5. Dažāda informācija.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece
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Videokonference par atbalstu izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai

5. jūlijā plkst. 11:30 LPS notiks videokonference 
par izglītības resora projektu “Atbalsts izglītoja-
mo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts 
nr. 8.3.2.2/16/I/001) un “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts 
nr. 8.3.4.0/16/I/001) ieviešanu.

Darba kārtība:

11:30–11:50 projektu ieviešanas gaita un galvenie 

riski sadarbības partneru izmaksu at-
tiecināšanā

11:50–13:00 projektu ieviešanas nosacījumu mai-
ņa sadarbības partneriem.

Videokonferencē piedalīsies projekta vadītājas 
Liene Voroņenko (Valsts izglītības satura centrs) 
un Gunta Kraģe (Izglītības kvalitātes valsts die-
nests).

Neklātienē aicināti piedalīties pašvaldību politiķi, 
izglītības pārvalžu vadītāji, atbildīgās personas par 
darbu ar ES struktūrfondiem!

Videokonferences tiešraide būs skatāma LPS mā-
jaslapā www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – tiešraide” vai sekojot saitei http://www.lps.
lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus var iesūtīt uz e-pasta 
adresi: tiesraide@lps.lv.

Interesentiem bez īpašas reģistrācijas ir iespēja 
piedalīties klātienē.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

Reģionu komitejā uzsver kohēzijas 
politikas lomu politikas mērķu sasniegšanā

“Mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu politiskajiem, 
jo īpaši kohēzijas politikas, mērķiem, kas joprojām 
nav un arī netiks sasniegti vienas paaudzes laikā, ja 
nebūs mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldīti. Visas ne-
vienlīdzīgas attīstības sekas mēs nevarēsim atrisi-
nāt ar finanšu instrumentiem, piemēram, Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu. Nepieciešams sagla-
bāt arī Eiropas strukturālos un investīciju fondus, 
lai nodrošinātu ekonomikas konverģenci,” 29. jūni-
jā Briselē (Beļģijā) Reģionu komitejas rīkotajā semi-
nārā “Veidojot investīciju plānu pilsētām un reģio-
niem” norādīja Latvijas delegācijas loceklis Rīgas 
domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Turlais dalījās ar semināra dalībniekiem viedoklī: 
lai risinātu kohēzijas politikas mērķus pēc būtības, 
visiem Eiropas Savienībā jābūt Eiropas mēroga do-
māšanai un pieejai: “Ja skatīsimies un domāsim 
tikai vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, tad ko-
hēzijas politikai vispār nav jēgas.” Vienlaikus viņš 
norādīja uz Eiropas Komisijas priekšsēdētāja viet-
nieka – darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un kon-
kurētspējas komisāra Jirki Katainena – teikto 26.–
27. jūnijā Briselē notikušajā 7. Kohēzijas forumā, ka 
finanšu instrumentu izmantošana nav pašmērķis, 
bet veids, kā sasniegt mūsu politikas mērķus efek-
tīvāk. “Piekrītu Katainena teiktajam, ka Eiropas 
strukturālie un investīciju fondi un Eiropas Stratē-
ģisko investīciju fonds – tiem nevajadzētu konkurēt 
vienam ar otru,” uzsvēra Latvijas delegācijas pār-
stāvis.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Daloties pieredzē ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 
satiksme” secināto, strādājot pie Eiropas Inves-
tīciju bankas aizdevuma iegūšanas divu projektu 
finansēšanai par bezizmešu transportlīdzekļu ie-
viešanu, Turlais rosināja Eiropas Investīciju bankas 
pārstāvjus strādāt pie tā, lai šie aizdevumi būtu 
izdevīgāki pašvaldībām un to uzņēmumiem. “Eiro-
pas Investīciju bankas piešķirtais aizdevums un tā 
nosacījumi būtiski neatšķiras no citu kredītiestāžu 
aizdevumiem, un pozitīva iezīme ir relatīvi zemās 
procentu likmes. Tomēr ir arī virkne negatīvu fakto-
ru, piemēram, pieprasītais kredīta nodrošinājums. 
Mūsu gadījumā pašvaldības uzņēmums nevar sa-
ņemt pašvaldības galvojumu, kas samazinātu pro-
centu likmes apmēru,” norādīja Turlais. Tāpat viņš 
arī rosināja noteikt ilgāku kredīta atmaksas laiku, 
kas būtu svarīgi, piemēram, gadījumos, ja projektā 
tiek iegādāti infrastruktūras objekti ar amortizāci-
jas laiku virs 30 gadiem. Latvijas delegācijas pārstā-
vis arī aicināja vienkāršot sarežģīto un laikietilpīgo 
lēmuma pieņemšanas un aizdevuma līguma no-
slēgšanas procesu.

Strādājot pie videi draudzīgāku transportlīdzekļu 
veidu ieviešanas Rīgā, SIA “Rīgas satiksme” vieno-
jusies ar Eiropas Investīciju banku par aizdevuma 
piešķiršanu 75 milj. eiro apmērā, kas paredzēts 
divu “Rīgas satiksmes” īstenoto projektu finansē-
šanai. Plānots turpināt zemās grīdas tramvaju ie-
viešanu, iegādājoties 15 jaunus zemās grīdas tram-

vaju sastāvus un rekonstruējot tramvaju depo, kā 
arī iegādājoties ar ūdeņraža kurināmā elementu 
darbināmus transportlīdzekļus un izbūvēt publiski 
pieejamu ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uz-
pildes staciju. Iecerēts, ka šie pasākumi transport-
līdzekļu 12 ekspluatācijas gados samazinās CO2 
emisijas par 1500 tonnām gadā. Naudas izteiksmē 
ar ūdeņradi darbināmo transportlīdzekļu pozitīvā 
ietekme uz dzīves apstākļu uzlabošanu pilsētas te-
ritorijā novērtēta 655 000 eiro apmērā. 

Eiropas Stratēģisko investīciju fondu izveidojusi 
Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Investīci-
ju banku, lai izmantotu Eiropas Investīciju bankas 
pieredzi un tās pierādītās spējas sniegt rezultātus. 
Salīdzinājumā ar līdzšinējām struktūrām šim fon-
dam ir paaugstināts risku profils, tas nodrošina ris-
ku uzņemšanās spēju papildu avotus un paredzēts 
projektiem, kas sniedz lielāku sabiedrisko un eko-
nomisko vērtību, papildinot projektus, kurus pat-
laban finansē Eiropas Investīciju banka vai Eiropas 
Savienības programmas.

Ar Reģionu komitejas sagatavoto pētījumu “Vietējo 
un reģionālo pašvaldību loma Eiropas stratēģisko 
investīciju fonda īstenošanā: iespējas un izaicināju-
mi” varat iepazīties Reģionu komitejas mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Implementation-EFSI/implementation_EFSI_pdf.pdf
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Pieņemti jauni pašvaldību ceļu un 
ielu reģistrācijas un uzskaites kārtības 
noteikumi

Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 
kārtības jaunajos noteikumos pamatā saglabāts 
spēkā esošais regulējums, ietverot vairākas izmai-
ņas salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Ministru 
kabineta (MK) 2009. gada 15. septembra noteiku-
miem nr. 1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas 
un uzskaites kārtība”.

Valdības sēdē 27. jūnijā apstiprinātajos noteiku-
mos iekļauts regulējums, kas nosaka, ka gadījumā, 
ja pašvaldību ceļu un ielu reģistrā tiek konstatēta 
neatbilstība faktiskajai situācijai, valsts akciju sa-

biedrība “Latvijas valsts ceļi” (LVC) rakstiski infor-
mē attiecīgo pašvaldību un pašvaldības ceļu vai 
ielu izslēdz no ceļu un ielu reģistra līdz brīdim, kad 
pašvaldība iesniedz LVC attiecīgos dokumentus par 
nepieciešamību veikt izmaiņas pašvaldību ceļu un 
ielu reģistrā. Šis regulējums ieviests atbilstoši Valsts 
kontroles revīzijā norādītajām prasībām.

Tāpat atbilstoši Zemes pārvaldības likuma noteik-
tajām prasībām līdz 2025. gada 1. janvārim paga-
rināts laiks, kurā pašvaldības var sagatavot un ie-
sniegt LVC dokumentus nereģistrēto pašvaldības 
ceļu un ielu reģistrēšanai, kā arī atjaunotu infor-
māciju par pašvaldību ceļiem un ielām, tai skaitā 
par velosipēdu ceļiem, gājēju ceļiem un kopīgiem 
gājēju un velosipēdu ceļiem.

Izdoti jauni noteikumi par braukšanas 
maksas atvieglojumu saņemšanas kārtību

Valdība apstiprinājusi jaunus MK noteikumus 
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, ku-
ros uzskaitītas pasažieru kategorijas, kas ir tiesīgas 
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabied-
riskajā transportā, papildinot ar vienu jaunu pasa-
žieru kategoriju – daudzbērnu ģimenes locekļi –, 
un noteikta kārtība, kā saņemt valsts garantētu 
pārvadājumu pakalpojumu.

Valdības sēdē 27. jūlijā akceptētie noteikumi pa-
redz, ka, sākot ar 1. jūliju, daudzbērnu ģimenes 
locekļi, braucot reģionālās nozīmes maršrutos, var 

saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas.

Kārtība, kādā pakalpojumu saņem personas, kuru 
braucienus 100% apmērā kompensē valsts (I un II 
grupas invalīdi, politiski represētās personas un bā-
reņi), paliks nemainīga līdz 2020. gada beigām.

Izdodot jaunos MK noteikumus “Braukšanas mak-
sas atvieglojumu noteikumi”, attiecīgi precizē-
tas normas arī saistītajos MK noteikumos nr. 435 
“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedris-
kā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 
zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā 
transporta pakalpojuma tarifu” un MK noteiku-
mos nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

VARAM izstrādājusi prasības 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu 
piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notek-
ūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavo-
jusi priekšlikumus decentralizēto kanalizācijas sis-

tēmu (individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, 
septiķu un notekūdeņu krājtvertņu) reģistrācijai un 
apsaimniekošanai. 27. jūnijā valdība atbalstīja MK 
noteikumu projektu “Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrē-
šanu”.

Ministru kabineta noteikumos iekļauts prasību 
minimums pilsētu un ciemu teritorijās izmantoto 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404540&mode=mk&date=2017-06-27
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404540&mode=mk&date=2017-06-27
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427780&mode=mk&date=2017-06-27
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427796&mode=mk&date=2017-06-27
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427796&mode=mk&date=2017-06-27
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427797&mode=mk&date=2017-06-27
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427797&mode=mk&date=2017-06-27
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decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimnieko-
šanai un reģistrēšanai, kas jāievēro šādu sistēmu 
īpašniekam vai valdītājam. Uz lauku teritorijām, 
tai skaitā viensētām, noteikumi netiek attiecināti. 
Prasības noteiktas individuālām notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtām, no kurām attīrītie notekūdeņi tiek 
novadīti vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 
5 m3 diennaktī. Šīs prasības būs jāievēro gadījumos, 
ja notekūdeņu savākšanai un daļējai attīrīšanai tiek 
izmantoti septiķi vai ja notekūdeņi un ar tiem sais-
tītie nosēdumi tiek savākti krājtvertnēs. Noteiku-
mu projektā izvirzītas prasības arī asenizatoriem, 

kas savāc un izved notekūdeņus un nosēdumus 
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kā 
arī noteikti uzdevumi pašvaldībām organizēt šo 
sistēmu reģistra izveidi, informēt iedzīvotājus par 
asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem un reģistra 
izveidi, kā arī izdot saistošos noteikumus. Pašval-
dībām būs tiesības saistošajos noteikumos noteikt 
ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizē-
tajām kanalizācijas sistēmām noteikumu prasības 
neattieksies, piemēram, tādām apdzīvotām vie-
tām, kas pēc apdzīvotības blīvuma neatšķiras no 
lauku teritorijām.

VUGD pastiprināti pārbaudīs 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Sakarā ar šāgada jūnijā Londonā notikušo uguns-
grēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, 
kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa ugunsgrē-
ku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
izlases kārtībā organizēs ugunsdrošības pārbaudes 
dzīvojamajās mājās.

VUGD izlases kārtībā visā Latvijā līdz 15. septem-
brim pārbaudīs ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajās mājās. Rīgā tiks pārbaudītas 12 un vairāk 
stāvu dzīvojamās mājās, pārējās pilsētās – sešu un 
vairāk stāvu ēkas, savukārt novados izlases kārtībā 
ugunsdrošību pārbaudīs trīs un vairāk stāvu ēkās.

Ugunsdrošības pārbaužu laikā izlases kārtībā ap-
zinās siltinātās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Tāpat ugunsdrošības pārbaužu laikā tiks pievērsta 
uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības in-
strukciju, un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darb-
spējai un evakuācijas ceļu atbilstībai, piemēram, 
vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiā-
li un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi 
atveramas un ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehā-
nismiem, atklāto zonu uz dūmaizsargātām kāpņu 
telpām iestiklošanai un tamlīdzīgi.

VUGD aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pār-
valdniekus brīvprātīgi pieteikt ugunsdrošības 
pārbaužu veikšanu to apsaimniekošanā esošajās 
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Informāciju 
par ugunsdrošības pārbaudēm var nosūtīt attiecī-
gās teritorijas VUGD struktūrvienībai vai arī VUGD 
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldei uz e-pastu 
uup@vugd.gov.lv.

Pilnveidota sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrēšana

Turpmāk sociālo pakalpojumu sniedzēju atbildīgo 
institūciju administratīvajā praksē tiks ieviests un 
piemērots “klusēšanas – piekrišanas” princips. Tas 
darīts, lai mazinātu birokrātiju. Proti, ja pakalpo-
jumu sniedzējs līdz noteiktajam datumam nebūs 
saņēmis ministrijas atbildi uz iesniegumu, pakal-
pojumu sniedzējs būs tiesīgs uzsākt pakalpojuma 
sniegšanu. To nosaka 27. jūnijā valdības sēdē pie-

ņemtie Ministru kabineta “Noteikumi par sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”.

Atbilstoši noteikumiem pakalpojumu sniedzējs tiks 
reģistrēts uz pieciem gadiem. Pakalpojumu snie-
dzējiem noteikts pienākums veikt pārreģistrāciju 
reģistrā. Pieņemtie noteikumi arī nosaka pakalpo-
jumu sniedzēja reģistrācijai nepieciešamos doku-
mentus un procedūru. Visi sociālo pakalpojumu 
sniedzēji, tāpat kā līdz šim, tiks reģistrēti kopējā 
sistēmā.

mailto:uup@vugd.gov.lv
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Izsludināts konkurss EDIC finansējumam 
2018.–2020. gadam

Eiropas Komisija ar Komu-
nikācijas ģenerāldirektorā-
ta starpniecību izsludinā-
jusi uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus, lai izraudzītos partnerus, kas darbo-
sies kā “Europe Direct” informācijas centri (EDIC). 
Atlasītajiem veiksmīgajiem priekšlikumu iesniedzē-
jiem būs tiesības uz darbības dotāciju un tehnisko 
palīdzību, kas ļaus tiem īstenot komunikācijas darbī-
bas EDIC statusā no 2018. līdz 2020. gadam. Pieteiku-
mu iesniegšanas termiņš ir šāgada 4. augusts.

Visa ar projekta pieteikumu konkursu saistītā do-
kumentācija atrodama Eiropas Komisijas pārstāv-
niecības mājaslapā: https://ec.europa.eu/latvia/
node/582_lv.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

“Europe Direct” ir visu Eiropas Savienību aptverošs 
tīkls, kas ļauj Eiropas Komisijai sazināties ar cilvē-
kiem visā Eiropā. “Europe Direct” tīkla mērķis ir 
iedzīvotājiem gan laukos, gan pilsētās pēc iespējas 
tuvāk to dzīvesvietai sniegt informāciju par visām 
Eiropas Savienības darbības jomām un jo īpaši par 
to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā.

Piesakiet ainavu dārgumus!

Ainavu dārgumu krātuves veidošana ir uzsākta! 
Pašlaik norisinās pirmais solis – ainavu dārgumu 
pieteikšana, kurā ļoti gaidīta arī jūsu līdzdalība.

Šobrīd iesniegts aptuveni 70 priekšlikumu, pārsvarā 
no Vidzemes. Liela daļa pieteikumu ir par konkrē-
tajam cilvēkam svarīgām vietām, bet samērā maz ir 
Latvijai “kanonisko” vietu. Tā, piemēram, nav pie-
teikta Ventas rumba un Kuldīgas tilts, Rundāles un 
citas Zemgales pilis, Sigulda, Turaida, Rāznas ezers 
un citi izcili objekti – droši vien katrs domā, ka “ka-
noniskās” ainavas pieteiks kāds cits. Tāpēc aicinām 
jūs kā Latvijas ainavu zinātājus pārdomāt, bez ku-
rām ainavām dārgumu krātuve nav iedomājama, 
un pieteikt tās līdz 15. jūlijam! Pieteikumu skaits 
no personas nav ierobežots.

Visērtāk ainavu dārgumus pieteikt tiešsaistē: www.
ainavudargumi.lv (attēls nav obligāts). Var arī iz-
drukāt pieteikuma veidlapu un ieskenētā veidā to 
atsūtīt uz e-pastu: ainavudargumi@gov.lv.

Vairāk informācijas: http://www.varam.gov.lv/
lat/aktual/preses_relizes/?doc=24542; https://
www.lnb.lv/lv/aicinam-piepildit-latvijas-ainavu-
dargumu-kratuvi; http://www.lsm.lv/raksts/zi-
nas/latvija/top-latvijas-ainavu-dargumu-kratuve.
a241100/

VARAM vadības apstiprināto aktivitātes nolikumu 
(2. pielikums) īstenot palīdz plānošanas reģionu 
pārstāvji: Ginta Gotfridsone (Kurzemes PR), Līva 
Meļķe-Tropiņa (Zemgales PR), Sabīne Zāģere (Rīgas 
PR), Dace Laiva (Vidzemes PR) un Ingrīda Bernāne 
(Latgales PR).

Līdz valsts simtgadei aicina saskaitīt 
Latvijas dižkokus

Latvijā jau šobrīd ir saskaitīts vairāk nekā 8000 diž-
koku, taču speciālisti lēš, ka tā ir tikai ceturtā daļa 
no visiem Latvijas dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties 
Latvijas valsts simtgadei, Kultūras ministrijas Lat-
vijas valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības 
pārvalde (DAP) uzsākusi iniciatīvu “LV100 dižoša-

nās”, ikvienu aicinot doties dabā un atrast vēl ne-
apzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša testa palīdzību 
noskaidrot savai personībai visatbilstošāko dižkoku.

Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt dižko-
kus, pieejama tīmekļa vietnē dizosanas.lv100.lv. 
Tur arī izveidota lietotājam ērta karte, kur apskatīt 
jau esošos dižkokus un pievienot jaunus. Digitāla-
jā kartē ievietotos datus par atrastajiem kokiem 

https://ec.europa.eu/latvia/node/582_lv
https://ec.europa.eu/latvia/node/582_lv
http://www.ainavudargumi.lv
http://www.ainavudargumi.lv
mailto:ainavudargumi@gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24542
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24542
https://www.lnb.lv/lv/aicinam-piepildit-latvijas-ainavu-dargumu-kratuvi
https://www.lnb.lv/lv/aicinam-piepildit-latvijas-ainavu-dargumu-kratuvi
https://www.lnb.lv/lv/aicinam-piepildit-latvijas-ainavu-dargumu-kratuvi
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/top-latvijas-ainavu-dargumu-kratuve.a241100/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/top-latvijas-ainavu-dargumu-kratuve.a241100/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/top-latvijas-ainavu-dargumu-kratuve.a241100/
http://lv100.lv/dizosanas/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_24_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_24_p2.pdf
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pēcāk pārbaudīs un norādītos kokus dabā apsekos 
DAP speciālisti. Ja koks atbildīs noteiktajiem stan-

dartiem, to reģistrēs oficiālajā dižkoku reģistrā un 
pie tā izvietos atpazīstamības zīmi.
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Atkārtots atzinums par Ministru kabineta no-
teikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 10. aprīļa noteikumos nr. 263 “Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizāci-

jas noteikumi”” (VSS-1215), 3. pielikums.
VSS-589 – Par noteikumu projektu “Pedagogu pro-
fesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organi-
zēšanas kārtība”, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

VSS-702 Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas”
VSS-707 Likumprojekts “Grozījumi Epidemioloģis-
kās drošības likumā”

VSS-713 Informatīvais ziņojums “Par Zivju fonda 
līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts bu-
džeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta 
dotācijas palielināšanas iespēju”

Ādažos atklāta jauna notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta

29. jūnijā SIA “Ādažu ūdens” kopīgi ar Aizsardzī-
bas ministriju un Ādažu novada domi atklāja jau-
nu attīrīšanas iekārtu. Ādažu novadā aktīvi notiek 
militārās bāzes paplašināšana, attīstība un militārā 
personāla skaita palielināšana. Ādažos pieaug arī 
iedzīvotāju skaits un rūpniecības uzņēmumu jau-

das. Ņemot vērā novada attīstību, strauji pieaudzis 
notekūdeņu daudzums, kuru attīrīšanai vajag pa-
pildu jaudas.

“Līdz šim SIA “Ādažu ūdens” pārziņā esošo divu 
aerotanku bloku kopējā jauda bija 1500 m3 dien-
naktī un hidrauliskā slodze sasniedza 90–95% līme-
ni no projektētās. Lai nodrošinātu Ādažu novada 
iedzīvotājiem tīru, sakoptu vidi, sadarbībā ar Aiz-
sardzības ministriju un Ādažu novada domi esam 
izbūvējuši jaunu aerotanku, kura jauda papildus 
būs 750 kubikmetru diennaktī,” stāsta projekta va-
dītājs SIA “Ādažu ūdens” tehniskais direktors Jānis 
Neilands.

Būvniecības darbus veica SIA “Monum”. Ņemot 
vērā profesionālo karavīru skaita palielināšanu, 
plānoto nacionālo un starptautisko mācību skaita 
intensitāti Ādažu bāzē, finansējumu 652 074 eiro 
apmērā sedza Aizsardzības ministrija, bet atlikušo 
summu – SIA “Ādažu ūdens” (254 963 eiro) un Āda-
žu novada dome (242 963 eiro).

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429260
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429275
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_24_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_24_p4.pdf
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Priekulē jauns ielu tirdzniecības laukums

17. jūnijā Priekulē, Aizputes ielā 18, ar Zāļu dienas 
tirgu atklāja ielu tirdzniecības laukumu. Pasākumā 
valdīja svētku atmosfēra, bija iespēja plašā klāstā 
iegādāties vietējo ražotāju produkciju.

Ielu tirdzniecības laukuma izbūve ir nozīmīgs iegul-
dījums Priekules novada infrastruktūras attīstībā, 
uzsver Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una 
Ržepicka. Šo vietu vietējie iedzīvotāji jau iepriekš 
izmantoja dažādu preču realizēšanai, tāpēc tika no-
lemts to labiekārtot. Ieguvums būs arī paplašinā-
tais autostāvlaukums un sabiedriskā tualete.

Ielu tirdzniecības laukuma būvniecības kopējās iz-
maksas ir 106 859 eiro. No tā 45 000 eiro piesais-
tīti, saņemot atbalstu biedrības “Liepājas rajona 
partnerība” administrētajā LEADER programmā. 
Pārējo daļu nodrošina pašvaldība, izmantojot 
aizdevumu no Valsts kases. Būvdarbus veica SIA 
“A-Land”. Saskaņā ar projekta noteikumiem par 
tirdzniecības vietas izmantošanu netiks iekasēta 
nomas maksa, kas būs izdevīgi produkcijas pārde-
vējiem.

53. Baltijas Esperanto dienas Liepājā

No 1. līdz 8. jūlijam Liepājā notiek starptautisks 
pasākums – 53. Baltijas Esperanto dienas (BET-53), 
kurās piedalās vairāk nekā 180 esperanto valodas 
pratēju no 20 pasaules valstīm – Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, kā arī ASV, Austrijas, Baltkrievijas, Beļģi-
jas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Krievijas, Lielbritānijas, 
Pakistānas, Polijas, Somijas, Šveices, Vācijas, Un-
gārijas, Ukrainas un Zviedrijas. Pasākumu organizē 
Latvijas Esperanto asociācija. Baltijas Esperanto 
dienas tiek rīkotas katru gadu vienā no Baltijas val-
stīm, pirmoreiz tās notika 1959. gadā Rīgā.

Pasākuma darba valoda ir esperanto. Visu valstu 
pārstāvji sarunājas vienā neitrālā starptautiskā va-
lodā, kas nevienam no viņiem nav dzimtā un nedod 
nekādas priekšrocības, tādējādi izslēdzot jebkādu 
valodu diskriminācijas iespēju un veicinot savstar-
pējo sapratni un vienotību.

Šogad pasaulē tiek atzīmēta esperanto valodas 
130. gadadiena un valodas autora Ludvika Zamen-
hofa (1859–1917) nāves 100. gadadiena. 

Liepājā pazīstamākā esperantiste bija dziesminiece 
Austra Pumpure, esperanto dzied arī austrasbērni. 
Liepājas viesiem savu programmu “Namīnā” pre-
zentēs “Atštaukas”: arī viņas runās un dziedās es-
peranto. Kultūras programmu kuplinās esperanto 
mūzikas grupa no Lietuvas “Sepa & Asorti”.

Nopietnās mūzikas cienītājiem būs iespēja noklau-
sīties profesora Ježija Dobžinska klaviermūzikas 
koncertu. Uz šo koncertu, kas 6. jūlijā plkst. 19:30 
notiks Liepājas Latviešu biedrības nama lielajā zālē, 
aicināti visi interesenti, ieeja bez maksas. 

Baltijas Esperanto dienu laikā visiem interesentiem 
iespēja iegūt informāciju par esperanto un bez 
maksas apgūt šīs starptautiskās valodas pamatus. 

Siena skulptūras jau desmito gadu rotās 
Kaldabruņas Pļavas muzeja ābeļdārzu

Jūlija pirmajā nedēļā, šogad – no 4. līdz 8. jūlijam, 
Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņā no-

tiks gadskārtējais siena skulptūru plenērs “Siena 
dienas”. Desmitgade – tieši tik ilgi jau šajā Sēlijas 
ciematā rodas īpaša pasaule. Desmitgadei ir tās 
svaram atbilstoša tēma “Pasaules radīšana”. At-
gādināsim: 2015. gadā plenēra tēli atainoja Raiņa 
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daiļradi, bet 2016. gadā apspēlējām Šekspīru. Gan 
nopietni, gan ar labdabīgu smaidu – desmit gados 
patiešām var radīt pasauli no sapņiem un siena. To 
turpināsim darīt arī šovasar. Plenērs notiek četras 
dienas, un tajā aicināti piedalīties visi interesenti – 
lieli un mazi, nopietni un jautri, vientulības cienī-
tāji un labas kompānijas dvēseles. Šajā vasaras un 
radošā lidojuma brīvībā tieši sev piemērotu vietu 
atradīs ikviens. Šogad ar mums kopā visu plenēra 
laiku darbosies Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes studenti un pasniedzēji – viņiem notiek vasa-
ras skola “Būvējam kopienu”. Viesos atbrauks Lie-
tuvas kaimiņi – Bajoru ciemata radošā apvienība. 
Un, protams, Siena dienas nav iedomājamas bez 
apkārtnes bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem, 
aktīvām ģimenēm un jauniešiem.

“Siena dienu” programma šogad ir piesātināta un 
daudzveidīga:

4. un 5. jūlijā no plkst. 9 varēs piedalīties vasaras 
skolas lekcijās par šādām tēmām: kopienas; sociālā 

uzņēmējdarbība; kvantitatīvās pētniecības meto-
des, mācīšanās stili.

5. jūlijā ap plkst. 18:30 – leļļu teātra izrāde (Bajoru 
teātra kopa), no plkst. 19 – latviešu spēka dziesmu 
kopīga dziedāšana.

Visā pārējā plenēra laikā – nebeidzami aizraujoša 
siena skulptūru būvēšana, sākot no pulksten 10 un 
beidzot ar katra dalībnieka individuālo nogurumu.

8. jūlijā plkst. 13 – plenēra laikā radītās pasaules 
atklāšana, dalībnieku apbalvošana un jaukas lat-
viešu un īru autormūzikas izpildītāju grupas kon-
certs.

Dalībniekiem nodrošinām visus skulptūru veido-
šanai nepieciešamos materiālus, kā arī radošo un 
praktisko atbalstu. Iespēju robežās – arī pacienā-
jam. Uz “Siena dienām” var ierasties ar savu telti: 
vieta tās uzstādīšanai būs; naktsmītnes telpās gan 
jau ir aizņemtas. Un – dalība Siena dienās nav eiro. 
Tā sastāv no ieceres un tās praktiskā izpildījuma.

VII Latvijas Jaunatnes olimpiāde

Cēsīs no 7. līdz 9. jūlijam norisināsies Latvijas Jau-
natnes olimpiāde. Tās ir lielākās jaunatnes sporta 
sacensības, kurās apmēram 3000 sportistu no visas 

Latvijas mērosies spēkiem 30 dažādās disciplīnās.

Olimpiādes programmā iekļauti 27 olimpiskie spor-
ta veidi: airēšana, badmintons, basketbols, bokss, 
burāšana, cīņa, džudo, futbols, galda teniss, golfs, 
handbols, jātnieku sports, kanoe un smaiļošana, ka-
ratē, loka šaušana, paukošana, peldēšana, regbijs, 
riteņbraukšana, svarcelšana, šaušana, tekvondo, 
teniss, triatlons, vieglatlētika, vingrošana un volej-
bols, kā arī divi neolimpiskie sporta veidi – florbols 
un orientēšanās. Atsevišķos sporta veidos olimpiādē 
būs atlases sacensības dalībai Eiropas Jaunatnes 
olimpiādē, kas šogad notiks Ungārijas pilsētā Ģērā.

Jēkabpils pilsētas svētki

Dodoties uz darbu, skolu vai ikvakara pastaigā, vai 
jūti smaržu, kas raksturīga tikai Jēkabpilij? Vai jūti, 

kā riteņbraucējs tev patraucas garām? Jūti azartu, 
kas virmo gaisā, kopīgi atbalstot Jēkabpils sporta ko-
mandas, un adrenalīnu, kas mājo stadionā? Vai sajū-
ti mūziku, kas nāk no namiem, kad mēģina Jēkabpils 
kori? Vai jūti sevi, stāvot Daugavas malā un veroties 
zvaigžņotā debess jumā? Vai sajūti Jēkabpili?

Šogad pilsētas svētkus ar devīzi “Sajūti Jēkabpili” 
svinēsim no 6. līdz 8. jūlijam.
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Pilsētas svētku svinības sāksim 6. jūlijā, kad visas 
dienas garumā Meža parkā savai pilsētai varēs 
dāvāt “veselības kilometrus”, apmeklēt izstādes 
Krustpils pilī un Jēkabpils Tautas namā. Vakaru no-
slēgsim ar Dārza svētkiem, kur neformālā gaisotnē 
visi tiksimies Kino placī. Tur šogad ar improvizācijas 
prasmēm priecēs radošā apvienība “Spiediens” un 
muzicēs vokālā grupa “Pienāc biežāk”. Kad saule jau 
būs norietējusi, Kino placī varēs noskatīties jaunā-
kās Latvijas Kultūras akadēmijas studentu īsfilmas.

Piektdien, 7. jūlijā, īpašas aktivitātes rīko Jēkabpils 
Galvenā bibliotēka: mazākie Jēkabpils iedzīvotāji 
var piedalīties izzinīgajā dienā “Zini vai mini Jēkab-
pili!”, savukārt plkst. 15 bibliotēkā notiks koncerts 
un radošās darbnīcas kopā ar Ļvivas pilsētas Gnata 
Hotkeviča kultūras pils māksliniekiem. Plkst. 18 uz 
Daugavas promenādes tiks atklāts Jēkabpils sadrau-
dzības pilsētai Červjonka-Leščiniem (Polijā) veltīts 
dizaina soliņš. Tajā pašā laikā, plkst. 18, Krustpils 
pilī notiks baroneses fon Strūves muzikālais vakars. 
Uz to aicina mākslinieki no Sanktpēterburgas: Lud-
mila Truštaļevska – baronese fon Krudenere-Strūve 
(soprāns) un Leonids Jerjomins (klavieres). Vakarā 
aicinām jēkabpiliešus un pilsētas viesus uz Krustpils 
brīvdabas estrādi, jo tur plkst. 20 ikvienu priecēs 
muzikāla izrāde “Vajadzīga soliste”, kurā populāru 
skatuves mākslinieku izpildījumā skanēs leģendā-
rās kinofilmas skaņdarbi.

Visu trīs svētku dienu garumā ikviens mazais prāt-
nieks aicināts uz Jēkabpils Galveno bibliotēku, kur 
norisinās “Puzles dienas bibliotēkā” un krāsošanas 
maratons “Izkrāso Jēkabpili”. Ikviens aicināts ap-
skatīt arī bibliotēkā izvietoto ukraiņu biedrības “Ja-
vir” senču mantojumu izstādē “Tautastērpa stāsts”.

Pilsētas svētku galvenā diena, 8. jūlijs, kā ierasts, 
sāksies aktīvi – ar velobraucienu, kura neatņema-
ma sastāvdaļa būs rīta rosme. Tajā pievienoties 
aicināti ne tikai velobrauciena dalībnieki, bet arī 
tie, kuri vienkārši vēlas iekustināt ķermeni pilsētas 
svētkiem! 

Lai dienu sāktu garīgākā dimensijā, aicinām ap-
meklēt arī ekumenisko dievkalpojumu un sakrālās 
mūzikas koncertu “Saucēja balss” Jēkabpils Sv. Mi-
ķeļa evaņģēliski luteriskā baznīcā.

Visas dienas garumā notiks gan tirgošanās amat-
nieku dižtirgū, gan pašdarbības un mazākumtau-
tību biedrību kolektīvu uzstāšanās uz vairākām 
skatuvēm pilsētā, gan Jēkabpils jauniešu domes 

un “Ghetto Games” rīkotās sporta un kultūras ak-
tivitātes pie tirdzniecības centra “Sēlija”. Mazākie 
Jēkabpils iedzīvotāji un viesi varēs izklaidēties Kena 
parkā, kur sajust bērnību varēs “Biz Biz Mārītes ka-
ruselī”. Pie Justīcijas nama ikviens interesents aici-
nāts apmeklēt Zemessardzes 56. kājnieku bataljo-
na un NBS Rekrutēšanas un atlases centra “bāzi”.

Tie, kuriem patīk autosports, varēs piedalīties 
Subaru testa braucienos bezceļa apstākļos, kā arī 
izbaudīt sacensību “Dubļu ērglis” dalībnieku pa-
raugdemonstrējumus. Kā ierasts, pilsētas svētkus 
papildinās arī Latvijas Republikas čempionāts āt-
rumlaivām.

Visu dienu norisināsies erudīcijas sacensību “Eiro-
pas pieccīņa” 2. posms. Ikviens aicināts piedalīties 
un pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas Savienī-
bas iekšējo tirgu un savu reģionu un pacīnīties par 
vērtīgām balvām!

No plkst. 12 Vecpilsētas laukumā ikviens aicināts 
sajust Jēkabpili, ampelējoties un tirgojoties ar Klā-
ru un Klāvu. Būs solīšana, pirkšana un pārdošana, 
dziedāšana un dejošana, mēles mežģīšana, priecā-
šanās un lustēšana – viss, kā tirgū pienākas!

Skvērā pie A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas (Brī-
vības ielā 203) plkst. 13 notiks ģitāristu šūniņas 
koncerts, pēc tā arī akordeonista Almaza Šagapo-
va (akordeons, bajāns) koncerts. Mākslas skolas 
teritorijā ikviens aicināts apskatīt Mākslas skolas 
absolventu un pasniedzēju darbus un paviesoties 
Leļļu muzejā.

Vakarā vairosim kopīguma un piederības sajūtu, 
piedaloties pilsētas svētku gājienā, kas Vecpilsē-
tas laukumā ienāks plkst. 18. Uzreiz pēc tā sekos 
Jēkabpils amatierkolektīvu kopkora un dejotāju 
koncerts. Vakara gaitā tiks godināti akcijas “Labais 
kaimiņš” dalībnieki, kā arī sveikti Gada jēkabpilieši.

Vakara programma būs muzikāli daudzveidīga. 
Džeza ritmos mūs iekustinās Kristīne Prauliņa ar 
diksilendu “Sapņu komanda”, alternatīvās mūzikas 
klasiku demonstrēs grupa “Satellites LV”, bet tieši 
pirms pilsētas svētku uguņošanas svētku sajūtu dā-
vās dziedātājs Dons, kurš izpildīs savas populārākās 
dziesmas. Nāc, sajūti Jēkabpili! Tos, kuri, svētku sa-
jūtu pārņemti, vēl nevēlēsies doties mājās, aicinām 
izdejoties pilsētas svētku ballē.

Vairāk informācijas par šīm un citām pilsētas svēt-
ku aktivitātēm: www.jkp.lv.

http://www.jkp.lv
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Jaunās sezonas atklāšana Rotko centrā 
Daugavpilī

Pašā vasaras pilnbriedā 7. jūlijā plkst. 16 Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrā tiks atklāta jau-
nā vasaras izstāžu sezona ar pašmāju un pasaules 
mākslas projektiem. Jaunā izstāžu sezona pārsteigs 

ar mediju daudzveidību – vienkopus eksponējot 
glezniecības, grafikas, stikla mākslas un fotogrāfijas 
projektus.

Vasaras izstāžu sezona būs skatāma līdz 10. sep-
tembrim. 7. jūlijā no plkst. 16 līdz 17 jaunās izstā-
des varēs apskatīt bez maksas.

Magdalēnas svinības Fridrihštatē

7. un 8. jūlijā svinēsim Jaunjelgavas 370. gadadie-
nu. Kā jau piedien ievērojamam jubilejas gadskait-
lim, svinības būs gana plašas un interesantas ikvie-
nam. Svinības sāksies 7. jūlija vakarā ar dziesmu 
svētkiem veltītas izstādes atklāšanu kultūras namā 
un jaunā kuģīša “Baltā kaza” atklāšanas ceremoniju 
piestātnē. Turpat promenādē varēs baudīt vokālās 
grupas un čella virtuoza koncertus un uguns insta-

lāciju Daugavā.

Nākamā diena iesāksies ar Radu tirgus apmeklēju-
mu, notiks Veselības skrējiens apkārt Jaunjelgavai, 
Jaunjelgavas mākslas kolektīvu dienas koncerti, 
darbosies “Labo sajūtu kafejnīca” un brīvā skatuve. 
Svētku jaunievedums – laivu un peldlīdzekļu parā-
de Daugavā. Vakara daļā – Viktora Zemgala, grupas 
“Otra puse” & Antras Stafeckas koncerti, balle ar 
grupu “Dakota” un svētku uguņošana.
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Nedēļas izskaņā – tradicionālie Jūras svētki

.. pulcēs gan tos, kas piejūras pilsētās un ciemos 
dzīvo un strādā vai tikai bauda vasaras atpūtu, gan 
tos, kas vēlas saistoši pavadīt brīvdienas. Atliek ti-
kai novēlēt saulainus laika apstākļus.

Dagdā izskanēs baltkrievu kultūras festivāls

8. jūlijā Dagdā notiks 3. Starptautiskais baltkrievu 
dziesmu un deju festivāls “Fest”, kas krāšņi noslēg-
sies ar festivāla lielkoncertu Dagdas parka estrādē. 
Šogad dalību festivālā apstiprinājuši 34 kolektīvi no 
Latvijas un ārvalstīm.

Pēc tam, kad latvieši nosvinējuši Līgo svētkus, balt-
krievi 6. jūlijā svin Jana Kupala svētkus. Līgo un Ku-
pala svētki ir ļoti līdzīgi, tie paši rituāli un tradīci-
jas. Šajās dienās daba – zeme, debess, uguns un 
ūdens – atdod cilvēkiem savu spēku. Lai parādītu 
līdzīgo un atšķirīgo latviešu un baltkrievu kultūrā, 
kopīgā dziesmā un dejā festivāla laikā vienosies 

pašmāju mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un 
baltkrievu kopienu kolektīvi no Latvijas un kaimiņ-
valstīm.

Jau no pusdienlaika Dagda tiks piepildīta ar balt-
krievu kultūras skanējumu. Dagdānieši un pilsētas 
viesi tiek aicināti apmeklēt “Radošās baltkrievu sē-
tas” koncertus pie domes, kā arī veselības un so-
ciālo pakalpojumu centra “Dagda” teritorijā. Būs 
iespēja vērot festivāla dalībnieku gājienu Pasta ielā 
un izbaudīt krāšņo festivāla lielkoncertu Dagdas 
parka estrādē, kas sāksies plkst. 16.

Pasākumu organizē Dagdas baltkrievu biedrība 
“Verbica” un Dagdas novada pašvaldība.
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Amatas novada Zaubē – konkurss “Labākā 
lauku torte”

8. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā pirmo 
reizi notiks konkurss “Labākā lauku torte”, kur pie-
teikt savu gatavoto torti aicināta ikviena tradicio-
nālo lauku toršu cepēja.

Konkursa “Labākā lauku torte” mērķis ir populari-
zēt lauku tortes cepšanas prasmes, veicināt to tā-
lāknodošanu no paaudzes paaudzē, kā arī uzsvērt 
dabīgo produktu izmantošanas nozīmi toršu gata-
vošanā. Viens no galvenajiem uzsvariem un vērtē-
šanas kritērijiem: toršu pagatavošanā ir jāizmanto 
dabīgi produkti – lauku olas, lauku piena produkti, 
sezonas dabas veltes. Visas pieteiktās tortes jā-
ceļ galdā 8. jūlijā plkst. 17 Amatas novada Zaubes 
muižas parkā, kur kopā ar TV raidījuma “Kūku kari” 
vadītāju Ilzi Briedi tiks noskaidroti konkursa uzva-
rētāji. 

Zaubes savvaļas festivāla aizsākumi meklējami jau 
vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kad vietējais 
Zaubes mednieku un makšķernieku kolektīvs or-
ganizēja mednieku svētkus sev, vietējiem iedzīvo-
tājiem un viesiem. Lai akcentētu mūsu dabas ba-
gātības un no paaudzes paaudzē glabātās kulinārās 
tradīcijas, šogad festivālā darbosies tematiskās zo-
nas – “Mežs”, “Ūdeņi”, “Pļava”, “Dzērieni”.

Pati svētku būtība nav mainījusies. Meža zonā Zau-
bes mednieku un makšķernieku kolektīvs gatavos 
medījumu degustācijas pēc savām receptēm. Uz ies-
ma atkal griezīsies vesela mežacūka, katlā burbuļos 
īsta mednieku zupa, cepsies buka šašliks, būs auk-
stās uzkodas no dažādiem medījumiem – aļņa, brie-
ža, bebra, mežacūkas. Uz karstiem akmeņiem ceps 

steiku. Apmeklētāji varēs nogaršot priežu čiekuru 
sīrupu un citus no meža veltēm gatavotus labumus.

Ūdens zonā no kūpinātavām tiks ņemtas svaigi 
kūpinātas ezera zivis un uz ugunskura vārīta zivju 
zupa. Būs iespēja veldzēt slāpes ar dažādu avotu 
ūdeņiem un salīdzināt to garšu.

Pļavas zonā uzmanība tiks pievērsta pļavu au-
giem – piemēram, pienenēm, nātrēm – un ko no 
tām var pagatavot, būs siera siešana no bioloģiska 
piena un skaidrots, kāda nozīme tam, ka govis brīvi 
ganās pļavās, ēdot dabīgu zāli. Šeit arī varēs uzzi-
nāt par Latvijas apstākļiem jaunu kultūru, kvinoju, 
kas naski aug kopā ar Latvijas nezālēm, un nogaršot 
no tās gatavotas pankūkas ar gardām mērcītēm un 
Zaubes pļavās vākto tēju.

“Dabas dzērienu” zonā darbosies organizācija 
par labu alu, kas demonstrēs, kā mājās pagatavot 
alu, un dos degustēt dažādus no vaivariņiem, pe-
lašķiem, kadiķogām u.c. gatavotus alus. Savas vīnu 
un dzērienu pagatavošanas prasmes demonstrēs 
“Zilvera vīni”. Kafija būs no vietējas izcelsmes pro-
dukta – ozolzīlēm. Par stiprajiem alkoholiskajiem 
uzlējumiem uz meža ogām stāstīs “veselības labo-
ratorija”. Par bērzu sulu izmantošanu varēs uzzināt 
no “Birzī” meistariem.

Par vēderpriekiem rūpēsies “Restorāns 3”, sadar-
bojoties ar Vienkoču parku ēdiena estētiskajā no-
formējumā, “Lustīgie meistari”, kas aicinās uz klim-
pu meistarklasēm, “Skrīveru saldējums” un “Līgat-
nes saldējums”, būs arī picas un “veselīgie” burgeri.

Par festivāla atmosfēru rūpēsies pasākuma vadī-
tājs Roberto Meloni, pūtēju orķestris “Cēsis”, Kārlis 
Kazāks, bet vakara izskaņā zaļumballi spēlēs grupa 
“Kārklu blūzs”, bufeti nodrošinās Nītaures kafejnīca 
“Runčuks”. Varēs noskatīties VFS filmas “Ēst ir tavā 
dabā” par šefpavāru piedzīvojumiem dabā.

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls ir ne tikai gard-
ēžiem, bet arī ikvienam, kuram tuva ir savvaļas 
tēma – kā izmantot to, ko daba mums dod, un 
ņemt to prātīgi.

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls ir iekļauts “Eiro-
pas gastronomijas Riga–Gauja reģiona” pasākumu 
plānā. Vairāk informācijas par festivālu mājaslapā 
www.wildfoodfest.lv, biļetes iespējams iegādāties 
www.bezrindas.lv.

http://www.wildfoodfest.lv
http://www.bezrindas.lv
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Priekuļu novada svētki “PA-SAULE IR TE-PAT”

8. jūlijā, kad selekcijas laukos ziedēs zirņi, kartupe-
ļi, āboliņš un tritikāle, brauc uz Priekuļiem, kur no 
saules lēkta līdz rietam norisināsies Priekuļu nova-
da svētki “PA-SAULE IR TE-PAT!”.

Līdz ar saules lēktu Saules parkā un selekcijas lau-
kos jūs modinās flautas muzikālās performances 
un saksofona romantiskais skanējums. Priekuļu ie-
lās brauks tējas rati, kas modinās priekuliešus un 
viesus ar īpašu uzmundrinošu tēju aktīvam dienas 
sākumam. Dienas turpinājumā vārtus vērs lauku 
sēta, zāļu pirts un neZāļu SPA, hobiju dārzi, amat-
nieku un mājražotāju tirdziņš, mākslas galerija, 
suņu sacensības, kā arī kafejnīca “Tad un tagad” ar 
seniem novadnieku balss stāstiem.

Dodies uz Priekuļu novada svētkiem un satiec 
ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstne-
šus, asini prātu vides jautājumos un laimē Tallink 
jūras ceļojumu četrām personām!

Svētku laikā piedalies ekskursijās pa Selekcijas in-
stitūta (LLU Agroresursu un ekonomikas institūta) 
ziedošajiem laukiem, kur varēsi aplūkot un uzzināt 
ko vairāk par Latvijas agroapstākļiem īpaši selek-
cionētām kartupeļu, labības, stiebrzāļu, tauriņziežu 
un pākšaugu šķirnēm.

Svētku rosīšanās, tirgošanās, iepirkšanās, darboša-
nās, sacenšanās, izklaidēšanās un citādas jocīgas 
izdarīšanās norisināsies Priekuļu kultūras nama un 
Selekcijas institūta apkārtnē.

Savukārt piecos pēcpusdienā unikāls un trakoti 
labs notikums – muzikālā karavāna “Māksla ratos”! 
Kratīsimies cauri laikiem ar jauniem un veciem vā-
ģiem, ar dziesmām, dejām un citām lustēm!

Līdz pat rīta gaismai ballēsim kopā ar grupām ar 
grupām “Rikši”, “Franko-Franko” un “Propelleri”!

Priekuļu novada svētku programma skatāma www.
priekuli.lv sadaļā “Priekuļu novada svētki”.

http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades/295-priekulu-novada-svetki
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Kuldīgas novada Vārmē norisināsies 
amatierteātru festivāls “SPIETS”

8. jūlijā plkst. 10 Kuldīgas novada Vārmē, estrādē 
“Liepu birzs”, jau devīto reizi sāksies amatierteātru 
saiets – festivāls “SPIETS”.

Festivālā šogad piedalīsies amatierteātri no Lutri-
ņiem, Jaunlutriņiem, Zvārdes, Vārves, Šķēdes, Īs-

līces, Zirņiem un Kuldīgas. Amatierteātri uzstāsies 
visu dienu. Izrādes notiks estrādē “Liepu birzs”, 
izņemot vienu izrādi, ko varēs noskatīties Vārmes 
pamatskolas zālē.

Izrāžu programmai aicinām sekot līdzi Vārmes mā-
jaslapā: www.varme.lv, Vārmes pagasta pārvaldes 
Facebook lapā un Kuldīgas novada pašvaldības mā-
jaslapā: www.kuldiga.lv.

http://www.varme.lv
http://www.kuldiga.lv
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Riebiņu novada svētki 2017
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Ceļā uz Latvijas simtgadi gulbenieši 
savējos pulcinās mājās

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

“Mēs esam izkaisīti pa visu pasauli. Laiks savējos 

saukt mājās – uz īsu brīdi vai pavisam. Krietnu laiku 
kopā neesam pulcinājuši tos savus novada cilvēkus, 
kuri ir izlidojuši no mūsu ligzdas – vieni uz Rīgu un 
Latvijas lielākajām pilsētām, otri – uz ārzemēm. 
Taču gulbji ir jāsasauc mājās, lai vieni iedvesmotu 
tos, kuri šeit palikuši, bet otri, kas izmetuši loku pa 
pasauli, atgrieztos mājās,” tā saka mūsu kultūras 
dzīves dvēsele Edīte Siļķēna.

Novadnieku dienas, kas notiks 27.–30. jūlijā, apvie-
nos gan pilsētas, gan novada svētkus. Ik gadu šajā 
laikā notiek Gulbenes pilsētas svētki, tādēļ daļa 
cilvēku šos datumus jau ir iezīmējuši kā obligātu 
došanos uz dzimto pilsētu. Protams, būs ieskaņu 
koncerti dienu iepriekš un kultūras aktivitātes, no-
slēdzot šos svētkus dienu vēlāk.

Šajās dienās piedzīvosim, redzēsim, dzirdēsim, sa-
jutīsim: novadnieku Goda bibliotēkas atklāšanu 
(jauns vides objekts pilsētā, mākslinieks I. Drulle), 
profesiju nozaru tikšanos “Dzenam sakņu spēku 
ziedos!”, novadnieku akadēmiskās un džeza mū-
zikas koncertu, dažādas sporta sacīkstes, floris-
tu konkursu, pilsētas pulsējošo nakti – zibakcijas, 
kvartālu piknikus un dārza svētkus, kaimiņošanās, 
labo lietu tirgu, kurā savus labumus un pērles rā-
dīs katrs pagasts, piederības dziesmu koncertu “Ar 
gulbja spārniem”, deju lieluzvedumu “Nāc laika 
loku kopā izdzīvot!”, kurā piedalīsies novada visu 
paaudžu tautisko deju kolektīvi un amatieraktieri, 
un īstu svētku balli.

Pasākuma programma: http://www.gulbene.lv/lv/
jomas/k-not/260-novadnieku-dienas2017.

Gulbenes novada spēks ir cilvēkos! Gaidām ciemos!

“Iecavas MakGaivers 2017”

5. augustā Iecavā trešo reizi norisināsies orientēša-
nās skrējiens “Iecavas MakGaivers 2017”, kas nu jau 
kļuvis par aizraujošu iecavnieku tradīciju. Skrējienā 
varēs piedalīties draugu, darba kolēģu un ģimeņu 
komandas. Ikviens varēs iepazīt Iecavas skaistākos 
objektus, Iecavas parku, kā arī ielas, un, ja tās ikdie-
nā nešķiet vairs tik interesantas, tad šis ir tas brīdis, 
lai pieteiktos skrējienam un tās piepildītu ar piedzī-
vojuma soļiem! Pieteikšanās līdz 10. jūlijam.

Aktīvais piedzīvojumu skrējiens “Iecavas MakGai-
vers 2017” radīts, lai dotu neaizmirstamu iespēju 

uzpildīt savu adrenalīna bāku un izveidot jaunu 
piedzīvojumu zibatmiņu ģimenei, draugiem vai 
darba kolēģiem.

Pasākums “Iecavas MakGaivers 2017” ir komandas 
skrējiens pa norobežotu distanci, kura lokojas caur 
Iecavas upi, ielām, pļavām un ēkām. Trasē izvietoti 
vairāki kontrolpunkti, kuros jāveic fiziskie un atjau-
tības uzdevumi. Trases kopgarums ir 12–15 km.

“Iecavas MakGaivera 2017” starts paredzēts 
5. augustā plkst. 10 Grāfa laukumā 4. Par “Ieca-
vas MakGaivera 2017” dalībnieku var kļūt ikviens, 
kurš ir fiziski un emocionāli gatavs piedzīvojumu 

http://www.gulbene.lv/lv/jomas/k-not/260-novadnieku-dienas2017
http://www.gulbene.lv/lv/jomas/k-not/260-novadnieku-dienas2017
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skrējienam! Komanda sastāv no 4 cilvēkiem dzi-
mumu proporcijā 2 + 2, un ātrākie, atjautīgākie un 
spēcīgākie MakGaiveri saņems balvas no pasāku-
ma atbalstītājiem.

Aicinām komandas parūpēties par savu vizuālo no-
formējumu. Jo radošāk, jo labāk! 

Pieteikties pasākumam var, rakstot pieteikumu 
brīvā formā, norādot komandas nosaukumu, da-
lībnieku vārdus un uzvārdus, dzimšanas datus, uz 
e-pasta adresi iecavasjp@inbox.lv. Dalība piedzīvo-
jumu skrējienā “Iecavas MakGaivers 2017” ir bez 
maksas.
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Gunta Klismeta, žurnāla “Logs” redaktore, gunta.klismeta@lps.lv

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

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

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

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

Sūti pieteikumu dalībai Daugavpils 
jauniešu festivālā “Artišoks 2017”

“Artišoks” ir lielākais jauniešu festivāls Daugavpilī, 
ko organizē Daugavpils pilsētas domes Sporta un 
jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa. Jau-
niešu pasākums kļuvis par vienu no Daugavpils pil-
sētas vizītkartēm, jo tajā piedalās ne tikai vietējie 
jaunieši, bet arī viesi no citām Latvijas pilsētām un 
valstīm. Kā ierasts, festivāls norisināsies septembra 
pirmajā sestdienā – 2. septembrī. Pasākuma no-
rises vieta – no Daugavpils Vienības laukuma līdz 
Dubrovina parkam.

“Artišoks” tiek rīkots, lai iepazīstinātu jauniešus 
ar iespējām lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo 
laiku Daugavpilī, atbalstot visdažādākās intereses, 
radošo pieeju un aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.

Pasākuma atmosfēru nodrošina dažādu jauniešu 
organizāciju ieplānotās aktivitātes, radošās darbnī-
cas, aizraujoši priekšnesumi, iedvesmojoši paraug-
demonstrējumi, meistarklases, šovi, sporta sacen-
sības, mūzikas un deju zonas. Jautru noskaņu papil-

dina arī vairāku dejotāju un dziedātāju uzstāšanās 
uz divām skatuvēm. Būs Starptautiskais breika deju 
turnīrs, veltīts skolas Factory Kingz 11. gadadie-
nai – “Factory Kingz 11 birthday”, kur uzstāsies fi-
nālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, 
Krievijas un Polijas. Pasākuma noslēgumā – grupas 
“Gain fast” koncerts un diskotēka kopā ar DJ Alvis. 
Jauniešu festivāla “Artišoks” princips ir ideju darb-
nīca: jauniešu subkultūras, NVO, kā arī sporta sek-
ciju pārstāvju prezentācijas par sasniegumiem un 
neformāli stāsti par savām organizācijām, veidojot 
daiļrades enerģijas akcentus.

Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes no-
daļa aicina jauniešu organizācijas, interešu grupas, 
biedrības un citus interesantus piedalīties festivā-
lā, rīkojot savas aktivitātes (spēles, prezentācijas, uz-
devumus, meistarklases, sportiskas aktivitātes u.c.) 
un iepazīstināt jauniešus ar to, ko mēs katrs darām.

Pieteikties dalībai festivālā var, aizpildot pieteiku-
ma anketu un nosūtot uz e-pasta adresi olga.simki-
na@daugavpils.lv vai zvanot pa tālruni 27096500, 
65422306 līdz 17. jūlijam.

Ziņas sagatavojuši: Laima Jātniece, Raimonds Birkenfelds, Iluta Dreimane, Margarita Želve, Ieva 
Jātniece, Santa Vucāne, Līga Korsaka, Evija Vectirāne, Inese Plesņa, Eva Staltmane, Ieva Fogele, Kristīne 

Medne, Jana Igaviņa, Ilze Dreimane un Gunita Vanaga.

Ziņas apkopojušas: Gunta Klismeta un Daina Oliņa

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



