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Reģionu komitejā dalās viedokļi par 
atjaunojamiem energoresursiem degvielā

12.–13. jūlija Eiropas Reģionu komitejas (RK) ple-
nārsesijā apstiprināja trīs atzinumus par pagājušā 
gada nogalē Eiropas Komisijas publicēto enerģijas 

pasākumu kopumu “Tīra enerģija visiem Eiropas 
iedzīvotājiem”, kura mērķis ir gādāt par Eiropas 
Savienības konkurētspēju, pārejot uz tīru enerģiju. 
Eiropas Savienība apņēmusies līdz 2030. gadam 
samazināt CO2 emisijas vismaz par 40%, liekot uz-
svaru uz energoefektivitāti, esot pasaules līderei 
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atjaunojamo energoresursu jomā un pienācīgi rū-
pējoties par patērētājiem.

Viens no trim atzinumiem bija Lietuvas delegācijas 
pārstāves Šauļu pilsētas domes deputātes Daivas 
Matonienes sagatavotais atzinums “Atjaunojamo 
energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšē-
jais tirgus”. Latvijas delegācija sadarbībā ar Lietu-
vas delegāciju atzinumam bija iesniegusi virkni gro-
zījumu un saņēmusi arī Matonienes atbalstu. Viens 
no būtiskākajiem abu delegāciju iesniegtajiem gro-
zījumiem bija priekšlikums atteikties no ambiciozā 
RK piedāvājuma noteikt atjaunojamo energoresur-
su 14% mērķa attiecībā uz biodegvielu sasniegšanu 
līdz 2020. gadam. Tā vietā delegācijas rosināja Eiro-
pas Komisiju vairāk pūļu veltīt pētniecībai saistībā 
ar otrās paaudzes biodegvielu izstrādi, jo tās var 
palielināt mūsu energoapgādi, neradot kaitējumu 
videi un neatņemot zemi pārtikas ražošanai. “Es kā 
ekonomiste uzskatu, ka Eiropas Savienībai nevajag 
uzturēt stingrus mērķus, bet jāņem vērā arī kat-
ras valsts situācija. Aizvien vairāk datu liecina, ka 
biodegvielas ir saistītas ar mežu izciršanu, pārtikas 
cenu pieaugumu un var nebūt tik labvēlīgas videi 
kā tradicionālās degvielas. Lielāks uzsvars būtu jā-
liek uz otrās paaudzes biodegvielām,” tikšanās laikā 
Latvijas delegācijas viedokli atbalstīja Matoniene.

Latvijas pašvaldībās arī Eiropas Komisijas piedāvā-
tais atjaunojamo energoresursu 10% mērķis līdz 
2020. gadam tiek vērtēts negatīvi. Šī mērķa sasnieg-
šanai Eiropas Savienības dalībvalstīs lielākoties tiek 

izmantota biodegviela, kā arī no atjaunojamiem 
energoresursiem saražota elektroenerģija. 4. jūli-
jā notikušajās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
un Ekonomikas ministrijas sarunās pašvaldību pār-
stāvji norādīja: lai sasniegtu Eiropas Savienības pra-
sības – 10% atjaunojamo energoresursu transporta 
degvielai –, degvielas izmaksas Latvijā var pieaugt 
par 2–3 centiem litrā, kas nozīmētu 20–30 milj. 
eiro gadā. Diemžēl lielākā daļa klātesošo RK locekļu 
balsojumā Latvijas un Lietuvas delegāciju grozīju-
mu noraidīja, saglabājot RK rosinājumu Eiropas Ko-
misijai iekļaut 14% mērķi attiecībā uz biodegvielu.

Ar RK plenārsesijā pieņemto atzinumu “Atjaunojamo 
energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšējais 
tirgus” var iepazīties Reģionu komitejas mājaslapā.

RK 124. plenārsesijā Latvijas delegāciju RK pār-
stāvēja delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gin-
tere, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Ka-
minskis, Mālpils novada domes Tautsaimniecības 
un attīstības komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes deputāts Le-
onīds Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis Turlais un Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautāju-
mos Jānis Vītoliņš.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS aicina Saeimu, skatot 
darbaspēka nodokļa 
reformas likumprojektus, 
ņemt vērā LPS Domes 
izteikto viedokli

Ņemot vērā LPS Domes 26. ap-
rīļa lēmumu par pašvaldību no-
dokļu ieņēmumiem valsts kopē-
jos nodokļu ieņēmumos, 13. jū-
lijā LPS nosūtīja Saeimas Budže-
ta un finanšu (nodokļu) komisijai 
priekšlikumu nodokļu reformas 
likumprojektu paketes likumpro-
jektam “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2128057&meetingSessionId=2158594
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Lai nodrošinātu pašvaldību budžetu stabilitāti un 
prognozējamību vismaz vidējā termiņā, LPS ierosi-
na Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā kā pastā-
vīgu normu ietvert nosacījumus, ka prognozētais 
nodokļu ieņēmumu kopapjoms pašvaldību budžetā 
nav mazāks par 19,6% no kopējiem valsts budžetā 
prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem un ka paš-

valdībām piekrītošā nodokļu ieņēmumu proporcija 
primāri tiek nodrošināta, pārdalot iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa ieņēmumus par labu pašvaldībām.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 
sēdē

12. jūlijā notika MK Ēnu ekonomikas apkarošanas 
padomes sēde. Tās dienas kārtībā bija iekļauts Fi-
nanšu ministrijas novērtējums par valsts iestāžu 
darba plānu ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–
2020. gadam paveiktiem darbiem un statusu atse-
višķiem pasākumiem, kā arī Ekonomikas ministrijas 
kā par nozari atbildīgās iestādes atskaite par Būv-
niecības sadaļā iekļauto uzdevumu izpildi un preci-
zējumiem un Pārresoru koordinācijas centra ziņo-
jums par rastajiem ēnu ekonomikas apkarošanas 
risinājumiem valsts kapitālsabiedrību darbā. Sēdē 
piedalījās arī LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane. 

LPS ir saskaņojusi VARAM izstrādāto informatīvo 
ziņojumu “Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldī-
bu iespējām veicināt uzņēmējdarbību savā terito-
rijā un to iespējamie risinājumi”, ņemot vērā to, ka 
konceptuālā ziņojuma II daļā aprakstītie priekšliku-
mi pašvaldībām, piemēram, ziņojuma 2.1. priekš-
likums “Pašvaldību aizņēmumi no Valsts kases 
granta izsniegšanai uzņēmējdarbības atbalstam”, ir 
brīvprātīgi un nav obligāti.

LPS nav saskaņojusi plānotos grozījumus Ministru 
kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK 

izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 
RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākums “Re-
ģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators””. LPS vēlas uzsvērt, ka inkubatora uz-
devums ir stiprināt un nodrošināt sociālā kapitāla 
pieejamību jaunajiem uzņēmējiem, kas nozīmē 
infrastruktūras izveidi (koprades telpas, internets, 
3D printeris utt.), biznesa konsultācijas (grāmat-
vedība, uzņēmumu reģistrācija, biznesa plāna iz-
strāde, zīmola izveide, preču zīmes reģistrācija) un 
sadarbības tīkla izveidi (tīklošana, mentorēšana un 
pieredzējušu uzņēmēju konsultācijas).

LPS ir secinājusi, ka pašvaldības uztrauc tas, ka jo
projām uzņēmumiem, kas ir pirmsinkubācijas fāzē, 
nav pieejami pakalpojumi. LIAA jūlija sākumā vēl 
nav iepirkusi nepieciešamos ārpakalpojumus, līdz 
ar to pirmie uzņēmumi, kas ir uzņemti inkubatorā 
un darbojas gandrīz pusgadu, nesaņem solīto at-
balstu. 

Tāpat pašvaldības uztrauc arī jautājums par uzņē-
mumiem, kuri atrodas inkubācijas fāzē, jo šobrīd 
nav iespējams saņemt specifiskus pakalpojumus, 
piemēram, atbalstu preču zīmes reģistrācijai, 
proto tipēšanai, konsultācijas biznesā utt., jo šobrīd 
LIAA atbalsts koncentrējas uz koprades telpu pie-
ejamību. LPS ir informācija, ka uzņēmumi meklē 
citas alternatīvas sava uzņēmuma attīstībai.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3691-lps-aicina-saeimu-skatot-darbaspeka-nodokla-reformas-likumprojektus-nemt-vera-lps-domes-izteikto-viedokli
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Sākusies pieteikšanās dalībai “Eiropas 
Reģionu un pilsētu nedēļas” pasākumos

Sākusies pieteik-
šanās dalībai 9.–
12. oktobrī Briselē 
plānotajiem “Ei-
ropas Reģionu un 
pilsētu nedēļas” 
semināriem, kuru 
moto šogad ir “Re-
ģioni un pilsētas 
labākai nākotnei”. 

Reģistrēšanās dalībai semināros – līdz 30. septem-
brim “Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas” tīmekļa 
vietnē.

Interesentiem būs iespēja izvēlēties no 130 semi-
nāru, sadarbības pasākumu un projektu vizīšu klās-
ta, kas veltīti trim galvenajām tēmām: “Veidojot 
noturīgus reģionus un pilsētas”, “Reģioni un pilsē-
tas kā pārmaiņu veicinātāji” un “Daloties zināšanās 
rezultātu sasniegšanai”. Semināru rīkošanā iesaistī-
jušās 28 vietējo un reģionālo pašvaldību partnerī-
bas, 14 Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti, Eiro-
pas Reģionu komiteja, kā arī vairākas asociācijas un 
institūcijas. Tāpat kā citus gadus, arī šogad vairā-
kos semināros piedalīsies pārstāvji no Latvijas. Tā, 
piemēram, 10. oktobrī Rīgas domes Satiksmes un 
transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims 

Baraņņiks uzstāsies seminārā “ES mērķi: vai pilsē-
tām un reģioniem būs iespēja sasniegt rezultātus 
pēc 2020. gada?”. 11. oktobrī Latvijas Vides investī-
ciju fonda projektu vadītāja Aija Zučika piedalīsies 
seminārā “Mēru pakta kopiena: koordinētas vie-
tējās aktivitātes kā melnraksts nacionālo politiku 
ietvaram” un Rīgas domes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļas vadītājs Guntars Ruskuls uzstāsies seminā-
rā “Galvaspilsētas veido ES pilsētpolitiku”. 12. ok-
tobrī seminārā “Jā, vietējās pašvaldības ir inovatī-
vas” piedalīsies Latvijas delegācijas Reģionu komi-
tejā vadītājs Andris Jaunsleinis un LPS padomniece 
uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.

“Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa” (iepriekš pa-
zīstama kā “Atvērtās dienas”) ir gadskārtējs četru 
dienu pasākums, kurš kopš 2003. gada notiek Bri-
selē un kura laikā vietējo un reģionālo pašvaldību 
pārstāvji, kā arī eksperti un akadēmisko aprindu 
pārstāvji var apmainīties ar labās prakses piemē-
riem un zinātību pašvaldību attīstības jomā. Tas ir 
arī atzīts forums, kurā notiek politiska saziņa par 
ES kohēzijas politikas attīstību un paveras iespēja 
vērst lēmumu pieņēmēju uzmanību uz vietējo un 
reģionālo pašvaldību nozīmi ES politikas veidoša-
nā. “Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa” ir lielākais 
publiskais šāda veida Eiropas mēroga pasākums.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS un VARAM ikgadējās sarunas

19. jūlijā plkst. 10 VARAM ēkā Rīgā, Peldu ielā 25, 
4. stāva zālē, notiks LPS un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ikgadējās 
sarunas.

Apstiprinātie sarunu jautājumi:

Vides jautājumi

1. Ūdenssaimniecības attīstība. Komplekss ska-
tījums uz ūdens un notekūdeņu sistēmu at-
tīstību – no decentralizētajām sistēmām līdz 
teritorijām, kurās obligāti ierīkojamas centrali-
zētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 

Atbalsts aglomerācijām zem un virs 2000. Pa-
domes direktīvas 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu prasībām izpilde un iz-
pildes prognozes.

2. Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”, rezerves 
fonda veidošana pašvaldībās.

3. Zemes pārvaldības likuma normu ieviešana dzīvē.

4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infra-
struktūras attīstība. Atkritumu reģenerācijas un 
pārstrādes mērķu sasniegšana.

5. Dabas resursu nodoklis: ieņēmumu sadales 
princips un izlietošana atbilstoši nodokļa mēr-
ķim.

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog


5

6. Biotopu kartēšanas uzsākšana, pašvaldību un 
iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana. Mikro-
liegumu izveide biotopu kartēšanas kontekstā.

Attīstības jautājumi

1. Investīciju programma 2018. gadam.

2. Plānošanas reģionu loma un to kapacitātes 
stiprināšana.

3. Reģionālās attīstības uzraudzība, analīze un vei-
cināšana.

4. Datu pieejamība no valsts IS pašvaldībām.

5. ERAF 2. kārtas finansējums: IS projektu ietekme 
un sasaiste ar pašvaldībām.

6. Valsts un pašvaldību IS integrācijas jautājumi.

7. VPKAC koncepcijas realizācija un KAC finansē-
jums.

Uz epasta adresi ivita.peipina@lps.lv lūdzam iesū-
tīt ierosinājumus un citus jautājumus par sarunu 
tēmām.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Aucē

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

Dienas kārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

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

 Prezentācija par novadu, izpilddi-
rektors Aldis Lerhs

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

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

 Datu aizsardzība. Programmu aizsar-
dzība

11.50–12.20 TM Nozaru politikas departamenta 
direktore Jekaterina Macuka

12.20–12.50 VDI direktore Daiga Avdejanova 

12.50–13.10 Pārtraukums

 Praktiskā pieredze par pašvaldību 
koplietošanas IKT resursu attīstību

13.10–13.40 Ventspils domes izpilddirektora 
vietnieks informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju jomā Egons Spa-
lāns

13.40–14.10 nozares eksperts Juris Pūce

14.10–14.40 medību koordinācijas komisijas 
(LMĪA un LVM)

15.00 Pusdienas 

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

Pieteikties sanāksmei iespējams līdz 31. jūli-
jam, izmantojot saiti: https://goo.gl/forms/kNI-
jY3DXmqvgCjOL2. Atteikt dalību iespējams līdz 
2. augustam.

mailto:ivita.peipina@lps.lv
https://goo.gl/forms/kNIjY3DXmqvgCjOL2
https://goo.gl/forms/kNIjY3DXmqvgCjOL2
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Treniņš treneriem

Tiek meklēti cilvēki, kuri vēlas palīdzēt Valsts iz-
glītības satura centram (VISC) padarīt Edinburgas 
hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas 
programmu Award pieejamāku Latvijā dzīvojošiem 
jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem.

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas 
Award zelta biedrību 2017. gada 17.–20. augustā 
Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” organizē 
apmācības jaunajiem programmas Award apmā-
cību vadītājiem. “Treniņā treneriem” apmācību 

dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu 
organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības 
un piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju 
apmācības dažādās Latvijas vietās.

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo programmas Award 
apmācību vadītāju, līdz 31. jūlijam piesakies apmā-
cībām, aizpildot un iesniedzot elektronisko pietei-
kuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdlE3RgPHnlCp4Mid9WgJuDvOzYu54d
mhuJ210w7b6hV5GLsw/viewform.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas 
konference

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) sadar-
bībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jauniešu 
galvaspilsētu 2017 – Liepājas pilsētas domi – aici-

na jauniešus piedalīties Strukturētā dialoga VI cikla 
atklāšanas konferencē un diskusijā par jaunatnes 
jomas prioritātēm Latvijā un Eiropā. Atklāšanas 
konference notiks 25. jūlijā Liepājā. Jaunākā infor-
mācija pieejama LJP mājaslapā šeit un LJP sociāla-
jos tīklos.

Aicinājums piedalīties Politiskā 
mārketinga forumā

2.–5. augustā ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu Biz-
nesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultāte un 
LPS Latvijā organizē Politiskā mārketinga forumu 
(Political Marketing Forum).

Forumā ar aktuāliem pētījumiem uzstāsies 30 zi-
nātnieki no visas pasaules, kuri pārstāvēs tādas 
valstis kā ASV, Krievija, Vācija, Lietuva, Turcija, Bul-
gārija, Rumānija, Zviedrija, Latvija, Indija, Ēģipte, 
Gruzija, Polija, Beļģija.

2., 3., un 5. augustā Politiskā mārketinga forums 
notiks Biznesa augstskolā Turība Rīgā, Graudu 
ielā 68, bet 4. augustā – Līgatnē, slepenajā padom-
ju bunkurā un rehabilitācijas centrā.

Foruma nozīmīgākais viesis ir profesors Brūss Ņū-
mens (Bruce Newman) no ASV, kurš uzstāsies ar 
pētījumu par Trampa politikas stratēģiju ASV un 
pasaulē. Konferencē tiks apspriestas tādas tēmas 
kā Trampa fenomens un iespējamā turpmākā rīcī-
ba; mediju izmantošana vēlēšanu kampaņās; poli-
tisko skandālu ietekme uz vēlēšanu rezultātiem; vai 
Breksits bija unikāls gadījums un neatkārtosies; ko 
likt pretī Krievijas propagandai; kāpēc postpadom-
ju telpā nesekmējas politiskā dialoga veidošana; 
kādi ir jaunākie mārketinga instrumenti vēlēšanu 
cīņā; kā pārvarēt starpkultūru komunikācijas barje-
ras un sadzīvot ar migrāciju.

Politiskā mārketinga forums ir bezmaksas, pateico-
ties Frīdriha Eberta fonda un Biznesa augstskolas 
Turība finansiālajam atbalstam.

Lūgts ikviens interesents par politiku, komunikāci-
ju, sabiedrības vadību. Pieteikšanās epastā: kristi-
ne.tarvida.pmf@gmail.com. Forumā darba valoda 
ir angļu. Plašāka informācija 2. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
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Programme for Political Marketing Forum 

“Insiders and Outsiders in the Evolving Political market Place: 

Exploring the Actors and the Political Strategies” 

Turiba University 

Riga, Latvia, 2–5 August 2017 

Organisers: Communication Faculty of Turiba University and Latvian 

Association of Local and Regional Governments 

 

Wednesday, August 2nd 
13.30 Welcome coffee at Turiba University, Graudu str. 68, Riga 

13.50 Welcome  
Rector of Turiba University Aldis Baumanis and Dean of Communication Faculty of 

Turiba University Andris Petersons 

14.00 Opening of Forum 

14.30 Key Note 
Bruce Newman, Professor at Driehaus College of Business, DePaul University. (United 

States) Trump's Strategic Orientation: Maintaining a Consistent Brand Identity in Response 

to Marketplace Contingencies 

 

15.30 Panel: Political Brands and Image. Moderator Greg Simons 
Milena Drzewiecka, Doctoral Student at  University of Social Sciences and Humanities 

SWPS & Wojciech Cwalina, Professor at University of Social Sciences and Humanities SWPS 

(Poland). To fight or not to fight? Political image repair strategies and their effectiveness in 

time of media scandal. 

Andrzej Falkowski, Professor at SWPS University & Magdalena Jablonska, University of 

Social Sciences and Humanities SWPS. (Poland). Framing and positive - negative asymmetry 

in the evaluation of political candidates. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlE3RgPHnlCp4Mid9WgJuDvOzYu54dmhuJ210w7b6hV5GLsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlE3RgPHnlCp4Mid9WgJuDvOzYu54dmhuJ210w7b6hV5GLsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlE3RgPHnlCp4Mid9WgJuDvOzYu54dmhuJ210w7b6hV5GLsw/viewform
http://ljp.lv/struktureta-dialoga-vi-cikla-atklasanas-konference
mailto:kristine.tarvida.pmf@gmail.com
mailto:kristine.tarvida.pmf@gmail.com
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p2.pdf
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VARAM turpina semināru ciklu 
pašvaldībās par aktualitātēm normatīvo 
aktu regulējumā

VARAM organizē izglītojošo semināru ciklu pašval-
dību pārstāvjiem par aktualitātēm normatīvo aktu 
regulējumā un problēmjautājumiem. Jūlijā tikša-
nās plānotas Vecumnieku un Burtnieku novadā.

13. jūlijā plkst. 11 seminārs notiks Vecumnieku 
Tautas namā Rīgas ielā 5.

14. jūlijā plkst. 10 seminārs notiks Valmieras pa-
gasta Kultūras namā Valmieras pagastā Burtnieku 
novadā.

Plānots izskatīt aktualitātes saistošajos noteikumos 
par sociālajiem jautājumiem, pašvaldību budže-
tiem 2017. gadā un tiesiskā regulējuma aktualitā-
tēm kopumā. Semināra dalībniekiem tiks sniegtas 
konsultācijas arī par saistošo noteikumu izstrādā-
šanas metodiku. Tāpat par interesējošajiem tema-
tiem plānotas diskusijas. Plašāka informācija šeit.

Atvērta reģistrācija uz URBACT City Festival

VARAM kā Eiropas Savienības strukturālo un inves-
tīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
nacionālā atbildīgā iestāde un URBACT nacionālais 
kontaktpunkts Latvijā aicina reģistrēties dalībai 
URBACT konferencē (Urbact City Festival), kas no-
tiks 3.–5. oktobrī Tallinā.

URBACT konference paredzēta pilsētvides attīstības 
speciālistiem un politikas veidotājiem, kā arī paš-
valdību ievēlētajiem pārstāvjiem. Šogad pasākums 
domāts ES pilsētām, kas vēl nepiedalās URBACT 
sadarbības tīklos, bet gribētu pārņemt pieredzi no 
apstiprinātajām URBACT labajām praksēm un pie-
dalīties pārneses tīklu konkursā, kas notiks šāgada 
rudenī. Plašāka informācija šeit.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Aicina pieteikt pretendentus konkursa 
“Sējējs 2017” balvai par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā

Līdz 1. augustam vēl var pieteikt pretendentus 
Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa “Sējējs 

2017” balvai par mūža ieguldījumu lauksaimnie-
cībā. Pretendentus var izvirzīt ZM un tās padotībā 
esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotā-
ju nevalstiskās organizācijas un Latvijas Lauksaim-
niecības un meža zinātņu akadēmija.
Plašāka informācija šeit.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
koledža uzņem jaunos studentus

No 10. līdz 21. jūlijam notiek jauno studentu uz-
ņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
koledžā, kur mācības apvieno ne tikai teorētiskās 

lekcijas, bet arī aizraujošas praktiskās nodarbības.

Pēc vidusskolas absolvēšanas topošajiem studen-
tiem ir iespēja bez maksas iegūt pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju – 
ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis. Pla-
šāka informācija šeit.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24718
http://urbact.eu/visas-pils%C4%93tas-aicin%C4%81tas-uz-urbact-city-festival-%E2%80%93-re%C4%A3istr%C4%93jieties-jau-tagad
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-pieteikt-pretendentus-konkursa-sejejs-2017-balvai-par-muza-ieg?id=8899
http://vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/16861-ugunsdrosibas-un-civilas-aizsardzibas-koledza-uznem-jaunos-studentus
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SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, terito-
riālās atstumtības un nabadzības riskam pakļau-
tajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” trešās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanai, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 “Spe-
ciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) 
finansēšanas kārtība””, 4. pielikums.

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

Par noteikumu projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos nr. 523 
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldī-
bu izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vi-
dējās izglītības programmas””, 6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 447 “Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba sa-
maksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēs””, 7. pielikums.

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, 8. pielikums.

VSS744 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī nodošanu 
Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā

VSS750 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos 
Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pa-
sākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas 
pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi””

VSS741 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS743 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos 
Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūr-
fondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institū-
cijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavo-
šanu un šo fondu ieviešanu 2014.2020.gada plā-
nošanas periodā””

VSS758 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības liku-
mā”

VSS759 – Likumprojekts “Grozījumi Vispārējās iz-
glītības likumā”

VSS745 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos 
Nr.468 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku ie-
kļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2.pasākuma “Ilgstošo 
bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas 
noteikumi””

VSS747 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.127 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba 
drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īste-
nošanas noteikumi””

VSS757 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos 
Nr.666 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “At-
balstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, 
bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perio-
da) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432157
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432158
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432158
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432158
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432158
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432158
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432158
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_26_p8.pdf
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veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo 
īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” īsteno-
šanas noteikumi””

VSS751 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Re-
publikas Civillikuma pielikumos ietvertās informā-
cijas aktualitāti”

VSS752 – Informatīvais ziņojums “Par Ministru 
kabineta 2015. gada 1. septembra sēdes protokol-
lēmumā (prot. Nr.44 34.§) “Informatīvais ziņojums 

“Zemes politikas pamatnostādņu 2008.–2014.ga-
dam gala ietekmes novērtējums”” 2.punktā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zem-
kopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu 
ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas Paš-
valdību savienībai dotā uzdevuma izpildi”

VSS754 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr.63 Cēsu ielā 34, Limbažos, 
Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada paš-
valdības īpašumā”

Dobelē atklāti atjaunotie tranzītielas 
posmi

12. jūlijā Dobelē satiksmes ministrs Uldis Augu-
lis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs 
Spridzāns, VAS “Latvijas valsts ceļi” Valdes priekš-
sēdētājs Jānis Lange un SIA “Saldus ceļinieks” Val-
des loceklis Gints Karols svinīgi atklāja pilsētā at-
jaunotos tranzītielas posmus Brīvības ielā (Bērzes 
upes tilts–Rūpniecības iela) un Liepājas šosejā, kā 
arī ceļa posmu, kas ienāk Dobelē no Tērvetes un 
Īles puses.

Pasākums notika ielu krus-
tojumā pie Dobeles At-
brīvošanas pieminekļa. 
Uzrunu teica satiksmes 
ministrs, domes priekšsē-
dētājs un citas amatperso-
nas. Svinīgi tika pārgriezta 
lente, un jauno ceļa segu-
mu iemēģināja “MX4 Do-
bele” motosportisti.

Ceļu rekonstrukcija ilga 
divus mēnešus un tika 
pabeigta plānotajā laikā. 
Liepājas šosejas posmā 
no jauna izbūvētas četras 
autobusu pieturu platfor-
mas un pārbūvēti četri au-
tobusu pieturu paviljoni, 

nomainītas ielas apmales, noņemts nomaļu apau-
gums un tās uzpildītas ar nesaistītu minerālmate-
riālu. Šajā autoceļa posmā veikta seguma aukstā 
pārstrāde – reciklēšana 30 cm biezumā, pievieno-
jot 50% minerālmateriālu ceļa klātnes platumā. Pēc 
tam izbūvēta karstā asfalta apakškārta 8 cm biezu-
mā un karstā asfalta dilumkārta 4 cm biezumā.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 469 965 eiro (bez 
PVN). “Latvijas valsts ceļu” līdzfinansējums ir 
398 060 eiro, savukārt Dobeles novada pašvaldības 
ieguldījums – 71 905 eiro. Autoceļa remontdarbus 
veica SIA “Saldus ceļinieks”.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432170
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432170
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432170
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432171
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432173
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Ventspilī īstenos četrus IKT projektus

14. jūlijā Ventspils Digitālajā centrā svinīgi tika 
parakstīti Ventspils pilsētas IKT pilotprojektu pro
grammas līgumi par četru jaunu ideju realizāciju.

Konkursa otrajai kārtai bija pieteikušies seši uzņē-

mumi, no kuriem tika atbalstīti četri pretendenti. 
Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, 
konkursā iesniegtajiem projektiem bija jāatbilst 
vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, 
vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, vie-
di iedzīvotāji vai vieda pilsētvide. Viena IKT pilot-
projekta maksimālā atbalsta īpatsvars ir līdz 80% 
no attiecināmajām izmaksām. Atbalsta apjoms: 
2000–15 000 eiro. Kopējais atbalstīto projektu fi-
nansējuma apjoms šajā kārtā ir 79 793 eiro.

Visi četri uzņēmumi saņems maksimālo Ventspils 
pašvaldības atbalstu – kopā 54 953 eiro. Ventspi-
lī tiks īstenoti šādi projekti: SIA “MAZZY” projekts 
“Ēku monitorings un resursu attālināta uzskaite–
sadalīšana”, SIA “TestDevLab” projekts “Ventspils 
pilsētas sabiedriskā transporta aplikācija”, SIA “VN 
UNIVERSE” projekts “Gāzu monitorings Ventspils 
pilsētā un brīvostā” un SIA “ĢeoDATI” projekts 
“Ģeotelpisko datu publicēšanas platforma 4 di-
mensijās”.

Āraišu arheoloģiskajā parkā uzsākta 
ezerpils Rotkaļa mājas restaurācija

Jūlija pirmajās dienās ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu Āraišu arheoloģiskajā parkā sākusies vie-
nas rekonstruētās Āraišu ezerpils 9.–10. gadsimta 
ēkas restaurācija.

Āraišu arheoloģiskā parka galvenais objekts ir ar-
heologa Jāņa Apala atklātā, izpētītā un rekonstruē-
tā Āraišu ezerpils. Jau kopš 20. gs. 90. gadu sākuma 
Jānis Apals un Āraišu ezerpils fonds to attīstījis kā 
Baltijā pirmo brīvdabas arheoloģisko muzeju. Kopš 

šā gada Āraišu arheoloģiskais parks atrodas Ama-
tas novada pašvaldības apsaimniekošanā, un tā vē-
las kopt un turpināt izcilā arheologa paveikto. Citu 
līdzīgu Eiropas muzeju starpā Āraišu arheoloģiskais 
muzejparks izceļas ar unikāliem arheoloģiskiem 
atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģināla-
jā vietā un saskanīgu, Vidzemei tipisku, labi sagla-
bājušos kultūrvēsturisko ainavu, kas kontrastē ar 
mūsdienu pilsētvidi. Āraišu ezermītne ir visplašāk 
pētītais šāda veida piemineklis Ziemeļaustrumeiro-
pā.

Āraišu ezerpils Rotkaļu māja celta 1995. gadā, kad 
tapa ezerpils apbūves rekonstrukcija, un nemainītā 
veidā ir nokalpojusi vairāk nekā 20 gadus. Šī ēka ilg-
stoši bija vienīgā, kurā pēc izrakumos gūtajiem da-
tiem iespējami pilnīgi attēlots seno latgaļu dzīvoja-
mās ēkas interjers un izvietota ekspozīcija “Rotkaļa 
māja”. Šī ēka tiks pilnībā restaurēta, izmantojot 
arheologa Jāņa Apala un arhitekta Dzintara Dribas 
1985. gada rekonstrukcijas projektu un turpinot 
eksperimentālās arheoloģijas labo praksi. Tiks at-
jaunota un papildināta ēkas ekspozīcija, lai sniegtu 
pilnīgāku ieskatu par ezerpils iedzīvotāju dzīvi.
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Katru gadu vasaras sezonā Āraišu ezerpilī notiek 
kultūrvēsturiskas vērtības popularizējoši pasāku-
mi un koncerti. Šīs vasaras lielākais notikums būs 
etnomūzikas grupas “Tautumeitas” un bungu un 

dūdu grupas “Auļi” kopīgs dižkoncerts “Lai māsiņa 
rotājās!” 29. jūlijā pulksten 20. 
Vairāk informācijas: www.amata.lv un www.araisi.
com.

Kuldīgā durvis vērusi Jauniešu māja un 
izdota grāmata

13. jūlijā Kuldīgā, Jelgavas ielā 26, oficiāli tika at-
klāta Kuldīgas Jauniešu māja. Tā iekārtota telpās, 
kur līdz šim darbojās Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes 
diakonijas centrs, un darbosies Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centra paspārnē. Māja tapusi, 
pateicoties Kuldīgas novada pašvaldībai un biedrī-
bai “SDK jaunieši”, kas īsteno LEADER projektu “Ap-
rīkojuma iegāde jauniešu mājai Kuldīgā”.

Kuldīgas Jauniešu māju lielā mērā veidojuši un ie-
kārtojuši paši jaunieši. Tā iekārtota un aprīkota ar 
dažādām nodarbēm nepieciešamo, lai jaunieši šeit 
varētu interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 
Telpās var spēlēt biljardu, galda hokeju un dažādas 
galda spēles. Te ir arī virtuve, ko jaunieši var izman-
tot, lai pagatavotu ko garšīgu. Telpās būs iespējams 
iekārtot izstādes. Mājā iekārtotas arī semināru tel-
pas un zāle ar modelējamu skatuvi un apskaņoša-
nas sistēmu, tāpēc šeit varēs notikt semināri, saru-
nu vakari, koncerti un citi pasākumi. Mācību gada 
laikā šeit norisināsies dažādu jauniešiem domātu 
pulciņu nodarbības. Jauniešu mājas darbu ikdie-
nā pārraudzīs jaunatnes darba speciālists Roberts 
Plaudis.

Šajā dienā Kuldīgas Vecā rātsnama izstāžu zālē no-
tika pazīstamā modes fotogrāfa Vladimira Svetlova 
grāmatas “Kuldīga baltā kleitā” atvēršanas svētki. 
Šī grāmata ir unikāls vietējās fotogrāfijas krājums, 
kurā iekļauti antikvariātos un ģimenes albumos 
atrasti attēli ar kuldīdzniekiem dažādos svētkos, 
dažādos laikos gadsimta griezumā. Albuma foto-
grāfijās meitenes visbiežāk ģērbušās baltās kleitās, 
piemēram, pirmā Latvijas brīvvalsts laika pilngadī-
bas svētkos un bērnības svētkos, kas bija tradīcijas, 
kuras daudzi šodienas jaunieši un ārzemnieki ne-
zina. Līdz ar to izdevumam ir gan fotogrāfiska, gan 
kultūrvēsturiska vērtība.

Fotoalbums ir atraktīvs ne vien vietējiem iedzīvotā-
jiem, bet arī tūristiem, līdz ar to teksti veidoti lat-
viešu un angļu valodā.

Izdevums vienlaikus arī veltīts vienam no Latvijas 
slavenākajiem kinorežisoriem, dokumentālās kino-
skolas pamatlicējam, fotogrāfam, kuldīdzniekam 
Uldim Braunam, tāpēc albumā ievietotas arī atse-
višķas fotogrāfijas no viņa leģendārās latviešu fil-
mas “Motociklu vasara”.

http://www.amata.lv
http://www.araisi.com
http://www.araisi.com
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Operas dienās Jēkabpilī izrādīs mūziklu 
“Aīda”

Operas dienas Jēkabpilī šogad norisināsies jau ses-
to gadu un nemainīgi jūlija vidū – no 18. līdz 23. jū-
lijam.

Operas dienas 18. jūlijā atklās sakrālās mūzikas 
koncerts Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas ka-
toļu baznīcā, kur uzstāsies Latvijas Nacionālās ope-
ras soliste brīnišķīgās balss īpašniece Ilona Bagele, 
TV šova “Koru kari” Daugavpils kora solists un Ilo-
nas Bageles skolnieks Sandis Ulpe (tenors) un kon-
certmeistars Gļebs Beļajevs.

Otrais Operas dienu koncerts notiks Jēkabpils Tau-
tas namā 19. jūlijā, un tajā muzicēs “Maskavas vir-
tuozu” un “Maskavas Mocarta kvarteta” pirmā vi-
jole Aleksejs Lundins. Koncertā viņam pievienosies 
arī dzīvesbiedre pianiste Tatjana Fedosejeva, kā arī 
abu meita vijolniece Marija Lundina.

20. jūlijā Jēkabpilī viesosies klavieru duets “Meln-
balto taustiņu burvji” – Juris Žvikovs un Sanita Gla-
zenburga, kas iepriecinās ar koncertprogrammu 
“Divi vienā”.

Operas dienu kulminācija būs Kauņas Valsts muzi-

kālā teātra mūzikls “Aīda” 22. jūlija vakarā Krust-
pils brīvdabas estrādē. Šajā iestudējumā apvie-
nota populārā mūziķa Eltona Džona komponētā 
mūzika un pasaulē zināmā rakstnieka Tima Raisa 
dramaturģija, kas klasisko mīlas stāstu skatītājam 
pasniedz ne tik klasiskā – poproka žanrā balstītā – 
interpretācijā.

Operas svētkus varēs baudīt arī mazākie Jēkabpils 
iedzīvotāji un viesi kopā ar ģimenēm. Jau tradicio-
nāli Operas dienu nedēļas svētdienā, 23. jūlijā, tiks 
uzvesta koncertprogramma “Kā Lupatiņi draisko-
jās”.

Nīcā atklāti āra trenažieri un alpīnisma 
siena

12. jūlija pēcpusdienā, klātesot kuplam apmeklē-
tāju pulkam, pie Nīcas vidusskolas sporta 
laukuma atklāja āra trenažierus. Liepājas 
ielu vingrotāji ne vien sniedza paraugde-
monstrējumus, bet arī sportiskos konkur-
sos iesaistīja dažādu vecumu skatītājus. 
Projekta vadītāja Dina Tapiņa uzsvēra, ka 
tagad ikviens varēs aktīvi atpūsties jebku-
rā laikā un bez maksas.

Turpinājumā visi devās uz sporta halli, 
kur, atzīmējot halles gada jubileju, tika 
atklāta alpīnisma siena. Paraugdemons-
trējumus un noderīgus padomus deva 
priekulnieki, kam ir pieredze šādas sienas 
izmantošanā. Daudz nīcenieku jau pir-

majā dienā izmēģināja rāpšanās prasmes. Domes 
priekšsēdētājs Agris Petermanis rosināja novērtēt 
jaunās sportošanas iespējas un vēlēja gluži kā Liel-
dienās: “Veselību iekšā, slimību ārā!”
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Popē notiks dullo dauku festivāls “Vārti”

No 21. līdz 23. jūlijam 
gleznainajā Popē, tās 
estrādē, muižas parkā, 
Zirgu stallī, pilskalnā, 
pļavās un alejās notiks 
dažādu notikumu vir
kne: būs koncerti, li-
terāri lasījumi, kursies 
dziesmu ugunskuri un 

risināsies nakts mistērijas.

Dullo dauku festivālā gaidīts ikviens, kurš kaut rei-
zi ir aizdomājies: diez kas ir aiz tā tālā horizonta, 
kur satiekas zeme un debesis? Un vai varētu būt tā, 
ka horizonts ir meklējams arī mūsos – katrā pašā? 
Uz Popi pošas Austrasbērni un daudzi citi Latvijas 
dziesminieki, stīgas skaņo grupa “Zāle”, mūziķis 
Kārlis Būmeisters un grupa “Matters”, koncerta 
kurpes auj izcilā klavesīniste Aina Kalnciema. Savas 
ceļazīmes jūlija otrajā pusē uz Popes pusi – Ziemeļ-
kurzemes augstākās vietas virzienā – aicināts pa-
griezt ikviens.

Šogad notikumam piešķirta jauna elpa, kas ietverta 
arī nosaukumā – dullo dauku festivāls.

“Mēģinot saklausīt, uztaustīt, kas ir šāgada “Vār-
tu” uzdevums, sapratām, ka mūsu mērķus vieno 
viens dulls puika no Sudrabu Edžus stāsta, ar kura 
vārdu apzīmējamas tās idejas un procesi, uz kuriem 
ne vienmēr rodamas racionālas atbildes, kāpēc gan 
kas tāds vispār būtu jādara. Kāpēc jāmeklē Popes 
estrādes zudušais skanējums, kāpēc gan jāatbrīvo 
strauts, un kā vārdā jāatdod muižai tās saullēkts? 
Dullā Daukas ideja – meklēt, kas ir aiz horizonta un 
kur vispār ir horizonts, – pilnīgi noteikti kaut reizi 
ir bijusi svarīga vairākumam ļaužu. Un tāpēc dullo 
dauku festivāls “Vārti”,” skaidro viena no festivāla 
rīkotājām – režisore Maija Kalniņa.

“Vārti” šogad tiks vērti 21. jūlijā, piektdienas pie-
vakarē pulksten 19, ar jauna vides objekta – dullo 
dauku soliņa – atklāšanu liepu alejā, bet turpi-
nāsies ar nakts dziesmu un stāstu ugunskuriem 
Pūķu pļavās un dziesmām Zirgu staļļa koncertzā-
lē.

Sestdien, 22. jūlijā, jau no pulksten 11 notiks dzies-
minieku koncerti “Tuvplāni” Popes muižas parkā. 
Savukārt pulksten 17 visi gaidīti estrādē, kur sāk-
sies dziesminieku lielkoncerts. Pulksten 21, kad 
saule pietuvosies horizontam, uz Popes estrādes 
skatuves dēļiem “Vārtu” stāstu ar savu koncertu 
turpinās postfolkgrupa “Zāle”. Šīs dienas notikumi 
izskanēs zem zvaigžņotas debess – Popes muižas 
parkā ar pusnakts mistērijām.

Svētdienas, 23. jūlija, saullēkts nesīs ko sen nebi-
jušu: Popes muižas zālē dzirdēsim klavesīnisti Ainu 
Kalnciemu. Viņa saspēlēsies ar Lauras Vinogrado-
vas rakstītu un lasītu stāstu “Von Behr(a)”. Muižas 
logi tiks plaši atvērti, un pāri ziedošajiem Popes 
dārziem skanēs mūzika, kas ļaus klātesošajiem un 
pašai muižai atminēties laikus, kad šeit dzīvojošā 
barona Bēra viesi brokastu kapeju dzēra no smal-
kām porcelāna tasītēm.

Kad svētdienas saule būs pašā debesu viducī, pulk-
sten 13, “Vārtu” stāsts nonāks senajā Popes pilskal-
nā. Mūziķis Kārlis Būmeisters un grupa “Matters”, 
kā arī dzejniece Maija Kalniņa visiem dullajiem 
daukām, kuri raduši ceļu uz “Vārtiem”, dāvās kon-
certstāstu “Laiks mūsu ir upe”. Senā pilskalna sar-
gāti – ļausimies un atļausimies laikam mūs panākt 
un mūsos ietērpties.

Gaidīsim “Vārtos” ikvienu! Telšu pilsētiņā – smaržī-
gā Popes pļavā – nakšņošanai vietas pietiks visiem. 
Vairāk par notikumu lasiet un uzziniet: www.dzies-
miniekuvarti.lv un https://www.facebook.com/
dziesminiekuVARTI.

Smilšu skulptoru festivāls “Zelta smilšu 
grauds 2017”

22. jūlijā Ventspilī Zilā karoga pludmalē notiks smil-
šu skulptūru simpozijs. Apbalvošanas ceremonija 
paredzēta plkst. 17. Vakarā plkst. 21 – muzikāls 
vakars pirms saulrieta kopā ar Edvardu Griezi un 
pavadošo grupu, bet stundu vēlāk – smilšu skulp-

toru sim-
pozija no-
s l ē g u m s 
un skulp-
toru veido-
ta uguns-
skulptūra 
saulrietā.

http://www.dziesminiekuvarti.lv
http://www.dziesminiekuvarti.lv
https://www.facebook.com/dziesminiekuVARTI
https://www.facebook.com/dziesminiekuVARTI
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Iecavas 525 gadu jubilejas svinības trīs 
dienu garumā

Svētki ar plašu pasākumu programmu, kas veidota, 
caurvijot senatni un mūsdienas, šoreiz tiks svinēti 
trīs dienas – no 21. līdz 23. jūlijam.

21. jūlijā Iecavas novada iedzīvotāji un viesi tiks ai-
cināti vienoties kopīgā gājienā “Tādi esam!”. Estrā-
dē notiks novada amatierkolektīvu koncerts, kam 
sekos Iecavā vēl nebijis priekšnesums – muzikālo 
strūklaku multimediju šovs. Vakara noslēgumā Mū-
zikas un mākslas skola aicinās uz muzikālām un ra-
došām aktivitātēm, būs nakts skrējiens, kā arī dejas 
dažādām gaumēm.

Sestdien, 22. jūlijā, iecavniekus modinās pūšamo 
instrumentu skaņas un aicinās piedalīties kopīgās 
fiziskās aktivitātēs – rīta fitnesa nodarbībā.

Iecavas parkā īpaši gaidīs mazos svētku dalībniekus. 
Notiks radošās darbnīcas, izklaidēs “Pasaku nams”, 
būs pieejamas dažādas atrakcijas, priecēs amatier-
kolektīvu koncerts uz bērnu un jauniešu skatuves.

Estrādē notiks Latvijā iemīļotu mākslinieku priekš-
nesumi. Muzicēs Igo, Normunds Rutulis, Daumants 
Kalniņš, Ginta Krievkalna, Aija Vītoliņa, Aija Andre-
jeva un pavadošā grupa Kristapa Krievkalna vadībā. 
Koncertu vadīs aktieris Ainārs Ančevskis. Vakara 
nobeigumā estrādē uzstāsies grupas “Raxtu raxti” 

un “Auļi”, pasākumu noslēgs krāšņs salūts un balle.

Uz bērnu un jauniešu skatuves klausītājus priecēs 
“Bermudu divstūris” un “Triānas parks”. Izturīgāka-
jiem plānotas dejas DJ GetDizzy vadībā.

Par Iecavas svētku tradīciju jau kļuvusi GrossEckau 
(Iecavas) kauju rekonstrukcija, kas arī šoreiz priecēs 
iecavniekus un viesus.

Grāfa laukumā notiks nevalstisko organizāciju or-
ganizētas aktivitātes. Biedrība “RaDam” visus in-
teresentus aicinās aplūkot gleznu un fotogrāfiju 
izstādi “Iecava laiku lokos”, kā arī fotografēties pie 
foto sienas “Ciemos pie grāfa Pētera fon der Pāle-
na”. Biedrības “Arhīvs” telpās varēs apskatīt Iecavas 
pirmo fotoalbumu un 1812. gada kauju ekspozīciju.

Parkā visas dienas garumā notiks dažādas aktivi-
tātes: amatnieku tirdziņš, izjādes ar zirgiem, orbit-
rons, kino telts.

Svētdien, 23. jūlijā, svētki pieskandinās Iecavas baz-
nīcas: luterāņu baznīcā koncertēs viena no labākajām 
latviešu ērģelniecēm Kristīne Adamaite kopā ar vokā-
listi no Itālijas Ievu Manoni, savukārt katoļu baznīcā 
klausītājus priecēs mūziķa Kārļa Kazāka koncerts.

Svētku programmu bagātinās pūtēju orķestris no 
Vācijas pilsētas Billerbekas.

Pasākuma programma: www.iecava.lv.

http://www.iecava.lv
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Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki 
“Ērenpreisam 126”

Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenprei-
sam 126” notiks no 21. līdz 23. jūlijam, kad trīs 
dienu garumā būs dažādas aktivitātes bērniem, 
pieaugušajiem, amatnieku tirdziņi, velosvētku pa-

rādes brauciens, grupas “Otra puse” koncerts un 
zaļumballe kopā ar “Krauja’s Band”. 

Ikviens aicināts uzfrišināt savu velosipēdu un do-
ties svinēt svētkus! Vairāk informācijas: www.maz-
salaca.lv.

http://www.mazsalaca.lv
http://www.mazsalaca.lv
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Līvānu pilsētas svētki

Šogad Līvānu pilsētas svētki “Stikla pilsētā – uz va-
naga spārniem” tiks svinēti no 21. līdz 23. jūlijam. 
“Līvānu stiklam” šogad aprit apaļi 130 gadi, tādēļ 
izvēlēts šāds svētku moto.

Svētku priekšvakarā 20. jūlijā svinības sāksies ar ak-
ciju “Dāvini ziedus savai pilsētai”.

Svētku pirmajā dienā 21. jūlijā tiks atvērta izstā-
de “Līvānu stikls mūsu mājās” un notiks ziedu viļ-
ņa “Stikla pilsētā – uz vanaga spārniem” veidoša-
na. Tam sekos sporta svētki “Vienoti sportā”. Šajā 
dienā notiks arī visu četru konfesiju ekumeniskais 
dievkalpojums, ko vadīs Līvānu draudžu mācītāji, 
jaunā C. Bechstein koncertflīģeļa atklāšanas svēt-
ki ar koncertprogrammu “Džoakīno Rosīni Petite 
messe solennelle”, jauniešu brīvdabas koncerts 
“Divas dabas” un brīvdabas kino izrāde.

22. jūlijā pilsēta tiks modināta ar baznīcu zvaniem, 

aicinās Spēļu un rotaļu iela, kā arī turpināsies 
sporta svētki “Vienoti sportā”, kuros paredzēta arī 
mobilā orientēšanās, pilsētas rekorda uzstādīšana 
svaru stieņu spiešanā guļus, virvju trases “Turies!” 
aktivitātes un “LIVELO” kauss kalnu riteņbraukša-
nā. Bērnus gaidīs mākslas meistardarbnīcas, putu 
ballīte un jautra diskotēka milzīgās putās. Latgales 
mākslas un amatniecības centrā tiks atklāta stikla 
pūtēja Aleksandra Logvina veidoto darbu izstāde 
“Stikls, kas iekausēts Līvānu vārdā”. Protams, ne-
iztikt arī bez amatnieku un mājražotāju tirgus un 
keramikas cepļa izņemšanas: cepli kurinās un izde-
dzinātos traukus ārā ņems Latvijā pazīstamie pod-
nieki biedrības “Pūdnīku skūla” pārstāvji Staņislavs 
Viļums, Ilmārs Vecelis un Evalds Vasilevskis. Īpašie 
pasākumi būs ziedu vilnis “Stikla pilsētā – uz va-
naga spārniem”, Bēbīšu svētki Līvānu novadā de
klarētajiem gadu vecajiem mazuļiem, labdarības 
“Bumbu rallijs”, koncertprogramma “No sirds uz 
sirdi”, svētku gājiens un svētku vakars, kurā tiks go-
dināts Līvānu “Goda pilsonis 2017” un klausītājus 
priecēs Mārtiņa Brauna koncertprogramma “Dar-
bi un nedarbi”, Borisa Rezņika koncertprogramma 
“Mana mūža melodijas”, nakts koncertprogramma 
ar grupu “Zodiac”, kam sekos skaista svētku ugu-
ņošana.

23. jūlijā paredzēta dzimtu satikšanās katoļu drau-
dzes kapusvētkos, festivāla “Latgales ērģeļu die-
nas” koncerts Līvānos un Raimonda Vinduļa perso-
nālizstāde “Posters of the day”.

Saldū – rokfestivāls “Saldus saule”, Saldus 
ezera svētki un Velo spiets

21. un 22. jūlijā Saldus Kalnsētas parka estrādē no-
tiks Ērika Ķiģeļa piemiņai veltītais rokestivāls, kas 
iesāksies 21. jūlija vakarā ar motokluba “Black Bull-
dogs” un leģendārā latviešu rokera Jāņa Bukuma 
priekšnesumu. Turpinājumā festivāla apmeklētāji 
varēs baudīt grupu “Rīgas modes”, “Johnny Sala-
mander”, “Tumsa”, “Colt”, “Dzelzs vilks”, “Musiqq” 
un “Ryga” priekšnesumus.

Līdztekus centrālajai skatuvei Kalnsētas parka pļavā 
notiks “Saldus saules” gadatirgus, kurā gan lielie, 

gan mazie apmeklētāji varēs piedalīties dažādās 
aktivitātēs – veidot keramikas darbus, iemēģināt 
roku šaušanā ar loku, drosmīgākajiem tiks piedā-
vātas izjādes ar zirgu, kā arī varēs relaksēties pirts 
procedūrās, lai uzņemtu spēkus tālākai festivāla 
baudīšanai. Visus gaidīs arī plašs un interesants 
mājražotāju tirgus – no skaistuma lietiņām un festi-
vālā noderīgiem aksesuāriem līdz visdažādākajiem 
našķiem. Toties A5Guitars teltī piedāvās apskatīt 
Liepājā ražotas unikālas elektriskās ģitāras, kas kat-
ra ir neatkārtojama ar to, ka tas ir roku darbs un 
otras tādas ģitāras pasaulē nav. Festivāla apmek-
lētājiem būs iespēja izmēģināt šos instrumentus, 
parunāt ar meistariem, kopā fotografēties, kā arī 
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saJAMot (sadžemot). Būs pieejami, nopērkami un 
pasūtāmi uz vietas gatavoti unikāli muzikāli suve-
nīri no cēlkokiem, dzintara, citiem materiāliem un 
mazliet saules, kurus varēs iegādāties tikai festivāla 
laikā.

Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta festivāla vēs-
turiskajam ritējumam. Būs iespēja ielūkoties Sal-
dus pilsētas bibliotēkas sagatavotajos “Saldus sau-
les” fotoarhīvos un, kas zina, varbūt pat kādā vēs-
turiskajā liecībā ieraudzīt sevi vai kādu savu paziņu. 
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 
piedāvās iepazīties ar Ērika Ķiģeļa ekspozīciju. Sa-
vukārt Saldus mākslas skolas audzēkņi būs sagata-
vojuši savu redzējumu par “Saldus sauli”. Iesaistot 
festivāla apmeklētājus un dalībniekus, tiks radīti 
skaisti mākslas darbi, kas ļaus “Saldus saulei” ie-
mirdzēties vēl spožāk un krāsaināk.

Festivāla otrajā dienā turpināsies “Saldus saules” 
gadatirgus un aktivitātes pļavā, bet pusdienlaikā 

notiks bērnu un jauniešu koncerts “Saldus saulī-
te”. Pēcpusdienā visus priecēs grupas “Gain Fast”, 
“Triana Park”, “Astro’n’out”, Fēlikss Ķiģelis, “Pēr-
kons”, Virga un Buks, “Rusted Wheel”, “Illa”, “Lin-
ga”, Ivo Fomins, “Pienvedēja piedzīvojumi”, būs arī 
tradicionālā uguņošana un kopīga festivāla him-
nas – Ērika Ķiģeļa dziesmas “Saldus saule” – dzie-
dāšana, bet jau pret rītu pasākumam punktu ar 
enerģisku ballīti pieliks jautrākais Latvijas DJ ZIGGY.

22. jūlijā Saldus ezera pludmalē jau astoto gadu 
notiks Saldus ezera svētki. Plkst. 10 Saldus ezera 
pludmalē visi tiek aicināti piedalīties pludmales 
volejbolā, plkst. 11 atjaunotajās fotoorientēšanās 
sacensībās “Velo spiets”, plkst. 12 skrējienā apkārt 
ezeram “Saldus izaicinājums” un plkst. 13 peldēša-
nas sacensībās.

No plkst. 12 līdz 15 būs arī laivošana, ūdens bum-
bas, supi, “sajūtu trase” un citi pārsteigumi kopā ar 
Nāriņu un Krabīti.
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Pāvilostā atkal spīdēs “Zaļais stars” 21. un 22. jūlijā notiks tradicionālais Pāvilostas mū-
zikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”.
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Burtnieku novada svētki

Divas dienas – 21. un 22. jūlijā – Burtniekos tiks 
svinēti Burtnieku novada svētki “Vasaras bize”.

Tos 21. jūlija vakarā Burtnieku estrādē ievadīs 
Burtnieku novada jauniešu un deju skolas “Dzir-
nas” deju uzvedums “Džungļu zēns”. Maugļa emo-
cionālo stāstu ar Mārtiņa Brauna mūziku un Agra 
Daņiļeviča horeogrāfiju izdejos ap 200 dejotājiem. 
Kopdarbs tapis biedrības “Pāvulēni” projektā “Vie-
na asins tev un man”, kad septiņas jūlija dienas 
meistarklasēs Burtnieku novada bērni un jaunieši 
kopā ar astoņiem profesionāliem pedagogiem un 
deju skolas “Dzirnas” audzēkņiem apguva deju soli, 
lai piektdienas vakarā priecētu skatītājus ar krāšņu 
uzvedumu, ko papildinās gaismas šovs. Pirms deju 
uzveduma uzstāsies muzikālā apvienība “4SOUND” 

un radošā studija “Notiņas”.

22. jūlijā Burtnieku muižas parkā varēs satikt Burt-
nieku novada amatniekus, iegādāties vietējo zem-
nieku saimniecību produkciju, degustēt našķus, 
izpausties radošajās darbnīcās, griezties latvju 
dančos kopā ar Sēļu kapelu, vērot grupas “Elek-
troFolk” koncertu un izbaudīt īstu zaļumballi kopā 
ar grupu “SkinnyCheese”. Parkā būs nodarbes arī 
ģimenēm ar bērniem. Viņi varēs piedalīties rado-
šajās darbnīcās, iztrakoties piepūšamajās atrakcijās 
un vizināties zirga pajūgā. Svētku laikā tiks godātas 
arī latviskās tradīcijas: Sēļu kapela aicinās uz latvju 
dančiem, būs jautra sadancošana brīvā atmosfē-
rā. Novada svētku vakara programmu Burtnieku 
estrādē uzsāks grupas “ElektroFolk” koncerts, bet 
noslēgs zaļumballe kopā ar grupu “SkinnyCheese” 
no Limbažiem.
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Preiļu novada Jauniešu diena

21. jūlijā Preiļu pludmalē atkal tiks svinēta Jaunie-
šu diena, ko organizē Preiļu novada jauniešu centrs 
“Četri”. Šoreiz Preiļos viesosies viens no Latvijas 
labākajiem reperiem Ansis Kolmanis (ansis). Plud-
malē notiks volejbola turnīrs (3 pret 3), visas die-

nas garumā būs pieejamas piepūšamās atrakcijas, 
foto pietura, kur uztaisīt neaizmirstamas kolosālas 
bildītes, dažādi konkursi un daudz kas cits. Vakara 
daļā varēs ēst uz ugunskura gatavotu zupu, skatī-
ties brīvdabas kino un lustēties kārtīgā ballītē, ko 
iegriezīs DJ MART INC. (Mārtiņš Pīzelis).
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Ozolnieku novada svētki “Ar saknēm 
novadā”

22. jūlijā pirmo reizi Ozolnieku novada svētki tiks 
svinēti pie Ozolnieku ezera. Ezera vide un krāsainā, 
atraktīvā kultūras programma iedvesmos ar zemes 
spēku, ūdens svaigumu, gaisa vieglumu un uguns 
valdzinājumu!

Svētku ieskaņā no plkst. 16 līdz 20 būs aizraujošas 
sportiskas atrakcijas un aktivitātes, rotaļu laukumi 
mazuļiem, ūdens atrakcijas ezerā – vizināšanās lai-
vās, prieki ūdens bumbās un batutos.

“Mākslas pieturā” – portretu zīmēšana, gleznu iz-
stāde, mākslinieku paraugdemonstrējumi un bēr-
nu radošā darbnīca “Ūdens pasaulē”.

Svētku atklāšana plkst. 17 notiks ar maršējošo bun-
dzinieku “Drumline Latvija” priekšnesumu un azar-
tisku Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu 
koncertuzvedumu “Lēnāk pār tiltu, draugi!” ar so-
listu Ati Auzānu un orķestri “Zelmeri Pro”.

Turpinājumā plkst. 19 mūzikas un deju virpuli at-

klās poproka grupa “Gain Fast” ar solistu Kasparu 
Zlidni.

Plkst. 21 melodiskā indīroka grupa “TORBA-NA-
KRUCHE” no Sanktpēterburgas uzrunās patiesā, 
enerģētiskā un skaistā mūzikas valodā, ko ar sirdi 
varēs uztvert jebkurš cilvēks, kam krievu valoda 
nav dzimtā.

Plkst. 23 četras dabas stihijas un četri gadalaiki savī-
sies “Ugunsnakts mistērijā” – vijolnieces Intas Bro-
kas un solistes Anmary spēcīgajā un emocionālajā 
izpildījumā, ievadot Degošo ugunsskulptūru šovu uz 
ezera. Skulptūru autors mākslinieks Mārtiņš Straz-
diņš cer radīt izjūtu piedzīvojumu, īstenojot degošu 
koka skulptūru transformāciju virs ūdens virsmas.

Ugunīgo izjūtu gammu pusnaktī papildinās krāšņs 
salūts Ozolnieku ezera spogulī. Plkst. 00:30 ro-
mantiski izdejoties un mazliet “patrakot” varēs ar 
Normundu Rutuli un grupu “Dandy Deluxe”. Tas 
patiešām būs grūvīgi! Svētku izskaņā līdz pulksten 
četriem rītā – dejas ar DJ Jax!

Plašāka informācija: www.ozolnieki.lv.

http://www.ozolnieki.lv
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8. Latvijas nūjošanas festivāls Ventspilī Kā jau ierasts, ik gadu Ventspilī vasarā notiek Lat-
vijā lielākais nūjotāju saiets. Šogad festivāls notiks 
sestdien, 22. jūlijā, ar kopīgu startu plkst. 12 – gan 
5,3 km, gan 10,55 km distancēs. Festivāla moto šo-
gad ir “Nūjojam ziedošā Ventspilī”.

Pirms starta notiks modes skate, kam šogad motīvs 
ir ziedi, ziedi un vēlreiz ziedi, un dalībnieki tiks gai-
dīti interesantos, ziedošos sporta tērpos, kuru de-
monstrācija paredzēta 20 minūtes pirms starta un 
kurus vērtēs žūrijas komisija, kas piešķirs simpātiju 
balvas.

Vairāk informācijas: www.nujosanasfestivals.lv.

Kuldīgas novadā svinēs Ķikuru ezera svētkus

Sestdien, 22. jūlijā, Kuldīgas novada Turlavas pa-
gastā Ķikuru ezera krastā svinēs jau 17. Ķikuru 
ezera svētkus. Šogad svētku tēma būs “puķainie”, 
tāpēc viesi aicināti padomāt un ierasties atbilstošā 
noformējumā.

Jau agri no rīta, plkst. 6, sāksies makšķerēšanas sacen-
sības. No izmakšķerētajām zivīm saimnieces pagata-
vos gardu zivju zupu, ar ko cienās svētku dalībniekus.

Plkst. 12, atklājot svētkus, ieradīsies Neptūns ar 
savu svītu. Pēc neliela koncerta apbalvos makšķe-
rēšanas sacensību uzvarētājus. Plkst. 13 sāksies sa-
censības “Trakajā futbolā” un “Stilīgajā volejbolā”. 
Bērniem piedāvās dažādas sportiskas atrakcijas, 
piepūšamo atrakciju un ūdensbumbas.

Pieaugušie varēs piedalīties dažādās jautrās, ne-
tradicionālās atrakcijās un stafetēs. Plkst. 19 varēs 
dziedāt karaoke, bet no plkst. 22 līdz pat 4 notiks 
dejas.

Vilgāles ezerā notiks peldēšanas 
sacensības atklātā ūdenī

22. jūlijā plkst. 14 Kuldīgas novada Kurmāles pa-
gastā Vilgāles ezerā notiks peldēšanas sacensības 
atklātā ūdenī “Peldam Vilgālē”. Sacensību mērķis 
ir nostiprināt drošas peldēšanas prasmes, veicināt 
godīgu sacensību garu un savu spēju apzināšanos.

Sacensību nolikums, pieteikuma anketa un norises 
plāns atrodams Kuldīgas novada pašvaldības mā-
jaslapā: http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/aktuali-
tatespagastos/2816vilgalesezeranotikspelde-
sanassacensibasatklataudenipeldamvilgale.

Sacensību organizatori aicina sacensībām pieteik-
ties iepriekš, aizpildot pieteikuma anketu un no-
sūtot to pa epastu: aina04@inbox.lv. Pieteikties 
sacensībām varēs arī pasākuma norises dienā no 
12:30 līdz 13:30. Sacensību oficiālā atklāšana sāk-
sies plkst. 14, bet sacensības – plkst. 14:15.

Sacensības norisināsies divās klasēs – tautas klasē 
un sporta klasē. Distanci dalībnieks drīkstēs veikt 
jebkurā peldēšanas stilā un tērpā. Peldēšanas pa-
līglīdzekļus izmantot nav atļauts.

Pirms uzvarētāju apbalvošanas pasākumā uzstāsies 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra muzikāli 
radošās studijas “Mona” dalībnieki.

http://www.nujosanasfestivals.lv/
http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/aktualitates-pagastos/2816-vilgales-ezera-notiks-peldesanas-sacensibas-atklata-udeni-peldam-vilgale
http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/aktualitates-pagastos/2816-vilgales-ezera-notiks-peldesanas-sacensibas-atklata-udeni-peldam-vilgale
http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/aktualitates-pagastos/2816-vilgales-ezera-notiks-peldesanas-sacensibas-atklata-udeni-peldam-vilgale
mailto:aina04@inbox.lv
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Septīto gadu aicina uz apvidus šķēršļu 
skrējienu Ilzenē

22. jūlijā Alūksnes novada Ilzenes pagastā ikviens 
aktīvas atpūtas cienītājs aicināts piedalīties “Stip-
ro skrējienā Ilzenē”. Sportiskās sacensības brīvā 
dabā jau kļuvušas par vienu no Ilzenes pagasta 
tradīcijām, pulcējot vairāk nekā simts dalībniekus 
un prāvu līdzjutēju pulku. Skrējienā var piedalīties 
ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs, kurš sasniedzis 
14 gadu vecumu un kuram piemīt nepieciešamās 
iemaņas un pietiekama fiziskā sagatavotība. Sacen-
sībās būs iespējams piedalīties gan individuāli, gan 
komandā.

Rūpējoties par sacensību dažādošanu un jaunu 
dalībnieku piesaistīšanu, pasākuma rīkotāji pērn 
ieviesa jaunu disciplīnu – šķēršļu skrējiens ar suni, 

kurā var piedalīties 14 gadu vecumu sasnieguši da-
lībnieki, startējot kopā ar suni pavadā. Šajā gadīju-
mā sacensību trase jāveic un šķēršļi jāpārvar gan 
dalībniekam, gan sunim. Skrējiens ar suni pirmajā 
tā norises gadā guva lielu atsaucību gan dalībnie-
ku, gan skatītāju vidū. Šogad tas iekļauts arī suņu 
draugu sacensību kalendārā kā viens no sacensību 
posmiem.

Katras grupas dalībniekus vērtēs atsevišķi. Pirmo 
trīs vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām, koman-
das – ar īpašu “Melnupes kausu”, bet komandu da-
lībniekus – ar medaļām. Trase ir unikāla, to organi-
zatori katru gadu izveido no jauna, iekļaujot jaunus 
šķēršļus. Skrējiena trases garums ir apmēram 7 km.

Pēc skrējiena sacensību dalībnieki varēs mielotiem 
ar “Spēka zupu”, kas gatavota pēc īpašas receptes.

Apvidus šķēršļu skrējienu “Stipro skrējiens Ilzenē” 
organizē Ilzenes pagasta pārvalde sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību un sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglītības centru “Dailes”, 
aizraujošā veidā iepazīstinot ar pagastu, populari-
zējot tajā notiekošos pasākumus. Sacensību orga-
nizatori Ilzenē gaida gan skrējiena dalībniekus, gan 
arī līdzjutējus.

Laivu braucienā pa Vaidavu varēs iepazīt 
apkārtni un attīrīt upes tecējumu

Sestdien, 22. jūlijā, notiks jau otrais Alūksnes aug-
stienes dabas vērtību un skaistāko ainavu apce-
ļošanas maratona pasākums – laivu brauciens pa 
Vaidavas upi. Brauciena dalībnieki varēs ne tikai 
atpūsties un iepazīt dabu, bet arī sniegt savu iegul-
dījumu, palīdzot attīrīt upes tecējumu.

Šo pasākumu, tuvojoties Latvijas simtgadei, or-
ganizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar 
Alūksnes un Apes novada tūrisma informācijas 
centriem, aicinot apceļot aizsargājamo ainavu ap-
vidu “Veclaicene” pa šīs teritorijas robežu. Braucie-
na laikā tā dalībnieki iepazīs dabas vērtības upes 
krastos un ūdenī un arī pieliks savu roku upes te-
cējuma atbrīvošanai no kritušiem kokiem un bebru 
dambjiem, lai padarītu upi laivošanai draudzīgāku. 

Plānotais maršruta garums ir 11 kilometri, kas būs 
vidējas grūtības pakāpes maršruts. Pasākuma il-
gums, ieskaitot atpūtu un pusdienas, kad plānots 
ugunskurs un kopīga pasākuma organizatoru no-
drošinātas zupas ēšana, plānots aptuveni astoņas 
stundas.

Pulcēšanās pasākumam jau no pulksten 9 stāv-
laukumā pie “Imantām” Alūksnes novada Zieme-
ra pagastā pie tilta pār Vaidavas upi uz autoceļa 
Alūksne–Ziemeri–Veclaicene (V386). Pirms laivo-
šanas plkst. 10 automašīnas pārvedīs uz maršruta 
galapunktu un šoferus atvedīs atpakaļ, lai pulksten 
10:30 varētu uzsākt laivošanu. Maršruts vedīs līdz 
“Zamaniem” pie ceļa Alūksne–Lucka (V383).

Laivotājiem līdzi nepieciešamas laivas, peldvestes, 
uzkodas, kā arī bļodiņa un karote zupai. Ja vajadzīga 
kanoe laiva, to var iznomāt laivu nomā “Ezermalas 
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

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

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

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

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

laivas”, sazinoties pa tālruni 20377881. Vēlams no-
drošināties arī ar lāpstu, rokas zāģīti, mačeti vai cir-
vi upes tīrīšanai.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Pieteikšanās laivu 
braucienam līdz 21. jūlija plkst. 10. Sīkāka informāci-
ja pa tāruņiem: 25779965, 26361362 vai 26222682.

Ziņas sagatavojuši Liesma Sāviča, Kristīne Bergmane, Sanda Salmiņa, Kristīne Duļbinska, Gunita Šime, 
Santa Vucāne, Maija Kalniņa, Lelde Podniece-Jostmane, Anete Gluha, Zane Sproģe, Marita Kurčanova, 

Edīte Stērste, Santa Ancāne, Rita Barona, Juris Presņikovs, Zanda Spuļģīte, Aina Sļisarenko, Evita 
Aploka, Druvis Mucenieks un Ilze Lujāne.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Astoņdesmit gadu jubilejā godinās 
diriģentu Edgaru Račevski

22. jūlijā Alūksnes novada pašvaldība godinās ilg-
gadējo Alūksnes un Apes novadu koru virsdiriģentu 
un Alūksnes Goda pilsoni – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas profesoru Edgaru Račevski.

11. jūlijā Maestro svinēja savu 80 gadu jubileju, 
kurai par godu Alūksnes novada pašvaldība aicina 

visus kādreizējos diriģentus, koru dziedātājus un 
ikvienu, kas vēlas sveikt virsdiriģentu dzimšanas 
dienā, piedalīties godināšanas pasākumā Alūksnes 
Pilssalas estrādē 22. jūlijā plkst. 20. Plānots, ka šajā 
pasākumā viesi, pašam Maestro stājoties pie diri-
ģenta pults, vienosies dziesmā “Pūt, vējiņi”. Uz mē-
ģinājumu visi interesenti tiek aicināti plkst. 19:30, 
bet 21:30 viesus ciemos gaidīs Alūksnes Kultūras 
centrs, kur notiks virsdiriģentam veltītās izstādes 
atklāšana un turpināsies jubilāra godināšana.

Senioru deju festivāls “Annas danči” Bauskā

22. jūlijā Bauskā norisināsies VI senioru deju fes-
tivāls “Annas danči”, kurā piedalīsies 13 deju ko-
lektīvi no visas Latvijas. Koncertā uzstāsies “Dzīves 
virpulī” no Vārkavas, “Vīzija” no Jaunjelgavas, “As-
tras” no Ogres, “Sidraba pavediens” no Alūksnes, 
“Dāmītes” no Mores pagasta, “Magdalēna” no Rī-
gas, “Madaras” no Lielauces, “Randiņš” no Auces, 
“Vēl aizvien” no Bikstu pagasta, “Ābeļzieds” no Ba-

ložiem, “Veldze” no Jaunolaines, “Saulessvece” no 
Lielvircavas, kā arī Bauskas Kultūras centra senioru 
deju kopa “Vēlreiz”.

“Annas danči” tiks atklāti pulksten 12 ar festivāla 
iedanci “Saules dārzā”, plkst. 17 sāksies svinīgais 
svētku gājiens no Bauskas pils, bet 17:30 kolektīvi 
izrādīs prasmes senioru deju koncertā Bauskas Pils-
kalna parka estrādē.

Papildu informācija: www.kultura.bauska.lv.

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

