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LPS IT apakškomitejas sēde: “ZZ Dats” par 
VPS un VARAM par MK noteikumiem

26. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Informātikas jautājumu apakškomitejas sēde – pir-
mā pēc pašvaldību vēlēšanām. Kā jau šādās reizēs 
ierasts, notika arī apakškomitejas vadītāja apstipri-
nāšana. Par Informātikas jautājumu apakškomite-
jas vadītāju sēdes dalībnieki vienbalsīgi apstiprinā-
ja Gunāru Kurloviču – Dobeles novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieku, kurš šo apakškomiteju 
vadīja arī iepriekšējā pašvaldību sasaukumā.

Nākamais darba kārtības punkts bija veltīts “ZZ 
Dats” Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumpro
grammām un to attīstībai. Direktora vietnieks 

Dainis Dosbergs informēja par uzņēmumu, par tā 
darbības veidiem un apjomu, kā arī visvairāk inte-
resējošo jautājumu – cenu politiku –, skaidrojot 
principus, kas tiek ņemti vērā, nosakot abonēšanas 
maksu katrai pašvaldībai.

Sēdes turpinājumā Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji Maija 
Anspoka, Gatis Ozols un Eduards Cauna informēja 
par Ministru kabineta noteikumiem elektronisko 
pakalpojumu jomā.

Šie noteikumi ir:

“Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitā-
tes kontroles un sniegšanas kārtība”;

“Valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas 
centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pa-
kalpojumu sniegšanas kārtība”;

“Valsts pārvaldes epakalpojumu noteikumi”;

“Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi”.

Tuvākais mērķis un uzdevums arī pašvaldībām – 
līdz 2018. gada jūlijam pakalpojumu portālā latvija.
lv ievietot visu pašvaldību pakalpojumu aprakstus. 

AKTUALITĀTES

http://www.zzdats.lv/
http://www.zzdats.lv/
http://www.zzdats.lv/risinajumi/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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https://likumi.lv/doc.php?id=292259
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Sākot ar šā gada septembri, VARAM ieplānoti 5 re-
ģionālie semināri, kuros iecerēts sniegt metodiskos 
norādījumus pakalpojumu aprakstu sagatavošanā, 
praktiski (datorklasēs) demonstrēt pakalpojumu 
aprakstu ievietošanu portālā latvija.lv. Apakškomi-
teja nolēma lūgt VARAM izsūtīt apspriešanai pakal-
pojumu klasifikatoru un pašvaldību pakalpojumu 
matricas projektus.

LPS padomnieks Guntars Krasovskis informēja par:

•	 Informācijas sabiedrības padomē izskatīto jau-
tājumu – ERAF IKT projektu 2. kārtas projektu 
sarakstu. Šajā sarakstā nav iekļauts neviens 
pašvaldību projekts;

•	 vienotu IT risinājumu decentralizētu kanalizā-
cijas pakalpojumu uzskaites ieviešanai pašval-

dībās: MK noteikumi nr. 384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu” šādu IT risinājumu 
neparedz, bet prasa katrai pašvaldībai veidot 
savu elektronisko uzskaiti, nosaucot to par re-
ģistru.

Apakškomitejā nolēma nākamajās sēdēs skatīt jau-
tājumus par personas datu aizsardzības regulas 
prasību piemērošanu, par portāla latvija.lv attīstī-
bu un pašvaldību pakalpojumu aprakstiem.

Sēdes videoierakstu skatiet šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS vēršas Saeimā par darbaspēka 
nodokļa reformu

Jau vēstījām (Infolapā nr. 26), ka LPS aicināja Sa-
eimu, skatot darbaspēka nodokļa reformas likum-
projektus, ņemt vērā LPS Domes viedokli. Ar to var 
iepazīties šeit.

24. jūlijā LPS rakstiski vērsās Saeimas Budžeta un fi-
nanšu (nodokļu) komisijā ar priekšlikumu likumpro-
jektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”” (nr. 977/Lp12), šoreiz uz otro lasījumu:

“Papildināt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma no-
dokli” 26. pantu “Nodokļa sadalīšana” ar jaunu 
daļu šādā redakcijā:

“(11) Nodokļa sadalījums starp pašvaldības bu-

džetu un valsts pamatbudžetu gadskārtējā valsts 
budžeta likumā tiek noteikts tādējādi, lai progno-
zētais nodokļu ieņēmumu kopapjoms pašvaldību 
budžetā nākamajam saimnieciskajam gadam nav 
mazāks par 19,6% no prognozētajiem nodokļu ie-
ņēmumiem valsts konsolidētajā kopbudžetā un nav 
mazāks par iepriekšējā gadā plānoto nodokļu ieņē-
mumu kopapjomu pašvaldību budžetos absolūtās 
summās. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 
prognozētais apjoms pašvaldību budžetos absolū-
tās summās kārtējam budžeta gadam tiek 100% 
garantēts ar valsts budžeta ieņēmumiem.””

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/65-lps-it-apakskomitejas-sede-zz-dats-par-vps-un-varam-par-pakalpojumu-mk-noteikumiem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3691-lps-aicina-saeimu-skatot-darbaspeka-nodokla-reformas-likumprojektus-nemt-vera-lps-domes-izteikto-viedokli
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p1.pdf
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LPS Valdes sēde

Valdes sēde notiks 1. augustā plkst. 10 Mārupes 
kultūras namā, mazajā zālē 2. stāvā.

Darba kārtība:

1. Par “Kokneses fonda” padomes aicinājumu paš-
valdībām 

Ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzaici-
nāta “Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja 
Valda Auziņa.

2. Par LPS 28. kongresa dokumentu projektiem:

2.1. Rezolūcija par Eiropas Padomes monitorin-

gu, vērtējot pašvaldību demokrātiju Latvijā.

2.2. Rezolūcija par nodokļu reformas negatīvās 
ietekmes kompensāciju pašvaldībām.

2.3. Par LPS statūtu grozījumiem.

Ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

3. Par apbalvošanu ar LPS atzinības rakstu.

Ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

4. Par aktualitātēm pašvaldību interešu jomā.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 1. augustā plkst. 13 Mārupes kultūras 
namā Daugavas ielā 29, Mārupes novadā.

Reģistrācija sēdes dienā no plkst. 12.

Darba kārtība:

1. Izglītības un kultūras komitejas vadītāja apstip-
rināšana (plkst. 13)

 Ināra Dundure, LPS padomniece izglītības, bēr-
nu, jaunatnes un ģimenes  jautājumos

2. LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa un Mārupes 

novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra 
uzrunas (plkst. 13:30)

3. Kritēriji mūsdienīgai vidusskolai

 Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs;

 Jānis Turlajs, ekonomģeogrāfs, karšu izdevniecī-
bas “Jāņa sēta” pētījumu biznesa virziena vadī-
tājs, galvenais redaktors;

 Evija Papule, Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sekretāra vietniece, Izglītības departa-
menta direktore.

Reģistrācija dalībai klātienē noslēgusies 31. jūlijā. 
Sēdi būs iespēja skatīties arī tiešraidē LPS inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides–video-
arhīvs”, vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/
lv/tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/. Tiešraide no 
plkst. 13:30.

Autostāvvietu izvietojums 2. pielikumā.

Foto: http://www.marupe.lv/kultura/marupes-kul-
turas-nams/ 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.marupe.lv/kultura/marupes-kulturas-nams/
http://www.marupe.lv/kultura/marupes-kulturas-nams/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p2.pdf
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LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas 
ikgadējās sarunas

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ik-
gadējās sarunas par aktuālajiem izglītības jautā-
jumiem notiks 1. augustā plkst. 15:30–17 Mār
upes kultūras namā Daugavas ielā 29, Mazajā zālē 
2. stāvā.

Sarunās piedalās: 

No LPS: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS 
Valdes locekļi, jaunievēlētā Izglītības un kultūras 
komitejas vadītāja/s, padomniece izglītības, bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure 
un citi priekšsēža pieaicinātie pašvaldību politiķi vai 
LPS darbinieki.

No IZM: ministrs Kārlis Šadurskis, ministra padom-
nieks Mārtiņš Langrāts, valsts sekretāra vietniece 
departamenta direktore Evija Papule un citi minis-
tra uzaicinātie IZM pārstāvji.

Sarunu tēmas:

1. Kritēriji mūsdienīgai vidusskolai, skolu optimi-
zācija. Sarunas turpinājums pēc prezentācijas 
Kultūras nama lielajā zālē.

2. Pedagogus ietekmējošo risku novērtēšana un 
risinājumi skolu optimizācijas rezultātā:

•	 atlaišanas pabalstu izmaksa pedagogiem, 
zaudējot darbu skolu reorganizācijas, slēg-
šanas vai izglītības pakāpes samazināšanas 
gadījumos, un atlaišanas pabalstu izmaksas 
finanšu avoti.

3. “Sociālais spilvens” pedagogiem: ieviešanas 
termiņš?

•	 sociālā atbalsta sistēma vispārīgās izglītības 
pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensio-

nēšanās vecuma sasniegšanas un līdz priekš-
laicīgas pensionēšanās vecumam pašvaldību 
dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas 
gadījumā zaudē darbu.

4. Par Ministru kabineta un LPS 2017. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola izpildi izglītī-
bas jomā:

•	 IZM līdz 2017. gada 1. martam izstrādāt 
profesionālās izglītības iestāžu programmu 
finansējuma modeli neatkarīgi no profesio-
nālās izglītības iestādes dibinātāja, tai skaitā 
izvērtējot iespēju no valsts budžeta finansēt 
mācību stipendijas;

•	 IZM izveidotai darba grupai, kurā piedalās arī 
LPS deleģēti pārstāvji, līdz 2016. gada 31. de-
cembrim izvērtēt internātskolu attīstības ie-
spējas un risinājumus internātskolu finansē-
šanai turpmākajiem gadiem, izskatot iespēju 
internātskolu darbību nodrošināt no valsts 
budžeta līdzekļiem.

5. Vispārīgās pamatizglītības apguve no sešiem 
gadiem. Ieguvumi, riski, skolu atbilstība, termi-
ņi?

6. Vispārīgās izglītības iestāžu tipi: pamatizglītī-
bas iestādes (sākumskolas, pamatskolas) un 
vidējās izglītības iestādes (vidusskolas, valsts 
ģimnāzijas), izslēdzot vakara (maiņu) vidussko-
las:

•	 plānotā valsts ģimnāziju attīstība

7. Speciālās izglītības iestāžu padotības maiņa.

Autostāvvietu izvietojums 2. pielikumā.

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

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

Sēde notiks 2. augustā plkst. 13 (sēdes tiešraides 
sākums plkst. 13:15) LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē

Darba kārtība:

13–13:15 LPS Tehnisko problēmu komitejas 
priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas

13:15–14 Par likumprojektu “Dzīvojamo telpu 
īres likums”

 Mārtiņš Auders, Ekonomikas ministri-
jas Mājokļu politikas departamenta di-
rektors

 Aino Salmiņš, LPS padomnieks

14–14:30 Par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību izbeigšanu

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p2.pdf
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 Kristīne Kinča, LPS padomniece

14:30 Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides–videoarhīvs” 

vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/tiesraide/.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu 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 aiz-
sardzība

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 viet-
nieks informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā Egons Spalāns

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 bija iespējams līdz 31. jūli-
jam, atteikt dalību – līdz 2. augustam.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 8. augustā plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

13–13:15 LPS Reģionālās attīstības un sadar-
bības komitejas priekšsēdētāja un 
viņa vietnieka vēlēšanas

13:15–13:45 Par 2017. gada sarunām ar VARAM 
un to protokolu

 Gints Kaminskis, sarunu vadītājs no 
LPS puses

 Ivita Peipiņa, LPS padomniece

13:45–14:30 Par VARAM aktualitātēm un kopīgi 
paveicamo 2017.–2018. gadā reģio-
nālās attīstības, telpiskās plānoša-
nas un pašvaldību attīstības jomā

 Aivars Draudiņš, VARAM valsts sek-
retāra vietnieks reģionālās attīstī-
bas jautājumos

14:30 Dažādi.

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Sēde tiešraidē būs redzama LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides–videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvi-
deoarhivs/tiesraide/. Tiešraides sākums plkst. 13:15.

Dalībai sēdē lūdzu reģistrēties LPS interneta 

vietnē http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu
kalendars/13411lpsregionalasattistibasunsa-
darbibaskomiteja līdz 7. augustam.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

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. Foruma darba valoda 
ir angļu. Plašāka informācija 3. pielikumā.

LU Sabiedrības vadības maģistra 
programmā papilduzņemšana

Maģistra studiju programma “Sabiedrības vadība” 
(public administration) Latvijas Universitātes Biz-
nesa, vadības un ekonomikas fakultātē izveidota 
jau pirms 23 gadiem. Studiju programma veidota, 
tās saturā integrējot jaunākās starptautiskās pub-
liskās pārvaldības tendences valsts pārvaldes un 
pašvaldību darba organizācijā. 

Sabiedrības vadības studiju programma ir starp-
disciplināra: tajā ir integrētas publiskās tiesības un 
cilvēkresursu plānošana, finanses un budžets pub-
liskajā sektorā, organizācijas un projektu vadīšana, 
publiskā sektora organizāciju pārvaldības visaktuā-
lākie aspekti no stratēģiskās plānošanas līdz darbī-
bas efektivitātes vērtējumam – gan valsts pārval-
des, gan pašvaldību līmenī. 

Šai studiju programmai izsludināta papilduzņemša-
na. Plašāka informācija 4. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1341-1-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1341-1-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1341-1-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja
mailto:kristine.tarvida.pmf@gmail.com
mailto:kristine.tarvida.pmf@gmail.com
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p4.pdf
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Aicina jauniešu mājas, centrus, 
organizācijas, biedrības un jauniešus 
kopīgi piedalīties Jauniešu festivālā 2017

12. augustā no plkst. 14 Liepājā, koncertzāles “Lie-
lais dzintars” stāvlaukumā, Liepājas pašvaldība sa-
darbībā ar IZM aicina pašvaldības, jaunatnes orga-

nizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, 
no visas Latvijas uz sadraudzību un Starptautiskās 
jaunatnes dienas svinībām. Šajā dienā sastapsies 
jauniešiem svarīgi vasaras notikumi – Vislatvijas 
jauniešu festivāls un Latvijas jauniešu galvaspilsē-
tas 2018 paziņošana. Plašāka informācija 5. pieli-
kumā.

Izsludināta projektu pieņemšana 
mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo 
mediju atbalsta programma”

31. jūlijā ir izsludināta projektu iesniegumu pie-
ņemšana atklātam projektu konkursam Latvijas 
valsts budžeta finansētajā mērķprogrammā “Re-
ģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.

Programma tiek īstenota, sadarbojoties Kultūras 
ministrijai, VARAM un Valsts reģionālās attīstības 
aģentūrai. Tās mērķis ir atbalstīt reģionālos un vie-

tējos komerciālos masu informācijas līdzekļus sa-
biedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās 
kultūrtelpas stiprināšanā latviešu valodā, sekmējot 
nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas 
radīšanu medijos. Programmas uzdevums ir stipri-
nāt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, 
latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt 
mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības 
saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Lat-
vijas simtgadi.

Plašāka informācija šeit.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Republikas 
Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas aktu-
alitāti”, 6. pielikums.

VSS791 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

VSS792 – Noteikumu projekts “Noteikumi par aiz-
devumiem energoefektivitātes pakalpojuma snie-
dzējiem Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Vei-
cināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa 

pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros”

VSS802 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
un pašvaldību institūcijas ierosina, lai Ministru ka-
binets pieņem lēmumu par starptautiskās palīdzī-
bas pieprasīšanu katastrofas vai katastrofas draudu 
gadījumā, lai nodrošinātu katastrofas pārvaldīša-
nu”

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/izsludinata-projektu-pienemsana-merkprogramma-regionalo-un-vietejo-mediju-atbalsta-programma-848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433098
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433099
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433130
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_28_p6.pdf
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VSS800 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 20.  oktobra noteikumos 
Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpoju-
mu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integ-
rācijai sabiedrībā” 9.3.1.2.pasākuma “Infrastruktū-
ras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asis-
tīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas 
fonda izveidei” īstenošanas noteikumi””

VSS801 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos 
Nr.601 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem 
pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un dar-
ba tirgū” 9.1.4.2.pasākuma “Funkcionēšanas no-
vērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg-

līdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” 
īstenošanas noteikumi””

VSS793 – Noteikumu projekts “Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un 
izsniegšanas kārtība”

VSS803 – Plāna projekts “Valsts pārvaldes reformu 
plāns 2020”

VSS786 – Informatīvais ziņojums “Par atļauju 
Valsts vides dienestam slēgt līgumus ar termiņu līdz 
2023.gada 31.decembrim lielā projekta “Vēsturiski 
piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 
sanācijas darbi” īstenošanai”

VSS788 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos 
Nr.1347 “Valsts informācijas sistēmu datu savieto-
šanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanai””

Parakstīta Rīgas un Pori jaunā vienošanās 
par sadraudzību

24. jūlijā Rātsnama portretu zālē Rīgas domes 
priekšsēdētāja p. i. Andris Ameriks tikās ar Somijas 
pilsētas Pori mēri Aino Maiju Lūkonenu. Tikšanās 
laikā amatpersonas parakstīja abu pilsētu sadrau-
dzības jauno vienošanos.

2017.–2021. gada vienošanās paredz turpināt aizsāk-

to sadarbību, kā arī iezīmē jaunus konkrētus sadarbī-
bas pasākumus, kas aktuāli abām pilsētām: sociālo 
jautājumu koordinēšanā, apkārtējās vides un enerģi-
jas jautājumos, uzņēmējdarbībā un tūrismā. Īpaši ir 
uzsvērta sadarbība izglītības, kultūras un sporta jomā.

Pori pilsēta Somijā ir senākais Rīgas sadarbības 
partneris – kopš 1964. gada. Tāpēc starp abu pil-
sētu administrācijām un iedzīvotājiem pastāv dau-
dzas iestrādes un tradicionālie kontakti.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

“Liepājas enerģijai” energopārvaldības 
sertifikāts

Starptautiskais vadības sistēmu sertifikācijas līderis 
“Bureau Veritas Latvia” ir pozitīvi novērtējis SIA “Lie-
pājas enerģija” īstenotos pasākumus energopārvaldī-
bas jomā un pēc audita atzinis uzņēmuma atbilstību 
starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasībām.

Lai izvērtētu uzņēmuma paveikto enerogpārvaldī-
bas sistēmas jomā, “Bureau Veritas Latvia” eksper-

ti apmeklēja dažādus objektus “Liepājas enerģijas” 
struktūrvienībās, ražošanas objektos un siltumtra-
šu rekonstrukciju norises vietās, novērtējot siltum-
apgādes un elektroapgādes sistēmu darbību, kā 
arī īstenotos energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus. “Liepājas enerģija” saņēma augstu 
novērtējumu par paveikto, turklāt sertifikācijas lai-
kā nav konstatēta neviena neatbilstība prasībām.

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, “Lie-
pājas enerģija” turpmāk regulāri analizēs 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433102
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433102
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433102
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433086
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energoresursu patēriņu un to pārvaldīs saskaņā 
ar uzņēmuma apstiprināto energopolitiku. Regu-
lāra datu analīze ļaus izvērtēt iespējas ietaupīt 
energoresursus un samazināt jau tā videi drau-
dzīgā siltumenerģijas pakalpojuma ekoloģisko 
ietekmi. Sertifikāta saņemšana ir arī apliecinā-
jums labai vides pārvaldības praksei, kas atbilst 

Liepājas pilsētas pašvaldības 2014. gadā apstip-
rinātajai Liepājas ilgtspējas stratēģijai enerģētikā 
2014.–2020. gadam.

2016. gadā SIA “Liepājas enerģija” sertificēja 
arī kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 
9001:2009 starptautiskā standarta prasībām.

Jelgavas novada Abgunstē top īpaša 
keramikas apdedzināšanas krāsns

Jelgavas novada domes 26. jūlija sēdē deputā-
ti atbalstīja lēmumprojektu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka”. Biedrība, 
kurā aktīvi darbojas laulātais pāris Asnāte un Jā-
nis Avotnieki, kopš 2016. gada Zaļenieku pagastā 
apsaimnieko un atjauno Abgunstes muižu. Gūstot 
apstiprinājumu Lauku atbalsta dienesta projektu 
programmā, biedrībai izdevies iegūt finansējumu 
Nobirogamas keramikas cepļa būvniecībai. Ceplis 
atradīsies brīvā dabā Abgunstes muižas teritorijā – 
pļavā aiz muižas klēts.

“Ar malku kurināmais keramikas ceplis būs unikāls 
ne tikai reģionā, bet pat valsts mērogā – gan pēc 
darbības tehnoloģijas, gan izmēriem. Anagamas 
tipa ceplis ir Dienvidķīnas kāpjošā drakona cepļa 
versija, kas pārveidota, sadalot apdedzināšanas 

telpu vairākos kambaros, dodot iespēju iegūt da-
žādus apdedzināšanas efektus. Šāda tipa krāsnīs 
keramiku apdedzina īpaši augstās temperatūrās. 
Keramikas apdedzināšana ar malku kurinātā ugu-
nī mūsdienās atgriežas kā moderna tehnoloģija, jo 
nekādā citā veidā trauku nevar tik labi apdedzināt 
kā ar malku kurinātā ceplī. Līdz šim vienīgais līdzīga 
veida ceplis Latvijā ir Salacgrīvā, kura būvniecības 
projektu 2007. gadā mākslas skolas vajadzībām 
īstenoja mūsu biedrības pašreizējais komandas sa-
stāvs, taču Abgunstes ceplis plānots ietilpīgāks, ar 
papildu kambari. Līdz ar to reģionā un Latvijā tiek 
radīts jauns un unikāls pakalpojums,” stāsta biedrī-
bas “Radošuma meka” pārstāve Asnāte Avotniece.

Cepļa būvēšanai saņemts Latvijas Lauku atbalsta 
dienesta finansējums 9000 eiro apmērā. Ar līdzfi-
nansējuma daļu 1000 eiro apmērā keramikas krāsns 
būvniecību atbalstījusi Jelgavas novada pašvaldība.

Paredzēts, ka būvniecības darbi noslēgsies augusta 
vidū, lai 20. augustā, kad plānoti Abgunstes muižas 
svētki, krāsni varētu demonstrēt apmeklētājiem. 
Svētku laikā muižas telpās tiks atklāts arī Amatnie-
cības centrs, kura izveide aizsākta vēl pērn. 

Abgunstes muiža Zaļenieku pagastā ir valsts nozī-
mes arhitektūras piemineklis. Muižas apbūve veik-
ta ap 1780. gadu, un tā piederējusi fon der Pālenu 
dzimtai. 1905. gadā muiža tika nodedzināta. Ēkas 
atjaunošanu uzsāka pēc 1908. gada, kad par mui-
žas īpašnieku kļuva grāfs Sergejs fon der Pālens. 
Agrāk tā bijusi medību pils, vēlākos gados – skola, 
pēc tam tur bija iekārtoti dzīvokļi un veikals.
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Atklāta rekonstruētā aka Alūksnes novada 
Annas pagastā

25. jūlijā Annas pagastā pēc biedrības “Nāc pretim” 
realizētā projekta “Annas pagasta centra teritorijas 
labiekārtošana” tika atklāta rekonstruētā aka.

Akas atklāšanas pasākumā biedrības “Nāc pretim” 
valdes priekšsēdētāja Ina Balaņuka pateicās par at-
balstu projekta idejas autoram Mārim Skunstiņam, 
kurš aktīvi iesaistījās arī rekonstrukcijas darbos. Tā-
pat biedrības valdes priekšsēdētāja pateicās par at-
balstu arī Annas, Jaunannas un Kalncempju pagas-
ta pārvalžu vadītājai Vēsmai Čugunovai, Alūksnes 
novada pašvaldībai un citiem atbalstītājiem.

Ziemeļlatgalē būs pieci jauni tūrisma 
objekti

Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts “Loba doba 
Zīmeļlatgolā jeb Atklāj dabas pētnieku sevī!” tuvo-
jas grandiozajam noslēgumam, kas izskanēs piecu 
mākslas darbu atklāšanas pasākumos Baltinavas, 
Balvu, Rugāju, Viļakas un Kārsavas novadā. No 
28. jūlija līdz pat 9. septembrim pieci dabas stihi-
jām veltītie vides objekti tiks sniegti kā dāvana Lat-
vijas iedzīvotājiem valsts pastāvēšanas simtgadē.

Pirmie vides objektu “Zeme” 28. jūlijā atklāja balti-
navieši Baltinavas vēsturiskā centra laukumā.

Didža Jaunzema veidoto instalācijas objektu “Gaiss” 
Balvos, Balvu ezera krastā, atklās 5. augustā. Vides 
objekts ir kā simbolisks koks, kas, reaģējot uz gai-
sa kustību, rada mūziku. Atklāšanas pasākums tiek 
plānots kā turpinājums šajā dienā notiekošajiem 
Bērnības svētkiem.

Rugāju novada vides instalācijas “Loba doba” ide-
jas autors Ivars Vecāns ir attēlojis visu četru dabas 
stihiju simbiozi, un to varēs apskatīt jau no 12. au-
gusta, kad atjaunotajā Rugāju brīvdabas estrādē 
sāksies dziesmu un deju festivāls “Dziedu, deju, 
mana daba, tev!”.

Vides objekts ar nosaukumu “Ūdens”, kuru Didzis 
Jaunzems veidojis kā levitējošu ūdens lāšu kopu-
mu, tiks atklāts Viļakas pilsētā 18. augustā.

Noslēdzošais vides objekts “Uguns” apmeklētājiem 
tiks prezentēts dabas parkā “Numernes valnis” Kār-
savas novadā 9. septembrī. Autora Didža Jaunze-
ma ugunskura formā veidotais objekts jau ir ieguvis 
nosaukumu “Dabas svētnīca”.

Vairāk informācijas meklējiet: baltinava.lv; balvi.lv; 
rugaji.lv; vilaka.lv; karsava.lv.

http://baltinava.lv/
http://www.balvi.lv/index.php/lv/
http://rugaji.lv/
http://vilaka.lv/
http://karsava.lv/
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Mednieku festivāls “Minhauzens” Mērsragā

No 4. līdz 6. augustam Mērsragā notiks visas Latvi-
jas mednieku svētki “Minhauzens”. Trīs dienas būs 
gan koncerti un balles, gan dažādas sacensības, būs 
programma arī bērniem.

Barons fon Minhauzens ir neizsakāmi priecīgs par 

fantastiskajiem mednieku svētkiem, kas šogad 
norisināsies Mērsragā! Pasākuma organizatori uz-
svēruši, ka mednieku festivāls vieno visus Latvijas 
medniekus, viņu sievas, bērnus un draugus kopī-
gā pasākumā, lai godinātu medību tradīcijas un 
labi pavadītu nedēļas nogali interesantā, sportiskā 
garā.

Ventspils svinēs 727. dzimšanas dienu

No 4. līdz 6. augustam trīs dienu garumā Ventspi-
lī tiks svinēti Pilsētas svētki, kas šogad priecēs ap-
meklētājus ar daudzveidīgām kultūras, mākslas un 
sporta norisēm, spilgtiem muzikāliem notikumiem 
un aizraujošām izklaidēm.

Vairāki ieskaņas pasākumi gaidāmi jau ceturtdien, 
3. augustā, kad Amatu māja atzīmēs desmit gadu 
jubileju, bet teātra namā “Jūras vārti” pulcēsies 
Starptautiskā vokālistu konkursa par operdziedā-
tājas Alīdas Vānes balvu finālisti. 

Konkursa pirmajai kār-
tai, kurā tika vērtēts 
dalībnieku iesūtīts au-
dio vai video ieraksts, 
pieteicās 31 dalībnieks 
no Latvijas, Lietuvas, 
Polijas, Čehijas, Mal-
tas, Krievijas, Itālijas. 
Uz konkursa otro kār-
tu Ventspilī, kas notiks 

Ventspils Kultūras centra zālē 1. augustā, tika izvir-

zīti 26 dalībnieki. Uz konkursa finālu teātra namā 
“Jūras vārti” 3. augustā izvirzīs 6–8 dziedātājus. 
Konkursa dalībniekus vērtēs starptautiska, kompe-
tenta žūrija, ko vadīs operdziedātāja Maija Kova-
ļevska (Latvija).

Piektdien, 4. augustā, savas durvis vērs gan pilsē-
tas bibliotēkas, gan Amatu māja, gan H. Dorbes 
memoriālais muzejs. Rātslaukumā tradicionāli tiks 
godināti Pilsētas domes Lielās balvas un Balvu ie-
guvēji.

5. augusta svētku programma būs aizraujoša un 
dažādām gaumēm tīkama. Lieli un mazi svētku vie-
si varēs aktīvi iesaistīties un baudīt dažādas aktivi-
tātes – svētku gājienu, Starptautisko ziedu paklā-
ju festivālu, kas ventspilniekus un pilsētas viesus 
priecēs jau 17. gadu, amatnieku tirdziņu, grāmatu 
svētkus, spēkavīru čempionātu, dragreisa čempio-
nātu, kā arī atraktīvas programmas Lielajā laukumā, 
Livonijas ordeņa pilī un citur. Uz Alternatīvās ska-
tuves Dzirnavu laukumā gaidāmi islandiešu dueta 
“Mr. Silla” priekšnesumi. Uz svētku centrālās ska-
tuves Ostas ielas promenādē muzicēs Latvijā pazīs-
tami un iemīļoti mūziķi, izskanēs dziedošo aktieru 
koncertprogramma un komponista Borisa Rezņika 
jubilejas koncerts. Pirms svētku salūta īpašu Vents-
pils dzimšanas dienai veltītu priekšnesumu sniegs 
estrādes dīva Laima Vaikule un dziedātājs Jānis Stī-
belis kopā ar Ventspils kamerorķestri un Ventspils 
bigbendu. Dienas izskaņā uz Nakts deju skatuves 
Reņķa dārzā kāps Lauris Reiniks, Roberto Meloni 
un Ralfs Eilands.

Pilna svētku programma skatāma http://www.
ventspils.lv/lat/izklaide/127332ventspilspilsetas
svetkuprogramma/.

http://www.ventspils.lv/lat/izklaide/127332-ventspils-pilsetas-svetku-programma/
http://www.ventspils.lv/lat/izklaide/127332-ventspils-pilsetas-svetku-programma/
http://www.ventspils.lv/lat/izklaide/127332-ventspils-pilsetas-svetku-programma/
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Alūksne aicina svinēt pilsētas svētkus!

No 4. līdz 6. augustam Alūksne svinēs pilsētas svēt-
kus “Atrodi laiku Alūksnē!”, aicinot tuvus un tālus 
alūksniešus un svētku viesus pulcēties trīs dienu 
garumā, lai baudītu satikšanās prieku un plašu 
svētku pasākumu klāstu.

Šogad svētki īpaši iezīmēsies ar divu latviešu mū-
zikā nozīmīgu personu jubilejas pasākumiem. Pir-
mais no tiem – Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas 

koncerts Pilssalas estrādē – izskanēs jau piektdien, 
4. augustā, pulksten 21 Alūksnes pilsētas svētku at-
klāšanas vakarā. Kopā ar jubilāru uz skatuves būs 
daudzi zināmi dziedātāji, viņu vidū arī divi alūksnie-
ši – Kristīna Zaharova un kopā ar grupu “Eolika” arī 
Dainis Dobelnieks.

5. augustā pulksten 14 Alūksnes Kultūras centrā 
notiks otrs ar jubileju saistītais pasākums: atzīmē-
jot Uģa Prauliņa 60 gadu dzīves jubileju, ikviens 
komponista talanta cienītājs šajā dienā aicināts uz 
tautas mūzikas cikla “Pagānu gadagrāmata” kon-
certu. Tajā kopā ar Uģi Prauliņu uz skatuves būs 
vīru koris “Gaudeamus” (diriģents Ivars Cinkuss), 
solisti Asnate Rancāne, Lauma Bērza, Ivars Cinkuss 
un Pagānu gadagrāmatas etnoroka grupa.

Svētdien jau tradicionāli alūksniešu dzimtas pul-
cēsies Alūksnes Lielajos (11:00) un Mazajos kapos 
(12:00), lai pieminētu savus mūžībā aizgājušos tu-
viniekus, tiktos ar vēl nesatiktajiem radiem, drau-
giem un paziņām un svinētu dzīvi, jo tieši tāds ir 
Alūksnes kapusvētku moto: svinēt dzīvi!

Sīkāku informāciju par svētku aktivitātēm visām 
gaumēm un vecumiem meklējiet Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā http://www.aluksne.lv/.

Devīto reizi notiks starptautiskais mūzikas 
festivāls “Laba daba”

“Laba daba” ir starptautisks mūzikas festivāls, kas 
notiks no 4. līdz 6. augustam atpūtas kompleksā 
“Ratnieki” Līgatnes pagastā.

Uz sešām skatuvēm spēlēs grupas un DJ no visas 
pasaules. Piedāvātais mūzikas klāsts ir plašs: re
gejs, etnofolks, roks, elektro un citi žanri, kā arī 
programma bērniem. Kopā uzstāsies vairāk nekā 
90 grupu un apvienību.

Līdztekus muzikālajam piedāvājumam festivālā 
darbosies bērnudārzs, dažādas radošās darbnīcas, 
kā arī būs iespēja piedalīties sportiskās aktivitātēs, 
skatīties teātra izrādes vai filmas kino zālītē.

“Laba daba” no citiem festivāliem atšķiras ar labda-
bīgo atmosfēru un ainaviski skaisto, arī festivāla lai-
kā tīro vietu, ko iemīļojuši visdažādākā gada gājuma 
cilvēki – no ģimenēm ar zīdaiņiem līdz sirmgalvjiem.

Pilna festivāla programma pieejama: www.labada-
ba.lv vai ej.uz/labadaba.

http://www.aluksne.lv/
http://mb.bilesuserviss.lv/l/7479/c749d76c725a4d9859c36c11978b388a
http://mb.bilesuserviss.lv/l/7479/c749d76c725a4d9859c36c11978b388a
http://mb.bilesuserviss.lv/l/7480/c749d76c725a4d9859c36c11978b388a
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Tradicionāli Lībiešu svētki Mazirbē

Um eņtš kēmi mäddõn. 
Mums ir savs gājums. (U. Krasts)

5. augustā Mazirbē notiks tradicionālie Lībiešu 
svētki. Tajos atkal pulcēsies lībieši, viņu pēcteči, radi 
un draugi, lai kopā pavadītu laiku dziesmās, dančos, 
rotaļās un saviesīgās sarunās. Lai kavētos atmiņās, 
satiktu sen neredzētus kaimiņus, skolasbiedrus un 
draugus. Katram ikdienā ir savs gājums, tomēr Maz
irbē Lībiešu svētkos visi ceļi satiekas, lai ar prieku 
savu svētku dienu pavadītu kopā. Tuvi un tāli cie-
miņi no Latgales, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un 
Somijas 5. augustā satiksies Lībiešu krastā!

Svētki sāksies ar dievkalpojumu Mazirbes baznī-
cā. Svētku atklāšanas ceremonijā pie Lībiešu tau-
tas nama klātesošie pamanīs jaunus akcentus. Tad 

notiks visu gaidītais gājiens uz jūras malu, lai nestu 
sveicienus Jūras mātei dziesmās un ozola vainagā.

Nobaudījuši gardu lībiešu zivju zupu, svētku dalīb-
nieki, viesi un ikviens nejaušs ciemiņš tiks aicinā-
ti uz improvizācijas koncertu “Kopā nākam, kopā 
dziedam, kopā spēku krājam!”.

Lībiešu radu tauta somi šogad atzīmē savas valsts 
simtgadi. Prieks, ka svētku vistālākie ciemiņi – Jo-
ensū (Somijā) pūtēju orķestris diriģenta Mika Hir-
vonena vadībā – ievadīs vakara programmu somis-
kā noskaņā. Nedaudz vēlāk to neparasti un emocio-
nāli turpinās somu duets Vilda un Hilda Lansmenas 
(sāmu joikas) un Vīvi Maria Sārenkī (akordeons).

Ar spožu uguni, vakara dziesmām un laba vēlēju-
miem atkal būsim kopā svētku izskaņā līvu uguns 
rituālā jūras krastā.
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Atklās tirgus laukumu Strenčos

Strenču novada dienu laikā 5. augustā Strenčos, 
Valkas ielā 8b pie autoostas, notiks tirgus laukuma 
atklāšana ar vērienīgu tirgošanos, kultūras pro
grammu un izklaidēm visu vecumu apmeklētājiem. 
Tirgošanās mājražotāju, amatnieku un lauku la-
bumu tirdziņā notiks plkst. 9–14. Tirgotāji aicināti 
pieteikties pa tālruni 64715610 līdz 3. augustam. 
Tirgošanās mājražotājiem, amatniekiem un zem-
niekiem šoreiz būs par brīvu. Detalizētāka informā-
cija atrodama www.strencunovads.lv.

Tirgus laukuma atklāšana notiks plkst. 10 andeli, 
umurkumuru un lielajiem ziepju burbuļiem. Par 
muzikālo izklaidi gādās kapela M. Roziņa vadībā. 
Ar dažādu šķirņu trusīšiem viesosies z/s “Mežiņi”, 
būs iespēja redzēt, kā trušu vilna pārtop cimdos un 
zeķēs. Tirgus apmeklētājus ar dejām priecēs senio-
ru deju kopas “Madaras” un “Vijolītes”. Gardēžus 
un kūku cepējus interesēs tradicionālā akcija “Kūku 
kūka 2017”, bet jautru piedzīvojumu meklētājiem 
būs iespēja izmēģināt dažādus karuseļus, šis prieks 
gan būs par maksu.

Svētkos tiks apbalvoti pašvaldības konkursa “Sa-
koptākā vieta 2017” uzvarētāji, bet diena noslēg-
sies ar zaļumballi brīvdabas estrādē. 

Tirgus laukums atjaunots vēsturiskajā tirgus pla-
cī, realizējot divas ELFLA projekta kārtas, ieguldot 
76 500 eiro, tajā skaitā pašvaldības finansējums – 
31 500 eiro. Ir izveidota autostāvvieta vairāk nekā 
20 transportlīdzekļiem, sešas vaļējas tirgus noju-
mes, kā arī gājēju celiņi, jauni apstādījumi, soliņi un 
labiekārtota teritorija ap plosta maketu. Ir paveikts 
galvenais uzdevums – projekta rezultātā radīt patī-
kamu, interesantu Strenču pilsētas vizītkarti, reizē 
domājot arī par pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtī-
bām.

Tradicionālā Sajūtu diena Likteņdārzā 
aicinās ieklausīties sevī

Sestdien, 5. augustā, no pulksten 13 līdz 16 Likteņ-
dārzā norisināsies tradicionālā Sajūtu diena – plā-

notas ciguna meditācijas meistarklases, gleznoša-
nas un zīmēšanas stundas, iespēja veidot un vērot 
krāsu un smilšu spēles uz gaismas lampām, kā arī 
ar ģimeni doties komandu spēlē “Piedzīvojumu 
eks pedīcija”. Dalība pasākumā bezmaksas, īpaši ai-
cinātas ģimenes ar bērniem.

Šogad visas meistarklases notiks vienlaikus, bet da-
žādās vietās – Amfiteātrī (ciguns, vadīs Zita Siliņa), 
pie radoši izglītojošā atpūtas laukuma netālu no 
autostāvvietas (krāsu un smilšu gaismas lampas 
Lauras LīdakasAmbrazēvičas pārraudzībā un glez-
nošanas un zīmēšanas meistarklase Initas Paulso-
nes, biedrība “Darām”, vadībā), kā arī visā Likteņ-
dārza teritorijā (piedzīvojumu ekspedīcija, vada 
Jānis Karalis). Būs iespēja izbaudīt visas Sajūtu die-
nas nodarbības tādā secībā un ilgumā, kā vēlēsies 
katrs Likteņdārza apmeklētājs.

http://www.strencunovads.lv
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Tie, kas vēlas iepazīt visu Likteņdārza teritoriju un 
gatavi draugu vai ģimenes komandā piedalīties pie-
dzīvojumu ekspedīcijā, aicināti izvēlēties piemēro-
tu apģērbu un labu noskaņojumu aktīvākai nodar-
bei. Pēc norādēm būs jāiziet 12 punktu maršruts, 
vadoties tikai no sniegtajiem attēliem vai simbo-
liem, un jāatrisina uzdevumi, savācot visus “puz-
les” gabaliņus.

Sajūtu diena Likteņdārzā – iespēja izzināt nepa-

rastas sajūtas, iepazīt jaunas prasmes un pavadīt 
pēcpusdienu kopā ar draugiem vai ģimeni skaistajā 
Kokneses dabā. Aicinām visus Likteņdārzā ieklausī-
ties dabā, tās norisēs, būt kopā un radošā, pozitīvā 
gaisotnē veltīt laiku sev un tuvajiem!

Dalība pasākumos ir bezmaksas, ieeja Likteņdār-
zā – par ziedojumiem. Informācija par pasākumu 
arī Likteņdārza sociālo tīklu profilos (Facebook, 
draugiem.lv, Instagram un Twitter).

Daugavpils novada jaunatnes salidojums

Aicinām apmeklēt Daugavpils novada jaunatnes 8. 
salidojumu “Attīsti sevi un savu novadu!”, kas nori-
sināsies 5. un 6. augustā atpūtas bāzē “Viškezers” 
Daugavpils novada Višķu pagastā. Pasākuma atklā-

šana plkst. 12. Programmā: komandu un individu-
ālo disciplīnu sacensības, labdarības akcija, jaunat-
nes lietu atbildīgo dienas uzdevums – Daugavpils 
novada jaunatnes himna, mājasdarba “Mans pa-
gasts 2117. gadā” prezentācija un citas saistošas 
aktivitātes.

Simtgades muzikālā izrāde “Valka. Latvija. 
Brīvība”

6. augustā plkst. 18 Valkā notiks pirmizrāde muzikā-
lajai izrādei “Valka. Latvija. Brīvība”. Latvijas valsts 
simtgadei veidotajā izrādē caur divu cilvēku likteņu 
un mīlas stāstu atainos Latvijas dibināšanu, akcen-
tējot Valkas nozīmi valsts izveidē.

Izrāde tapusi pēc Valkas novada domes iniciatīvas 
sadarbībā ar Nacionālo teātri un ir viens no Latviešu 
pagaidu nacionālās padomes simtgadei veltītajiem 
pasākumiem Valkā. Lugas autors ir žurnālists Edu-
ards Liniņš. Izrādes režisors ir Gundars Silakatiņš, 
scenogrāfs – Aigars Ozoliņš. Galvenajās lomās ieju-
tīsies Zane Dombrovska un Raimonds Celms. Izrādē 
spēlēs aktieri Ivars Puga, Kārlis Reijers, Ivars Kļavin
skis, Ģirts Liuziniks un citi. Izrādi muzikāli papildi-

nās Valkas pilsētas kultūras nama vokālais vīriešu 
ansamblis “Lai skan!”.

Izrādes centrā ir igauņu meitenes un latviešu strēl-
nieka skaudrais mīlas stāsts. “Laiks pirms simts ga-
diem bija milzu pārmaiņu brīdis Latvijai, Eiropai, 
visai pasaulei. Sadūrās idejas, pārliecības, intereses 
un ilūzijas,” izrādes fonu ieskicē tās autors Eduards 
Liniņš. “Mokoši dzima jaunā 20. gadsimta pasaule, 
tā pasaule, kurā lielā mērā mēs dzīvojam joprojām. 
Mūsu vēstījums ir par to, kā šīs visaptverošās kus-
tības rezonēja vienas tautas, vienas pilsētas – Val-
kas – un atsevišķu cilvēku likteņos. Kā šajos satri-
cinājumos tapa Latvijas valsts, kļūstot par realitāti 
ģeogrāfiskajā telpā, politiskajos un militārajos iz-
kārtojumos, cilvēku apziņā.”

Izrādes veidotāji atklāj, ka izrādē skatītāju rindu iz-
kārtojums būs neierasts un piemērots tam, lai iejus-
tos tālaika notikumos.

2017. gadā aprit simts gadi, kopš Valkā 1917. gada 
vēlā rudenī sanāca Latviešu pagaidu nacionālā pa-
dome. Šim vēsturiski nozīmīgajam notikumam vel-
tīts norišu cikls, kas ar augsta līmeņa starptautisku 
konferenci, svētku koncertu, pieminekļa un izstādes 
atklāšanu Valkā noslēgsies 2. decembrī.

Iesaisties un izzini: www.lv100.lv/www.valka.lv. Vi-
deo: https://vimeo.com/224439276.

http://www.lv100.lv
http://www.valka.lv
https://vimeo.com/224439276
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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

Svētbrīdis Durbē

Ziņas sagatavojuši Agnese Siliņa, Agija Tērauda, Dace Kaņepone, Druvis Mucenieks, Inga Bernāne, 
Ventspils pilsētas mārketinga nodaļa, Baiba Vanaga, Antra Lācberga, Evita Aploka, Marlena Zvaigzne, 

Ginta Gailīte, Valda Auziņa, Milāna Loča, Linda Pastare un Gita Tauriņa.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

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

