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

LPS Valde apspriež 28. kongresā 
aplūkojamos aktuālākos jautājumus

1. augustā Mārupē notika Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) Valdes izbraukuma sēde, kurā galve-
nokārt tika apspriesti LPS 28. kongresā izskatāmie 
jautājumi.

Iesākot Valdes sēdi, tika uzklausīta “Kokneses fon-
da” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, kura vis-
pirms pateicās pašvaldību vadītājiem par līdzšinējo 
aktīvo iesaistīšanos Likteņdārza izveidē un aicinā-
ja sadarboties arī turpmāk. Šoreiz pašvaldību at-
balsts vajadzīgs Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai. 
Lai to kopā varētu veiksmīgāk paveikt, izskanēja 
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aicinājums katrai pašvaldībai uz minēto kalnu no-
gādāt vienu kravu grunts. 

Kā otrais jautājums tika skatīti dokumentu projekti, 
kurus plānots iekļaut LPS 28. kongresa darba kārtī-
bā. Šajā jautājumā LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis klātesošos informēja, ka iepriekš notikušas 
vairākas LPS statūtu darba grupas sēdes, kurās pa-
nākta konceptuāla vienošanās par grozījumiem LPS 
statūtos.

Visplašākās diskusijas izvērsās par LPS priekšsēža 
amata kandidātu izvirzīšanas procedūru, norādot, 
ka kandidātus vajadzētu izvirzīt pirms kongresa, 
sniedzot iespēju ar viņiem tikties un izvērtēt viņu 
redzējumu. 

Tālāk tika apspriestas rezolūcijas, kas tiks iekļau-
tas 28. kongresa darba kārtībā. Šobrīd zināms, ka 
18. augustā, kad notiks kongress, tiks skatītas rezo-
lūcijas “Par nodokļu reformas negatīvās ietekmes 
kompensāciju pašvaldībām”, “Par Eiropas Padomes 
monitoringu, vērtējot pašvaldību demokrātiju Lat-
vijā”, “Par valsts budžeta saskaņošanu ar pašvaldī-
bām”, “Par pagastu centru savienojumu ar novadu 
un attīstības centriem” un “Par skolu tīkla optimi-
zāciju”.

Noslēgumā Valde skatīja jautājumu par apbalvo-
šanu ar LPS Atzinības rakstiem kongresa laikā, un 
tika izvirzīti šādi pretendenti: Māra Juzupa (bijusī 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja), Jānis Di-
mitrijevs (bijušais Viesītes novada domes priekš-
sēdētājs), Gunta Žilde (bijusī Pļaviņu novada do-
mes priekšsēdētāja), Jānis Pelsis (bijušais Iecavas 
novada domes priekšsēdētājs), Aivars Šilis (biju-
šais Aizputes novada domes priekšsēdētājs), Jānis 
Pumpurs (bijušais Stopiņu novada domes priekšsē-
dētājs), Astrīda Harju (bijusī Apes novada domes 
priekšsēdētāja), Miervaldis Krotovs (bijušais Talsu 
novada domes priekšsēdētājs), Rihards Melgailis 
(bijušais Vecumnieku novada domes priekšsēdē-
tājs) un Andris Neimanis (bijušais Raunas novada 
domes priekšsēdētājs). Apsveicam!

LPS Valdes sēdes fotogrāfijas apskatāmas šeit. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
galvenais jautājums – izglītības sistēmas 
reforma

1. augustā Mārupē notika LPS Izglītības un kultūras 
komitejas izbraukuma sēde. Tā tika atklāta ar komi-

tejas priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanām. Par 
komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēta Jaunpils no-
vada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kura ko-
miteju vadīja arī iepriekš, bet par priekšsēdētājas 
vietnieku – Dobeles novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Guntis Safranovičs.

Atklājot komitejas sēdes izskatāmos jautājumus, 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis vairākkārt uz-
svēra, ka, pieņemot lēmumu par reformu izglītības 
jomā, vispirms jāatceras, ka tās centrā ir bērns – 
skolēns un viņa vajadzība iegūt izglītību. “Neviena 
reforma vai lēmums nedrīkst kaitēt bērnam, gluži 
pretēji: rīcībai ir jābūt vērstai uz ikviena skolēna 
izaugsmi. Šo aicinu ievērot, pieņemot lēmumu arī 
par izglītības jomu,” piebilda A. Jaunsleinis. 

Šādai nostājai piekrita arī izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis, kurš akcentēja, ka tieši šādu Foto: Sandis Zolts

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3698-lps-valde-apspriez-28-kongresa-ieklautos-aktualakos-jautajumus
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nolūku dēļ arī izstrādāta izglītības sistēmas refor-
ma. “Primārais ir bērns, no pirmsskolas līdz vidus-
skolai, pārējie ir tikai līdzekļi – skolas vide, izglītības 
vide un skolotājs ar cienīgu atalgojumu. Latvija, sa-
līdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, izglītī-
bai tērē visvairāk (summējot valsts un pašvaldību 
ieguldīto finansējumu), tomēr pedagogu algas jo
projām ir viszemākās, skolu tīkls ir novecojis, ir sa-
mazinājies skolēnu skaits, vecāki nereti izvēlas tās 
izglītības iestādes, kuras ir nevis tuvāk mājvietai, 
bet sniedz augstāku izglītības kvalitāti,” skaidroja 
ministrs.

K. Šadurskis arī paskaidroja, ka izglītības sistēmas 
reforma būs balstīta ne tikai uz skolēnu skaitu, 
bet, kas ir būtiski, arī uz izglītības kvalitāti. “Tiks 
piedāvāta jauna pieeja vispārējās izglītības iestā-
žu finansējuma modelī, nosakot kvantitatīvus un 
kvalitatīvus kritērijus vispārējās vidējās izglītības 
iestādēm.”

Plašāk ar prezentāciju “Kritēriji optimālam vidus-
skolu tīklam” var iepazīties šeit. 

Ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs klātesošos iepazīsti-
nāja ar pētījuma rezultātiem par iedzīvotāju skaita 
izmaiņām, situāciju pirms gadiem un tendencēm 
nākotnē, kas būtu jāievēro, veidojot optimālu vis-
pārīgās izglītības iestāžu tīkla modeli Latvijā. Ar 
J. Turlaja prezentāciju iespējams iepazīties šeit. 

Pilnīgākam ieskatam LPS interneta vietnē pieejami 
komitejas sēdes videoieraksti. Tie atrodami šeit. 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka vislielāko pateicī-
bu Mārtiņam Bojāra kungam, Līgai Kadiģes kundzei, 
pašvaldības policijai un citiem piesaistītajiem nova-
da darbiniekiem par LPS Valdes sēdes un Izglītības un 
kultūras komitejas darba teicamo nodrošināšanu!

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas 
ikgadējās sarunās vairāk jautājumu nekā 
atbilžu

1. augustā Mārupē notika LPS un Izglītības un zi-
nātnes ministrijas (IZM) ikgadējās sarunas, kuras 
vadīja LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un IZM 
ministrs Kārlis Šadurskis.

Sarunu gaitā tika skatīti vairāki aktuāli jautājumi, 
par kuriem sarunu laikā arī raisījās plašas diskusi-
jas, jo pašvaldības joprojām nav saņēmušas izsme-
ļošas atbildes vai skaidrojumus.

Kā pirmais tika skatīts jautājums par skolu tīkla op-
timizāciju. Par šo tēmu ministrs arī demonstrēja 
prezentāciju. To var apskatīt šeit.

Savukārt jautājumā par pedagogus ietekmējošo 
risku novērtēšanu un risinājumu skolu tīkla optimi-
zācijas rezultātā un “sociālo spilvenu” pedagogiem 
K. Šadurskis uzsvēra, ka “sociālo spilvenu” pare-
dzēts ieviest no nākamā gada septembra. Šim no-
lūkam ministrija pieprasījusi arī papildu finansēju-
mu valsts budžetā. Būtiskākais, ka abas ieceres tiks 
īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. 

Plašas diskusijas izvērsās arī par aspektu, kas tika ie-
kļauts Ministru kabineta un LPS vienošanās un dom-
starpību 2017. gada protokolā izglītības jomā: “Izglītī-
bas un zinātnes ministrijai līdz 2017. gada 1. martam 
izstrādāt profesionālās izglītības iestāžu programmu 
finansējuma modeli neatkarīgi no profesionālās izglī-
tības iestādes dibinātāja, tai skaitā izvērtējot iespēju 
no valsts budžeta finansēt mācību stipendijas.” Šis 
nosacījums nav izpildīts, un modelis nav izstrādāts, 
tāpēc nolemts par minēto jautājumu diskutēt arī 
LPS 28. kongresā, izskatot atbilstošo rezolūciju. 

Jautājumā par vispārīgās pamatizglītības apguvi no 
sešu gadu vecuma ministrs paskaidroja, ka ir ne-
pamatotas raizes par to, ka sešgadīgie bērniņi tiks 
iekļauti pirmās klases izglītības sistēmā. Izglītības 
programmu paredzēts pielāgot šī vecuma bērniem, 
turklāt izglītību varēs realizēt arī pirmsskolas izglītī-
bas iestādē, ievērojot sešgadnieka vajadzības, tajā 
skaitā atbilstošu dienas režīmu.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Sadurskis_2017_08_01.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/IZM.Krit2_opt.pdf
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3700-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-galvenais-jautajums-izglitibas-sistemas-reforma
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Sadurskis_2017_08_01.pdf
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Tomēr jāuzsver, ka šobrīd nav izstrādātas nepiecieša-
mās vadlīnijas (programma, finansējums, pedagogu 
atalgojums utt.), tās paredzēts pabeigt 2019. gadā. 
Savukārt bērnus no sešu gadu vecuma paredzēts uz-
ņemt skolā jau 2018. gada 1. septembrī. Pret šādu 
secību kategoriski iebilst pašvaldības: no sākuma 
jābūt vadlīnijām, un tikai tad tās var ieviest dzīvē, 
turklāt aktuāls paliek arī jautājums par pedagogu 
kvalifikāciju, ja minētā izglītība tiks realizēta PII. 

Sarunās tika apspriesti arī vispārīgās izglītības ie
stāžu tipi un speciālo izglītības iestāžu padotības 
maiņa.

Sarunu videoierakstu var noskatīties LPS interneta 
vietnē šeit.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Andris Jaunsleinis: politiskais mārketings 
iezīmē zinātnisku pieeju politikai

No 2. līdz 5. augustam Biznesa augstskolā “Turība” 
norisinās Politiskā mārketinga forums. To organi-
zē augstskolas Komunikācijas fakultāte ar Frīdriha 
Eber ta fonda atbalstu, kā arī LPS.

3. augusta foruma dienu atklāja LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, kurš savā runā uzsvēra, ka po-
litiskais mārketings iezīmē zinātnisku pieeju poli-
tikai. “Pašvaldību mārketings ir viena no politiskā 
mārketinga sastāvdaļām. Lai to atzītu, vispirms 
jāatzīst pašvaldības tiesības uz savu autonomu po-
litiku. Kaut arī, pievienojoties 1996. gada Eiropas 
vietējo pašvaldību hartai, Latvija juridiski ir atzinusi 
29 no 30 pašvaldību demokrātijas principiem, lielai 
daļai sabiedrības joprojām nav saprotams, ka Lat-

vijā tiesiski var pastāvēt 120 autonomas politikas, 
kas pauž vēlētāju gribu 120 demokrātiskās vēlē-
šanās. Valsts politika atspoguļo Saeimas vēlēšanu 
rezultātus, 119 pašvaldību politika – vietējo vēlē-
šanu rezultātus. Pašvaldību tiesībām uz patstāvību 
robežas nosaka likumi. Šiem likumiem vajadzētu 
ievērot subsidiaritātes principu: valstij nav jāregulē 
jautājumi, kurus patstāvīgi un sekmīgi spēj regulēt 
teritoriālā kopiena. Valstij nav jāsniedz pakalpoju-
mi, ko sekmīgi īsteno vietējā pašvaldība.

Mārketings un konkurence ir vienas parādības di-
vas izpausmes. Pašvaldības konkurē savstarpēji un 
konkurē ar valsts nozarēm. Konkurences objekti ir 
finanšu resursi un centrālās investīcijas. Konkuren-
ces objekti ir iedzīvotāji un darbaspēks no citām te-
ritorijām. Konkurences objekti ir valsts iestāžu un 
privāto uzņēmumu izvietojums.

Līdz ar to katrā pašvaldībā tiek īstenots stratēģis-
kās vadīšanas process. Šim procesam var būt da-
žāda formalizācijas pakāpe. Latvijas Pašvaldību 
savienība ir iesaistījusies mūsdienīgu stratēģiskās 
vadīšanas metožu popularizēšanā un veicināšanā,” 
klāstīja A. Jaunsleinis.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē šeit. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3701-lps-un-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3704-andris-jaunsleinis-politiskais-marketings-iezime-zinatnisku-pieeju-politikai
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LPS Tehnisko problēmu komitejā ievēlē 
jauno vadību un skata likumprojektu 
“Dzīvojamo telpu īres likums”

2. augustā notika LPS Tehnisko problēmu komitejas 
sēde, kurā par komitejas priekšsēdētāju atkārtoti 
ievēlēja Rundāles novada domes priekšsēdētāju 
Aivaru Okmani, bet par komitejas priekšsēdētāja 
vietnieku – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieku Juriju Strodu, kurš turpmāk vadīs arī Dzī-
vokļu apakškomiteju. 

Nelielas izmaiņas skars minētās komitejas sēžu no-
rises laikus. Turpmāk LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas sēdes tiks organizētas katra mēneša trešajā 
trešdienā.

Jautājumā par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres 
likums” komiteja izskatīja pašvaldību iesniegtos 
priekšlikumus un sagatavoto LPS viedokli. Komite-
ja nolēma, ka likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres 
likums” tālāka virzība ir konceptuāli atbalstāma, ie-
vērojot šādus nosacījumus:

- īres līgumiem jābūt terminētiem;

- atbalstīt īres reģistra izveidi uz esošo sistēmu 
bāzes VID EDS sistēmā;

- īres līgumu reģistrs pašvaldību dzīvojamā fondā 
nav obligāts; 

- īres līgumiem, kas ir noslēgti uz nenoteiktu lai-
ku, īres līguma termiņu nosaka, īrniekam un iz-
īrētājam vienojoties. Ja īrnieks un izīrētājs nevar 
vienoties, īres līguma termiņu nosaka pēc tiesas 
ieskata;

- pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres 
maksas apmēru nosaka pašvaldība, īres maksu 
nosakot kā atlīdzību par lietas lietošanu;

- pašvaldība tai piederošu vai tās nomātu dzī-
vojamo telpu var izīrēt personai, kas atzīta par 

tiesīgu saņemt palīdzību atbilstoši likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” notei-
kumiem un pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem;

- LPS un Ekonomikas ministrijai (EM) jāpanāk 
vienošanās par pārejas noteikumu izstrādi īr-
niekiem, kuri līdz likuma spēkā stāšanās brīdim 
spēkā ir beztermiņa īres līgumi; 

- atbalstīt normas, kas paredz īres tiesību nostip-
rinājuma lūdzējus atbrīvot no Zemesgrāmatu 
likumā noteiktajām kancelejas nodevām, kā arī 
nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatu nodaļā 
tiks apliecināti bez maksas, tādējādi neradot pa-
pildu izmaksas izīrētājam un īrniekam;

- jāparedz pārejas laiks un nepieciešams papildu 
izvērtējums likumprojektā iekļauto normu izvēr-
tējumam, kas paredz saistību bezstrīdu piespie-
du izpildīšanu gadījumos, kad īrnieka pienākums 
ir atstāt īrēto dzīvojamo telpu likumprojektā no-
teiktajos gadījumos – termiņa notecējums, īres 
maksas parāda gadījumā, kā arī nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas gadījumā, ja īres līgums nav 
ierakstīts zemesgrāmatā.

Savukārt zināšanai tika pieņemts fakts, ka izīrētā-
jam līdz 2023. gada 31. decembrim ir saistoši ze-
mesgrāmatā neierakstītie īres līgumi, kurus iepriek-
šējais izīrētājs ir noslēdzis līdz 2018. gada 1. janvā-
rim, un ka īres līguma termiņu nosaka tiesa pēc 
sava ieskata, bet ne ilgāku kā desmit gadi.

Komiteja nolēma 30. augustā sasaukt Dzīvokļu 
apakškomitejas sēdi, kurā detalizēti tiktu izvērtēti 
neskaidrie jautājumi:

- par mehānismu bezstrīdu piespiedu izpildes 
mehānismu;

- par īres līguma termiņiem;

- par īrnieku ģimenes locekļu tiesībām; 

- par īrnieku pienākumiem; 

- par īres maksas noteikšanas kārtību; 

- par īres līgumu reģistrācijas kārtību. 

Vēl komitejā tika izskatīts jautājums par dalītā īpa-
šuma izbeigšanas procesu privatizētām daudzdzī-
vokļu dzīvojamām mājām.

Komiteja nolēma:

- viedoklis par Saeimas piedāvāto shēmu dalī-
tā īpašuma izbeigšanas procesam privatizētām 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām izsakāms 

Attēlā: Aivars Okmanis
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tikai tajā gadījumā, ja tiek norādīti konkrēti fi-
nansējuma avoti. Piedāvātās shēmas konceptu-
āla atbalsta gadījumā izveidojama darba grupa, 
turpinot pētīt iespējas atpirkt funkcionāli nepie-
ciešamos zemes gabalus;

- darba grupai jādefinē funkcionāli nepieciešamo 
koplietošanas teritoriju ekspluatācijas kārtība.

Komiteja uzdeva LPS padomniekiem Mārim Pūķim 

un Aino Salmiņam sagatavot LPS 28. kongresam 
rezolūciju par valdības neizpildītajiem solījumiem 
nodrošināt pagastu centru savienojumus ar nova-
du un attīstības centriem.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS inter-
neta vietnē šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Izpilddirektori Aucē līdzsvaro dvēseli un 
prātu

Tāpat kā pirms četriem gadiem, arī 4. augustā, Lat-
vijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) 
biedriem otro reizi tiekoties pēc pašvaldību vēlē-
šanām, Auces novada Kultūras centra zālē daudzu 
sen zināmu seju starpā vīdēja arī jaunas. Pagai-
du aplēses liecina, ka reizē ar varas maiņu darba 
pienākumus sācis vai drīzumā sāks pildīt 21 jauns 
izpilddirektors. Auces novadu liktenīgi vai nejauši 
satricinājumi nav skāruši: vadības groži te joprojām 
uzticēti līdzšinējam tandēmam – domes priekšsē-
dētājam Gintam Kaminskim un izpilddirektoram 
Aldim Lerham. Savā uzrunā G. Kaminskis, kurš ir arī 
LPS priekšsēža vietnieks, priecājās par kompetento 
auditoriju. Par kompetenci liecinot arī fakts, ka vai-
rāki izpilddirektori kandidēja vēlēšanās, jo kurš gan 
vēl labāk pārzina visas pašvaldību dzīves jomas? 
Ideālajā modelī priekšsēdētājam jāstrādā tandēmā 
ar izpilddirektoru, un Aucē tā esot.

Novada izpilddirektors Aldis Lerhs iepazīstināja ar 
novada vēsturi un attīstību. (Šo prezentāciju, kā arī 
citus LPIA izbraukuma sēdes materiālus atradīsiet 
šeit).

Uz vēlēšanu viļņa klātesošos vēlreiz pacēla LPIA 
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, kurš precizēja LPIA 
pulka gaidāmā papildinājuma pašreizējo statu-
su, kā arī ziņoja, ka seši līdzšinējie izpilddirektori 
šo sasaukumu vadīs “politiskajā arēnā”. Izmantot 
iespēju iedziļināties izpilddirektoru darba problē-
mās jaunpienācējiem piedāvāja Latvijas Pašvaldī-
bu mācību centra direktore Gunta Liepa, bet LPS 
padomniece Sniedze Sproģe atgādināja, ka Latvijas 
simtgadei par godu iecerētā meža parku veidošana 
vai seno parku atjaunošana un sakopšana turpinā-
sies jaunajā projektā “Meža dienas 2017”. Nauda 
šāgada darbiem jau ir sadalīta, projekts LAD ap-
stiprināts, viss notiek. Nākamgad ieplānotajam līdz 
2018. gada aprīlim var iesniegt precizējumus. Īpaši 
iedvesmojoši šajā atskaišu ķīpu laikmetā izskanēja 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3703-lps-tehnisko-problemu-komiteja-ievel-jauno-vadibu-un-skata-likumprojektu-dzivojamo-telpu-ires-likums
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3695-izpilddirektori-auce-lidzsvaro-dveseli-un-pratu
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atgādinājums: “Neizdomājiet paši lieku birokrāti-
ju!”

Sanāksmes pirmais temats bija šķietami neparasts: 
“Bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumi Latvijā: 
pašvaldību loma tagad un nākotnē”. Civilās aviā-
cijas aģentūras starptautisko sakaru koordinatore 
Elīna Millere un Latvijas Tālvadības gaisa kuģu aso-
ciācijas Valdes loceklis Ilmārs Ozols iepazīstināja 
gan ar normatīvajiem aktiem dronu izmantošanā, 
gan praktisko darbību tālvadības gaisa kuģu lie-
tošanā. Šo sadaļu ieteicams izstudēt ne tikai pre-
zentācijā, bet arī sanāksmes videoierakstā, jo vīra 

cilvēku skaitliskais pārsvars allaž jūtīgi reaģē uz teh-
niskiem tematiem, tāpēc jautājumu arī šoreiz bija 
daudz, lai precizētu, ko “lidonis” drīkst un ko ne. 
Diemžēl to bērnišķīgo prieku un mirdzumu acīs, kas 
dažāda vecuma kungiem iezaigojās pārtraukumā, 
kad Ilmārs Ozols Auces estrādē demonstrēja divu 
dažādu bezpilota kuģu varēšanu, saglabājušas tikai 
dažādas fotokameras.

Visu atskatu par šo sanāksmi lasiet LPS interneta 
vietnē šeit.

Daina Oliņa,
LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 8. augustā no plkst. 10 (tiešraides sā-
kums plkst. 10.30) līdz 12 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē

Darba kārtība:

1. LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

2. Veselības aprūpes sistēmas reforma: plānotie 

pasākumi

Veselības ministrijas valsts sekretārs Kārlis Ket-
ners, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja 
Kristīne Kļaviņa

3. Dažādi jautājumi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē: www.lps.lv, sadaļā “TiešraidesVideoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/
tiesraidesvideoarhivs/tiesraide/.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 8. augustā plkst. 13 (tiešraides sākums 
plkst. 13.15) LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stā-
va sēžu zālē.

Darba kārtība:
13–13.15 LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-

bas 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 plānošanas 
un pašvaldību attīstības jomā

 Aivars Draudiņš, VARAM valsts sek-
retāra vietnieks reģionālās attīstības 
jautājumos

14.30 Dažādi

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “TiešraidesVideoarhīvs” 
vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/tiesraide/.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3695-izpilddirektori-auce-lidzsvaro-dveseli-un-pratu
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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LPS 28. kongress

18. augustā Alūksnes Kultūras centrā Brūža ielā 7 
norisināsies LPS 28. kongress, kura darba kārtībā 
iekļauti vairāki ļoti nozīmīgi jautājumi, tai skaitā 
LPS Revīzijas komisijas ziņojums, LPS Statūtu gro-

zījumu izskatīšana un apstiprināšana un LPS priekš-
sēža vēlēšanas.

Kongresa delegātu, dalībnieku un viesu reģistrāci-
ja sāksies plkst. 9, bet kongresa atklāšana notiks 
plkst. 10. Plašāka informācija par dienas kārtību at-
rodama LPS interneta vietnē šeit.

Mediju reģistrācija, nosūtot epasta vēstuli uz: 
jana.bunkus@lps.lv vai zvanot: 29170955.

LPS interneta vietnē 
uzlabota sadaļa, kur 
publicēta iknedēļas 
Infolapa

LPS regulāri uzlabo savu 
ikdienas darbu, ievie-
šot inovācijas un jaunus 
tehniskos risinājumus. 
Ir veikti uzlabojumi arī 
LPS interneta vietnes 
www.lps.lv sadaļā ŽUR-

NĀLS LOGS/INFOLAPA. Tagad Infolapas numuru iz-

vietojums ir ērtāks un pārskatāmāks. 

Infolapa ir LPS iknedēļas ziņu izdevums, kurā ap-
kopta galvenā informācija gan par paveikto, gan 
par plānotajiem notikumiem, gan cita vērtīga in-
formācija. Katrā Infolapā arī plaša informācija no 
pašvaldībām.

Aicinām apmeklēt sadaļu šeit.

Informāciju publicēšanai lūgums sūtīt uz: prese@
lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Par informatīvo ziņojumu “Pakalpojumu vides piln-
veides plāns”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par in-
formācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 
ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu 

jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija – Būvniecības 
procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kār-
ta))” saskaņošanu, 2. pielikums.

Par likumprojektiem “Grozījumi Izglītības likumā” un 
“Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”, 3. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3690-latvijas-pasvaldibu-savienibas-28-kongress
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zurnals-logs-infolapa/infolapa/
mailto:prese@lps.lv
mailto:prese@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_29_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_29_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_29_p3.pdf
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VSS822 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 
“Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums””

VSS830 – Likumprojekts “Par Eiropas Padomes 
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un var-
darbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”

VSS824 – Likumprojekts “Grozījums Dzīvokļa īpa-
šuma likumā”

VSS825 – Rīkojuma projekts “Par Kuldīgas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS826 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šā nekustamā īpašuma “V1222” Grobiņas pagastā, 
Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada paš-
valdības īpašumā”

VSS827 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma “1905.gada iela P79” Kokne-

ses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS817 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Ko-
misijas trešās Savienības rīcības programmas vese-
lības jomā (2014.–2020.gadam) 2017.gada Darba 
plānā ietvertajām aktivitātēm”

VSS820 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos 
Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Te-
ritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teri-
torijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” īstenošanas noteikumi””

VSS831 – Informatīvais ziņojums “Latvijas Bioeko-
nomikas stratēģija 2030”

VSS834 – Informatīvais ziņojums “Par vēja elek-
trostaciju parka projektēšanas un būvniecības ie-
ceri Ventspils novadā”

Rīgā uzņemta Hanojas delegācija un 
atklāts jauns sporta laukums

4. augustā Rātsnamā Rīgas domes priekšsēdētājs 
Nils Ušakovs tikās ar Hanojas pilsētas delegāciju, 

ko vadīja Hanojas partijas komitejas sekretāra viet-
nieks Dao Duks Toana kungs. Hanojieši apmeklēja 
Rīgu darba vizītē, lai veicinātu Rīgas un Hanojas 
sadraudzību un gūtu pieredzi tūrisma veicināšanā, 
kultūras pasākumu organizēšanā un vēsturisko pie-
minekļu saglabāšanā un atjaunošanā.

N. Ušakovs iepazīstināja viesus ar paveikto šajās 
jomās, uzsverot, ka pirms deviņiem gadiem Rīgu 
apmeklēja tikai 600 000 tūristu, bet pērn – jau 2,3 
miljoni, tātad tūristu skaits pieaudzis četras reizes. 
Mērs informēja arī par Rīgas kultūras pieminekļu 
atjaunošanu, pateicoties programmai par pašvaldī-
bas piešķirto līdzfinansējumu fasāžu atjaunošanai, 
kā arī nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 
atjaunotām ēkām.

Pēc tikšanās ar mēru Hanojas delegācija uzklausīja 
prezentācijas par Rīgas pieredzi zīmola “Live Rīga” 
izveidē, kultūras pasākumu organizēšanā un kultū-
ras pieminekļu saglabāšanā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433518
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433518
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433519
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433519
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433519
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433524
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4. augustā Dzirciema ielā 24 Rīgas Sociālā dienes-
ta (RSD) kopienas centra “Ābeļzieds” teritorijā tika 

atklāts jaunais sporta laukums. Lenti grieza Rīgas 
domes Labklājības departamenta Sociālās pār-
valdes priekšnieks Mārtiņš Moors, RSD vadītājs 
Ervins Alksnis un leģendārais basketbola treneris 
Armands Krauliņš. M. Moors ar gandarījumu at-
zīmēja: “Kopienas centra “Ābeļzieds” brīvprātīgo 
iniciatīva vienos kopīgām sportiskām aktivitātēm 
Dzirciema apkaimes iedzīvotājus – gan vecus, gan 
jaunus, gan sportiskus, gan tādus, kas vēl mācās 
trāpīt bumbu grozā.”

Sporta laukuma atklāšanā basketbola komandas 
bija izveidojuši kopienas centrs “Ābeļzieds”, Rīgas 
Sociālā dienesta dienas centrs “Kamene” un Rīgas 
pašvaldības bērnu un jauniešu struktūrvienības 
“Vita” jaunieši. Spēles pārtraukumos kopienas cen-
tra līnijdejotājas un vingrotāji rādīja savus priekš-
nesumus. Sporta spēlēs iesaistījās arī apkaimes 
iedzīvotāji.

Liepājā atdzimis akmensdārzs Jūrmalas 
parkā un Liepājas lidosta sertificēta 
lidojumiem visa gada garumā

Jūnija beigās Jūrmalas parkā Liepājā tika pabeigti 
akmensdārza atjaunošanas darbi, un kopš tā brī-
ža šī teritorija ir pieejama parka apmeklētājiem. 
3. augustā Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gunārs Ansiņš pašvaldības vārdā teica paldies dār-
za atjaunošanas idejas un projekta autoriem un re-
konstrukcijas darbu veicējiem – SIA “ALand”, kuri 
akmensdārzu atjaunoja atbilstoši SIA “Kokile” iz-
strādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Jūrmalas parkā ne vien vēsturisko izskatu atguvusi 
vairākdaļu dobe, bet arī labiekārtota aptuveni 3000 
kvadrātmetrus plaša teritorija ap to: šeit izbūvēti 
celiņi, ierīkoti zālieni, puķu un krūmu stādījumi, 

apgaismojums, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes 
un novērošanas kameras. Akmensdārza izveide un 
atjaunošana ir viens no soļiem Liepājas apstādīju-
mu uzlabošanas programmā. Liepājas pilsētas ap-
stādījumu koncepcijā 2016.–2019. gadam iekļauti 
priekšlikumi pilsētas apstādījumu papildināšanai 
un tam paredzamās aptuvenās izmaksas, kā arī 
jauno koku stādījumu un esošo koku vainagu kop-
šanas plāns.

3. augustā no Civilās aviācijas aģentūras saņemts 
apstiprinājums Liepājas lidlauka sertifikāta un eks-
pluatācijas nosacījumu izmaiņām, kas ļauj lidostai 
darboties visu gadu. Liepājas lidosta plānveidīgi ga-
tavojās komerclidojumu apkalpošanai ziemas sezo-
nā, nodrošinot tam nepieciešamās procedūras un 
tehniskos risinājumus.
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Auces Saules pulksteņa pakājē jau astoņi 
ģerboņi

Ar dažādām aktivitātēm gan lieliem, gan maziem 
22. reizi nosvinēti Auces novada svētki un Gunāra 
Ordelovska 23. starptautiskais pūtēju orķestra fes-
tivāls, kas, kā ierasts jūlija beigās, turpinājās vairā-
ku dienu garumā.

Šogad svētku dalībnieku un oficiālo viesu rindās kopā 
ar novada iedzīvotājiem un citiem svētku sarīkoju-
mu apmeklētājiem svētkus svinēja Auces novada 
sadraudzības pilsētu pārstāvji no Jonišķu un Jaunak-
menes rajoniem Lietuvā, Ungeni pilsētas Moldovā, 
Jozefovas pie Vislas Polijā, Nesvižas rajona Baltkrie-
vijā un Shidnicas Ukrainā. Auces centrā pie vides ob-
jekta “Saules pulkstenis” tika atklāts Shidnicas ģer-
bonis, apliecinot cieņu Auces novada sadraudzības 
partneriem un novada muzikālajām tradīcijām. Nu 
Saules pulksteņa pakājē redzami astoņi Auces nova-
da pašvaldības sadarbības partneru ģerboņi.
Jāpiebilst, ka pūtēju orķestru konkursā uzvaras lau-
rus šogad plūca Madlienas pūtēju orķestris, kura 
diriģents un mākslinieciskais vadītājs ir Viesturs 
Lazdiņš. Savukārt leģendārā Arnolda Sabuļa bal-
va – jauns mūzikas instruments labākajam trompe-
tistam – tika pasniegts Reinim Zvirbulim no pūtēju 
orķestra “Tukums”.

Saldū Latvijas basketbola izlase 
iemēģinājusi jauno basketbola grozu

3. augustā Saldū, Nākotnes ielas pagalmā, notika 
Latvijas Basketbola savienības dāvātā basketbola 
groza atklāšana, kurā piedalījās Latvijas basketbola 
izlase. Jauno grozu pirmie iemēģināja Latvijas bas-
ketbola izlases spēlētājs saldenieks Jānis Blūms un 
treneris Ainars Bagatskis.

Šo brīdi īpaši svinīgu padarīja uz laukuma atstātie 
izlases spēlētāju autogrāfi, ar kuriem Saldus pilsēta 
varēs lepoties vēl ilgi.

Tapis video “Vienā mierā Valmierā”

Valmieras pilsētas pašvaldība izveidojusi videokli-
pu par dzīvi Valmierā. Galvenajā lomā ir suņi Zum 
Zum un Landons, kuri stāsta, kādēļ saimnieki izvē-
lējušies pārcelties uz Valmieru. Video akcentēti gal-
venie Valmieras attīstības virzieni – iedzīvotāji, pil-
sētvide un uzņēmējdarbība –, stāstot, ka Valmiera 
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ir laba vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Video 
redzamas vairākas valmieriešu un pilsētas viesu ie-
cienītas apskates un atpūtas vietas. Video var no-
skatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v

=XwGipZBIrqo&feature=youtu.be, bet par aktuālo 
pilsētā var uzzināt, bez maksas ielādējot pilsētas 
lietotni mobilajā telefonā “Mana Valmiera”, kā arī 
www.valmiera.lv.

Pļaviņās atjauno plūdos cietušās vietas un 
gādā par zivju resursu aizsardzību 

2017. gada pavasara plūdu laikā Pļaviņās cieta vai-
rāki pašvaldības īpašumi un publiskās vietas. Šo-
brīd pie jaunatnes iniciatīvu centra “Ideja” un Pļa-
viņu Mūzikas skolas atjauno plūdu laikā izskaloto 
un bojāto piebrauktuvi, gājēju celiņus un zaļo zonu. 
Mūzikas skolā remonts tiek veikts divās tehniskajās 
telpās, ko skāruši pavasara pali. Tāpat tiks labotas 
izskalojumu vietas laukumā pie sociālā aprūpes 
centra “Pļaviņas”, atjaunota Dingas iela, Torņupītes 
krasti, ēkas pamati un lievenis Lielā Krasta ielā 11, 
bet Jaunā Krasta ielā notiks ielas un lietusūdeņu 
novadsistēmas remontdarbi. Drīzumā atjaunos arī 
skeitparka virsējo segumu. Kopējās darbu izmaksas 
ir 85 295 eiro. Plūdos cietušās teritorijas atjaunoša-
nai Ministru kabinets piešķīris mērķdotāciju 61 081 
eiro apmērā no valsts budžeta programmas “Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tā saņemta ar 
nosacījumu, ka pašvaldība darbu veikšanai no sava 
budžeta paredz 24 214 eiro.

Pļaviņu novada dome īstenojusi projektu “Zivju re-
sursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu novada publis-

kajās ūdenstilpēs”. Par piešķirto finansējumu 1683 
eiro apmērā iegādātas speciālās ierīces pašvaldības 
laivai: bākugunis, ciparu kvalitātes vadības bloks ar 
mikrofonu, skaļrunis un eholote. Pašvaldība pro-
jektam nodrošinājusi 14,8% līdzfinansējumu un 
papildus finansējusi arī laivas kā operatīvā trans-
portlīdzekļa trafarēšanu ar speciālo krāsojumu.

Laivu kopš pērnā pavasara izmanto Pļaviņu novada 
pašvaldības policija, lai apsekotu novada teritoriā-
los ūdeņus, kontrolējot, kā tiek ievēroti makšķerē-
šanas un kuģošanas līdzekļu satiksmes noteikumi, 
un uzraugot, lai nenotiktu nelikumīga zveja.

Kuldīgas Restaurācijas centrs īstenos 
vērienīgu pieaugušo izglītības projektu

Kuldīgas Restaurācijas centrs šovasar uzsācis vērie-
nīgu izglītības projektu “Pieaugušo izglītības meto-
žu attīstība, kas nepieciešamas kultūras mantoju-
ma saglabāšanai”, kurā kopīgi sadarbosies partneri 
no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas 
un Zviedrijas. Projektā paredzēts izstrādāt jaunus, 
mūsdienīgus mācību materiālus, kas varētu kļūt 
par nozīmīgu atbalstu vēsturisko ēku iedzīvotājiem, 
īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Sadarbībā ar 
Skrundas TV uzsākts darbs pie videomateriālu cikla 

izstrādes par tradicionālo celtniecības materiālu un 
darbarīku izmantošanu vēsturisko ēku uzturēšanā. 
Projekta gaitā veidos arī praktisku ceļvedi “Siltuma 
zudumu novēršanas pasākumi vēsturiskās ēkās, iz-
mantojot Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi”, 
kurā sešu iesaistīto valstu eksperti dalīsies pie-
redzē, skaidrojot, kā vēsturisku namu var pielāgot 
mūsdienu vajadzībām, kādus materiālus izmantot 
siltuma zudumu novēršanai un ko nav ieteicams 
darīt, lai nekaitētu ēkai. Tiks rīkotas divas starptau-
tiskas restaurācijas darbnīcas, ko papildinās izglīto-
joši semināri. Pirmā konference notiks Tartu šogad 
augustā, bet otrā – Kuldīgā nākamvasar.

https://www.youtube.com/watch?v=XwGipZBIrqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XwGipZBIrqo&feature=youtu.be
http://www.valmiera.lv
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Latvija sniedz atbalstu Moldovas reģionu 
līdzsvarotai un integrētai attīstībai

No 7. līdz 12. augustam VARAM sadarbībā ar Lat-
vijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām orga-
nizē vasaras skolunometni Moldovas kolēģiem, lai 
sniegtu metodisku un praktisku atbalstu projektu 
izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, te-
ritorijas attīstības un kultūras jautājumos reģionālā 
un vietējā līmenī, kā arī veicinātu Latvijas un Mol-
dovas reģionu un pašvaldību sadarbību. Vasaras 

skolānometnē piedalīsies 21 Moldovas Reģionālās 
attīstības un celtniecības ministrijas, Ziemeļu, Cen-
trālā, Dienvidu, Gagauzijas reģiona un to pašvaldī-
bu pārstāvis.

Vizītes laikā delegācija dalīsies grupās un dosies 
pieredzes apmaiņā uz desmit Latvijas pašvaldī-
bām – Dobeles, Raunas, Jelgavas, Preiļu, Riebiņu, 
Ropažu, Neretas, Aizkraukles un Rēzeknes novadu 
un Rēzeknes pilsētu – un Kurzemes plānošanas re-
ģionu.

Jauniešu mēnesis Daugavpilī

Augusts Daugavpilī tradicionāli tiek pasludināts par 
Jauniešu mēnesi, kurā šogad gaidāmi pasākumi, 
kas orientēti uz interesantu un saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu, kā arī uz jauniešu aktīvu līdzdalību un 
izklaidi. Jauniešu mēnesis Daugavpilī norisināsies 
muzikālā atmosfērā, par īpašu svētku programmu 
Dubrovina parkā ir parūpējusies Daugavpils pilsē-
tas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jau-
natnes nodaļa.

Augusta pirmajā sestdienā Dubrovina parku ie-
skandināja vokālo grupu koncerts, bet 12. augustā 
plkst. 18 ikviens var apmeklēt rokgrupu koncertu. 
16. augusta vakarā sabiedriskās organizācijas un 
jaunieši ir laipni aicināti uz Jauniešu neformālās 
izglītības centru (Varšavas ielā 45), kur notiks JNIC 
novusa turnīrs un varēs iepazīties ar centra biedrī-
bām un piedāvātajām iespējām jauniešiem.

Jauniešu mēnesis noslēgsies 26. augustā, kad būs 
iespēja dzirdēt projekta “The Young Motion” dī-
džejus un dejot zem atklātas debess populāras klu-
bu mūzikas pavadībā.
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Ludzai – 840!

Šogad Latvijas senākā pilsēta Ludza svin savu 
840. dzimšanas dienu. Gaidām ikvienu uz svētku 
pasākumiem no 11. līdz 13. augustam! Būs inte-

resanta un atraktīva programma jebkurai gaumei. 
Esiet laikā – esiet Ludzā!

Vairāk informācijas: www.ludza.lv 

Ikara svētki Priekulē

Līdz mūsu dienām saglabājusies leģenda par Prie-
kules muižas kalēju, kas 17. gs. nogalē kļuva slavens 
ar to, ka pats izgatavoja spārnus un mēģināja veikt 
lidojumu no Priekules baznīcas torņa. Tas viņam arī 
esot izdevies – apmetis lokus ap torni un nokritis 
pāris kilometru attālumā. Mācēt pacelties spārnos, 
lidot brīvi kā putnam un ticēt savam sapnim – tik no-
zīmīgs bijis simboliskais aicinājums, ka tas joprojām 
uzrunā daudzus. Vēl šobrīd tiek pieminēts neparas-
tais lidojums, bet drosmīgais vīrs, kurš dzīvojis Kur-
zemes dienvidrietumu pusē pirms vairākiem gad-
simtiem, iemantojis Priekules Ikara slavu. Leģenda 
kļuvusi par Priekules novada identitātes simbolu, 
Ikara tēls redzams ģerbonī. Savukārt ik gadu au-
gusta otrajā nedēļā Priekulē tiek svinēti Ikara svēt-
ki. Šogad tie notiks jau 14. reizi. Aicinām ikvienu 
12. augustā uz Ikara svētkiem, lai izbaudītu prieku, 
kas mājo Priekulē! Svētkus īpašus padarīs viena no 

izcilākajiem priekulniekiem komponista Ērika Ešen-
valda klātbūtne. Svētku kulminācija būs lielkoncerts 
Ē. Ešenvalda zīmē, kas pulksten 20 sāksies daudz-
funkcionālajā sporta hallē. Komponists ir gan kon-
certa idejas autors, gan arī pats to vadīs. Īpašā viesa 
statusā būs populārais dziedātājs Daumants Kalniņš, 
kurš uzstāsies kopā ar jauniešu simfonisko orķestri 
diriģenta Mārtiņa Berga vadībā, Baptistu draudžu 
savienības 4. Priekules mūzikas festivāla apvienoto 
kori un instrumentālo grupu. Svētku laikā netrūks arī 
citu aktivitāšu. Svētku ieskaņas gaisotni var izjust jau 
kopš 4. augusta, kad tika atklāta bērnu mākslas izstā-
de “Es – Ikars” un notika koncerts “Laternu stundā”.

11. augusta pievakarē atklās tautas akcijas “Uzziedi 
Priekulei” laikā veidoto uzrakstu “14. Ikari”. Pulk-
sten 21:30 sāksies jauniešu kristīgās mūzikas nakts 
koncerts, bet pulksten 23 tiks dots starts, lai spor-
tiskākie varētu pārbaudīt savu varēšanu trasē “Ika-
ra nakts lidojums”.

http://www.ludza.lv
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Kārsava aicina bekot

12. augusta naktī Kārsavas novada dabas parkā 
“Numernes valnis” notiks jau tradicionālais nakts 
sēņošanas festivāls “Ejom bakuot!”.

Sēņotāju komandā jābūt trim uzticamiem bied-
riem, kuri nodrošinājušies ar ekipējumu – pītu klū-

gu grozu, nazīti, lukturīti, ērtu apģērbu un telti, jo 
šoreiz būs nakšņošana meža telšu pilsētiņā.

Pulcēšanās Numernes mežā sāksies plkst. 20, būs 
iespēja pārbaudīt zināšanas par sēnēm, kā arī laiks 
uzstādīt telti. Plkst. 21:30 paredzēta kopīgā doša-
nās mežā. Atgriežoties no sēņošanas, tiks cildināti 
piepildītie grozi, un vakara gaitā varēs mieloties ar 
zupu un baudīt naksnīgo meža noskaņu Māra Keiša 
ģitārspēles pavadībā pie ugunskura.

Nākamās dienas rīts sāksies plkst. 10 ar skrējienu 
pa meža takām un rīta rosmi, pēc kuras brokastu 
maltīte un došanās mājup.

Sēņotājiem iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālru-
ni 28343926 (Juris). Vairāk informācijas meklējiet 
www.karsava.lv.

Jokdaru festivāls Alūksnes novada Zeltiņos

12. augustā Alūksnes novada Zeltiņos notiks trešais 
Jokdaru festivāls “Vajag tik rakt”, kas veltīts novad-
nieka aktiera Edgara Liepiņa piemiņai.

Plkst. 11 Zeltiņu muzejā pie Krājumrača paredzēta 
tikšanās ar Jokdaru Karali, no plkst. 12 līdz 15 Zelti-
ņu tautas nama pagalmā pie Zeltroča būs radīšanas 
darbi keramikas darbnīcā, bet tajā pašā laikā sporta 

un atpūtas parkā pie Baudrača – karaliskas vēder-
baudas brīvā dabā un karaliskā uz ugunskura vārītā 
pupiņu zupiņa, mājās cepta maize, maizes cepšana 
uz iesma un citas labas lietas. Vakarā Zeltiņu estrā-
dē pēc Jokdaru Karaļa pavēles “Vajag tik rakt” placī 
nāks spožākie, drošākie, skanošākie, kustīgākie, lus-
tīgākie un visādi citādi pārākie karaļvalsts Racēji jeb 
Jokdari no tautas – no Alūksnes, Gulbenes, Apes, 
Valkas, Brocēnu, Talsu un Beverīnas novada.

12. augusta rītā Priekules ielās izbrauks jautrā 
ekipāža, lai modinātu pilsētu. Pulksten 11 sāksies 
svētku gājiens, bet pulksten 11:30 stadionā notiks 
svētku atklāšana. Dienu vadīsim muzikālās, teat-
rālās, radošās, aktīvās, garšīgās un visādi citādi 
saistošās nodarbēs. Jautra solās būt arī Priekules 
novada Gramzdas amatierteātra izrādītā situāciju 
komēdija “Meitiņa”, ko varēs noskatīties pie pils 
tornīša. Vakarā pēc lielkoncerta laukumā pie tornī-
ša būs nakts balle ar muzikālās apvienības “Lauku 
muzikanti” piedalīšanos. Savukārt pusnaktī varēs 
izbaudīt uguņošanu.

http://www.karsava.lv
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“Ghetto Games Saldus”

12. augustā vērienīgais pasākums “Ghetto Games 
Saldus” pulcēs aktīvā un sportiskā dzīvesveida en-
tuziastus no visas Latvijas. Pasākuma sportiskā daļa 
notiks pie Saldus sporta skolas, savukārt sacensī-
bas bērniem un radošās darbnīcas – O. Kalpaka lau-
kumā. Saldus iedzīvotāji un viesi aicināti pieteikties 
sacensībām dažādos sporta veidos: Ghetto basket, 

skateboard, Ghetto dirt jump (BMX/MTB), boksā un 
līdzsvara velosipēdu sacensībās. Vēl būs Ghetto Ga-
mes aktivitāšu laukums, radošās darbnīcas, skim-
bords, jump&fly, klinšu kāpšana, gokartu dragreiss, 
Ghetto Dance Show, Ghetto faktors, Stuntfighters 
motošovs, slamdunk konkurss un BMX labāko triku 
konkurss. Pēc sacensībām līdz rīta gaismai uzstā-
sies DJ Get Dizzy, Ozols, DJ Vento, DJ Ziggy. Būs arī 
brīvdabas nakts kino.
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12. augustā – 12. Kuldīgas pusmaratons!

12. augustā Kuldīgā norisināsies 12. Kuldīgas pus-
maratons – “Bigbank skrien Latvija” 6. posms. Arī 
šogad tieši Kuldīgā tiks noskaidroti Latvijas čempio-
ni pusmaratonā.

Spēkus varēs izmēģināt bērnu skrējienā, tautas 
skrējienā (5,27 km), NIKE skrējienā (10,5 km) vai 
pusmaratonā (21,097 km). 5,27 km pieveikt aicinā-
ti arī nūjotāji. Šogad jaunums ir rāpošanas sacen-

sības, kurās aicināti piedalīties mazākie dalībnieki 
līdz divu gadu vecumam. Trases, kā ierasts, vīsies 
pa vēsturiskajām ieliņām starp skaistajiem Kuldīgas 
namiem un pāri senajam ķieģeļu tiltam.

Pieteikties sacensībām var www.kuldigaspusma-
ratons.lv, www.bigbankskrienlatvija.lv, www.sport-
lat.lv vai Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. Visi finišē-
jušie tiks apbalvoti ar piemiņas medaļu. Dalībnie-
kus uzmundrinās grupa “Mākoņstūmējs”.

http://www.kuldigas-pusmaratons.lv
http://www.kuldigas-pusmaratons.lv
http://www.bigbankskrienlatvija.lv
http://www.sportlat.lv
http://www.sportlat.lv
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Septītā “Dullā maijvabole” 

19. augustā aicinām iekrāsot vasaru jau septītajā 
aizraujošā auto piedzīvojumā “Dullā maijvabole”! 
Dalībniekiem būs iespēja no Kuldīgas dodies kopīgā 
“izlidojumā” pa skaistajiem Kurzemes ceļiem, mek-
lēt bilžpunktus, veikt uzdevumus kontrolpunktos, 
atpūsties ar ģimeni vai draugiem, baudīt kopības 
sajūtu un leģendāro rallijzupu “Soļarka”. Vakarā pil-
sētas estrādē notiks apbalvošana kopā ar Maijva-
boles kundzi, kapelu “Kā ir, tā ir” un orķestropēdu. 
Pasākuma organizatori aicina dalībniekus būt rado-
šiem un ierasties pasākumā interesantos apģērbos 
un izdekorētā auto. Dalībnieki no visas Latvijas ik 
gadu gaida aizvien jaunus piedzīvojumus “Dullajā 
maijvabolē”. Un organizatori tos pārsteidz ne tikai 
ar interesantiem uzdevumiem, bet arī skaistām un 

ne tik zināmām dabas vietām Kurzemē. Dalībnieki 
atzīst, ka pasākums ne tikai izklaidē, bet arī sniedz 
jaunu pieredzi un zināšanas. Pieteikšanās līdz 
14. augustam plkst. 12 epastā: dullamaijvabole@
inbox.lv. Informācija pa tālr. 26550695.

Nebremzē – vabolē!

Ilūkstes novada 12. velomaratons Ilūkstes novada velomaratons, kas veltīts izcilā ve-
lotrenera Ilūkstes novada riteņbraukšanas tradīciju 
saglabātāja un kopēja Heronīma Lapkovska piemi-
ņai, notiks 12. augustā. Reģistrēšanās – Ilūkstes 
stadionā no plkst. 8:30 līdz 10:15, bērnu sacensī-
bām – no plkst. 8:30 līdz 9:30. Veselības brauciena 
distances garums ir 11 km.

Notiks arī komandu riteņbraukšanas sacensības. 
Velomaratona dalībniekus iepriecinās tradicionālā, 
gardā un spēkpilnā biezputra.

Festivāls “Ventspils Groove 2017”

No 14. līdz 19. augustam Ventspils Mūzikas vidus-
skola un Ventspils Kultūras centrs rīko XII Mūsdie-

nu ritma mūzikas festivālu – meistarklases “Vents-
pils Groove 2017”. Tajās aicināti piedalīties dažādu 
paaudžu un iepriekšējas sagatavotības dalībnie-
ki – Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi, 
augstskolu studenti, pedagogi un citi interesenti.

Meistarklasēs priekšpusdienā notiks praktiskas 
nodarbības pie dažādu instrumentu pasniedzē-
jiem, bet pēcpusdienā – audzēkņu muzicēšana 
ansambļu sastāvos. Festivāla atklāšanas koncerts – 
16. augusta vakarā Pārventas bibliotēkā.

mailto:dullamaijvabole@inbox.lv
mailto:dullamaijvabole@inbox.lv


19

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

Opermūzikas sapņojums Sēļu muižā

12. augustā Mazsalacas novada Sēļu muižā norisi-
nāsies Mazie opermūzikas un mākslas svētki. Jau 
tradicionāli augusta otrajā sestdienā ar īpašu oper-
mūzikas programmu tiks ieskandināta visa Sēļu 
muižas estrāde, kur romantiskā svētku atmosfērā 
uzstāsies Latvijas Nacionālās operas un baleta so-
listi kamerorķestra pavadījumā.

No plkst. 21 Sēļu muižas kompleksā būs apskatā-
mas vairākas ekspozīcijas. Izstāžu zālē atvērs Kilin-
giNemmes pilsētas mākslinieku darbu izstādi “Krā-
sas un sajūtas” (Igaunija). Klētī tiks atklāta ikgadējā 
izstāde “Ziedi manā dārzā”, ko veido novada iedzī-
votāji, un Daces Blūmas izstāde “Duets”, kurā varēs 
aplūkot porcelāna apgleznojumus, keramikas dar-
bus, zīmējumus un foto. Pasākuma laikā Sēļu muižā 
varēs iepazīt gleznotāja Rūdolfa Voldemāra Vītola 
gleznas no Valmieras muzeja krājuma, porcelāna 
figūriņu kolekciju (Zviedrija) un fotomākslinieces 
Ineses Kalniņas personālizstādi “Stihija. Vīrietis”. 
Lielajā Sēļu muižas klētī un pagrabā sadarbībā ar 
Valmieras muzeju atrodas izstāde “Sēļu muižas lai-
kos...”, kā arī tautas daiļamata meistares Malvīnes 
Pudeles 90 gadu jubilejas personālizstāde un kok
amatnieka Uģa Vītiņa darbi.

Plkst. 22 Sēļu muižas estrādē apmeklētājus priecēs 
nakts koncerts – Johana Štrausa operetes “Sikspār-

nis” muzikālais stāsts. Koncertā piedalīsies Latvijas 
Nacionālās operas un baleta solisti: Sonora Vaice 
(soprāns), Marlēna Keine (soprāns), Raimonds Bra-
manis (tenors) un Nauris Puntulis (tenors), LNOB 
kamerorķestris diriģenta Normunda Vaiča vadībā.

Ziņas sagatavojuši Ilze Krūkle, Lita Brice, Aigars Štāls, Dace Freidenfelde, Gita Šēfere-Šteinberga, Nils 
Jaunsubrēns, Zane Sproģe, Zane Bulmeistare, Sanita Kitajeva, Ilze Zariņa, VARAM Sabiedrisko attiecību 
nodaļa, Gunita Vanaga, Svetlana Rimša, Iluta Dreimane, Inese Krivmane, Gunita Paleja, Signeta Lapiņa, 

Madara Pavlovska, Aldars Šagžijevs un Anete Gluha.

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

