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Novadu un pilsētu vēstis

AKTUALITĀTES
Videokonference “Aktualitātes
audžuģimeņu kustībā – specializēto
audžuģimeņu izveide”
5. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) padomniece Ināra Dundure atklāja videokonferenci, kurā
diskutēja par galvenajiem attīstības virzieniem ārpusģimenes aprūpes kontekstā un tika aplūkots pētījums “Specializētas audžuģimenes: ārpusģimenes
aprūpes modeļa attīstība Latvijā”.
Videokonferences ieraksts un prezentācijas pieejamas LPS interneta vietnē šeit.

Pašvaldību izglītības tīkla sanāksme
Jūrmalā par iekļaujošo izglītību
8. jūnijā pašvaldību izglītības tīkla dalībnieki pulcējās Jūrmalas pilsētas muzejā, lai dalītos pieredzē par
iekļaujošās izglītības problēmām un risinājumiem

vispārizglītojošajās skolās. Jūrmalas pilsētas domei
ir pieredze iekļaujošās izglītības organizēšanā. Latvijā Vaivaru pamatskolu pazīst kā iekļaujošu skolu,
kur akcents tiek likts uz izglītojamā individuālo potenču izpēti un individuālu pieeju katram bērnam
atbilstoši bērna uztveres modelim un spējām.

deļiem Latvijā, bet skolas pedagoģes Ilva Apine
un Sarmīte Nicmane dalījās pieredzē, kā Vaivaru
pamatskolā strādā ar neredzīgiem skolēniem, un
Sanita Lielkalne, Krista Zaļkalne un Vita Ķērpe pastāstīja, kas jāņem vērā, ja vispārizglītojošas skolas
klasē ir skolēns ar autismu.

Foto: Vairis Ļaudams

Nautrēnu vidusskolas direktore Mg. sc. env.
Mg. geogr. Anita Ludborža iepazīstināja ar Rēzeknes novada un Nautrēnu vidusskolas pieredzi iekļaujošas izglītības organizēšanā skolā.
Sanāksme notika ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu. Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Jūrmalas
pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe un Izglītības pārvaldes vadītājs Imants Vasmanis.

Ar lielu interesi un atzinību sanāksmes dalībnieki
klausījās Mg. paed. Ināras Oļenas stāstījumu par
Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra darbību.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar
Dr. paed. asoc. prof. Ditas Nīmantes apkopojumu par zinātniski pētnieciskajām aktivitātēm par
iekļaujošu izglītību Latvijas augstskolās. Vaivaru
pamatskolas direktore Mg. paed. Inese Kļaviņa
sniedza ieskatu par iekļaujošas izglītības skolu mo-

Plašāka informācija LPS interneta vietnē šeit.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,
jaunatnes un ģimenes jautājumos,
pašvaldību izglītības tīkla vadītāja

Diskusija par Latvijas un Igaunijas pieredzi
patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanā
9. jūnijā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede pēc
Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas
koordinācijas centra vadītāja Sandra Bergmaņa uzaicinājuma tikās ar Tallinas Lasnamas rajona delegāciju un informēja par situāciju patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanā Latvijas pašvaldībās. Latvijā un Igaunijā ir atšķirīgas pārvietoto patvēruma
meklētāju/bēgļu uzņemšanas sistēmas. Igaunijā
personas ierodas jau ar piešķirtu statusu, un valsts
nodrošina mājokli uz diviem gadiem, taču arī tas
neveicina bēgļu palikšanu Igaunijā.
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Preiļu izvēle bija īstā!

jām dienām. Tāpēc šoreiz LPS interneta vietnē neievietojam Preiļu novada kultūras centra zāles foto,
bet izpilddirektorus “plenērā” – atdzimstošajā Preiļu parkā pie muižas kapelas – pirms neliela garīgo
dziedājumu koncerta.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) Valdes locekļu prāti, kaldinot sanāksmju grafiku 2017. gadam, bijuši viedi. Izpilddirektoru pēdējo tikšanos pirms “atvaļinājuma” jūlijā jau ziemā
tika nolemts rīkot Preiļos 9. jūnijā. Kaut arī pašvaldību vēlēšanu dēļ tradicionālo pirmo piektdienu
nācās aizstāt ar otro, Preiļu novadā pēcvēlēšanu
laiks bija mierpilns. Novada līdzšinējās priekšsēdētājas Marutas Plivdas vadītās partiju apvienības
kandidātu saraksts ieguva astoņas no 15 deputātu
vietām, tāpēc šaipusē atkrita citur ieilgusī neskaidrība un aizkulišu intrigas. Kaut arī novada vadības
oficiālās vēlēšanas vēl priekšā, preilieši varēja pavilkt svītru iepriekšējā sasaukuma veikumam... un
īsteni latgaliskā sirsnībā gatavoties izpilddirektoru
uzņemšanai. Turklāt jau iepriekš bija zināms, ka sanāksmē piedalīsies ne tikai pašmāju viesi, bet arī
Čehijas Izpilddirektoru asociācijas delegācija. Ar
šiem senajiem cīņu biedriem LPIA sadarbība sākusies jau 1999. gadā! Gandrīz 20 gadus ilgajā posmā
abās zemēs mainījušies izpilddirektori un organizācijas vadītāji, bet draudzība nav izplēnējusi.

Gan sanāksmes ievadā, gan ielīgošanā Aizkalnes
pagasta Jasmuižā mājinieki paspēja izrādīt daudzus no Preiļu novada spēcīgajiem amatieru kolektīviem – dziedātājus un dejotājus, etnogrāfiskos
ansambļus un pat teātra mākslas entuziastus. Kā
lai nepiemin faktu, ka Maruta Plivda kopā ar ciemiņiem aizvadīja visu dienu, bet pašā izskaņā Jasmuižas estrādē dziedāja sieviešu ansambļa sastāvā!
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda,
uzrunājot LPIA sanāksmes dalībniekus, atzina, ka
vietējiem ir liels gods uzņemt izpilddirektorus Preiļos, jo, rēķinot Latvijas pašvaldību skaitu, tas lemts
tikai reizi desmit gados. LR Saeimas deputāts, iepriekšējais domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs,
kurš Preiļos nejūtas kā ciemiņš un cenšas būt klāt
svarīgos notikumos, bija izbrīvējis laiku, lai sveiktu
“pašvaldību reālā darba galvenos uzraugus”. Viņš
uzsvēra, ka Saeimā ievēlētie pašvaldību vadītāji
tiek uzklausīti un var palīdzēt sakārtot pašvaldību
jautājumus, īpaši Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijā esošie pieci deputāti.

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs
Ivanovs sanāksmes dienā gan atzinās, ka lielākās
raizes mājiniekiem sagādājis neprognozējamais pavasaris, jo čehu kolēģiem paredzēts izrādīt latvisko
Jāņu ielīgošanas tradīciju, kur lietus un saltums vis
nebūtu labākais pavadonis. Un tas izdevās vareni,
jo 9. jūnijs bija viena no saulainākajām un siltāka-

Plašāka informācija šeit.
Daina Oliņa,
LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas un pašvaldību sadarbības tīkla
sanāksme Dobelē

mantošana attīstībai”, kas notiks 13. jūnijā Dobelē,
Dobeles Amatniecības vidusskolas konferenču zālē
Brīvības ielā 28b.
Dienaskārtība atrodama šeit.

LPS aicina uz pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo
vērtību un resursu izmantošana attīstībai” un LPS
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sanāksmi “Vietējā ekonomika un vietējo resursu iz-

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece
reģionālās attīstības jautājumos

LPS un Iekšlietu ministrijas ikgadējās
sarunas

3. Pašvaldības sociālais atbalsts iedzīvotājiem
ugunsdrošības nodrošināšanai (apkures ierīču
remonts, dūmvadu tīrīšana, autonomu dūmu
detektoru iegāde) un pašvaldības atbalsts teritorijas sakārtošanā, lai novērstu kūlas dedzināšanu.

Sarunas notiks 21. jūnijā plkst. 10 Iekšlietu ministrijā Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā, 2. korpusā. Pieteikšanās sarunām līdz 13. jūnijam.
Darba kārtība:

Pieteikties sarunām, kā arī iesūtīt aktuālos jautājumus, kurus vēlaties izskatīt sarunu laikā, iespējams
līdz 13. jūnijam, sūtot uz e-pasta adresi: aino.salmins@lps.lv.

1. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likums un likumam pakārtotie normatīvie akti.
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbība ar brīvprātīgajām ugunsdzēsēju biedrībām.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Seminārs Latvijas pašvaldībām par SAM
3.3.1., 4.2.2., 5.6.2. projektu īstenošanu

jektu (SAM 4.2.2.) sekmīgai īstenošanai, ņemot vērā
projektu vērtēšanas pieredzi, analizējot dažādus piemērus un tipiskākās kļūdas projektu iesniegumos.

Seminārs notiks 20. jūnijā plkst. 10 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
lielajā zālē (409. aud.) Rīgā, Peldu ielā 25.

Pasākuma dalībnieki – pašvaldību, kuras iesniegušas projektu pieteikumus CFLA/pilsētu komisijās,
saskaņoja projektu idejas/konceptus RAKP vai plāno iesniegt projektus SAM 3.3.1., SAM 4.2.2., SAM
5.6.2., VARAM, CFLA u.c. institūciju pārstāvji.

Pasākuma mērķis: sniegt aktuālo informāciju, metodisko atbalstu Latvijas pašvaldībām uzņēmējdarbību
veicinošo projektu (SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.) un
pašvaldību ēku energoefektivitāti paaugstinošu pro-

Plašāka informācija šeit.
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Ikviens var piedalīties Latvijas Simtgades
ceļa kartes izveidē

viešu kongress, dodot iespēju ikvienam iesaistīties
un sniegt savu ieguldījumu Simtgades ceļa kartes
izveidē.

Eiropas Latviešu apvienība aicina visās pasaules
valstīs dzīvojošos Latvijas piederīgos iesaistīties
valsts Simtgades ceļa kartes izveidē, līdz 22. jūnijam reģistrējoties vietnē: ej.uz/EiropasLatviesuKongress un izvēloties sev ērtāko un interesantāko
vietu, laiku un tēmu loku domu apmaiņai.

Daļa no domnīcām norisināsies Eiropas Latviešu
kongresā uz prāmja Rīga–Stokholma–Rīga. Kongresa norise uz kuģa, Latviju simboliski atstājot un
tajā atgriežoties ar jaunu atziņu, draudzību un pieredzes bagāžu, atainos arī ārpus valsts dzīvojošo
latviešu ceļu un noturīgo sasaisti ar Latviju. Atsevišķa pasākumu programma norisināsies arī Rīgā,
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 28. jūlijā. Pilna pasākumu programma lasāma: ej.uz/EiropasLatviesuKongress.

Simtgades ceļa karte tiks veidota, apkopojot Latvijā
un tālu ārpus tās robežām dzīvojošo latviešu pieredzē gūtās atziņas un labās prakses piemērus, kā
arī konkrētas idejas iniciatīvām valsts attīstībai. Lai
radītu platformu šo domu apmaiņai un idejām, kuras pasniegt kā dāvanu valsts simtgadē, no 28. līdz
30. jūlijam tiek rīkots vēsturē pirmais Eiropas Lat-

Elīna Pinto,
ELA vicepriekšsēde

PIRMAIS EIROPAS LATVIEŠU KONGRESS PASAULES VĒSTURĒ!
RĪGA – STOKHOLMA – RĪGA
28.-30.jūlijs, 2017

NĀC UN PIESAKIES!

ej.uz/EiropasLatviesukongress

DISKUSIJAS GRUPĀS, SIMTGADES CEĻA KARTE LATVIJAI, IZZINOŠA VIZĪTE STOKHOLMĀ,
MĀKSLAS AKCIJAS UN KULTŪRAS PROGRAMMA.

200 DALĪBNIEKI NO: Latvijas,Vācijas, Luksemburgas, Francijas, Beļģijas,Īrijas, Lielbritānijas,Grieķijas u.c.

Aicina pieteikt Latvijas ainavu dārgumus

bā nākamajām paaudzēm.
Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām
Latvijas vērtībām neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kuras
vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem, piemēram, Pērses upes ieteka Daugavā, Mākoņkalns Rēzeknes novadā, Graudu
iela Liepājas pilsētā vai Kaltenes jūrmala un ciems.

VARAM, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā
bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai,
līdz 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska
Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā būs iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu
vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsagla-

Plašāka informācija šeit.
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Veicinās dabas tūrisma attīstību
un pieejamību cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Divu gadu laikā Kurzemē un Lietuvas pierobežas
reģionos paredzēts izveidot septiņas ar dažādiem
izglītojoši izklaidējošiem elementiem aprīkotas pastaigu takas, divas atpūtas vietas, divus spēļu laukumus un piedzīvojumu parku bērniem, uzbūvēt
divus skatu torņus, divas skatu platformas un septiņas pontonu piestātnes, sagatavot vairāk nekā 40
dabas taku kartes, kājāmgājēju taku ceļvedi, uzstādīt audio risinājumus desmit dabas objektos, kas
pielāgoti cilvēkiem ar redzes problēmām, organizēt
vides gidu apmācības Latvijā un Lietuvā, kā arī veikt
citus pasākumus dabas tūrisma attīstībai un dabas
objektu pieejamības veicināšanai.

Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un
drošai videi, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls.
Lai to izmantotu pierobežas reģionu attīstības veicināšanai, t. sk. uzņēmējdarbības attīstībai, šāgada
maijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar
septiņām Kurzemes reģiona un Lietuvas pašvaldībām un trīs Lietuvas nacionālajiem un reģionālajiem parkiem uzsācis projekta īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu tūrisma attīstību Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos, palielinot apmeklētāju
un nakšņošanu skaitu reģionos.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

LPS NESASKAŅO
Informatīvais ziņojums par sociālā atbalsta sistēmas izveidi vispārīgās izglītības pedagogiem, kuri
pašvaldību dibināto izglītības iestāžu likvidācijas vai
reorganizācijas gadījumā zaudē darbu un kuriem
līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai ir palikuši
ne vairāk kā trīs gadi, 2. pielikums.

kumos nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas un
izmantošanas noteikumi””, 4. pielikums.
Par likumprojektu “Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”, 5. pielikums.
Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (VSS-386),
6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumos nr. 512 “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””,
3. pielikums.

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa notei-
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
VSS-602 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

VSS-606 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr.125
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

VSS-621 – Informatīvais ziņojums “Viedās specializācijas stratēģijas monitorings”

VSS-607 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30.septembra noteikumos
Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.
gada plānošanas periodā””

VSS-601 – Noteikumu projekts “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”
VSS-604 – Rīkojuma projekts “Par neapbūvēta
valsts zemesgabala “Valsts mežs Pope” Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu”

VSS-608 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos
Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”””

VSS-605 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr.296
“Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS
Eiropas Padomes Ainavu balva Daugavpils
cietokšņa reģenerācijas projektam

cietokšņa reģenerācijas projekts ir saņēmis visaug
stāko starptautiskās žūrijas novērtējumu Eiropas Padomes (EP) Ģenerālsekretariāta konkursa “Eiropas
Ainavu balva” 5. sesijā. Konkursa mērķis ir apbalvot
praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai
Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.
Šajā Ainavu balvas sesijā tika iesniegti projekti no
13 Eiropas valstīm. Daugavpils projekts augsto vērtējumu saņēma par simboliskas pilsētvides ainavas
atjaunošanu agrāk degradētā vietā, kas šobrīd sabiedrībai piedāvā dažādus izglītības un kultūras pakalpojumus kvalitatīvā vidē.
Starptautiskās žūrijas ziņojums par Ainavu balvas
5. sesiju ir pieejams šeit. Detalizēta informācija par
Ainavu balvu pieejama šeit.

Daugavpils pilsētas domes īstenotais Daugavpils
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Cēsu un Pārgaujas novadā ar ES fondu
atbalstu atjaunos vairākas dabas takas

infrastruktūru un papildinās ar jauniem maršrutiem Zvanu klinšu apskatei un virs Spoguļklints, kā
arī izvietos informācijas stendus un atpūtas soliņus. Cīrulīšu dabas takās veidos arī jaunu veselības
maršrutu.

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību par 423 000 eiro atjaunos vairākas
dabas takas, kuru izmaksas 85% apmērā segs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums,
bet 3,75% – valsts budžeta dotācijas.

Pārgaujas novadā ar projekta palīdzību atjaunos
gājēju taku gar Sarkanajām klintīm, izvietos informācijas stendus, atpūtas soliņus un atkritumu urnas un sakārtos piebrauktuvi un stāvlaukumu.

Cēsu novada teritorijā atjaunos Cīrulīšu dabas taku

Alūksnes novadā meklēs sakoptākos
īpašumus
Alūksnes novada pašvaldība šogad organizē konkursu “Sakop, rādi, lepojies!”, kurā vērtēs sakoptākos īpašumus visā novada teritorijā, un aicina individuālo māju, lauku sētu, vasarnīcu, daudzdzīvokļu
māju un komercobjektu saimniekus līdz 30. jūnijam pieteikt savus īpašumus konkursam.
Konkursā būs četras nominācijas: “Sakoptākā
Alūksnes novada lauku sēta”, “Sakoptākā Alūksnes
novada individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne”, “Sakoptākā Alūksnes novada daudzdzīvokļu
mājas apkārtne” un “Sakoptākā Alūksnes novada
komercobjekta teritorija”.
Pieteiktos objektus klātienē apmeklēs vērtēšanas
komisija. Uzvarētājus suminās Alūksnes pilsētas
svētku laikā. Kopējais konkursa balvu fonds ir līdz
2000 eiro.

Arī Preiļu novadā sākusies pieteikšanās
sakoptāko īpašumu konkursam

pieteikto objektu vērtēšana notiks jūlija pēdējā
nedēļā.

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Konkursam jāpiesakās līdz 15. jūlijam, bet

Konkursa uzvarētāju apbalvošana paredzēta Preiļu
novada svētkos, kas norisināsies no 18. līdz 20. augustam.
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Pedvāles radošā sezona veltīta spēlei ar
akmeni

un Pedvālē top plaša vides objektu un instalāciju
izstāde “Spēles ar akmeni II”.
Jau šobrīd parkā apskatāms O. Feldberga šajā sezonā radītais vides mākslas objekts “Kāpjošie akmeņi” un top objekti “12 savienoti punkti”, “Spalvainais akmens”, “Caur akmeni izlīdis akmens”, “Uz
akmeņiem apgūlies dzelzs mākonis” un citi. Jaunie
objekti izvietoti uz Briņķu kalna nogāzes, ainaviski
izteiksmīgā vietā, un katram darbam tēlnieks izvēlējies īpašu novietojumu, lai objekti un instalācijas
papildinātu un izceltu plašo skatu uz Abavas ieleju
un Sabiles pilsētu.
Izstādē “Spēles ar akmeni II” iekļauti arī iepriekšējos gados veidotie Ojāra Feldberga objekti un instalācijas, un visus šos darbus vieno tēlaina spēle,
kurā gan autors, gan materiāls ir līdzvērtīgi spēles
partneri. Pedvāles mākslas rezidencē šajā pavasarī viesojušies divi jaunie mākslinieki, kuri radījuši
darbus sezonai “Akmens. Spēle”: Eidžejs Medouss
no ASV radījis zemes mākslas objektu “Skaidrības
mirklis”, savukārt jaunā latviešu māksliniece Maija
Puncule Pedvāles gravā izveidojusi konceptuālu vides mākslas objektu “Indivīds un sabiedrība”.

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā 2017. gada
radošā sezona veltīta spēles tēmai, un sezonas
nosaukums ir “Akmens. Spēle”. Šajā gadā tēlnieks
Ojārs Feldbergs svinēs savu 70. dzimšanas dienu,

SIVA sensorā taka Jūrmalā – sajūtām un
masāžai

Jau otro gadu pēc kārtas Sociālās integrācijas valsts
aģentūra (SIVA) aicina apmeklēt sensoro taku – gan
veselīgi atpūtināt galvu, gan izmasēt nogurušās pēdas.
Sensorā taka sadalīta piecos posmos. Īpaši veidotās
kastēs ieklāti dažādi dabas materiāli – smiltis, oļi,
priedes mulča, čiekuri, stikla bumbiņas –, kas paredzēti veselības stiprināšanai, ejot basām kājām.
Taka domāta dažādām vecuma grupām un fiziskajām spējām, ideāli piemērota mierīgai pastaigai, kā
arī liek koncentrēties uz savām sajūtām.
SIVA sensorā taka atrodas Jūrmalā, Dubultu pro
spektā 71. To var apmeklēt bez maksas ikviens interesents.
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Palīgs veselīga dzīvesveida ievērošanā –
kustība “Sveiks lai dzīvo!”
Katram “Euroaptiekas” apmeklētājam pieejams
jauns palīgs veselīga dzīvesveida ievērošanā – veselības kustība “Sveiks lai dzīvo!”.
Veselības kustība uzsver, ka veselīgs dzīvesveids
sastāv no astoņiem pavisam parastiem un ikdienišķiem, taču ļoti svarīgiem ikdienas ieradumiem: kvalitatīva miega, svaiga gaisa, fiziskajām aktivitātēm,
emocionālās labsajūtas, ķermeņa kopšanas, ikgadējām pārbaudēm, sabalansēta uztura un veselības
izglītības. Katra no šīm svarīgajām lietām vai nodarbēm iekļauta veselības kustības aplī, un tai “Euroaptiekā” atrodams piemērots piedāvājums, ar ko
iepazīstinās profesionāls farmaceits vai konsultants.
Kustībā “Sveiks lai dzīvo!” “Euroaptieka” gan turpinās veidot veselības skolas – Sirds veselības skolu, Diabēta skolu un citas –, gan sniegs individuālu

farmaceitisko aprūpi, tajā skaitā paškontroles mērījumus un ķermeņa kopšanas konsultācijas īpašās
tam paredzētās telpās.

Rīgā šonedēļ 5. Pasaules strādājošo un
amatieru sporta spēles

cionālajos sporta veidos: vieglatlētikā, futbolā, volejbolā, peldēšanā u.c.

Šonedēļ Rīgā pulcēsies teju 4000 sportistu no 36
valstīm, lai atklātu 5. Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēles. Tās sāksies 13. jūnija vakarā ar
krāšņu visu valstu delegāciju gājienu pa Valdemāra
ielu uz “Skonto” stadionu, kur notiks pasākuma atklāšana.

Rīgā būs iespējams redzēt sacensības arī jaunos
sporta veidos un to demonstrāciju. Pasākuma organizatori paredz, ka mamaneta jeb kečbola čempionāta laikā Latvijas vārds varētu tikt ierakstīts
Ginesa rekordu grāmatā. Rekordu plānots uzstādīt,
fiksējot vienlaicīgi spēlējošas 100 komandas uz 50
laukumiem.

No 13. līdz 18. jūnijam vairāk nekā 270 komandas
sacentīsies dažādos sporta veidos un disciplīnās.
Notiks 15 pasaules čempionāti, no tiem 14 tradi-

Plašāka informācija par programmu šeit: http://
sportsvisiem.lv.

3. Latvijas Lauku kopienu parlaments
Kandavā

jādzīvo!”, pulcējot vairāk nekā 200 lauku attīstības
ekspertu, entuziastu un politikas veidotāju, kuri kopīgi izstrādās vīziju un rīcības plānu Latvijas lauku
un mazpilsētu attīstībai.
Latvijas Lauku forums vairāk nekā 200 Lauku kopienu parlamenta dalībniekiem radīs iespēju līdzvērtīgā dialogā gan klausīties, gan dzirdēt citam citu,
gan arī aktīvi paust savu nostāju un sniegt konkrētus priekšlikumus rīcībai cerīgas Latvijas lauku

No 15. līdz 18. jūnijam Kandavā norisināsies 3.
Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai
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telpas veidošanai. Konstruktīva dialoga veicināšanai pasākuma veidotāji parūpējušies par labas atmosfēras radīšanu pieredzes apmaiņas un kultūras
pasākumu formātā, organizējot spēka sarunas un
dažādu reģionu kopienu galdu. Aicinām visus interesentus piedalīties Kandavas vakarā 15. jūnijā

kopā ar tradicionālās mūzikas folkloras kopu un
vietējiem ražojumiem!
Ar parlamenta darba kārtību var iepazīties mājaslapā www.laukuforums.lv, sadaļā 3. Latvijas Lauku
kopienu parlaments/Programma.

Ķekavas novada svētki

paraugdemonstrējumi ar pirotehnikas elementiem
un jauniešu vidū iecienīti hiphopa izpildītāji veco
Dzirnavu estrādē.
Ķekavas novada svētku kulminācija notiks sestdien,
17. jūnijā, kad uz brīvdabas skatuves kāps komponists Uldis Marhilevičs kopā ar tādiem sabiedrībā
iemīļotiem mūziķiem kā Aiju Andrejevu, Antru Stafecku, Andri Ērgli, Ivo Fominu un Ķekavas novada
vokālajiem ansambļiem “Vivo” un “Jūti”. Koncertprogrammu noslēgs muzikālā apvienība “Raxtu
raxti”, kas svētkos uzstāsies kopā ar novada tautas
deju ansambli “Zīle”. Svētku izskaņā – zaļumballe
ar grupu “Mākoņi”.

Ķekavas novada svētki “Novada ritmos” ar vērienīgu svētku programmu visai ģimenei tiks svinēti šajā
nedēļas nogalē – no 15. līdz 17. jūnijam.

Lai gan novada svētku lielākie kultūras notikumi
norisināsies tieši Ķekavā, aktīvās atpūtas cienītāji
16. jūnijā būs gaidīti Baložu pilsētā, kur notiks fotoorientēšanās sacensības “Zaļais skrējiens”, savukārt 17. jūnija rītu vislabāk pavadīt Daugmales pilskalnā, meklējot dārgumus orientēšanās pasākumā
visai ģimenei.

Svētku programmu atklās Ķekavas novada bērnu
vokālo ansambļu koncerts “Ietin dziesmu kamolītī” Baložos un jaunrades tērpu skate “Jauni ritmi”
Ķekavā. Piektdien un sestdien lielākais svētku notikums būs smagās mūzikas festivāls “Metalshow.
LV” Klaņģu kalnā.
16. jūnijā svētku programmā iekļautas vairākas
aizraujošas izklaides bērniem un jauniešiem: Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs gaidīs interesentus
jauniešu dienas pasākumā “Pa rampām pam”, vienuviet pulcējot mūsdienu deju un skeitborda entuziastus, bet vakarā svētku viesus pārsteigs velo

Novada svētki piedāvās arī izbaudīt amatnieku darinājumus un lauku labumus, degustācijas “Izgaršo
novadu”, kā arī piedalīties labdarības bumbu rallijā.

Devītā ziedojumu akcija Likteņdārzā

Likteņdārza īstenotāji jau devīto reizi aicina piedalīties ziedojumu akcijā “Top Latvijas Likteņdārzs!”.
Tā šoreiz veltīta dzimtu stāstiem. Latvijas Televīzijas tiešraidē 17. jūnijā varēs klausīties vectēvu un
mazbērnu stāstus, latviešu dziesmas un skatīties
Jaunā Rīgas teātra izrādi “Vectēvs”.

Vairāk par svētku programmu: http://kekava.lv/
pub/?id=150&lid=10208.

Akcijas mērķis ir atbalstīt Likteņdārza digitālās ekspozīcijas “Liktens gāte” izveidošanu. “Liktens gāti”
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veidos 12 simboliskas pieturas, kas stāstīs par nozīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem 20. gad-

simtā. Ekspozīcija būs izvietota vidē, bet plašāka
informācija skatāma mobilajās ierīcēs.

Dabas koncertzāle Dvietes palienē

vās. Kā ierasts, sadarbībā ar Dabas aizsardzības
pārvaldi būs arī zinātnes un izzināšanas darbnīcas,
kur varēs iegūt plašāku informāciju par slieku ikdienu un nozīmi ekosistēmā. Tās sāksies plkst. 19 un
būs atvērtas apmēram līdz plkst. 23, bet koncerta
sākums gaidāms neilgi pēc saulrieta.

Dabas koncertzāle un Dabas aizsardzības pārvalde
šogad dabas, mūzikas, mākslas un video performancēm izvēlējušās šāgada bezmugurkaulnieka –
augsnes dižsliekas – tēmu. Pirmā performance gaidāma 17. jūnijā un notiks Dvietes palienē.

Dabas koncertzāles koncerti notiek brīvā dabā, un
ieeja ir bez maksas. Jaunākajai informācijai sekojiet
līdzi Dabas koncertzāles mājaslapā www.dabaskoncertzale.lv un sociālajos tīklos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv/.

Vislielākā slieku daudzveidība un kopējais skaits
konstatēts upju un ezeru palienēs – mitrājos, kas
regulāri pārplūst. Tāpēc arī Dabas koncertzāles
2017. gada koncertu vietas izvēlētas palieņu pļa-
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Peoniju dārza svētki Kuldīgas novada Pelčos

kompozīcijas floristikā. Svētku rīkotāja peoniju
kolekcionāre Dagnija Voika konsultēs par peoniju
audzēšanu un interesentiem rādīs peoniju stādīšanas pamatelementus. Būs iespēja iegādāties puķu
stādus un uzzināt par peonijas saknes izmantošanu
skaistumkopšanā. Darbosies vasaras kafejnīca ar
vietējiem lauku gardumiem, savukārt bērni varēs
veidot savas peonijas radošajā darbnīcā. Abas dienas plkst. 12 dārza svētku apmeklētāji aicināti uz
vijolnieka Edgara Ziņģes koncertu.

Divas nedēļas nogales – 10. un 11. jūnijā un 17. un
18. jūnijā – Kuldīgas novada Pelču pagasta “Ziedoņos” notiks 4. Peoniju dārza svētki.
Peoniju dārzs “Ziedoņi” piedāvā vienu no Latvijas
lielākajām peoniju kolekcijām, kurā ir 200 lakstaino peoniju un 25 krūmpeoniju šķirnes. Jau ceturto gadu peoniju ziedēšanas laikā visi puķu draugi
tiek aicināti baudīt peoniju krāšņumu un daudzveidību svētku noskaņā. Dārza svētku apmeklētāji varēs aplūkot ziedošu peoniju dārzu un peoniju

Vairāk informācijas: www.ziedoni.lv; Facebook/
Stādaudzētava “Ziedoņi”.
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Emīla tirgus Ēdolē

svinēts Emīla tirgus. Būs iespēja tirgoties, ēst sieru, vārīt vēžus, skatīties filmu “Emīla nedarbi” un
visādi citādi “padzīvot zaļi”.

Ar 17 sieriem un vēžiem par godu filmai “Emīla
nedarbi”, kas uzņemta Ēdoles pilī, 18. jūnijā tiks

Ziņas sagatavojušas Laura Jansone, Evita Aploka, Ilona Vilcāne, Laura Miglone, Anete Šelvaha,
Kristīne Jučkoviča, Gaļina Gorbatenkova, Vineta Geka, Valda Auziņa, Ieva Upīte, Elīna Ezeriņa un
Agnese Lapsiņa
Apkopojusi Gunta Klismeta
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Iznācis LPS žurnāla “LOGS” 5. numurs

• maija aktualitātes Latvijas Pašvaldību savienībā,
LPS padomnieku komentāri par nozīmīgāko viņu
pārraugāmajās jomās maijā un informācija no LPS
pārstāvniecības Briselē;
• ieskats LPIA izbraukuma sanāksmē Pāvilostas novadā;
• žurnālā lasiet par to, kā viedi prāti pēta, analizē
un iezīmē Latvijas reģionu attīstību un augstskolu
nākotni: informācija par programmu “EKOSOC–LV”
un intervija ar tās vadītāju Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesori Dr. habil. oec. Baibu Rivžu un
atskats uz forumu “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”
28. aprīlī Rēzeknē un Latvijas simtgadei un Latgales
Kongresa simtgadei veltītā multisektoriālā projekta
“Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un
dabas vērtību saglabāšana” ekspertu galvenajiem
ieteikumiem ilgtermiņa stratēģiskajai plānošanai;
• vasaras ziedos, saltā ziemā Rauna tevi aicina ciemos – šoreiz uz Latvijas 40. Puķu draugu saietu
15. jūlijā;
• sērijā par Latvijas Gada simboliem: informācija
par Gada putnu – dzelteno cielavu;
• turpinot žurnāla tradīciju – joku lapa.

5. numurā lasiet:

Žurnāls LPS interneta vietnē: šeit; lasīšana tiešsaistē: šeit. Visi žurnāla numuri šeit.

• par maiju Latvijas un pasaules vēsturē;

Gunta Klismeta, žurnāla “Logs” redaktore, gunta.klismeta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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