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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

16. augustā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Iz-
glītības un kultūras komitejas sēdē tika apspriests 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā at-
balsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un interven-

ces pasākumus” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Latvijā šis 
projekts nosaukts PuMPuRS, tādējādi tas simboli-
zē, cik būtiski ir preventīvie soļi, lai skolēni dažādu 
apstākļu dēļ nepamestu skolas solu, un cik svarīgs 
ir atbalsts gan pašiem bērniem, gan ģimenēm.

Par projektā paveikto un aktualitātēm informēja 
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gan Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Ini-
ta Juhņēviča, gan projekta PuMPuRS vadītāja Ine-
se Vilāne un speciālisti. Līgumu par projekta ievie-
šanu savā pašvaldībā šobrīd ir noslēgušas tikai 47 
pašvaldības, tāpēc PuMPuRS pārstāvji aicināja tajā 
iesaistīties arī citas pašvaldības.

Komitejas noslēguma daļā izskanēja daudzi jautā-
jumi, kas raisīja plašu diskusiju un pieredzes ap-
maiņu. LPS padomniece izglītības un kultūras jau-

tājumos Ināra Dundure uzsvēra: lai veicinātu paš-
valdību iesaisti projektā, būtu jāorganizē reģionālie 
semināri.

Vairāk lasiet šeit. Videoieraksts pieejams LPS inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoar-
hīvs, un šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par pašvaldību 
piedalīšanos Eiropas Mobilitātes nedēļā

15. augustā Pašvaldību savienībā notika videokon-
ference par Eiropas Mobilitātes nedēļu (EMN), kas 

Eiropas pilsētās un ciemos norisināsies no 16. līdz 
22. septembrim. EMN aicinātas piedalīties arī Lat-
vijas pašvaldības, lai rosinātu iedzīvotājus automa-
šīnu vietā izmantot ilgtspējīgus pārvietošanās vei-
dus – pastaigu kājām, velobraukšanu, sabiedrisko 
transportu.

EMN norisi Latvijā koordinē Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Projekta 
vadītāja Mudrīte Grundule videokonferencē pa-
stāstīja, kā pašvaldības var piedalīties EMN kampa-
ņā.

Vairāk informācijas šeit. Videoieraksts pieejams 
LPS interneta vietnē, sadaļā Tiešraides, videoar-
hīvs, un šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par ārpusģimenes 
atbalsta centriem

16. augustā LPS rīkoja videokonferenci “Ārpusģi-
menes aprūpes atbalsta centru darbība”, kurā Lab-
klājības ministrijas (LM) speciālisti informēja par 
centru veidošanas un finansēšanas nosacījumiem, 
funkcijām, sadarbību ar pašvaldībām un to iestā-
dēm, kā arī citiem jautājumiem.

Atklājot videokonferenci, labklājības ministra biro-
ja vadītāja Linda Balčūne pavēstīja, ka tieši disku-
sijas dienā ministrijā apstiprināti pirmie trīs ārpus-
ģimenes aprūpes atbalsta centri un tie darbosies 
Vidzemē, Zemgalē un Rīgā. LM Bērnu un ģimenes 

http://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4228-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-16-augusta-2018
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/273-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-16-augusta-2018
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4229-videokonference-par-pasvaldibu-piedalisanos-eiropas-mobilitates-nedela
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/271-videokonference-par-pasvaldibu-piedalisanos-eiropas-mobilitates-nedela
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politikas departamenta direktore Linda Liepa vēr-
sa uzmanību uz Ministru kabineta (MK) 2018. gada 
26. jūnija noteikumiem nr. 355 “Ārpusģimenes ap-
rūpes atbalsta centra noteikumi” un nr. 354 “Au-
džuģimenes noteikumi”, kas stājušies spēkā 1. jū-
lijā.

Plašāka informācija šeit. Videoieraksts pieejams 
LPS interneta vietnē, sadaļā Tiešraides, videoar-
hīvs, un šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Ukraiņu delegācijas mācību vizīte LPS

13. augustā Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
delegācija no Ukrainas, kuras sastāvā bija valsts un 
pašvaldību enerģētikas nozares pārstāvji.

Tikšanās gaitā LPS padomnieks enerģētikas jau-
tājumos Andris Akermanis informēja par ener-
goefektivitātes paaugstināšanu Latvijā un šābrīža 
ekonomisko situāciju, sniedza koncesijas piemē-
ru un ESKO pieredzi Latvijā, kā arī pastāstīja par 

pašvaldību labajiem piemēriem sabiedrisko ēku 
energoefektivitātes uzlabošanā. Savukārt Bauskas 
novada pašvaldības Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītāja Ilze Tijone iepazīstināja ar Bauskas 
pieredzi ESKO un energoefektivitātes līgumu attīs-
tībā.

Vairāk šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4230-videokonference-arpusgimenes-aprupes-atbalsta-centru-darbiba
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/274-videokonference-arpusgimenes-aprupes-atbalsta-centru-darbiba
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4232-ukrainu-delegacijas-tiksanas-ar-lps-padomniekiem-macibu-vizite
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Kirgizstānā LPS dalās pieredzē par 
pašvaldību interešu pārstāvēšanu

No 16. līdz 21. augustam LPS pārstāvji piedalās vizī-
tē Kirgizstānā, kur projektā “Pašvaldību attīstība un 
labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā” Biškekā 
notiek konference.

Delegācijas sastāvā ir LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un LPS 

padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse, 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents un Amatas novada domes priekšsēdētājas 
vietnieks Tālis Šelengovs. Vairāk lasiet šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos,

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

28. augustā plkst. 10 notiks LPS Finanšu un ekono-
mikas komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Jaunie finanšu disciplīnas pasākumi attiecībā 
uz ES fondu projektu līguma vai vienošanās par 
projekta īstenošanu grozījumiem (uzaicināti Fi-
nanšu ministrijas un CFLA pārstāvji).

2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 
2018. gadā: IIN ieņēmumi šāgada astoņos mē-
nešos (janvāris–augusts) un prognoze IIN ieņē-
mumu izpildei gadā kopumā; IIN pārmaksu at-
maksas; kārtība IIN iemaksai budžetā, ja nodok-

ļa maksātājam saistībā ar progresīvās IIN likmes 
piemērošanu vai gada diferencētā neapliekamā 
minimuma piemērošanu būs radies pienākums 
piemaksāt trūkstošo IIN rezumējošā kārtībā (uz-
aicināti Finanšu ministrijas pārstāvji).

3. Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. ok-
tobra noteikumos nr. 584 “Kases operāciju uz-
skaites noteikumi”.

4. Dažādi: jautājumi saistībā ar pašvaldību budžetu 
2019. gadā; citas aktualitātes.

Tiešraidē LPS interneta vietnē (šeit) būs iespējams 
vērot daļu no komitejas sēdes – pirmo trīs jautā-
jumu izskatīšanu. Darba kārtības 4. jautājums tiks 
skatīts sēdes slēgtajā daļā.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4235-lps-dalas-pieredze-kirgizstana-par-pasvaldibu-interesu-parstavesanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/


5

Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Koknesē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sēde notiks 7. septembrī plkst. 10 Kokneses 
novada domē (Melioratoru ielā 1).

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Kokneses novada domes priekšsē-
dētāja Daiņa Vingra uzruna un novada prezentāci-
ja, izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis.

10:35–11:00 – Iespējas izveidot vietējo produktu 
un pakalpojumu portālu (atbalsts uzņēmējdarbī-
bai), “anaZana” pārstāve Lidija Škoļnija.

11:00–14:00 – Iekšējā un ārējā kontrole pašvaldī-
bās:

– Interešu konfliktu pārkāpumi (30 min) un pašval-
dību iekšējā kontrole (30 min), KNAB Stratēģiskās 
analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā 
speciāliste Inta Nolle.

– Aktuālais pašvaldību gada pārskatu finanšu revī-
zijās (30 min), zvērināta revidente Biruta Novika.

– Pašvaldību labā prakse (4 x 15 min).

– Jautājumi, diskusija.

14:00–14:30 – Zivju fonda aktualitātes, LPS pārstā-
vis ZF KP Monvīds Švarcs.

15:00–18:30 – Novada apskate: pilsdrupas, Dau-
gava un Pērse, TIC, Sporta centrs, Likteņdārzs un 
vietējo produktu degustācija.

Dalībniekiem lūgums pieteikties līdz 31. augustam. 
Reģistrācija LPIA sanāksmei šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS NESASKAŅO

Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas viedokli Lat-
vijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu 

sadarbības veicināšanai 2018. gada sēdē”, 1. pieli-
kums.

https://goo.gl/forms/o1EM0O58rn8kRClj2
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_31_p1.pdf
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

16. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-823 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 
95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās tel-
pas iegādei vai būvniecībai””

VSS-824 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK 
izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 
RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Re-
ģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju in-
kubators” īstenošanas noteikumi””

VSS-825 – Noteikumu projekts “Oficiālās statistikas 
programmas 2019.–2021. gadam noteikumi”

VSS-836 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 
907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, 
tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefekti-
vitātes minimālajām prasībām””

VSS-817 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 
1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekus-
tamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabied-
rības un publicē informāciju par nomātajiem un no-
māt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem””

VSS-819 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kaplavas 
robežpārejas punkta zemes nodalījuma joslai”

VSS-820 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku 
novērošanas torni zemes nodalījuma joslai”

VSS-821 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku 
robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai”

VSS-822 – Rīkojuma projekts “Par Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-818 – Noteikumu projekts “Valsts atbalsta paš-
valdībām piešķiršanas noteikumi par sociālo pakal-
pojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

VSS-827 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkab-
pils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 
pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-828 – Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko 
sakaru likumā”

VSS-835 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 
“Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares 
attīstībai””

“Baltijas ceļam” – 29

Šogad 23. augustā aprit 79 gadi, kopš tika parak-
stīts Molotova–Ribentropa pakts, sadalot PSRS un 
Vācijas ietekmes sfēras Austrumeiropā, un 29 gadi, 
kopš tika īstenota nevardarbīga pretošanās akcija 
“Baltijas ceļš”, kurā apmēram divi miljoni cilvēku, 
sadevušies rokās, simboliski atspoguļoja Baltijas 
valstu vienotību un veidoja 600 kilometrus garu 
dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsē-
tas Viļņu, Rīgu un Tallinu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461871
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461762
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461762
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461762
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461762
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461762
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461762
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461865
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461865
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461865
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461866
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461866
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461866
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461861
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461861
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461861
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461873
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461873
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461873
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461873
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461882
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* Ceturtdien, 23. augustā, pulksten 14 Jelgavā ar 
ziedu nolikšanu Svētbirzē tiks godināti staļinisma 
un nacisma upuri, pieminot Molotova–Ribentro-
pa pakta noslēgšanu 1939. gadā un “Baltijas ceļa” 
29. gadadienu.

* 23. augustā Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 
atceroties “Baltijas ceļu”, tiks veidoti ziedu rak sti. 
Šoreiz ziedu rakstus iegūs jaunais vides objekts 
“Alūksne – Latvijas virsotnē”. “Baltijas ceļa” atce-

res dienā alūksnieši un novada iedzīvotāji ziediem 
izrotās Latvijas kontūru apkārt šim vides objektam. 
Savukārt pēcpusdienā, pulksten 17:30, šeit izska-
nēs koncertprogramma “Ir vērts…”.

* Ik gadu 23. augustā Lilli–Unguriņu robežpun-
ktā Naukšēnu novada Ķoņu pagastā tiekas lieli un 
mazi, lai atzīmētu šo būtisko notikumu Baltijas vēs-
turē. Pasākums tiek rīkots, sadarbojoties Latvijas 
un Igaunijas pašvaldībām. Arī šogad 23. augustā 
plkst. 20 Unguriņu robežpunktā notiks “Baltijas 
ceļa” 29. gadadienas atceres pasākums.

Militārās mācības “Namejs 2018”

Latvijā šonedēļ sākas 
Aizsardzības ministrijas 
un Nacionālo bruņoto 
spēku organizētās lie-
lākās militārās mācības 
kopš valsts neatkarības 
atgūšanas – “Namejs 
2018”, kas ilgs līdz 
2. septembrim. Tajās 

piedalīsies vairāk nekā 10 000 dalībnieku – Latvi-
jas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, re-
zerves karavīri, brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības 
ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struk-
tūru personāls (policisti un robežsargi).

Lai stiprinātu nacionālās aizsardzības spējas, lauka 
taktisko mācību “Namejs 2018” norise plānota gan 
militārajos poligonos, gan arī ārpus tiem – pilsētās, 

pagastu centros vai infrastruktūras objektu tuvu-
mā. Mācības norisināsies ne tikai Ādažu poligonā, 
bet arī Skrundas, Meža Mackeviču, Lāčusila un ci-
tos reģionālajos poligonos, kā arī vismaz 36 Lat-
vijas novados – Aknīstes, Alūksnes, Apes, Ādažu, 
Baldones, Daugavpils, Garkalnes, Grobiņas, Gulbe-
nes, Iecavas, Ilūkstes, Jelgavas, Jēkabpils, Krustpils, 
Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Līvānu, Mārupes, Ne-
retas, Nīcas, Olaines, Ozolnieku, Priekules, Rēzek-
nes, Salas, Salaspils, Saldus, Skrundas, Smiltenes, 
Stopiņu, Vaiņodes, Vārkavas, Vecumnieku, Viesītes 
un Viļakas novadā. Visvairāk mācību norisi izjutīs 
Rīgas, Liepājas, Valmieras, Ventspils, Jēkabpils un 
Daugavpils iedzīvotāji. Mācību uzdevumi tiks veik-
ti uz juridiskām un privātām personām piederošas 
zemes un ir iepriekš saskaņoti.

Plašāka informācija par militārajām mācībām 
“Namejs 2018” pieejama Nacionālo bruņoto spēku 
interneta vietnē šeit.

http://www.mil.lv/NBS2/Personalsastavs/Apmaciba/Militaras_macibas/Namejs2018.aspx
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Piedāvā iepazīt standartus

SIA “Latvijas standarts” (LVS) sadarbībā ar Ekono-
mikas ministriju (EM) un LPS piedāvā LPS biedriem 
no 1. augusta līdz 31. oktobrim bezmaksas tieš-
saistes piekļuvi Latvijas standartu lasītavai, lai 
pašvaldībām sniegtu iespēju izmantot standartus 
ikdienas darbā un novērtēt to lietderību, piemē-
ram, iepirkumu sagatavošanā, preču un pakalpoju-
mu novērtēšanā.

Pakalpojuma saturs: visu Latvijas standartu krā-
jums ar vairāk nekā 40 000 dokumentiem: nacionā-
lie (LVS), Eiropas (LVS EN, LVS EN ISO) un starptau-
tiskie (LVS ISO, LVS IEC) standarti un to vēsturiskās 
versijas.

Meklēšanas iespējas: pēc standarta numura, tema-
tiskā meklēšana pēc ICS grupām, vārda vai frāzes 

meklēšana standarta tekstā.

Piekļuves nosacījumi:
– LVS vietnē no interneta pieslēguma darbavietā 
24/7 režīmā;
– individuāla reģistrēšanās un piekļuve LVS vietnē 
www.lvs.lv – pēc uzaicinājuma e-pasta saņemšanas;
– lietotāja ierīcēm ir jāatbalsta HTML5 vai Adobe 
Flash tehnoloģijas.

Pieteikšanās:
pa e-pastu if@lvs.lv:
– pašvaldības nosaukums,
– kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese 
un tālruņa numurs,
– trīs darbinieku, kuriem tiks piešķirta piekļuve, 
vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

Tālrunis uzziņām: 67362250.

Dāņu arhitekta un pilsētplānotāja Jana 
Gēla seminārs par attīstības plānošanu

Rīgas dome un Pilsētas attīstības departaments 
sadarbībā ar dāņu arhitektu un pilsētplānotāju 
Janu Gēlu un “Gehl Architects” biroju 24. augustā 
plkst. 14:30 Rātsnamā rīko informatīvu pasākumu 
par pilsētas attīstības plānošanu un īstenošanu 
Rīgā.

J. Gēls ir pasaulē pazīstams arhitekts un pilsētplā-
notājs. Viņa nopelns savulaik bija Kopenhāgenas 
vecpilsētas gājēju ielu tīkla izveide. Tas ir piemērs, 
kas iedvesmojis arī daudzas citas pilsētas visā pa-

saulē. J. Gēla grāmata “Pilsētas cilvēkiem” tiek 
uzskatīta par arhitektūras studentu obligāto litera-
tūru. 2001. gadā J. Gēls un viņa vadītais konsultā-
ciju birojs darbojās arī Rīgā – veica pētījumu par 
Rīgas centra pilsētvidi un publisko ārtelpu. Vairāki 
viņa priekšlikumi Latvijas galvaspilsētā arī īstenoti 
(šeit).

Pasākumā J. Gēls prezentēs to, kā citas pilsētas pa-
saulē, balstoties uz konkrētiem viņa pētījumiem un 
rekomendācijām, risinājušas transporta un sastrē-
gumu problēmas, vienlaikus veidojot kvalitatīvu un 
uz cilvēku orientētu publisko ārtelpu.

Sadarbībā ar Dānijas Karalistes vēstniecību un ar 
Dānijas Kultūras institūta atbalstu tiks atklātas di-
vas atbilstošas tematikas izstādes – “Kopenhāge-
nas risinājumi” un “Labā pilsēta”. Izstādes būs ap-
skatāmas Rīgas domes telpās.

http://www.lvs.lv
mailto:if@lvs.lv
http://www.rdpad.lv/mes-veidojam-pilsetas-pec-tam-tas-veido-mus/
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Ventspils Augstskola piedāvā apmeklēt 
studiju kursus un iegūt sertifikātu

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs visiem 
interesentiem piedāvā iespēju apmeklēt dažādus 
Ventspils Augstskolas studiju kursus klausītāja sta-
tusā, kas pēc veiksmīgas studiju kursa apguves ļauj 
iegūt Mūžizglītības centra sertifikātu.

Par klausītāju var kļūt ikviens, kam ir atbilstošs iz-
glītības līmenis: pamatstudiju kursus var apmeklēt 
klausītāji ar vidējo izglītību, savukārt maģistra līme-
ņa studiju kursus – ar augstāko izglītību. Klausītā-
ja statuss dod iespēju piedalīties studiju procesā, 
kārtot pārbaudījumus, izmantot bibliotēku un e-

resursus kvalifikācijas pilnveidošanai. Klausītājs var 
apgūt un papildināt zināšanas gan savā, gan citās 
specialitātēs, nestudējot konkrētā bakalaura, ma-
ģistra vai profesionālajā studiju programmā, gūt 
ieskatu un pieredzi, lai izvēlētos nākamo profesiju, 
mācīties pakāpeniski, kārtot pārbaudījumus un uz-
krāt kredītpunktus, kas tiek atzīti vēlākajos studiju 
posmos turpmākām studijām Ventspils Augstskolā 
vai citās augstskolās, saņemt apliecinājumu par ap-
gūto kursu gan latviešu, gan angļu valodā.

Ventspils Augstskolas interneta vietnē http://ven-
ta.lv/muzizglitiba/klausitaji/ var detalizētāk uzzināt 
par pieteikšanās kārtību un pieejamajiem studiju 
kursiem.

Plašāku informāciju var uzzināt, zvanot pa tālru-
ņiem 63629650 vai 27738823 vai rakstot uz e-pas-
ta adresi mic@venta.lv.

Seminārs par ES fondu atbalstu studējošo 
inovāciju sekmēšanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
augstākās izglītības institūcijas uz informatīvu se-
mināru par pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) atbalstu iecerēm, kas sekmēs studen-
tu inovāciju spēju.

Seminārā informēs par programmas “Inovāciju 
granti studentiem” būtiskākajiem īstenošanas no-
sacījumiem, sniegs projektu iesniegumu sagata-
vošanai noderīgu informāciju un atbildēs uz inte-
resentu jautājumiem. Seminārs notiks 28. augustā 
Rīgā, Smilšu ielā 1, CFLA zālē. Semināra darba kārtī-
ba pieejama šeit, pieteikšanās semināra apmeklē-
jumam (līdz 26. augustam) – šeit.

Atklātā projektu iesniegumu atlasē Izglītības un zi-
nātnes ministrijas izstrādātajā ES fondu atbalsta 
programmā paredzēts piešķirt ERAF finansējumu 
vairāk nekā 19,8 miljonu eiro apmērā. ERAF finan-
sējumam var pieteikties augstākās izglītības institū-
cijas, kas kā sadarbības partnerus projektu ievieša-
nā iesaistīs citas augstākās izglītības iestādes, zināt-
niskās institūcijas, komersantus, biedrības un nodi-
binājumus, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas.

http://venta.lv/muzizglitiba/klausitaji/
http://venta.lv/muzizglitiba/klausitaji/
file:///\\irbe\agnese.jekabsone\PROFILE\Desktop\Agneses_doc\Prese\Preses relizes\2018\08\mic@venta.lv
http://cfla.gov.lv/userfiles/files/Darba_kartiba__SAM_1113_28082019.docx
http://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/anketa/inovaciju-granti-studentiem-28-08-2018
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Daugavpils novads aicina uz 17. Grāmatu 
svētkiem

24. augustā Demenes pagasta kultūras namā (De-

menē, Briģenes ielā 2) notiks Daugavpils novada 
17. Grāmatu svētki, kas piedāvā plašu programmu 
gan pieaugušajiem, gan jauniešiem un bērniem. 
Plašāka informācija: www.daugavpilsnovads.lv.

http://www.daugavpilsnovads.lv


11

Mākslas simpozijam Berķenelē – 20 gadu

Šogad aprit 20 gadu kopš pirmās mākslas akcijas 
Raiņa mājā Berķenelē. Lai atcerētos šo notikumu, 
no 20. līdz 25. augustam Berķenelē tiek rīkots 
mākslinieku simpozijs “20”.

Iepriekšējās mākslas akcijās tapušie mākslas ob-
jekti harmoniski iekļaujas Berķeneles dārza vidē. 
Arī šīs mākslas akcijas dalībnieku uzdevums ir ra-
dīt mākslas darbus, kuriem ir simboliska saistība 
ar Berķeneli, Raini un dzejnieka daiļrades devumu 
Latvijas brīvvalsts tapšanā.

Simpozijs apvienos māksliniekus ar lielu pieredzi 
un tos, kas ir tikai sava ceļa sākumposmā. Mākslas 
darbi tiks veidoti vidē, no videi draudzīgiem ma-
teriāliem, ņemot vērā vides īpatnības un iespējas. 
Sešu dienu garumā paredzētas dažādas diskusijas 
un pieredzes apmaiņa par dalību mākslas plenēros 
un simpozijos.

Simpozija noslēguma dienā 25. augustā plkst. 16 
iepriekšējo mākslas akciju dalībnieki dalīsies atmi-
ņās par darbošanos Berķenelē un piedalīsies jauno 
mākslas objektu atklāšanā.

Pilsētas svētki “Ogre elpo”

Šogad skaisti un apaļi svētki ir ne tikai Latvijai, bet 
arī Ogrei, kam aprit 90. Šā notikuma atcerei veltīti 
arī pilsētas svētki, kas notiks 24. un 25. augustā un 
ko ogrēnieši svinēs kopā ar novada pagastu ļaudīm.

Gatavojoties svētkiem, Ogrē īstenoti vairāki nozī-
mīgi infrastruktūras sakārtošanas projekti un at-
klāti jauni objekti – strūklaka un skatuve skvērā un 
kafejnīca “Zelta liepa”.

Svētku programma pieejama šeit.

Izstādes “Kārsavas stāsti” atklāšana Kārsavas novada svētkos notiks vēl nebijis pasā-
kums novadā – izstādes “Kārsavas stāsti” atklāšana. 
Tā ieskicēs fotofragmentus no senatnes un tagad-
nes, kā arī sniegs ieskatu rakstu krājumā “Kārsavas 
stāsti”, kas iznāks novembrī.

Atklājot vēsturisko mantojumu, vietējiem iedzīvo-
tājiem būs iespēja izmantot bezmaksas fotosesiju 
ar fotogrāfu Didzi Grodzu un kļūt par fotostāsta 
daļu.

Foto: Didzis Grodzs

http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=236838
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Izstādes atklāšana paredzēta 24. augustā plkst. 16, 
un tā būs vērojama veselu mēnesi. Izstāde tiks at-
klāta bijušajā linu pieņemšanas punktā – ēkā pilsē-
tas vēsturiskajā centrā, kas saglabājusies no 19. gs. 
Tas būs scenogrāfisks eksperiments, jo telpā iz-
vietos lielformāta fotogrāfijas, kurās dokumentēti 

Kārsavas novada kultūras mantojuma objekti mūs-
dienās. Ārpusē ēkas logos tiks eksponēti Kārsavas 
novada vēsturiskie attēli.

Vairāk informācijas par izstādi un Kārsavas novada 
svētku norisi: www.karsava.lv.

Kuldīgā aicina uz izzinoši radošu pikniku 
visai ģimenei “3E”

25. augustā Kuldīgas Pilsētas dārzā no plkst. 12 
līdz pat 23 norisināsies nebijis pasākums – izzinoši 
radošs pikniks visai ģimenei “3E” jeb “EKO-ETNO-
EHO”.

Pasākuma dienas un nakts programmās piedāvās 
5 x 10 iespējas dzīvot zaļi, bez maksas piedaloties 
dažādās darbnīcās, aizraujošā veidā iepazīstot ap-
kārtējo vidi, citu tautu kultūras, sadzīves un kuli-
nārās tradīcijas vai aktīvi atpūšoties dabā. Desmit 
radošajās darbnīcās ikviens varēs atklāt sevī māk-
slinieku, no videi draudzīgiem vai otrreiz izmanto-
jamiem materiāliem gatavot savus unikālos māk-
slas darbus – vēja pinekļus, porcelāna rotaslietas, 
krāsu rakstus, gaismu spēles un rudens tumsas 
kliedētājus drošībai uz ceļa. Tāpat desmit dažādos 
veidos būs iespējams iepazīt pļavu, purvu un mežu 
iemītniekus, neparastas ūdens radības, iemācīties 
novērtēt dižkokus, izprast zāļu tēju noslēpumus un 
saprast, kā ar šo bagātību draudzīgi sadzīvot. Pasā-
kuma apmeklētāji varēs atrast arī aktīvās atpūtas 
iespējas, sākot no gaisa jogas un zumbas, turpinot 

ar orientēšanās spēli, ūdens izklaidēm, baskāju 
taku un beidzot ar pastaigu koku galotnēs vai zaļā 
labirinta pievarēšanu. Mūzikas instrumentu valstī-
bā varēs iepazīt kokļu, stabuļu un dūdu noslēpu-
mus, peldēt gongu meditācijā, nirt skanošo bļo-
du maģijā un Latvijā radītā oriģinālā instrumenta 
“zvango” skaņu viļņos, mēģinot uzminēt, no kā tas 
viss gatavots, kā arī būt neticamu pārvērtību lie-
ciniekiem, no otrreiz izmantojamām lietām radot 
jaunus skaņrades rīkus. Pašas “garšīgākās” būs kuli-
nārijas meistarklases, kurās varēs ieskatīties “Vese-
līga uztura ābecē”, baudīt latviešu nacionālo lepnu-
mu – skābeņu zupu no grāpja –, marinēt gurķus pa 
igauņu modei, cept skotu cepumus, sklandraušus 
un skautu maizi, tīt suši vai pagatavot vēl kādus ve-
selīgus našķus, ko turpat varēs arī notiesāt.

Pasākuma īpašie viesi solās būt interesanti: gaisu 
tricinās skotu un suitu dūdenieki, muzicēs ekolo-
ģiskās mūzikas apvienība “Ducele”, grupa “Raxtu 
raxti”, bet ar raitu dejas soli priecēs igauņu dejotāji 
un skotu kalniešu deju grupa “Highland Dancers”.

Informācija par pasākumu rodama mājaslapās 
www.kckuldiga.lv un www.kuldiga.lv.

http://www.karsava.lv
http://www.kckuldiga.lv
http://www.kuldiga.lv
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Ērģeļu svētki Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā

25. augustā plkst. 17, Latvijas simtgadi svinot, Kul-
dīgas Sv. Katrīnas baznīcā notiks otrie vēsturisko 
ērģeļu svētki “Latvija – ērģeļu zeme”. Garīgās mū-
zikas koncertā uzstāsies ērģelnieks Jānis Pelše un 
kamerkoris “Rāte”.

Projekta vadītāja ērģelniece Ilona Birģele un ēr-
ģelnieks Jānis Pelše ievadlekcijā pastāstīs par Kul-
dīgas Sv. Katrīnas baznīcas vēsturiskajām ērģelēm 
un instrumentiem Latvijā. Pēc koncerta klausītā-
jiem būs ekskluzīva iespēja uzkāpt ērģeļu luktā 
un redzēt nelielus demonstrējumus, kā darbojas 
ērģeles.

Ventspils novadā – skrējiens “Piltene 
2018”, Latvijas čempionāts 10 km šosejas 
skrējienā un sporta diena Ugālē

* 25. augustā Piltenē notiks Latvijas čempionāts 
10 km šosejas skrējienā un Ventspils novada atklā-
tais čempionāts 10 km un 5 km šosejas skrējienā 
un 5 km nūjošanas distancē. Skries arī bērni: viņi 
distancē dosies plkst. 14, pieaugušie – plkst. 15:45.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma skrējienu atjaunoja 
2016. gadā. Pasākuma iniciatori ir labi pazīstamie 
sportisti Aigars Matisons un Valērijs Žolnerovičs. 
Viņu iniciatīvu atbalsta ne tikai Latvijas Vieglatlēti-
kas savienība un Ventspils novada pašvaldība, bet 
arī vairāki uzņēmēji un privātpersonas, kas rūpējas 
par to, lai pasākuma dalībnieki saņemtu balvas. 
Pēc skrējiena visi sacensību dalībnieki tiks pacienā-
ti ar desiņām un kāpostiem. Pasākuma noslēgumā 
sacensību dalībnieki varēs piedalīties loterijā un ie-
gūt vērtīgas balvas. Pieteikšanās pasākumam viet-
nē www.ventspilsnovads.lv vai www.sportlat.lv.

* 25. augustā plkst. 9 Ugālē, sporta laukumā pie 
vidusskolas, sāksies sporta dienas pasākumi. Kā 
pieaugušie, tā bērni varēs spēlēt futbolu, notiks 

http://www.ventspilsnovads.lv
http://www.sportlat.lv
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strītbola sacensības, pludmales volejbolu spēlēs 
gan vīrieši, gan sievietes. Būs arī individuāli pār-
baudījumi – šķēršļu skrējiens, spēka daudzcīņa, 
disku golfs, bērniem organizatori piedāvās apmek-
lēt daudzcīņas stacijas. Paralēli notiks arī projekta 

“Sveiks un vesels Ventspils novadā” aktivitātes. 
Bērni un jaunieši varēs pārvarēt šķēršļu joslu, veikt 
metienus mērķī, piedalīties stafetēs, pēc tam būs 
iespēja apgūt nūjošanas pamatprincipus un vin-
grot brīvā dabā.

Burtnieka ezera svētki

25. augustā Burtniekos, pie Burtnieku centra laivu 
kanāla, norisināsies Burtnieka ezera svētki. Tajos 
varēs piedzīvot baudījumu visām sajūtām – redzei, 
dzirdei, taustei, garšai un ožai. Svētkos būs gard-

ēžu tūrisma ceļa “Livonijas garša” tirgotāju labumi, 
degustācijas un tirdziņš “Gardu muti”, sportiskas 
un radošas aktivitātes, mūzika un iluzionisti Pecolli 
un citi mākslinieki krāšņajā ziepju burbuļu, lāzeru 
un specefektu šovā ““B” – The underwater bubble 
show”.
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Skatuve atradīsies Burtnieka ezera krastā. Rosību 
plkst. 12 uz tās uzsāks jaunie mākslinieki un Ren-
cēnu pagasta kultūras nama kapela “Rotas muzi-
kanti”. Tālāk uz skatuves kāps improvizācijas teāt-
ris “ViA gars”. Būs iespēja vērot arī radošo dienu 
“Ezera akordi” noslēguma koncertu, kurā jaunie 
ģitāristi atrādīs savas jauniegūtās prasmes. Dienas 
programmas noslēgumā – duets “Henrijs & Laura”.

Vakarpusē, ap plkst. 20, Burtniekos varēs piedzīvot 
izrādi, kas krāšņuma ziņā līdzinās Cirque du Soleil 
izrādēm. ““B” – The underwater bubble show”” 
režisējis un producējis Itālijas režisors iluzionists 
Enriko Pecolli, izrādē uzstāsies iluzionisti un ziepju 
burbuļu meistari Pecolli, kā arī talantīgi cirka žanra 
pārstāvji. Tās formāts ir cirks – teātris, kurā iesaista 
arī skatītājus. Burtnieka ezera svētku noslēgumā no 
plkst. 23 līdz plkst. 00 uzstāsies Latvijas rokmūzi-
kas pēdējās desmitgades jaudīgākā grupa “Dzelzs 
vilks”. Būs iespēja dzirdēt arī folkmūzikas apvienī-
bas “Jauno Jāņu orķestris” repertuāru.

Dienas gaitā ikvienam būs iespēja iesaistīties dažā-
dās aktivitātēs gan krastā, gan uz ūdens. Kā jau pie-
nākas ezera svētkiem, norisināsies makšķerēšanas 

sacensības. Uz ūdens varēs gan SUPot, gan doties 
kruīzā ar pontonlaivu “Made Marija”. Turpat kanālā 
varēs vērot arī airēšanas slaloma sacensības.

Krastā norisināsies radošās darbnīcas, kurās varēs 
iepazīt dabu, ūdeni un uzzināt par norisēm ezerā. 
Bērniem būs sarūpētas arī citas jautras aktivitātes.

Interesenti varēs iepazīt Burtniekus fotoorientē-
šanās sacensībās, doties ekskursijā gida pavadībā 
“Burtnieku parks caur teikām un nostāstiem”, kā 
arī ieskatīties topošā Burtnieka ezera muzeja tel-
pās, kur būs izstādīta fotoizstāde.

Burtnieka ezera svētkiem par godu tirdziņš “Gardu 
muti” no Valmiermuižas pārcelsies uz Burtniekiem, 
un to kuplinās arī gardēžu tūrisma ceļa “Livonijas 
garša” tirgotāji. Svētku apmeklētājiem tiks piedā-
vātas gan gardas ēdamlietas un našķi ciemakuku-
lim, gan dažādi amatnieku meistarstiķi, kas node-
rēs saimniecībā. Savukārt četri Vidzemes restorānu 
pavāri šajos svētkos sanākušajiem piedāvās degus-
tēt īpašo “Livonijas garšu”.

Plašāka informācija: www.burtniekunovads.lv un 
Burtnieka ezera svētku Facebook.com lapā.

Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša 
kauss” Alūksnē

25. augustā jau otro reizi riteņbraucēji mērosies 
spēkiem ar Bānīti riteņbraukšanas sacensībās “Bā-

nīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!”.

Atšķirībā no pērnā gada sacensību starts būs 
Alūksnē un finišs – Gulbenē. Tiem, kas nav gatavi 
mērot visu ceļu, būs iespēja piedalīties arī tautas 
braucienā no Stāmerienas līdz Gulbenei.

Sacensību starts būs pulksten 11 pie Alūksnes 
Bānīša stacijas. Sportisti dosies ceļā pa Viestu-
ra, Merķeļa, Brīvības, Valkas, Kanaviņu ielu, gar 
Alūksnes novada vidusskolu uz Dudu dzelzceļa 
pārbrauktuvi, tālāk ceļš vedīs pa šoseju līdz Tei-
kām, caur Annas centru uz Jaunannu un tālāk uz 
Gulbenes novadu. Aptuveni pulksten 12–12:10 no 
Stāmerienas startēs sacensību tautas brauciena 
dalībnieki.

Sīkāka informācija par braucienu: www.velorits.lv.

http://www.burtniekunovads.lv
https://www.facebook.com/Burtniekaezerasvetki/
http://www.velorits.lv
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Tradicionālā Velodiena Aglonā

Visi velomīļi aicināti uz tradicionālo Velodienu Ag-
lonā “Ar veļiku pa Aglyunu-2018”, kas notiks 25. au-
gustā Aglonā.

Programmā paredzēta gan veloparāde pa Aglonas 
ielām, velomaratons un kombinētā stafete, gan 

šķēršļu josla bērniem, gan kopīgās zupas katls Ag-
lonas brīvdabas estrādē. Visas dienas garumā nori-
tēs kampaņa “Rūpējies par savu veselību!” un dar-
bosies brīvdabas kafejnīca. Noslēgumā – salūts un 
zaļumballe.

Sīkāka informācija pa tālruni 29285185 un vietnē 
www.aglona.lv.

Aicina uz Senās uguns nakti un jūras 
piekrastes sakopšanas talkām

Rosinot rūpēties par Baltijas jūras un tās piekrastes 
tīrību un godinot senu tradīciju, 25. augustā Latvija 
kopā ar Lietuvu, Igauniju un citām Baltijas jūras re-
ģiona valstīm vienosies akcijā “Senās uguns nakts”. 
Šogad akcija ir daļa no kampaņas “Mana jūra”, lai 
pieteiktu septembrī gaidāmās piekrastes uzkopša-
nas talkas ar mērķi Latvijai valsts simtgadē dāvināt 
tīru piekrasti visā tās 500 kilometru garumā.

“Senās uguns nakts” izgaismos jūras piekrasti 

Ventspils novada Vārvē, Saulkrastos, Salacgrīvas 
novada Ainažos, Rojā, Engurē un Vakarbuļļu plud-
malē Rīgā, kur būs pieejamas plašas pašvaldību 
programmas. Senās uguns nakts programmu pa-
pildinās Latvijas mūzikas skolu jauniešu simfonisko 
orķestru koncerti, kuros notiks komponista Jēkaba 
Nīmaņa un dzejnieces Ingas Gailes īpaši Baltijas jū-
rai un valsts simtgadei veltīta jaundarba “Līdz man 
nāc!” pirmatskaņojums, Dzejas un Dziesmu uguns-
kuri un citas aktivitātes.

Pavisam īpašs šis vakars būs Vecāķu pludmalē. Tur 
24. augustā plkst. 20 un 23 un 25. augustā plkst. 20 

http://www.aglona.lv
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

un 23 būs skatāma dejas izrāde “No zobena saule 
lēca” – stāsts par seno baltu dzīvi, kuru dalībnieki 
stāstīs dejā, mūzikā, rituālos un scenogrāfijas simbo-
los. Izrādes režisors ir nesen mūžībā aizgājušais Uģis 
Brikmanis. Izrādes horeogrāfs ir Agris Daņiļevičs, 
tajā piedalās bungu un dūdu grupa “Auļi”, etnomūzi-
ķi un dažādu paaudžu Latvijas deju kolektīvi un kori.

Savukārt septembra sestdienās Vides izglītības 
fonds (FEE Latvia) un kampaņa “Mana jūra” aici-
na ikvienu iesaistīties “Piekrastes tīrradē” – lielajā 

Baltijas jūras piekrastes uzkopšanas talkā. “Piekras-
tes tīrrade” notiks 1. septembrī Liepājā, Rucavas, 
Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novadā, 8. septem-
brī Ventspilī un Ventspils novadā, 15. septembrī 
Dundagas, Rojas, Mērsraga un Salacgrīvas novadā, 
22. septembrī Engures, Carnikavas, Saulkrastu un 
Limbažu novadā, 29. septembrī Rīgā un Jūrmalā. 
Visa Latvijas piekraste tiks sadalīta ap 3,5 km garos 
posmos, un, elektroniski reģistrējoties, katram jau 
šobrīd ir iespēja izvēlēties, kuru posmu kurā datu-
mā sakopt. Vairāk informācijas: www.tirrade.lv.

Babītes novada Salā noskaidros sīpolu 
kapāšanas čempionu

Atzīmējot vasaras beigas un rudens atnākšanu, 
26. augustā plkst. 12 Babītes novada kultūrizglītī-
bas centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” skvē-
rā tiks svinēti pirmie Salas pagasta Sīpolu svētki, 
kuros ar teātra izrādēm, koncertiem, sīpolu gada-
tirgu, bērnu stūrīti, sīpolu kapāšanas čempionātu, 
kopīgu zupas vārīšanu uz ugunskura un vēl citām 
aktivitātēm varēs atvadīties no vasaras un kopā sa-
gaidīt rudeni.

Programmā paredzēta “Cālis 2018” laureātu uz-
stāšanās, Liepājas ceļojošā leļļu teātra interaktīvā 
izrāde bērniem “Klinķīša piedzīvojumi”, Babītes 
novada amatierteātra “Kalambūrs” topošās izrā-
des “Astoņas mīlošās” priekšskatījums, vēsturisko 
tērpu teātra “Pūra lāde” izrāde, Laumas Matules 
solokoncerts un Ozolnieku novada amatierteātra 
izrāde “Bagātā brūte”. Pasākumā laikā tiks atklāta 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde “Latvija. 

Zeme. Tauta. Valsts” un prezentēti digitālās ekspo-
zīcijas “Burvju spogulis” jaunie stāsti.

Un kas gan tie būtu par Sīpolu svētkiem bez sīpolu 
kapāšanas čempionāta! Par sīpolu kapāšanas čem-
piona titulu būs iespēja pacīnīties sīpolu kapāšanas 
sacensībās, būs arī dažādi citi konkursi un aktivitā-
tes. Kā jau svētkiem piedien, garšas kārpiņas varēs 
palutināt ar gardu uz ugunskura vārītu zupu. Gan 
lieli, gan mazi varēs piedalīties dažādās darbnīcās, 
arī izgatavot putnu barotavas un putnu būrīšus, ko 
nest uz mājām, un tikt pie krāšņiem hennas tetovē-
jumiem. Pasākuma laikā notiks amatnieku, stādau-
dzētāju un mājražotāju tirdziņš “Sīpolu gadatirgus”, 
kur varēs iegādāties koku, krūmu un peoniju stādus, 
rotkaļu etnogrāfiskās rotas, suvenīrus, koka un tek-
stila izstrādājumus ar Latvijas simboliku, koka mēbe-
les, rotaļlietas, no Latvijas ogām un augļiem ražotus 
vīnus un mērces, medu, garšvielas, konservējumus, 
saldējuma kokteiļus, pumperniķeļus, sklandraušus 
un citus gardumus. Mazākajiem pasākuma apmek-
lētājiem būs pieejams bērnu rotaļu stūrītis.

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

