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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS ceļ trauksmi par kritisko situāciju ar
pašvaldību aizņēmumiem

Situācija ar pašvaldību aizņēmumiem kļuvusi kritiska: nav pieejami kredītresursi pat Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Ar lūgumu rast šai situācijai risinājumu Latvijas
Pašvaldību savienība (LPS) ir vērsusies pie Ministru
prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa un finanšu ministra Jāņa Reira.
Jautājums par pašvaldību iespējām aizņemties finanšu resursus investīciju projektu realizēšanai
aktualizēts jau ilgāku laiku, arī LPS 30. kongresā
17. maijā, pieņemot rezolūciju “Par pašvaldību finanšu stabilitāti”. Rezolūcijā LPS aicina Saeimu un
valdību nodrošināt pašvaldībām ilgtspējīgas attīstības vajadzībām atbilstošus aizņēmumu resursus
gan ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai, gan pašvaldību
investīciju projektu realizēšanai, tajā skaitā izglītības
un sociālās infrastruktūras, pašvaldību ielu un ceļu

infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras projektiem.
Nepietiekamu kredītresursu dēļ rindā uz aizņēmumu Valsts kasē šobrīd gaida jau 61 projekts ar ES
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu (to īstenošanai pašvaldību pieprasīto
aizņēmumu kopsumma ir 36,6 milj. eiro), kā arī 94
citi investīciju projekti, kuru realizācijai nepieciešamo aizņēmumu kopsumma ir 36,2 milj. eiro.
Finansējums vajadzīgs nekavējoties, jo aizņēmumu
rindā ir projekti, kuros būvniecības darbus iespējams veikt tikai aktīvajā sezonā (piemēram, ielu un
ceļu rekonstrukcija un pārbūve), vai projekti, kurus
lietderīgi īstenot tieši vasaras sezonā (piemēram,
izglītības iestāžu ēku remontdarbi).
“Šajā situācijā steidzami būtu jānodrošina pašvaldībām aizņemšanās iespējas vismaz visu ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 2018. gadā uzsākto investīciju projektu pabeigšanai, kas būtu saimnieciska
rīcība,” uzsver LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

VARAM arī Saeimas komisijai nesniedz
skaidras atbildes par ATR

– konsultāciju grafiks, kurā norādītas pašvaldības
un konkrēti datumi, kad plānots organizēt konsultācijas ar iedzīvotājiem un pašvaldību vadību.

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas
sēdē 22. maijā uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ziņojumu par
administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Ministrijai
bija lūgts ziņot par ekonomisko pamatojumu un plānoto finansējumu reformas īstenošanai, ietverot visu
pašvaldību izvērtējumu, kā arī uzdoti citi jautājumi.

No visiem jautājumiem ministrijas pārstāvji sniedza
izklāstu tikai par pirmo, piebilstot, ka šā gada valsts
budžetā reformas vajadzībām ieplānoti 500 tūkstoši eiro. Par nākamajām izmaksām tikšot spriests,
veidojot nākamo gadu budžetus.
“Ir apsveicama Saeimas komisijas vēlme uzzināt
atbildes uz tik daudziem būtiskiem jautājumiem.
Latvijas Pašvaldību savienība šīs atbildes gaida jau
vairākus mēnešus, taču arī šajā Saeimas komisijas
sēdē tās neizskanēja. Līdz ar to pastāv bažas, cik
kvalitatīvas būs ministrijas konsultācijas ar pašvaldībām, kas sāksies jau šonedēļ,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

No ministrijas tika gaidīts izklāsts šādos sešos jautājumos:
– īss vēsturisks apskats par teritoriālo reformu līdz
šim brīdim (mērķis, izmaksas, secinājumi);
– ekonomiskais pamatojums reformas īstenošanai
šābrīža situācijā, ietverot visu pašvaldību izvērtējumu;

Ministrija izteica gatavību uz minētajiem jautājumiem vēlreiz atbildēt līdz 15. jūlijam, tomēr Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti tam nepiekrita un aicināja VARAM uz komisijas
sēdi jau pēc mēneša.

– plāns un laika grafiks (pa mēnešiem) pilnīgai reformas īstenošanai;
– reformas īstenošanas uzraudzības un kontroles
mehānismi (izmaksas, atbildīgās struktūrvienības,
kapacitāte);

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

– kopējā plānotā summa reformas realizēšanai un
pabeigšanai 2020. gadā, finansējuma avoti;
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Videokonference par pakalpojumu vides
pilnveidi

par pakalpojumu vides pilnveidi.
Sarunas gaitā VARAM iepazīstināja ar nākotnes
principiem un virzieniem publisko pakalpojumu
un to vides pilnveidei, kam sekoja diskusija par būtiskākajām vajadzībām, problēmām un iespējām.
Tiešraide bija noderīga gan tiem speciālistiem,
kas pašvaldībā ir atbildīgi vai pārzina pakalpojumu
struktūru, uzbūvi vai tā saucamos biznesa procesus, gan tiem, kas plāno un pēta, kā optimizēt un/
vai izvērtēt elektronizācijas iespējas.
Tiešraides videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” jeb šeit.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks
informācijas tehnoloģiju jautājumos

21. maijā LPS sadarbībā ar VARAM rīkoja videokonferenci, aicinot pašvaldības uz tiešraides sarunu

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

2. Par iespējamajiem grozījumiem Enerģētikas likumā un pieprasījumu ES fondu nākamajam periodam – informēs LPS padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis.
Dalību komitejas sēdē apstiprinājis arī satiksmes
ministrs Tālis Linkaits.

29. maijā plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1,
4. stāva zālē) notiks LPS Tautsaimniecības komitejas sēde, kas tiks translēta tiešraidē.

Sēdi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Darba kārtība:
1. Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta
koncepciju 2021.–2030. gadam – informēs Autotransporta direkcijas Valdes loceklis Kristiāns Godiņš; uzaicināti Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta pārstāvji.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
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Līdz 29. maijam var pieteikties diskusijai
par dzimumu līdztiesību

tores. Par sievietes lomu sociālajā uzņēmējdarbībā
no savas pieredzes perspektīvas stāstīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izpilddirektore
Madara Ūlande.

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi PLATFORMA projektā “Strādājot
kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnerval
stīs” organizē diskusiju “Dzimumu līdztiesība: ceļš
uz ekonomisko attīstību un iekļaujošu sabiedrību”, kas notiks 5. jūnijā Salacgrīvā.

Lai uz dzimumu līdztiesību raudzītos no abu dzimumu aspektiem, paneļdiskusijas tēma būs: kā
abu dzimumu potenciālu izmantot līdzvērtīgi, lai
veicinātu ilgtspējīgu attīstību? Paneļdiskusijā piedalīsies Jaunpils novada domes priekšsēdētāja un
Eiropas Reģionu komitejas locekle Ligita Gintere,
Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks,
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas
vadītāja Alda Sebre, “Accenture Latvija” Cilvēkkapitāla un dažādības vadītāja Liene Atholde un uzņēmēja, Salacgrīvas kebabnīcas “Kaste” īpašniece
Agnese Kalniņa.

Diskusiju LPS organizē Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā 2019 un velta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim numur 5.
Dalībai diskusijā līdz 29. maijam var pieteikties
šeit.
Diskusijā Latvijas Platformas attīstības sadarbībai
direktore Inese Vaivare iepazīstinās ar sieviešu izglītību un ekonomisko attīstību attīstības sadarbības valstīs. Savukārt biedrības “Centrs MARTA” vadītāja Iluta Lāce uzsvērs, kāda nozīme ir kvalitatīvai
izglītībai un cīņai pret vardarbību. AS “BlueOrange
Bank” Aktīvu pārvaldīšanas direktors Pauls Miklaševičs analizēs, kāpēc sievietes ir labākas inves-

Diskusijas darba kārtību skatiet 1. pielikumā!
Diskusija notiks 5. jūnijā no plkst. 10:30 līdz 14:30
atpūtas kompleksā “Kapteiņu osta” Salacgrīvā,
Pērnavas ielā 49a.
Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste
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LPS Valdes sēde

2019. gadā;
– par aktualitātēm nodokļu jomā un plānotajām
izmaiņām vidējā termiņā;
– par plānotajām izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā
informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS Valdes sēde notiks 5. jūnijā plkst. 9:30 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

2. Dažāda informācija.
3. Sarunas ar Finanšu ministriju (no plkst. 10:30 līdz
plkst. 12:30).

Darba kārtība:
1. Par sarunām ar Finanšu ministriju:
– par
pašvaldību
aizņemšanās

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

iespējām

Videotiešraide par ĢIS skolu programmu
un datorikas mācību metodisko
nodrošinājumu

un iniciatīvas, kā arī dažādos citos veidos vizualizēt,
analizēt un prezentēt telpisko informāciju.
Tiešraidē uzzināsit par programmatūras izmantošanas iespējām, apmācībām un gatavajiem mācību
materiāliem latviešu valodā, kā arī dzirdēsit pieredzes stāstu no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas.
Informācija par ESRI Eiropas ĢIS skolu programmu
pieejama 2. pielikumā, vietnē ĢIS IZGLĪTĪBAS IE
STĀDĒM un SIA “Envirotech” vietnē.

6. jūnijā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1,
4. stāva zālē) Latvijas Pašvaldību savienība rīko videotiešraidi par šādām tēmām:

Datorikas mācību metodiskais nodrošinājums

1. ESRI Eiropas ģeogrāfijas informācijas sistēmas
(ĢIS) skolu programma vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, “Envirotech” pārstāve Zane Prūse
un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja
Jana France.

No 2020. gada 1. septembra mūsu valsts izglītības
sistēmā plānotas vairākas pārmaiņu. Par to liecina
2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumi nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, kā arī sabiedrības apspriešanai nodotais MK
noteikumu projekts “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās
izglītības programmu paraugiem”.

2. Datorikas mācību metodiskais nodrošinājums,
Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas Valdes
priekšsēdētājs Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Viesturs Vēzis un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas datorikas un matemātikas skolotāja Ilona Bloka.

Pamatizglītības pakāpē paredzēts realizēt jaunu
mācību priekšmetu “datorika”, kura aprobācija tika
uzsākta jau 2015. gada 1. septembrī un kurš iziet
pilnu trīs gadu aprobācijas ciklu no 1. līdz 9. klasei
150 dažāda tipa Latvijas skolās. Pateicoties privātā un publiskā sektora partnerības līgumam starp
Valsts izglītības satura centru un IT izglītības fondu
Start(it), izveidoti gan pieci mācību programmu paraugi, gan pilns mācību metodiskais nodrošinājums
katrai mācību stundai no 1. līdz 9. klasei (kopā –
524 stundām), kā arī veikta to aprobācija. Izstrādātais mācību metodiskais nodrošinājums bez

ESRI Eiropas ĢIS skolu programma vispārizglītojošajām izglītības iestādēm
Viens no rīkiem, ar ko uzlabot skolēnu digitālās prasmes, ir iespēja skolām izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas jeb ĢIS. Pamata un vidējās izglītības iestādes Latvijā var mācību procesā bez maksas
izmantot profesionālu ĢIS programmatūru – ArcGIS
Online. Ar to iespējams veidot interaktīvas kartes
un lietotnes, kartes stāstus, elektroniskas anketas
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maksas ir pieejams ikvienam skolotājam un skolēnam, reģistrējoties tīmekļa vietnē https://datorika.
startit.lv, un to turpina izmantot ne tikai aprobācijā
iesaistītās, bet vēl vismaz 150 citas skolas.

hīvs jeb šeit.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Videotiešraide paredzēta ģeogrāfijas, dabaszinību
un informātikas skolotājiem, skolu direktoriem un
citiem interesentiem, un tā būs skatāma tiešraidē
LPS vietnē www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoar-

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,
Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālistu seminārs Saldus novadā

nu seminārā, kurā tiks sniegta praktiska, jaunākajās
tendencēs balstīta un pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu ikdienas profesionālajā darbībā noderīga informācija par mūsdienu novitātēm iekšējā
un ārējā komunikācijā.
Seminārs notiks 6. un 7. jūnijā Saldus novada Šķēdes pagastā, atpūtas kompleksā “Juku dzirnavas”.
Plašāka informācija šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība aicina pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistus piedalīties divu die-

EIROPĀ UN PASAULĒ
Makroreģionālās stratēģijas un maģiskais
trijstūris

nāksmē “Ceļā uz labāku ekonomisko konverģenci
un konkurētspēju ES makroreģionos” Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā loceklis, Rīgas
domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs, atzinuma
“Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija
Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru
veicināšanai” sagatavotājs Dainis Turlais, uzsvēra
vajadzību iesaistīt pašvaldības, lai veicinātu sekmīgāku makroreģionālo stratēģiju attīstību.
Pozitīvi vērtējams, ka līdzīga nostāja pausta arī
21. maijā Briselē (Beļģijā) pieņemtajos Padomes
secinājumos par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu. Tajos Eiropas Savienības Padome atzīst par
nepieciešamu palielināt ieinteresēto personu un

21. maijā Bukarestē (Rumānijā) notikušajā Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rīkotajā sa6

partneru iesaistīšanos, apņemšanos un atbildību
vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī aicina iesaistītās valstis pastiprināt atbildību un nodrošināt pienācīgu politisko atbalstu valsts līmenī, vienlaikus
veicinot vietējo un reģionālo ieinteresēto personu
iesaisti.

gumus, un pašvaldības, kas pilda savienojošo lomu
un nodrošina vajadzīgo infrastruktūru, – ir jaunā
veiksmes formula, kuru izmantojot mēs varam radīt vajadzīgos apstākļus sadarbības un pārrobežu
klasteru attīstībai.”
Atzinumu “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināšanai” plānots pieņemt
26. jūnija Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā.

Runājot par makroreģionu darbības ietekmi uz
starptautisku klasteru veicināšanu, Dainis Turlais
uzrunā sanāksmes dalībniekiem sadarbību starp
pašvaldībām, uzņēmējiem un akadēmiskajām aprindām nosauca par maģisko trijstūri: “Makroreģionu līmenī maģiskais trijstūris – akadēmiskās
aprindas, uzņēmēji, kuri izmanto zinātnes sasnie-

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS
domnieces Kristīnes Kinčas komentārs par Valsts
kontroles tiesībām piedzīt zaudējumus (šeit).
• 22. maijā LETA: “Deputāti apspriedīs administratīvi teritoriālajai reformai paredzēto finansējumu”.
• 23. maijā LETA: “LPS: VARAM arī Saeimas komisijai nesniedz skaidras atbildes par administratīvi teritoriālo reformu”.
• 23. maijā LETA: “Nevalstiskās organizācijas parakstīs memorandu par paplašinātu depozīta
sistēmu Latvijas iedzīvotājiem”.

• 20. maijā “Latvijas Avīze”: “Kad labas sadarbības
atslēga pazaudēta” – par LPS 30. kongresu (šeit).

• 23. maijā LETA: “Daugavpilī notiks reģionālajai
reformai veltīta konference”.

• 20. maijā “Diena”: “Lūgs pārstrādāt reformas
plānu”.

• 23. maijā Latvijas Radio – LPS padomnieces
Dainas Dzilnas telefonintervija par zaļajiem iepirkumiem (šeit).

• 20. maijā LTV “Aizliegtais paņēmiens” – LPS padomnieka Aino Salmiņa dalība “Operācijā “Ceļš
uz centru”” (šeit).

• 24. maijā LETA: “LPS: situācija ar pašvaldību aizņēmumiem kļuvusi kritiska, nepietiek naudas
145 projektu īstenošanai”.

• 21. maijā LETA: “Saeimas komisija otrajā lasījumā atbalsta likumprojektu par Valsts kontroles
tiesībām piedzīt zaudējumus”.

• 24. maijā LETA: “LPS: situācija ar pašvaldību aizņēmumiem kļuvusi kritiska, nav pieejami kredītresursi pat ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai”.

• 21. maijā LETA: “Liepājā norisināsies konference
“Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi””.
• 21. maijā LETA: “Liepājā notiks reģionālajai reformai veltīta konference”.

• 24. maijā LETA: “Liepājas Universitātē norisināsies konference “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi””.

• 21. maijā LTV raidījums “Pēcpusdiena” – LPS pa7

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

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

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, 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 kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

1. VSS-363 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš Vārpiņas–Villes–Aurova”
Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada
pašvaldības īpašumā”
2. VSS-364 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamo īpašumu pārdošanu”
3. VSS-390 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu
pārdošanu”
4. VSS-388 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Dubultu
prospektā 42, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu”
5. VSS-394 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo
īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”
6. VSS-399 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta noteikumos nr. 496 “Remigrācijas atbalsta
pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība””
7. VSS-389 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu
pārdošanu”

21.05.2019. 02.05.2019.

Jā

21.05.2019. 02.05.2019.

Jā

23.05.2019. 09.05.2019.

Jā

24.05.2019. 09.05.2019.

Jā

24.05.2019. 09.05.2019.

Jā

24.05.2019. 09.05.2019.

Jā

24.05.2019. 09.05.2019.

Jā

Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
23. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

VSS-459 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477
“Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība””

VSS-450 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu
likumā”
VSS-445 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”
VSS-446 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai”

VSS-460 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 447
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs””

VSS-447 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

VSS-454 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību
piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā”

VSS-448 – Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību
aizsardzības likumā”

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie
projekti atrodami Ministru kabineta interneta vietnē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

VSS-458 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi””

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Sākusies piekrastes apsaimniekošanas
projekta 2019. gada sezona

tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību –, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.
Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija veiks
savā apakšprojektā paredzētās darbības, kas ietver gan atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto
atkritumu savākšanu un utilizēšanu, gan pludmaļu
uzturēšanu un uzlabošanu intensīvi apmeklētajās
vietās, no jūras izskaloto mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) savākšanu, tualešu kopšanu, peldvietu
labiekārtošanu un pludmales pieejamības uzlabošanu – koka laipu ierīkošanu, jaunu pārģērbšanās
kabīņu uzstādīšanu, tualešu atjaunošanu un jaunu
izvietošanu, solu un atkritumu urnu uzstādīšanu,
informatīvo zīmju izvietošanu un citus pludmales
labiekārtošanas darbus.

LPS kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes
pašvaldībām vai to institūcijām uzsākusi nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu (reģ. nr. 1-08/31/2019). Projekts tiek realizēts
Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta
apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no
2019. gada 1. maija līdz 1. novembrim.

Projekta īstenošanas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks radīti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē,
būs pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes
pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro

Projekta mērķis ir apsaimniekot jūras piekrastes
joslu, nodrošinot labu vides kvalitāti gan iedzīvotājiem, gan atpūtniekiem un tūristiem – kvalitatīvu,
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prasību nodrošinājumu, būs pieaugusi atpūtnieku
informētība un veicināta bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanās.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece
attīstības un plānošanas jautājumos

Konferenču cikls “Latvijas teritoriju
attīstības izaicinājumi”

Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nozares
ministrijām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību
speciālisti, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.
Konferenču uzdevumi:
– nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;
– VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;
– priekšlikumu definēšana par nepieciešamajiem
risinājumiem, lai izveidotu ekonomiski attīstīties
spējīgas teritorijas un risinātu Latvijas lielākās
problēmas – teritoriju nevienlīdzību un cilvēku
skaita samazināšanos.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvijas
Pašvaldību savienība sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām maijā un
jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu “Latvijas
teritoriju attīstības izaicinājumi”.

20., 24. un 27. maijā konferences jau notikušas
Ventspilī (specifiskā tēma: veselības pakalpojumu
tīkls, veselības jomas izaicinājumi reģionā), Liepājā
(specifiskā tēma: izglītība; ko gaidām no izglītības
sistēmas, un kādas tajā ir būtiskākās problēmas,
kas kavē teritoriju attīstību) un Daugavpilī (specifiskā tēma: iekšējā un ārējā drošība, teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības aspekta).

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu,
vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes
veicināšanai. Konferencēs tiks apspriestas iespējas
sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu
attīstību. LLPA un LPS uzskata, ka Latvijā ir jārod
efektīvi risinājumi, kā apturēt iedzīvotāju skaita
samazināšanos valstī un izlīdzināt reģionu nevienlīdzību, kā arī atpalicību no Eiropas Savienības vidējā
attīstības līmeņa.

Konferences notiks:
31. maijā Rēzeknē, specifiskā tēma: mobilitāte,
transporta tīkla trūkumi un uzdevumi no reģiona
skatpunkta;
3. jūnijā Valmierā, specifiskā tēma: pašvaldību finanšu resursi, kādi ir uzdevumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību
iespējas attīstīt ekonomisko darbību teritorijā;

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības uzdevumiem, katrā reģionā
detalizētāk apskatīs vienu no prioritārajām jomām
reģionu attīstības veicināšanai. Konferencēs piedalīties aicināti pilsētu un novadu domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas

7. jūnijā Jelgavā, specifiskā tēma: zemes resurss kā
teritoriju attīstības faktors;
10. jūnijā Rīgā – noslēguma konference.
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Starptautiska konference par kūdrāju
apsaimniekošanu

piedalīsies gan vietējie, gan starptautiskie eksperti.
Konferences galvenās tēmas:
– dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisiju faktoru izstrāde;
– kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ieteikumi ilgtspējīgai apsaimniekošanai;
– ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas
plānošanā.
Projekta “LIFE REstore. Degradēto purvu atbildīga
apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” mērķis ir izstrādāt degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimatiskos aspektus.
Pirmoreiz Latvijā veikti SEG emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos un izstrādāti nacionālie SEG
emisiju faktori, kā arī veikta degradēto kūdrāju inventarizācija un sagatavots degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis.
Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.

13. un 14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Rīgā, Jelgavas ielā 1)
norisināsies Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā
projekta “LIFE REstore” starptautiskā noslēguma
konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.
Dalībai konferencē var reģistrēties līdz 30. maijam,
aizpildot pieteikumu šeit.

Konferences programmu var lejuplādēt ŠEIT.

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi
klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Tā kā
Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir
jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un
klimatiskās ietekmes samazināšanu. Konferencē

Konferences moderators: Ansis Bogustovs.

Aicinājums izvirzīt dalībniekus konkursa
“Sējējs 2019” nominācijā “Gada
veiksmīgākā kopdarbība”

Ņemot vērā kooperācijas pieaugošo lomu lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanā, pašvaldības aicinātas līdz 31. maijam pieteikt kandidātus Zemkopības ministrijas (ZM) organizētā konkursa “Sējējs 2019” nominācijai “Gada veiksmīgākā
kopdarbība”.

Darba valoda: latviešu un angļu valoda ar sinhrono
tulkojumu.
Vairāk informācijas atradīsit 3. pielikumā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”
var būt juridiskas personas, starp kurām ir noslēgts kopdarbības līgums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai biedrība,
kura, īstenojot kopdarbību:
– vismaz vienu kalendāro gadu darbojas biedru vai
partneru kopīgo ekonomisko un citu interešu realizācijai;
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– ir sekmējusi biedru vai partneru saimniecisko
darbību;

Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursa nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”,
līdz 31. maijam Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra birojā vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz
pieteikums, kas iepriekš jāsaskaņo ar jūsu izvirzīto
konkursa dalībnieku. Sīkāka informācija par konkursu pieejama vietnē www.sejejs.lv.

– ir sekmējusi kopīgo investīciju izmantošanu starp
biedriem vai partneriem, tādējādi efektivizējot
publiskā vai privātā finansējuma ieguldījumu.
Nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” komisija vērtēs kopdarbībā ieviestos pakalpojumus,
izmantotās inovatīvās ražošanas un pakalpojumu
sniegšanas tehnoloģijas, neto apgrozījuma pieaugumu, realizētos projektus u.c.

Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām informācija pieejama šeit.

Vēl var pieteikties zivsaimniecības balvai
“Lielais loms 2019”

niekošanas popularizēšanā”.
Pieteikumus var iesniegt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultāciju birojos, LAD
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (Rīgā,
Republikas laukumā 2) līdz 31. maijam.
Tāpat arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā
“Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, ko piešķir personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ar zivsaimniecības nozari
saistītās nevalstiskās organizācijas, zinātniskās
institūcijas un pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus balvai nominācijā “Par mūža ieguldījumu
zivsaimniecībā”, pieteikums līdz 31. maijam jāiesniedz ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā
(Rīgā, Republikas laukumā 2, 2302. telpā; tālrunis: 67878705), e-pasta adrese: kaspars.funts@
zm.gov.lv).

ZM aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus gada balvai zivsaimniecībā
“Lielais loms 2019”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai paši zivsaimniecības nozares
uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un pašvaldības.
Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2019” tiks
vērtēti šādas nominācijās:

Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas komisija
noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu “Lielais
loms 2019”, ZM diplomu un naudas balvu. Vērtēšanas komisija var lemt arī par veicināšanas balvu
saņēmējiem. Plānots, ka laureātu godināšanas pasākums notiks 2019. gada nogalē.

– “Gada uzņēmums jūras zvejniecībā”,
– “Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo
ūdeņu zvejniecībā”,
– “Gada uzņēmums akvakultūrā”,

Iepazīties ar gada balvas zivsaimniecībā “Lielais
loms 2019” nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un iesniedzamo informāciju var
tīmekļvietnē www.lielaisloms.lv.

– “Gada uzņēmums zivju apstrādē”,
– “Jauns un daudzsološs nozarē”,
– “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaim-
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Seminārs par zaļo projektu prezentēšanas
iespējām izstādē “Green Expo Riga 2019”

ar izglītojošām metodēm vai praktiskiem un atraktīviem risinājumiem ilgtspējīgas sabiedrības izaug
smei;
• ja jums ir prezentējams zaļās izglītības projekts
vai ar to saistītas darbības;
• ja jums ir ko teikt plašai auditorijai vērienīgā trīs
dienu pasākumā lielā hallē kopā ar citiem līdzīgi
domājošiem.
Kā to izdarīt? Piedalieties seminārā un uzziniet!

Zaļi domājošo biedrību, neformālo apvienību un
iestāžu pārstāvji aicināti piedalīties bezmaksas seminārā par zaļās ekonomikas un dzīvesveida popularizēšanas iespējām izstādē-festivālā “Green Expo
Riga 2019”, kas notiks no 27. līdz 29. septembrim
Ķīpsalā.

Publisks bezmaksas seminārs notiks 31. maijā Eiropas Savienības mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28).
Pulcēšanās 2. stāva zālē no plkst. 11.
Piesakieties e-pastā greenexporiga@bt1.lv, norādot organizāciju un dalībnieku vārdus un uzvārdus.

Jums ir iespēja bez maksas ar stendu piedalīties
izstādē:
• ja esat “zaļi” un spējat to saistoši parādīt citiem

Priecāsimies, ja par šo informēsiet arī Facebook
draugus un padalīsieties ar pasākumu šeit.

Apmācības par ESPON datubāžu portālu

cību pasākums mērķēts uz vietējās politikas veidotājiem un datu žurnālistiem. Dalība ir bez maksas.
Reģistrēties var šeit.
Apmācības notiks no plkst. 10 līdz 15 (ar pusdienu
pauzi), darba valoda – angļu.

Eiropas telpiskās attīstības novērošanas tīmeklis
(ESPON) 5. jūnijā Baltijas Datoru akadēmijā Rīgā
organizē apmācības par ESPON datubāžu portālu
(Training on the ESPON Database Portal – Open
territorial data).

ESPON izveidojis atvērto datu portālu, kas ļauj lietotājiem novērot un analizēt sociālās, ekonomiskās
un vides izmaiņas vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. Datubāze iekļauj vairāk nekā 700 indikatorus, kas sagrupēti 12 tematiskās kategorijās,
lietotāja saskarne ir viegli pārskatāma un lietotājiem draudzīga, ļauj vizualizēt informāciju ar grafiku un karšu palīdzību.

ESPON starptautiskās informatīvās kampaņas apmā-

Vairāk informācijas 4. pielikumā.

Lauku kopienu parlaments Jelgavas
novada Zaļeniekos

notiks Jelgavas novada Zaļeniekos. Reģistrēšanās
šeit.

Aicinām izmantot vēl pēdējo iespēju pieteikties
Lauku kopienu parlamentam, kas 6. un 7. jūnijā

Lauku parlamentā vienkopus pulcēsies pārmaiņu veidotāji un lauku dzīves un telpas attīstības
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entuziasti, lai divu dienu garumā diskutētu par
mūsdienīgiem laukiem, piemēram, mājokļiem,
jaunienācējiem laukos, darbavietām, ilgtspēju u.c.
Kopienu parlaments ir lauku attīstībā iesaistīto pušu
tikšanās epicentrs, kas norisinās katru otro gadu, un
šāgada vadmotīvs ir jaunās lauku paradigmas.

Ja netiekat paši, padodiet ziņu saviem pašvaldības
kolēģiem! Pasākumā būs darba grupas par uzņēmējdarbības atbalstu, mājokļiem, darbavietām,
jaunienācējiem laukos u.c.

NVA organizē un finansē darba devējiem
vajadzīgo speciālistu apmācību

izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo
bezdarbnieku atlases NVA ar darba devēju slēdz līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības,
atbildība un līguma izpildes kārtība.

Darba programma 5. pielikumā.

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves
laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas savā
uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai.
Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas darba devējam bezdarbnieks jāpieņem darbā un attiecīgajā
profesijā jānodarbina ne mazāk kā sešus mēnešus.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pēc darba
devēju pieprasījuma sagatavo uzņēmumiem nepieciešamos speciālistus, organizējot un finansējot
bezdarbnieku apmācību jebkurā licencētā profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai
neformālās izglītības programmā.

Lai uzsāktu nepieciešamo speciālistu apmācību,
darba devējam jāpiesakās tuvākajā NVA filiālē dalībai pasākumā “Bezdarbnieku apmācība pēc darba
devēja pieprasījuma”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. Detalizēta informācija par šo pasākumu, kā arī
darba devēja pieprasījums, līguma veidlapa un citi
saistoši dokumenti pieejami NVA vietnē un jebkurā
NVA filiālē visā Latvijā.

Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca
tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek
izsludināta apmācību īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai.
Ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru
apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

NVA darba devējiem piedāvā arī iespēju iesaistīties
iecerē “Apmācība pie darba devēja”: tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus;
darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju. Praktiskā apmācība

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms
apmācību sākuma darba devējs piedalās atlasē un
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ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas
atbilst pirmajam, otrajam vai trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Sīkāka informācija par

šo pasākumu, tā nosacījumiem un līdzfinansējumu
izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Aicinājums izglītības iestādēs runāt par
drošību uz ūdens

diem noslīkšana ir otrs biežākais nāves cēlonis no
nelaimes gadījumiem. Arī Latvijā nelaimes gadījumi uz ūdens ir ļoti izplatīti, tomēr, preventīvi darbojoties, lielāko daļu šādu nelaimes gadījumu var
novērst, un tieši tāpēc LPF aicina visas izglītības
iestādes iesaistīties šajā projektā un izglītot savus
audzēkņus par drošu atpūtu uz ūdens.
LPF aicina ikvienu izglītības iestādi ieplānot katrai
klasei vienu mācību stundu, kurā iepazīstināt ar
būtisku un noderīgu informāciju par:
– drošu un patīkamu atpūtu ūdens tuvumā vai peldoties;

Latvijas Pašvaldību savienība aicina pašvaldības
atbalstīt Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) iniciatīvu un pirms vasaras brīvdienām informēt savu
izglītības iestāžu audzēkņus par drošību uz ūdens,
izmantojot LPF piedāvātos mācību materiālus un
informāciju par drošību uz ūdens.

– bīstamiem apkārtējās vides faktoriem, kas jāņem
vērā peldoties;

LPF sadarbībā ar Elektrum olimpisko centru mudina vispārizglītojošās skolas piedalīties informatīvi
izglītojošā kampaņā par cilvēkdrošību uz ūdens
vasaras sezonā, prezentējot kampaņā sagatavotos
informatīvos materiālus skolēniem visā Latvijā.

Kampaņas laikā sagatavoti divi videomateriāli, kurus var atrast internetā:

– rīcības mehānismu dažādās bīstamās situācijās;
– citiem būtiskiem aspektiem, kas saistīti ar atpūtu
un atrašanos ūdens tuvumā vai ūdenī.

1. sērija – šeit;
2. sērija – šeit.
Mācību materiāls skolām un skolēniem – šeit.

Statistika liecina, ka pasaulē katru dienu noslīkst
desmit cilvēku, no kuriem divi ir bērni, kas jaunāki
par 14 gadiem. Bērniem vecumā no 1 līdz 14 ga-

Jautājumiem lūgums sazināties, rakstot e-pasta adresi info@swimming.lv.

Ekofestivāls “Tuvāk DABAI” Jasmuižas
parkā

justies tuvāk dabai. Festivāla apmeklētājiem ieteicams ierasties ar teltīm un nakšņot telšu pilsētiņā.

31. maijā un 1. jūnijā Jasmuižas parkā (Preiļu novada Aizkalnē) pirmo reizi norisināsies ekofestivāls
“Tuvāk DABAI”, kas aicina ikvienu videi draudzīga
dzīvesveida atbalstītāju, ģimenes ar bērniem, jauniešus un seniorus piebiedroties un, radoši darbojoties un iesaistoties daudzveidīgās nodarbēs, sa-

Pasākumu rīko Preiļu novada pašvaldība projektā
“Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL), ko līdzfinansē INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.
Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē
un Aukštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens
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objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tā palielinot apmeklētāju
skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos.
Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums

525 464,95 eiro, un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tai skaitā Preiļu novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.
Sīkāka informācija: www.latlit.eu un www.preili.lv.
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Gaujas svētki Ādažos

Tāpat svētku viesiem būs iespēja iegūt jaunas un
garšīgas zināšanas Grila skolā, kārtīgi izdejoties
zumbas ritmu pavadībā un izdziedāties dziesmu
duelī kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari, Marhilu un
Normundu Jakušonoku. Pati jaunākā paaudze varēs baudīt aizraujošas atrakcijas bērnu pilsētiņā, kā
arī apciemot poniju Guzvelu, ko zoodārzam “Dzīvo sapņu dārzs” dāvājusi Kanādas Bruņoto spēku
Paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā. Svētkos uzstāsies “Bermudu divstūris”, Kriss Noa (Chris
Noah), Ralfs Eilands, Kristīne Prauliņa, “Very cool
people”, deju ansamblis “Daiļrade”, Latvijas Nacionālās operas solisti Baiba Renerte un Juris Jope
īpašā performancē “Ziedu duets” un grupa “Bad
Habits”.

1. jūnijā Ādažos notiks Gaujas svētki, kuros būs
skatāms unikāls gaismas strūklaku un vēsturisku videoprojekciju šovs virs Vējupes, kabrioletu parāde,
ekstrēmais motošovs, NBS militārās bruņutehnikas
izstāde un mazo bundzinieku samits. Svētku laikā
tiks prezentēta īpašā “Ā-dažu pica”, kuras lielisko recepti veidojis kulinārijas blogeris Pipars kopā ar nepārspējamajiem “Picas Lulū” picu meistariem. Jaunās “Ā-dažu” picas recepte tiks atklāta svētku laikā.

Ādažos svinēs arī “Mikrofona” aptaujas 50 gadu
jubileju kopā ar komponistiem Mārtiņu Braunu
un Jāni Lūsēnu un mūziķiem Ievu Kerēvicu, Aiju
Vītoliņu, Andri Ābelīti, Borisu Rezņiku, Olgu Rajecku, Viktoru Lapčenoku, Žoržu Siksnu, Gunti Veitu,
Nauri Puntuli, Adrianu Kukuvasu, Jāni Paukštello,
Mārtiņu Ruski, Ievu Sutugovu, Āri Ziemeli, “Oranžo
meiteņu trio” un citiem lieliskiem māksliniekiem.

Latvijas koru un pūtēju orķestru svētki
“Mirklis Balvos”
1. jūnijā Balvu pilsētas estrādē notiks koru un pūtēju orķestru svētki “Mirklis Balvos”. Lai svētki būtu
ar augstvērtīgu skanējumu un profesionālu māk
sliniecisko sniegumu, koncertā piedalīsies 46 kori
no visas Latvijas, 16 pūtēju orķestri no Latgales,
pavadošā grupa Andra Sējāna vadībā, Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis, jauniešu folkloras kopa
“Soldanī” un Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kopa “Nebēda”, kopā pulcējot
vairāk nekā 2000 dalībnieku.
Koncertā izskanēs 16 koru dziesmas – sākot ar
“Dziesmai šodien liela diena” un “Dvēseles dziesmu” noslēgumā. Lai parādītu latgalisko identitāti
un pasākumam piešķirtu dzirkstelīti, Ilmārs Dreļs
speciāli izveidojis dejas “Tolka” horeogrāfiju (Ilonas
Rupaines un Eināra Lipska mūzika un aranžējums),
ko izdejos “Nebēda”.
Pasākumu organizē Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, to
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
17

Jau 21. reizi svētki Ventspils pludmalē par
godu Zilajam karogam

Šajos svētkos Ventspilī viesosies “Fonds 1836”, kas
ieplānojis nākamo divu dienu pārgājienā pētīt un
izzināt Ventu. Pulcēšanās un reģistrēšanās pārgājienam notiks Zilā karoga pacelšanas svētkos no
plkst. 12 līdz 14. Sīkāka informācija: www.1836.lv
un fonda Facebook kontā.

1. jūnijā plkst. 12 Ventspils pludmalē, piedaloties
Ventspils ekoskolām, jau 21. reizi svinīgi pacels Zilo
karogu, kā arī pasniegs Ventspils pilsētas domes atzinības vides jomā. Informācija par svētkiem šeit.
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Babītes novadam – 10 gadi un svētki
nedēļas garumā

ku nedēļā varēs apmeklēt koncertus, teātra izrādi,
izstādes, izzināt Babītes novada vēsturi, piedalīties
skrējienā, kā arī zaļumballē. Plašāks apraksts par
pasākumu apmeklēšanas iespējām, pieteikšanos
skrējienam, kā arī svētku nedēļas programma pieejama Babītes novada pašvaldības internetvietnē
www.babite.lv.

Par godu Babītes novada desmit gadu jubilejai, kas
aprit 2019. gada 1. jūlijā, Babītes novada pašvaldība no 1. līdz 8. jūnijam Piņķos un Spuņciemā organizē novada svētkus “Babītes novadam 10”. Svēt-

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

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
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