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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS un LBDA: labklājības ministres
izteikumi grauj uzticēšanos bāriņtiesām
un to reputāciju

cijās pieņem dažādus lēmumus. “Katra ģimene ir
unikāla, katra situācija ir unikāla, un katram bērnam ir jāatrod vispiemērotākais risinājums,” uzsver
LBDA Valdes priekšsēdētāja Aurika Zīvere. Turklāt
šādu situāciju risināšanai nav vienotas metodikas,
un tas apliecina, ka LM pakļautības iestāde – Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) – ilgstoši nav veikusi tai likumā noteikto funkciju, bāriņtiesu metodisko vadību.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija (LBDA) pauž neizpratni par labklājības ministres Ramonas Petravičas
izteikumiem 4. jūnija preses konferencē un vairākkārt citviet, jo tie grauj uzticēšanos bāriņtiesām un
ceļ neslavu visai Latvijas bērnu tiesību aizsardzības
sistēmai, kas ir pretēji Labklājības ministrijas (LM)
mērķiem un uzdevumiem.

LPS sarunās ar LM gan pērn, gan šogad vairākkārt
vērsusi uzmanību tam, ka VBTAI neveic metodisko
darbu ar bāriņtiesām. “Pašvaldības jau šobrīd aktīvi izmanto iespēju, ko paredz arī likums, un veido
apvienotās bāriņtiesas. Šāds process ir noticis gan
Limbažu, gan Cēsu pusē, savukārt lielajā Rēzeknes
novadā līdzšinējo piecu bāriņtiesu vietā kopš šāgada 1. jūnija darbojas divas bāriņtiesas, kas visas
nepieciešamās funkcijas nodrošina visā novada teritorijā,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS un LBDA norāda, ka ministre savā uzrunā skārusi ļoti šauru bāriņtiesu darbības jomu, pilnībā
neiedziļinoties bāriņtiesu darbā un tā specifikā, kā
arī bāriņtiesu funkcijās. Nav izprotami vairākkārt
izskanējušie aizrādījumi par vienpersonisku lēmumu pieņemšanu (tieši ar šiem vārdiem), jo gadījumā, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos
apstākļos, bāriņtiesa atbilstoši Bāriņtiesu likumam
ir tiesīga pieņemt vienpersonisku lēmumu, un tas
ir viens no bāriņtiesas lēmuma veidiem. Tāpat nav
izprotami vispārinātie pārmetumi par nepietiekamām iemaņām un prasmēm.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar LM ir apņēmusies
līdz decembrim izstrādāt “ceļa karti” un veidot darba grupu, kurā iesaistītie eksperti izvērtēs tiesisko
regulējumu un sniegs priekšlikumus jauna institucionālā modeļa izveidei. Bāriņtiesu darbinieku
asociācija iesaka veidot dialogu, lai saprastu, kas
sistēmā nedarbojas un kur jāveic uzlabojumi, nevis
kardināli mainīt bāriņtiesu darbību.
Vairāk lasiet šeit.

Nav arī korekti un pilnībā akceptējami labklājības
ministres izteikumi, ka bāriņtiesas vienādās situā-

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde
12. jūnijā notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde.
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Edgars Severs, direktora
vietniece Anda Mičule un eksperte Ilze Pauliņa
sēdes dalībniekus iepazīstināja ar diviem IZM izstrādātajiem noteikumu projektiem – grozījumiem
Ministru kabineta (MK) 2017. gada 29. augusta noteikumos nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”
un MK noteikumu projektu “Noteikumi par sporta
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speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.

lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” jeb šeit.
Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.

LPS Informātikas jautājumu
apakškomitejas sēde

departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja
vietnieks sistēmanalītiķis Mikus Jēkabsons, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas Valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs, Valmieras Attīstības aģentūras
uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja Baiba
Zvejniece un uzņēmuma “ZZ dats” pārstāvji Edgars
Vasiļevskis un Edgars Savčenko iepazīstināja ar atvērtajiem datiem pašvaldībās (videoieraksts šeit).

LPS Informātikas jautājumu apakškomitejas sēdē
13. jūnijā tika izskatīti divi jautājumi.
Par pirmo – Būvniecības informācijas sistēmas
(BIS) attīstības gaitu un pašvaldību identificētajām
problēmām – informēja Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina (videoieraksts pieejams šeit).

Sēdē sniegtās prezentācijas atrodamas šeit.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks
informācijas tehnoloģiju jautājumos

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Publisko pakalpojumu

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
Valde mācību braucienā Islandē
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) Valde ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija” no 10. līdz
15. jūnijam piedalījās mācību braucienā uz Islandi.
Brauciena laikā gūtās atziņas lasiet šeit.
Sniedze Sproģe un Elita Kresse,
LPS padomnieces
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu
“Vides aizsardzība” un “Reģionālā
attīstība un sadarbība” sanāksme

REstore eksperts, Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”.
11:15–11:30 – Latvijas apstākļiem piemērotie degradēto kūdrāju rekultivācijas veidi un ilgtspējīgas
izmantošanas rekomendācijas, Ingrīda Krīgere,
LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācija.
11:30–11:50 – Degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas rīks, LIFE REstore optimizācijas modelis: tā praktiskais pielietojums ar
piemēriem un interaktīvs web rīks, Elīna Konstantinova un Juris Pētersons, LIFE REstore eksperti,
“Baltijas krasti”, un Anda Zālmane, LIFE REstore
eksperte, Dabas aizsardzības pārvalde.

Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu “Vides aizsardzība” un “Reģionālā attīstība un sadarbība”
sanāksme par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju
apsaimniekošanu notiks 18. jūnijā plkst. 10 Aiz
upes pamatskolā Jelgavas novadā, Līvbērzes pa
gasta Tušķos.

11:50–12:20 – Kafijas pauze. LIFE REstore dokumentālo īsfilmu demonstrācija.

Pēc teorētiskās daļas telpās paredzēts izbraukums
uz Kaigu purvu un iepazīšanās ar degradētu kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām, kur darbību īsteno LIFE projektā “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana
Latvijā” (REstore).

12:20–13:00 – Izbraukums uz Kaigu purvu Jelgavas novadā, iepazīšanās ar LIFE REstore degradētu
kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām un
kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumu “Laflora”
(transportu nodrošinās LIFE REstore).
13:00–13:15 – Atbildīga purvkopība Latvijā, Uldis
Ameriks, SIA “Laflora”.

Darba kārtība:
9:30–10:00 – Reģistrācija.

13:15–14:00 – LIFE REstore kokaugu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums, Dagnija Lazdiņa, LIFE REstore eksperte, LVMI “Silava”.

10:00–10:10 – Sanāksmes atklāšana, Aizupes pamatskolas vadība.

14:00–14:30 – Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu demonstrācija, Ainārs Lupiķis, LIFE REstore
eksperts, LVMI “Silava”.

10:10–10:25 – LIFE REstore: projekta ietvars un rezultāti. Dokumentālā īsfilma par projekta aktivitātēm, Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas
aizsardzības pārvalde.

14:30–15:00 – LIFE REstore krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums, Juris
Pētersons, LIFE REstore eksperts, “Baltijas krasti”.

10:25–10:40 – Degradēto kūdrāju inventarizācija
Latvijā: kopsavilkums un rezultāti, Juris Pētersons,
LIFE REstore eksperts, “Baltijas krasti”.

15:00–15:40 – Atgriešanās Aizupes pamatskolā.

10:40–10:55 – Publiski pieejamā degradēto kūdrāju datubāze, tās pielietojums un iegūstamie rezultāti, Ieva Bukovska, LIFE REstore koordinatore, Dabas aizsardzības pārvalde.

Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE
programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda
administrācijas finansiālu atbalstu projektā “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14
CCM/LV/001103).

10:55–11:15 – Apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz
klimatu. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu rezultāti Latvijā, nacionālo SEG emisiju faktoru
izstrāde. No klimata aspekta efektīvākie degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi, Andis Lazdiņš, LIFE

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

kvalitātes paaugstināšanā Latvijā un to ilgtspējīgu
attīstību, 20. jūnijā plkst. 10 LPS organizē Izglītības
un kultūras komitejas sēdi, kas notiks LPS mītnē
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē). Sēdē tiks
apspriests IZM izstrādātais MK noteikumu projekts
“Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts
valsts ģimnāzijas statuss”.

Noslēdzies 2018./2019. mācību gads, rit eksāmenu
laiks, tuvojas izlaidumi, un priekšā saulainā vasara.
Paldies pedagogiem un pašvaldībām par ieguldīto
darbu izglītības kvalitātes nodrošināšanā!

Komitejas sēde būs slēgta, videotiešraide netiks
nodrošināta.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Lai nodrošinātu valsts ģimnāziju lomu izglītības

LPS Vides jautājumu sadarbības tīkla
seminārs

11:10 – Došanās uz Saulkrastu novada domi.
11:30 – Priekšlasījumi un diskusijas:
1. Kā veidot meža parku: no idejas līdz reģistrēšanai Meža kadastrā. Meža īpašnieku (pašvaldības
un privāto) iespējas un zaudējumi, normatīvais
regulējums, Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītājas
vietniece Lāsma Āboliņa un Valsts meža dienesta
pārstāvis.

20. jūnijā plkst. 10 Saulkrastos notiks seminārs
pašvaldību speciālistiem par meža parku veidošanu un gudru apsaimniekošanu.

2. Saulkrastu vēstījums par Meža parka vērtībām
un domes plāni, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis par Saulkrastu Meža parka plānojumu un teritorijas attīstību un Saulkrastu
kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša-Kreituse par
Meža parkā notikušajiem un plānotajiem pasākumiem.

Dienas gaita:
Tikšanās vieta – Saulkrastu stacijas mežs, Saulkrastu Meža parks.
Jaunizbūvētā Pirmā iela, kas pārdēvēta par Neibādes ielu, no Saulkrastu stacijas cauri priežu mežam
ved uz pilsētas pludmali un līdz krustojumam ar
Svētku ielu ir paredzēta gan autotransportam, gan
gājējiem, bet aiz krustojuma – tikai gājēju kustībai
Saulkrastu pilsētas pasākumu laikā un autotransporta vienvirziena kustībai ikdienā. Jaunizbūvētā
ielu krustojuma un vienvirziena ielas posmam piegulošās teritorijas pieder Saulkrastu novada pašvaldībai.

3. Nosacījumi un iespējas kāpu mežā (dabīgās vides atjaunošana, saglabāšana, mazā infrastruktūra – regulēta pārvietošanās, soliņi, informatīvās
zīmes, stendi, atkritumu urnas, vingrošanas elementi, mākslas priekšmeti u.tml.), Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas
direktors Andris Širovs.
Sandra Bērziņa un Sniedze Sproģe,
LPS padomnieces

Plkst. 10:00 – Apskate dabā, stādījumu veikšana
gājēju takas malā (LVM atbalsts), rīta kafija, tēja.
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EIROPĀ UN PASAULĒ
Latvijas pašvaldības pārstāvētas
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu
un Ķīnas pašvaldību un to asociāciju
sanāksmē

pašvaldību un pašvaldību asociāciju darba sanāksmē, kas norisinājās Daliaņas pilsētā Ķīnā. Darba
grupā CEEC valstu pārstāvji iepazīstināja ar progresu sadarbībā ar Ķīnu, kā arī pārrunāja nākamā gada
“17 + 1” pašvaldību un uzņēmēju samita darba kārtību. Samits notiks 2020. gada septembrī Šeņjanas
pilsētā.
LPS ģenerālsekretāre savā ziņojumā atzīmēja arī
veiksmīgo sadarbību, kas veidojas starp mūsu valstu pašvaldībām. Latvijas galvaspilsētai Rīgai ir veiksmīga sadarbība gan ar Ķīnas galvaspilsētu Pekinu,
gan Sudžou un Šanhaju, savukārt Daugavpils pilsētai – ar Harbinas pilsētu.
“Lai sadarbība starp Ķīnas Tautas Republiku un Latvijas Republiku būtu veiksmīga, mums ir jāstiprina
draudzība un jāveicina arī abu valstu ekonomiskā
sadarbība. Tā nodrošinās platformu kopīgu projektu izstrādei un īstenošanai un stimulēs investīcijas
un tirdzniecību starp pašvaldībām,” ir pārliecināta
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.
Vairāk par “17 + 1 iniciatīvu” lasiet šeit.
Attēlā: Latvijas vēstnieks Ķīnā Māris Selga un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Ķīnā nozares padomnieks Ingus Rozenblats
kopā ar LPS ģenerālsekretāri Mudīti Priedi un Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Jaunpils
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 12. jūnijā piedalījās piektajā Centrāleiropas un Austrum
eiropas valstu un Ķīnas (CEEC, “17 + 1 iniciatīva”)

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS MEDIJOS
* 10. jūnijā LETA: “LPS: aizņēmumu nepieejamība
pašvaldību projektiem uzskatāma par ārkārtas situāciju”.
* 11. jūnijā LETA: “Bauskas novada mērs pašvaldību aizņēmumu problēmās vaino nepareizu plānošanu valsts līmenī”.
* 11. jūnijā LETA: “Reģionālo attīstības centru apvienība informēs par izmaiņām pašvaldību aizņemšanās nosacījumos”.
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* 11. jūnijā LETA: “Reģionālo attīstības centru apvienība: aizņēmumu nepieejamība apdraud ES fondu apguvi”.

* 12. jūnijā “Latvijas Avīze”: “Petravičas izteikumi
sadusmo LPS un bāriņtiesu darbiniekus (šeit).
* 12. jūnijā LSM.lv un LTV: “Bāriņtiesas: labklājības
ministres izteikumi grauj uzticēšanos” (šeit).

* 11. jūnijā “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Novadu kartes pārzīmēšanā vairojas šķēršļi” (šeit).
* 11. jūnijā LPS padomnieces Kristīnes Kinčas dalība Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” par
pašvaldību referendumiem (šeit).

* 16. jūnijā LETA: “Vāc parakstus par iespēju pret
atlīdzību pārstrādei nodot dažādus iepakojuma veidus”.

* 12. jūnijā LETA: “Petravičas bāriņtiesām veltītie
izteikumi sadusmo LPS un bāriņtiesu darbiniekus”.

* 16. jūnijā LPS padomnieces Sanitas Šķilteres dalība LTV raidījumā “De facto” (šeit), 5. minūte.

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 deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīša Izsludināša Saska
nas datums nas datums ņojums

1. VSS-480 – Informatīvais ziņojums “Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
11.06.2019. 30.05.2019.
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās” projektu nosacījumu īstenošanai”
2. VSS-477 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 108 “Publisko elektro- 12.06.2019. 30.05.2019.
nisko iepirkumu noteikumi””
3. VSS-472 – Rīkojuma projekts “Par Limbažu novada pašvaldībai
13.06.2019. 30.05.2019.
piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”
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Jā

Jā
Jā

4. VSS-470 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma “Lidlauks
Rēzekne 1” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu
valsts īpašumā”
5. VSS-475 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2013. gada 21. maija noteikumos nr. 281 “Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem””
6. VSS-476 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra noteikumos nr. 670 “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības
saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi””
7. VSS-467 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir
valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim”
8. VSS-494 – Noteikumu projekts “Elektroniskās datu ievades sistēmas noteikumi”
9. VSS-474 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības pro
grammu paraugiem”

13.06.2019. 30.05.2019.

Jā

14.06.2019. 30.05.2019.

Jā

14.06.2019. 30.05.2019.

Jā

14.06.2019. 30.05.2019.

Jā

14.06.2019. 30.05.2019.

Jā
Nē

30.05.2019.

Pielikums

Pagājušonedēļ nosūtīts viens atzinums par normatīvo aktu projektu, ko LPS nesaskaņo:
VSS-474 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās
vidējās izglītības programmu paraugiem” (skatiet šeit).
Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
13. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām
vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli””

VSS-535 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā
īpašuma Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā,
pārdošanu”

VSS-553 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā”

VSS-536 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā
īpašuma domājamo daļu Raiņa ielā 27, Daugavpilī,
nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-543 – Informatīvais ziņojums “Par risinājumiem
Kultūras informācijas sistēmu centra projektā n.3
DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras un
atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un projektā nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/

VSS-537 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā nr. 347 “Par
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IPIA/IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2. kārta”
izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā”

VSS-559 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par
atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””

VSS-544 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos nr.
207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu
garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus
politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi””

VSS-538 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos nr.
585 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu””
VSS-556 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos nr.
888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām”

VSS-547 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 21b, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā”

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

VSS-548 – Noteikumu projekts “Pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanas valsts autoceļiem noteikumi”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Biedrības un nodibinājumi vairākās NVA
filiālēs var pieteikties bezdarbnieku
iesaistei darbā sabiedrības labā

vijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot
politiskās partijas. NVA palīdzēs nevalstiskajām
organizācijām izvēlēties to darbības specifikai un
prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā,
ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas
stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Daugavpils,
Bauskas, Cēsu, Jelgavas, Liepājas, Limbažu, Ludzas,
Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Talsu un Valmieras filiāle
aicina biedrības un nodibinājumus līdz 28. jūnijam
pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai
un iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, ja pasākuma īstenošanas vietu plānots izveidot
kādā minēto filiāļu apkalpošanas teritorijā.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju piecus eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātajām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās
pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar
invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma
īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīvesvietā vai

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Lat9

funkcionāli jāpielāgo darba vide, nodrošinot brīvu
piekļuvi un pārvietošanos. Lai pieteiktos, nevalstiskajām organizācijām jāaizpilda pieteikuma forma
un jāpievieno prasītā informācija. Aizpildītais pieteikums līdz 28. jūnijam jāiesniedz vai jānosūta pa
pastu NVA filiālei Daugavpils, Bauskas, Cēsu, Jelgavas, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Ogres, Rēzeknes,

Rīgas reģionālajā, Talsu, Valmieras filiālē (visu NVA
filiāļu kontaktinformāciju pieejama NVA mājaslapā). NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības
pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs
pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un
apstiprinās vai atteiks nevalstiskajai organizācijai
pasākuma īstenošanu.

Konkurss “Latvijas jauniešu galvaspilsēta
2020”

Konkurss tiek organizēts, lai:
– stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā,
labo prakšu un pieredzes apmaiņu;

Lai pašvaldību vidū popularizētu darbu ar jaunatni, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau
piekto gadu rīko konkursu “Latvijas jauniešu
galvaspilsēta” ar mērķi
noteikt vienu pašvaldību
vai divu pašvaldību apvienību, kas 2020. gadā
uzņemsies pildīt Latvijas
jauniešu galvaspilsētas lomu.

– turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni;
– paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju prestižu;
– veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28. jūnijam
elektroniski uz e-pasta adresi jaunatneslietas@
izm.gov.lv. Konkursa pieteikuma anketas un plašāka informācija pieejama vietnē jaunatneslietas.lv,
sadaļā Latvijas jauniešu galvaspilsēta.

Izsludināta projektu iesniegšanas
2019. gada otrā kārta Zivju fonda zivju
resursu aizsardzībai

aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” līdz 31. augustam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 135 000 eiro un nosacījumu,
ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 eiro,
izņemot projektu pieteikumus, ko iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības
likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība, kā
arī ievērojot vairākus nosacījumus.
* Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, tad pirms
projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (LAD)
tai jāsaņem Valsts vides dienesta vai Dabas aizsardzības pārvaldes (ja projekts tiek īstenots īpaši aizsargājamā dabas teritorijā) atzinums par realizējamā projekta atbilstību projekta īstenošanas mērķim un tajā plānoto izmaksu efektivitāti paredzēto

Foto: Sandra Bērziņa

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda
padomes 2019. gada 26. aprīļa lēmumu, izsludinājusi projektu iesniegumu iesniegšanas 2019. gada
otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu
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kontroles pasākumu nodrošināšanai, ko pievieno
iesniedzamajam projektam.

xi meža kameras ar komplektāciju
xii eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS
xiii eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu
xiv rokas GPS ar komplektāciju

* Projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu ie
gāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, noteikts
šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta
apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:
i kvadricikls, sniega motocikls vai
cits transporta līdzeklis (tajā skaitā
ūdensmotocikls), kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi
ii RIB tipa laiva:
– iekšējiem ūdeņiem
– jūras ūdeņiem
iii stiklšķiedras vai alumīnija laiva
iv laivas dzinējs
– izmantošanai iekšējos ūdeņos
– izmantošanai jūras ūdeņos
v drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu
vi tālskatis
vii nakts redzamības monoklis
viii videokamera ar SD kartēm
ix termokameras
x GoPro kameras ar komplektāciju

300 eiro
3000 eiro
9000 eiro
600 eiro

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka
projektos norādītais konkrētais projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētajiem mērķiem, pabeidzot projektu,
jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja
LAD dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus,
konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā
sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju
fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma
samazinājumu.

10 000
eiro

1500 eiro
5500 eiro
9000 eiro

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz LAD (Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981,
12. stāvā, 1215. kabinetā; tālr. 67027204). Dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu
vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3500 eiro
5500 eiro
6000 eiro
450 eiro
2500 eiro
400 eiro
3000 eiro
500 eiro

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par
projektu iesniegšanas kārtību pieejama LAD vietnes
www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsts zivsaimniecībai”.

Cēsu kauju simtgadei veltītā nedēļa

apskatāms līdz 22. jūnijam.
Sestdien, 22. jūnijā, Cēsīs tiks svinēta Latvijas Uzvaras diena, Cēsu kauju simtgade.
Pirms simts gadiem Latvijas valsts pastāvēšana tika
izcīnīta Neatkarības kara laikā. Pagrieziena punkts
kara gaitā notika tieši Ziemeļlatvijas frontes līnijā,
kur latviešu un igauņu karaspēki 22. jūnijā pie Cēsīm
uzveica Landesvēra armiju un devās tālāk uz Rīgu.
Latvijas Uzvaras diena, Cēsu kauju simtgade iekļauta Latvijas valsts simtgades svinību programmā un
šogad Cēsīs izskanēs īpaši plaši, uzsverot cilvēku
līdzatbildību, līdzdalību un sev svarīgo vērtību aizstāvēšanu ne tikai pagātnes, bet jo īpaši šodienas
un nākotnes zīmē.

Foto: Normunds Kažoks, Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades birojs

15. jūnijā ar rekonstruētā vēsturiskā Igaunijas bruņuvilciena “Brīvība” ierašanos Cēsu dzelzceļa stacijā tika atklāta Cēsu kauju simtgadei veltītā nedēļa.
Vilciens Cēsu dzelzceļa stacijā ik dienu bez maksas

Cēsu kaujas simtgades programma Cēsīs 22. jūnijā
pieejama šeit un šeit.
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Bauskai 410, un Bauskas novada svētkos
gaidāma plaša programma

“Vēlreiz”, kā arī Uzvaras amatierteātris ar jautriem
skečiem. Šajā dienā Bauskas Kultūras centra pagalmā tiks dots arī starta signāls aizraujošām orientēšanās sacensībām “Īsto ceļu meklēsim, kad Bauska
410 svin” (iepazīties ar nolikumu un pieteikties var
šeit).
21. jūnijs iesāksies ar jautrām atrakcijām bērniem
Korfa dārzā notikumā “Kad Bauska 410 svin, smiesimies un līksmosim”. Savukārt pēcpusdienā Mēmeles upē pie gājēju tiltiņa norisināsies ūdensvelosipēdu sacensības “Mēmeles regate” (iepazīties
ar nolikumu un pieteikties var šeit). Par enerģisku
mūzikas lādiņu gādās DJ apvienība “Funky Gang”,
bet muzikālu priekšnesumu sniegs ritma grupa
“Pulsa efekts”.

Bauskai 410, un Bauskas novada svētku “Kad Bauska 410 svin!” svinību nedēļā norisināsies daudzveidīgi amatiermākslas kolektīvu un mūziķu koncerti,
dažādi notikumi bērniem un pieaugušajiem, kā arī
vērienīgs svinību noslēgums ar uzvedumu “Starp
trijām upēm un debesīm” un balli kopā ar “Jauno
Jāņu orķestri”, “Tautumeitām” un “Lauku muzikantiem”.

Tāpat notikumiem bagāta būs svētku noslēdzošā
diena – sestdiena, 22. jūnijs. RIMI laukuma skatuvē notiks Bauskas novada tautas deju kolektīvu
koncerts “Krāšņos tērpos dejosim, kad Bauska 410
svin”, kur uzstāsies viesu kolektīvi no Ukrainas un
Bauskas novada deju kolektīvi VPDK “Mēmele”,
TDA “Jandāls” studija, VPDK “Līdums”, kā arī citi dejotāji. Bauskas novada domes laukumā norisināsies
3 x 3 turnīrs basketbolā un būs apskatāma fotoizstāde “100 Latvijas izcilāko sportistu portretu galerija”. Bauskas muzeja pagalmā pasākumā “Vasaras
Saulgrieži Latvijā 1920.–30. gados” būs apskatāma
Ērenpreisa velosipēdu izstāde, 20. un 30. gados
darinātu rokdarbu izstāde no Bauskas muzeja krājuma un būs iespēja uzzināt un paņemt starpkaru
perioda ēdienu receptes, apgūt 30. gados populāru angļu deju lambetvoku un baudīt improvizētu
modes paraugdemonstrējumu. Tikmēr “Fotomiks”
pagalmā Codes pagasta amatierteātris demonstrēs
“Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”, bet Vecsaules
amatierteātris ļaus ielūkoties Bauskas tirgus etīdēs.
Līdztekus šīm norisēm Bauskas rātslaukumā darbosies mājražotāji un amatnieki svētku gadatirgū, bet
Korfa dārzā būs līksmas atrakcijas un aktivitātes
bērniem, jaundzimušo sveikšana un burbuļu ballīte. Savukārt pievakarē no Korfa dārza uz Bauskas
Pilskalna parku vedīs svētku gājiens “Kad Bauska 410 svin, tās atspulgos mēs uzplauksim”. Šeit,
Bauskas Pilskalna parkā, izskanēs svētku oficiālā
daļa, kā arī īpaši pilsētas un novada svētkiem radīts
laikmetīgās dejas multimediāls uzvedums “Starp
trijām upēm un debesīm”. Svētki turpināsies kopā
ar folkmūzikas apvienību “Jauno Jāņu orķestris” un

“Kad Bauskai 410 svin!” ieskanēsies jau 18. jūnijā,
kad Saules dārzā notiks vokālo ansambļu koncerts
“Kad Bauska 410 svin, saules dārzā dziedāsim un
Plūdoni mēs lasīsim”, kur uzstāsies Bauskas Kultūras centra vokālie ansambļi “Adoramus” un “Eliksīrs”, Vecsaules pagasta senioru vokālais ansamblis
“Uguntiņas”, Mežotnes pagasta jauktais vokālais
ansamblis “Mēs” un Codes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Mežrozītes”.
19. jūnijā RIMI laukuma skatuvē norisināsies Bauskas pilsētas un novada svētku dižvainaga pīšanas
atklāšana pasākumā “Kad Bauska 410 svin, tad
svētku vainags jāuzpin”. Svētku apmeklētāji aicināti
nākt ar ozolu lapām, pļavas veltēm vai citām jāņuzālēm, ko ievīt svētku vainagā. Šajā dienā koncertā
“Tu tikai skudru nesamin, kad Bauska 410 svin” uzstāsies kantri mūzikas grupa “Klaidonis” un novada
līnijdeju kolektīvi “Hot Boots” no Bauskas, “Dream
Dance” no Gailīšu pagasta, “Country Way” no Mežotnes pagasta, kā arī Jaunsaules līnijdejotāji. Savukārt Bauskas Kultūras centra romantiskajā pagalmā notiks Bauskas mūziķu koncerts “Mūzika mums
dzīslās rit, kad Bauska 410 svin”.
Nākamajā dienā, 20. jūnijā, Korfa dārzā notiks vokālās studijas “Pigoriņi” un deju kopas “Mēmelīte”
koncerts “Dziedāt, dejot bērni zin, kad Bauska 410
svin”, bet RIMI laukuma skatuvē – dāmu deju koncerts “Kad Bauska 410 svin, stāstu deju atklāsim”,
kurā piedalīsies deju grupa “Nazira”, deju grupas
“Rota” un “Lēras Dievietes”, Eiropas deju kolektīvs
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“Tautumeitu” muzikālajām dāmām, bet par svētku
balles mūziku rūpēsies “Lauku muzikanti”.

uzstāsies labākie Bauskas novada amatiermākslas
kolektīvi, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Olga Rajecka, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Samanta Tīna, Ieva Sutugova, Artūrs Biķernieks, Jānis Buķelis, Normunds
Rutulis ar pavadošo sastāvu – “MC Orķestri”. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.

Nākamajā dienā pie TC “RIMI” baušķenieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt līgosvētku rītu kopā ar
folkloras kopām, kā arī pievienoties grandiozajam
LR2 un LNT dižkoncertam “Līgojam Bauskā!”, kur

Devītais gads – devītais festivāls “Rodam
Raunas novadā”

dienu Drustu pagastā, kur vienā no maģiskākajām
vietām novadā – Piltiņkalnā – sāksies vasaras saulgriežu sagaidīšanas mistērija. Vakars aizritēs kopā
ar rituālo kopu “Trīs gaisi” un latviešu pasaules mūzikas grupu “Pērkonvīri”. Būs saules pavadīšanas rituāli, pusnakts uguns rituāli, nakts pelde un danči
līdz pat rīta gaismai.
Turpinājumā 22. jūnijā Raunas pagastā būs Skaļā
diena. Tās atklāšana un gadatirgus paredzēts kopā
ar LNT laika ziņu moderatoru TV zvaigzni Māri Grigali. Paralēli notiks daudz dažādu tematisko aktivitāšu un paraugdemonstrējumu. Apmeklētājiem
būs iespēja izmēģināt dzijas veidošanu no koka,
gatavot zāļu deķi, darināt koka rotaļlietas, kā arī
uzzināt par koka spēku pirtī. Paraugdemonstrējumos varēs skatīt motorzāģu ķēžu maiņu un kombinētā koka sagarumošanu. ISC (Instrumentu servisa centrs) no Rīgas piedāvās profesionālu elektroinstrumentu izrādīšanu un demonstrāciju, būs
SIA “Laukuma” Husqvarna meža un dārza tehnikas
izstāde un SIA “Mežu eksperti” demonstrācija, kā
top šķelda.

Pirms deviņiem gadiem Raunas novadā radās skaista un ilgstoša tradīcija, kas ne tikai Raunas novada,
bet arī visas Latvijas iedzīvotājiem dod kvalitatīvu
atpūtas iespēju, kas ir gan izzinīga un izglītojoša,
gan izklaidējoša brīvā laika pavadīšana. Apvienojot
lietderīgo ar interesanto, radās festivāls “Rodam
Raunas novadā”, kura būtība deviņu gadu laikā nav
mainījusies – kultūras un uzņēmējdarbības sintēze.

Festivālā padomāts arī par izklaidējošo daļu, kur
īpašais notikums būs teātra pirmizrāde “Čikāgas
piecīši: leģendu atgriešanās”. Izrādes režisors ir Valdis Lūriņš. Uz skatuves kāps aktieris no Dailes teātra
Dainis Gaidelis, mūziklu dziedātāja Ieva Sutugova,
aktrise no Dailes teātra Inita Sondore, dziedātājs
Ainars Bumbieris un vadošais aktieris no Liepājas
teātra Rolands Beķeris.

Katru gadu festivālā tiek izvēlēts un izcelts viens
“produkts”, kam pasākumā velta uzmanību un pieskaņo pasākuma programmu. Tā kā viens no galvenajiem festivāla mērķiem ir izcelt un sekmēt vietējo uzņēmēju atpazīstamību, produktu izvēle kārtējam gadam rodas, pamatojoties uz Raunas novada
uzņēmēju nodarbošanos. Šo gadu laikā ir izcelti
tādi produkti kā piens, medus, zemenes, zivis, alus,
maize, puķes un ķiploki. 2019. gads veltīts kokam,
viss par un ap to. Festivāla moto: “Cilvēks kokam
rada!” Raunas novads var lepoties ar lielu skaitu
kokapstrādes uzņēmumu, tāpēc pienācis laiks tos
īpaši izcelt šāgada festivālā.

Raunā ciemosies arī Rīgas Jauniešu leļļu teātris
“I-ā” ar izrādi “Vinnijs Pūks”, burbuļu darbnīca un
sejas apgleznošanas meistari. Dienas noslēgumā
paredzēts īpašais Raunas novada tūrisma informācijas centra maņu baudījums Cimzas galdniecībā –
pilns serviss dzirdei, redzei, garšai un sajūtām. Muzikālā gaisotnē tiks servēti Raunas novadā dzīvojošo šefpavāru gatavoti ēdieni no Raunā ražotiem

Festivālā, kā ierasts, būs divas daļas – Klusā un Skaļā diena. Viena diena norit Raunas pagastā, otra –
Drustos. Šogad festivāls sāksies 21. jūnijā ar Kluso
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produktiem, ēdienus pavadīs koka galvenās īpašības – dzīvs, dabīgs un iesakņojies –, to papildinās
redzes, taustes un dzirdes baudījumi visa vakara
garumā. Par muzikālo noformējumu rūpēsies koklētājs Namejs Kalniņš, dziesminieks Gvido Zālītis un

džeza performances apvienība “Paugurs”.
Skaļās dienas turpinājums arī 23. jūnijā, kad vakara
koncertu pilsdrupu estrādē sniegs grupa “Credo”
un nakts balli spēlēs grupa “Zelta kniede”.

Starptautiskās sacensības pludmales
volejbolā “Katrīnas kauss” Alūsknē – jau
septīto reizi

un atpūtas kompleksa “Jaunsētas” volejbola laukumos. To organizē Alūksnes novada pašvaldība
sadarbībā ar biedrību “Eko teritoriju attīstība” un
novada volejbola sabiedrisko aktīvu. Kausa izcīņa
notiks vīriešu un sieviešu grupās. Jau par tradīciju
kļuvis, ka uz Katrīnas kausa iegravē sacensību uzvarētāju vārdus un uzvārdus, un tā būs arī šogad, bet
pats kauss paliek glabāšanā pie organizatoriem.
1.–3. vietas ieguvēju komandas dalībnieki visās
grupās tiks apbalvoti ar speciāli sacensībām gatavotām medaļām un naudas balvām, bet katrs
dalībnieks saņems organizatoru sarūpētus spēles
krekliņus. Ar naudas balvām apbalvos arī 4. vietas
ieguvējus.
Kā sacensību dalībnieki, tā līdzjutēji un viesi būs
gaidīti gan uz sacensībām, gan lai interesanti un
lietderīgi pavadītu brīvdienu Alūksnē. Plašāku informāciju par atpūtas iespējām pilsētā meklējiet
šeit. Sacensības šogad kuplinās muzikāli izklaidējoša programma, sacensību vietās darbosies dažādas
bufetes.

Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu pludmales volejbola cienītāju uz Alūksni, lai tieši pirms
līgodienas dažādās vecuma grupās sacenstos par
organizatoru dāvāto Katrīnas kausu.
Kausa izcīņa risināsies 22. jūnijā Alūksnē, Pilssalas

MTB velobrauciens “Apkārt Burtnieka
ezeram”

dās vecuma grupās. Mazie čempioni varēs sacen
sties bērnu velobraucienā (300–800 m) četrās vecuma grupās meiteņu un zēnu konkurencē. Bērnu
sacensības notiks ar individuālo startu, brīvā starta
secībā. Retrobraucienā (9 km) tiek aicināti piedalīties velomīļi, kuri grib izbaudīt īpašu riteņbraucēju
svētku atmosfēru. Mudinājums saposties retrotērpos, kā arī izrādīt braucienam atbilstošus velosipēdus! Pasākuma noslēgumā tiks sumināti atraktīvākie un kolorītākie braucēji.

22. jūnijā norisināsies tradicionālais MTB velobrauciens “Apkārt Burtnieka ezeram”. Tam jau otro gadu
piešķirta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF)
1. kategorija, taču sacensības ir piemērotas ne tikai profesionāliem riteņbraucējiem un sportistiem,
bet arī jebkuram sporta entuziastam, riteņbraukšanas fanam un piedzīvojumu meklētajam. Starts un
finišs paredzēts Vecates pagasta sporta laukumā.

Iepazīties ar nolikumu un pieteikties sacensībām
var interneta vietnē www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu. Dalību pieteikt varēs arī uz vietas
sacensību dienā.

Sacensību dalībniekiem startu dos trīs distancēs.
Tradicionālajā maršrutā apkārt Burtnieka ezeram
(47 km) dalībniekiem būs iespēja sacensties dažā14

Sacensības organizē un vada Burtnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar biedrību sporta klubu

“SportLat” un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.

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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