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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS un LCB griežas pie valdības ar kritiskā 
stāvoklī esošo valsts reģionālo un vietējo 
ceļu karti

19. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un 
biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” (LCB) rīkoja pre-
ses konferenci par valsts autoceļu stāvokli un paš-
valdību aptaujas rezultātā tapušo interaktīvo karti, 
kas parāda viskritiskākos ceļu posmus Latvijā. Pre-

ses konferencē piedalījās LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis, LCB Valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš, 
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino 
Salmiņš un interaktīvās kartes veidotājs LPS sistē-
mu analītiķis Jānis Upenieks.

Interaktīvā karte izveidota, pamatojoties uz LPS 
un LCB apkopotajiem 77 pašvaldību datiem par 
viskritiskākajiem ceļu posmiem. Kartē iezīmēti un 
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aprakstīti tie valsts reģionālie un vietējie autoceļi 
un ceļu posmi, kam neatliekami nepieciešams re-
monts, lai iedzīvotājiem būtu nodrošināta iespēja 
nokļūt centrā – uz darbu, skolu, bērnudārzu, pie 
ārsta, uz kultūras un sporta pasākumiem, uz savu 
pašvaldību –, kā arī uzņēmējiem būtu garantēti 
normāli darba apstākļi.

Lai iedzīvotāji varētu raiti un bez problēmām no-
kļūt novadu centros, neatliekami jāremontē vismaz 
1043 kilometri valsts reģionālo ceļu 111 posmos uz 
70 ceļiem, kā arī 1125 kilometri valsts pārziņā esošo 
vietējo ceļu (148 posmi uz 140 ceļiem). Turklāt jāat-
zīmē, ka pa šiem gadiem kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas daudzi valsts vietējie ceļi ir kļuvuši par 
valsts reģionālajiem ceļiem un arī pretēji, bet valsts 
nav veikusi to funkcionālu revīziju un šo ceļu klasifi-
kācija, kas vairs neatbilst realitātei, nav mainījusies.

LPS un LCB sagatavojuši Ministru prezidentam, sa-
tiksmes ministram, vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministram un finanšu ministram vēs-
tuli, kurā aicina nekavējoties ķerties pie konkrēta 
plāna izstrādes ceļu infrastruktūras sakārtošanai. 
Ar interaktīvās kartes palīdzību norādītas pašvaldī-
bu apzinātās vajadzības un piedāvātie risinājumi to 
teritorijā esošo valsts autoceļu sakārtošanai.

Vairāk lasiet šeit.

Ar aptaujas rezultātā izveidoto neatliekami remon-
tējamo ceļu interaktīvo karti var iepazīties šeit.

Preses konferencē sniegtā prezentācija pieejama 
šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Lai nodrošinātu valsts ģimnāziju lomu izglītības 
kvalitātes paaugstināšanā Latvijā un to ilgtspējīgu 
attīstību, 20. jūnijā LPS Izglītības un kultūras komi-
tejas sēdē tika apspriests Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu 
projekts “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts 
un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”.

Uz sēdi bija ieradušies gan komitejas dalībnieki no 
pašvaldībām, gan vairāku valsts ģimnāziju direkto-
ri. Valsts ģimnāzijas ir visās deviņās lielajās pilsētās 
(Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rē-
zeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī) un 13 novados: 
Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbe-
nes, Krāslavas, Madonas, Ogres, Preiļu, Siguldas, 
Talsu un Viļakas novadā. Visi klātesošie bija vienis-
prātis, ka valsts ģimnāzijas ir sevi pierādījušas un 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4866-lps-un-lcb-griezas-pie-valdibas-ar-kritiska-stavokli-esoso-valsts-regionalo-un-vietejo-celu-karti
https://arcg.is/OX9eu
https://arcg.is/0WGa0v
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arī turpmāk tām jābūt ar augstākām prasībām un 
kvalitātes rādītājiem nekā vidusskolām un liela uz-
manība jāvelta īpaši talantīgiem bērniem.

Vislielākās diskusijas komitejas sēdē raisījās par 
valsts ģimnāziju turpmāko lomu un vietu izglītības 
sistēmā un jaunajā MK noteikumu projektā pare-
dzēto normu, kāda izglītības iestāde var pretendēt 
uz valsts ģimnāzijas statusu. Viens no nosacījumiem 
un paveiktā darba rādītājiem būs 12. klases audzēk-
ņu kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti, 
kam pēc vidējās vērtības desmit gadu laikā no 50% 

jāpieaug līdz 60%. Valsts ģimnāzijas statusa preten-
dentskolām būs jāatbilst arī citiem kritērijiem – gan 
par mācību priekšmetu (kursu) komplektu, padzi-
ļināto un specializēto mācību priekšmetu (kursu) 
skaitu, gan izglītojamo dalību zinātniski pētniecisko 
darbu konkursos un reģiona, valsts vai starptautis-
ka līmeņa olimpiādēs, gan mācību vai metodisko 
materiālu izstrādi u.c. Saruna par valsts ģimnāzijas 
statusu un ar to saistītiem jautājumiem turpināsies.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu 
“Vides aizsardzība” un “Reģionālā attīstība 
un sadarbība” sanāksme Aizupes skolā

18. jūnijā Aizupes pamatskolā Jelgavas novada Līv-
bērzes pagasta Tušķos norisinājās pašvaldības sa-
darbības tīklu “Vides aizsardzība” un “Reģionālā 
attīstība un sadarbība” seminārs Latvijas pašvaldī-
bām par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ap-
saimniekošanu. Pasākums tika organizēts sadarbī-
bā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Eiropas Komisijas 
LIFE programmas projektā “Degradēto purvu atbil-
dīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana 
Latvijā” (LIFE REstore).

Latvija ir ar purviem, līdz ar to arī kūdras resursiem 
bagāta valsts. Kūdra no atmosfēras uzņem oglek-
ļa dioksīdu, kas ir viena no siltumnīcefekta gāzēm 
(SEG), tādēļ tā darbojas kā milzīga oglekļa krātuve. 

Nosusinot purvus, lai iegūtu kūdru vai izmantotu tos 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, pieaug oglekļa 
dioksīda emisijas, un tās veicina klimata pārmaiņas. 
Diemžēl Latvijā ir ne mazums vietu, kur savulaik pār-
traukta vai pabeigta kūdras ieguve, bet nav veikta 
rekultivācija un nav arī spēkā esošas zemes dzīļu 
izmantošanas licences. Šādas degradētas teritorijas 
rada SEG emisijas, tādējādi ietekmējot klimatu, ne-
nodrošina bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos 
un nesniedz arī potenciālos ekonomiskos ieguvu-
mus. Cik šādu teritoriju un kur Latvijā ir, kā tās ie-
tekmē klimatu un kā tās nākotnē labāk apsaimnie-
kot – par to pašvaldību sadarbības tīklu semināra 
dalībniekiem stāstīja LIFE REstore projekta pārstāvji 
Ieva Saleniece, Juris Pētersons, Ieva Bukovska, An-
dis Lazdiņš, Ingrīda Krīgere un Anda Zālmane.

Projekta laikā veikta Latvijas degradēto kūdrāju in-
ventarizācija, jo līdz šim dati par šādām teritorijām 
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nav bijuši apkopoti. Inventarizācijas rezultātā kon-
statēts, ka kopumā Latvijā ir 50 179 ha kūdras iz-
strādes ietekmētu teritoriju, no kurām 15 008 ha 
platībā notiek kūdras ieguve, 17 161 ha platībā 
notiek rekultivācija, bet 18 010 ha ir vēsturiski vai-
rāk vai mazāk izstrādāti, taču nerekultivēti kūdras 
ieguves lauki, kuri rada SEG emisijas un par kuru 
jēgpilnu apsaimniekošanu jādomā. Degradēto 
kūdrāju inventarizācijas datubāze pieejama šeit, 
savukārt dati excel formātā pieejami un lejupielā-
dējami šeit.

Degradēto kūdrāju apsaimniekošanai projekta 
gaitā izstrādāti astoņi scenāriji: renaturalizācija; 
apmežošana; lielogu dzērveņu audzēšana; lielogu 
krūmmelleņu audzēšana; ūdenskrātuvju izveide; 
aramzemju ierīkošana laukkopības kultūru audzē-

šanai; ilggadīgo zālāju ierīkošana; paludikultūru au-
dzēšana.

Lai saprastu, kas kurā vietā ir piemērotāks, un at-
bilstoši plānotu darbus un resursus, projekta gaitā 
izstrādāts degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaim-
niekošanas optimizācijas modelis – lēmumu pie-
ņemšanas atbalsta instruments kūdras ieguves ie-
tekmētu teritoriju turpmākai izmantošanai, ar kura 
palīdzību novērtēt SEG emisiju samazinājumu, eko-
sistēmu pakalpojumu ieguvumu un ekonomisko at-
devi. Optimizācijas modeļa rīks pieejams šeit.

Vairāk skatiet šeit. Pasākumā sniegtās prezentāci-
jas atradīsit šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS Vides jautājumu sadarbības tīkla 
seminārs Saulkrastos

20. jūnijā LPS Vides jautājumu sadarbības tīkla 
seminārs pašvaldību speciālistiem par meža par-
ku veidošanu un gudru apsaimniekošanu notika 
Saulkrastos un tika organizēts Meža attīstības fon-
da projektā.

Seminārā bija trīs priekšlasījumi, kam sekoja disku-
sijas. Zemkopības ministrijas Meža departamenta 
Meža resursu un medību nodaļas vadītājas viet-
niece Lāsma Āboliņa pastāstīja, kā veidot meža 
parku no idejas līdz reģistrēšanai Meža kadastrā. 
Saulkrastu vēstījumu par Stacijas meža-Meža parka 
vērtībām un domes plānus prezentēja Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. Tre-

šais priekšlasījums bija par nosacījumiem un iespē-
jām kāpu mežā (dabīgās vides atjaunošanu, sagla-
bāšanu un mazo infrastruktūru) – par to pastāstīja 
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas direktors Andris Širovs.

Šis bija pirmais no pieciem plānotājiem semināriem 
un praktiskajiem darbiem dabā, ko LPS organizē 
kopā ar “Latvijas valsts mežiem” un pašvaldībām. Ci-
tureiz tīkliņa dalībnieki tiksies Apriķu parkā Aizputes 
novadā, Strenču novada Sedā, Jaunsventes parkā 
Daugavpils novadā un Saules parkā Priekuļu novadā 
un katrā vietā iestādīs arī jaunus krūmus vai kokus.

Vairāk skatiet šeit.

Sandra Bērziņa un Sniedze Sproģe,
LPS padomnieces

https://karte.ozols.gov.lv/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=b58d9f1a7c0c473eb07f36a1a5505fcf
https://restore.daba.gov.lv/public/lat/aktivitates_un_rezultati/degradeto_purvu_teritoriju_inventarizacija_un_datu_bazes_izveide/
https://restore.daba.gov.lv/public/lat/optimizacijas_modelis1/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4837-apvienota-pasvaldibu-sadarbibas-tiklu-vides-aizsardziba-un-regionala-attistiba-un-sadarbiba-sanaksme
https://restore.daba.gov.lv/public/lat/aktivitates_un_rezultati/informesanas_un_izglitosanas_pasakumi/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4862-lps-vides-jautajumu-sadarbibas-tikla-seminars-par-meza-parku-veidosanu-un-apsaimniekosanu
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Videokonference par moderniem 
risinājumiem pasākumu izziņošanai un 
atspoguļošanai pašvaldībās

Kurp.es ir platforma, kas jau divus gadus apkopo pa-
sākumus Rīgā un Latvijā, kā arī palīdz par tiem efek-
tīvi komunicēt dažādām organizācijām, piemēram, 
LV100, Izglītības un zinātnes ministrijai un citiem.

27. jūnijā plkst. 10:30 pašvaldību vadība, mārke-
tinga un sabiedrisko attiecību speciālisti, kultūras 
darbinieki, darbā ar jaunatni iesaistītās personas 
un citi interesenti aicināti pievienoties tiešraides vi-
deokonferencei, kas notiks LPS mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Videokonferencē pasākumu platformas Kurp.es 
veidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis pastāstīs par 
risinājumiem, kā pašvaldība var komunicēt par 
saviem pasākumiem digitālajā vidē un uzlabot to 
atspoguļošanas kvalitāti, lai tie būtu viegli pārska-
tāmi gan vietējiem, gan tūristiem, iepazīstinās ar 
kompānijas tehnoloģiskajām iespējām risināt paš-
valdību pasākumu ievietošanas un pārvaldīšanas 
procesu, ietaupot laiku un resursus, kā arī prezen-
tēs platformu jauniešiem “Visas iespējas”.

Videokonferenci varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

* 17. jūnijā LETA: “Rīgā notiks reģionālajai reformai 
veltīta konference”.

* 17. jūnijā LETA: “Pētnieki piedāvā organizēt teri-
toriālo reformu, sākotnēji izveidojot apriņķus”.

* 17. jūnijā LETA: “Asociācija: vairākas ministrijas 
pilnvērtīgi neiesaistās teritoriālās reformas izstrādē”.

* 17. jūnijā Delfi: “Asociācija: vairākas ministrijas 
pilnvērtīgi neiesaistās teritoriālās reformas izstrā-
dē” (šeit).

* 17. jūnijā TV Panorāma/Replay.lv: “Pašvaldības 
piedāvā novadu reformu sākt ar apriņķiem un IIN 
sadalījuma maiņu” (šeit).

* 18. jūnijā LETA: “Pašvaldību pārstāvji spriedīs par 
kūdras ieguves ietekmētu teritoriju apsaimnieko-
šanu”.

* 19. jūnijā LETA: “Prezentēs pašvaldību aptaujas 
rezultātā tapušo interaktīvo karti par valsts autoce-
ļu stāvokli”.

* 19. jūnijā LETA: “LPS un “Latvijas ceļu būvētājs” 
aicina valdību izveidot vienotu valsts ceļu sakārto-
šanas programmu”.

* 19. jūnijā LETA: Foto – “Prezentē pašvaldību ap-
taujas rezultātā tapušo interaktīvo karti par valsts 
autoceļu stāvokli”.

* 19. jūnijā “Latvijas Avīze”: “Dodiet naudu ce-
ļiem!” (šeit).

* 19. jūnijs TVNET/LETA: “LPS un “Latvijas ceļu bū-
vētājs” aicina valdību izveidot vienotu valsts ceļu 
sakārtošanas programmu” (šeit).

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

LPS MEDIJOS

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.delfi.lv/news/national/politics/asociacija-vairakas-ministrijas-pilnvertigi-neiesaistas-teritorialas-reformas-izstrade.d?id=51200307
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-piedava-novadu-reformu-sakt-ar-aprinkiem-un-iin-sadalijuma-mainu.a322735/
https://www.leta.lv/s/8fb5d070-dbe5-4afb-bad5-9420421c4b45/
https://www.leta.lv/s/8fb5d070-dbe5-4afb-bad5-9420421c4b45/
https://www.leta.lv/s/8fb5d070-dbe5-4afb-bad5-9420421c4b45/
http://www.la.lv/dodiet-naudu-celiem
https://www.tvnet.lv/6711567/lps-un-latvijas-celu-buvetajs-aicina-valdibu-izveidot-vienotu-valsts-celu-sakartosanas-programmu
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* 19. jūnijā TV Panorāma par LPS un LCB preses 
konferenci (šeit, 18. min).

* 19. jūnijā TV3 Ziņas par LPS un LCB preses konfe-
renci (šeit).

* 20. jūnijā LETA: “LPS diskutēs par noteikumiem 
valsts ģimnāzijas statusa noteikšanai”.

* 20. jūnijā LETA: “Ceļiem jābūt prioritātei”.

* 20. jūnijā “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Pašvaldības 
inventarizē valsts ceļus” (šeit).

* 20. jūnijā LSM.lv/Replay.lv: “Ceļu būvētājs: 140 
ceļi no vietējiem faktiski kļuvuši par reģionālajiem” 
(šeit).

20. jūnijā LTV/Replay.lv: “Vietvaras: neatliekami 
jāremontē 259 ceļu posmi nokļūšanai novadu cen-
tros” (šeit).

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 SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 
Četri no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-556 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2005. gada 22. novembra noteikumos nr. 888 “Noteikumi par 
aizsargājamām alejām””

19.05.2019. 13.06.2019. Nē

2. VSS-518 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 28. augusta noteikumos nr. 599 “Sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība””

19.06.2019. 06.06.2019. Jā

3. VSS-528 – Plāna projekts “Gaisa piesārņojuma samazināšanas 
rīcības plāns 2019.–2030. gadam”

19.06.2019. 06.06.2019. Nē

4. VSS-519 – Likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras 
drošības likumā”

19.06.2019. 06.06.2019. Jā

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.06.2019-panorama.id161738/
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2025/šeit
https://nra.lv/latvija/284234-pasvaldibas-inventarize-valsts-celus.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/celu-buvetajs-140-celi-no-vietejiem-faktiski-kluvusi-par-regionalajiem.a322917/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vietvaras-neatliekami-jaremonte-259-celu-posmi-noklusanai-novadu-centros.a323003/
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5. VSS-543 – Informatīvais ziņojums “Par risinājumiem Kultūras 
informācijas sistēmu centra projektā nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/
IUMEPLS/021 “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās infor-
mācijas pārvaldības sistēma” un projektā nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/
IPIA/IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas 
izstrādes un ieviešanas 2. kārta” izveidoto elektronisko pakalpo-
jumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā”

20.06.2019. 13.06.2019. Jā

6. VSS-496 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu 
pārdošanu”

20.06.2019. 06.06.2019. Jā

Pagājušonedēļ nosūtīti divi atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:

VSS-556 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos nr. 888 
“Noteikumi par aizsargājamām alejām”” (skatiet šeit);

VSS-528 – Plāna projekts “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019.–2030. gadam” (skatiet 
šeit).

Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ 
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

20. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-585 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos nr. 
590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas pa-
tēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes 
rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-586 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos nr. 38 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efek-
tīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēri-
ņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūp-
niecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-587 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu 
izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un 
pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” tre-

šās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumi”

VSS-588 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ino-
vāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma 
“Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā 
arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īs-
tenošanas noteikumi”

VSS-589 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

VSS-590 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi””

VSS-591 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 
“Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības 
un uzraudzības kārtība””

VSS-592 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/282-vss-556-par-mk-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-22-novembra-noteikumos-nr-888-noteikumi-par-aizsargajamam-alejam
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/283-vss-528-par-plana-projektu-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-plans-2019-2030-gadam
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474526
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474528
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474528
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474528
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474529
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474529
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474529
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474531
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474531
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Nr.529 “Ēku būvnoteikumi””

VSS-593 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos 
Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”

VSS-594 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos 
Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būv-
noteikumi””

VSS-595 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos 
Nr.661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvno-
teikumi”

VSS-596 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos 
Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un 
sadales būvju būvnoteikumi””

VSS-597 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 
“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

VSS-598 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 
“Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriā-
lās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju 
būvnoteikumi”

VSS-599 – Noteikumu projekts “Par Ministru ka-
bineta 2014.gada 21.oktobra noteikumu Nr.655 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 
“Darbu veikšanas projekts” atzīšanu par spēku zau-
dējušiem””

VSS-600 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.325 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 

“Ģeodēziskie darbi būvniecībā”””

VSS-565 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos 
Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pie-
ļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un 
maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu 
kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrā-
lajām valsts iestādēm vidējam termiņam””

VSS-566 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-567 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018.gada 6.februāra rīkojumā Nr.39 “Par 
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Fi-
nanšu ministrijas personā””

VSS-570 – Noteikumu projekts “Ministru kabineta 
noteikums “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 
26.maija noteikumos Nr.265 “Jaunatnes konsultatī-
vās padomes nolikums”””

VSS-575 – Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomi-
kas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas fi-
nanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda pro-
grammas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Ino-
vācijas centri” īstenošanas noteikumi”

VSS-572 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo 
pabalstu likumā”

VSS-577 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda pro-
grammai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”

VSS-574 – Grozījums likumā “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas lauku apvidos”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474531
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474539
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474539
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474539
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474539
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474539
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474484
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474499
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474499
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474499
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474499
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474502
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474502
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474507
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Godināti konkursa “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2019” laureāti

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 
2019”, ko organizē Ekonomikas ministrija (EM) sa-
darbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” 
laureāti

Siguldā, Institūta ielā 10 – 1. vieta nominācijā 
“Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 
2019”.

Liepājas Olimpiskā centra Manēža – 1. vieta no-
minācijā “Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2019”.

Valmierā, Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8 – 1. vieta 
nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka 
Latvijā 2019. Jaunbūve”.

Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvas saņēma 
SIA “Jūrmalas mežaparki” un SIA “Valkas nam-
saimnieks” un ēku renovācijas projektu vadītāja 
Signe Kajaka kā viena no aktīvākajām energoefek-
tivitātes idejas aizstāvēm un ēku atjaunošanas pro-
cesa virzītājām Latvijā.

VARAM balvu “Klimata draugs” un žūrijas atzinību 
saņēma biedrība “Pūre 22” Tukuma novada Pūres 
pagastā, kur atjaunotā ēka ir lielisks piemērs, kā ar 
dažādiem energoefektīviem risinājumiem var pa-
nākt izcilu, estētiski pievilcīgu un sabiedrībai drošu 
un pieejamu ēku.

Interneta balsojumā sīvā cīņā ar daudzdzīvok-
ļu ēkām “Pūre 22” Pūres pagastā (445 balsis) un 
M. Namiķa ielā 15 Grobiņā (488 balsis) visvairāk 
balsu (865 balsis) un līdz ar to konkursa Simpātiju 
balva tika daudzdzīvokļu ēkai Institūta ielā 10 Si-
guldā.

Detalizēta informācija par šāgada konkursa laureā-
tiem, kā arī 2. un 3. vietu ieguvējiem pieejama kon-
kursa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.energoefektivakaeka.lv
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Biedrības un nodibinājumi vairākās NVA 
filiālēs var pieteikties bezdarbnieku 
iesaistei darbā sabiedrības labā

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 ieceres “Darbam nepieciešamo iemaņu 
attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un ie-
saistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem 
darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, ja pa-
sākuma īstenošanas vietu plānots izveidot kādā no 

minēto filiāļu apkalpošanas teritorijām.

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Lat-
vijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot 
politiskās partijas. NVA palīdzēs nevalstiskajām 
organizācijām izvēlēties to darbības specifikai un 
prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrēta-
jiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. 
Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasā-
kuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā, 
4–8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 
diviem līdz sešiem mēnešiem.

Lai pieteiktos, nevalstiskajām organizācijām jāaiz-
pilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā infor-
mācija. Aizpildītais pieteikums līdz 28. jūnijam jāie-
sniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei (visu NVA 
filiāļu kontaktinformāciju pieejama NVA vietnē).

Konkurss “Latvijas jauniešu galvaspilsēta 
2020”

Lai pašvaldību vidū popularizētu 
darbu ar jaunatni, IZM jau piek-
to gadu rīko konkursu “Latvijas 
jauniešu galvaspilsēta” ar mēr-
ķi noteikt vienu pašvaldību vai 
divu pašvaldību apvienību, kas 
2020. gadā uzņemsies pildīt Latvi-
jas jauniešu galvaspilsētas lomu.

Konkurss tiek organizēts, lai:

– stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, 

labo prakšu un pieredzes apmaiņu;

– turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni;

– paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto perso-
nu, pašvaldību un organizāciju prestižu;

– veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sa-
biedriskajos procesos.

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28. jūnijam, 
nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi jaunatnes-
lietas@izm.gov.lv.

Konkursa pieteikuma anketas un plašāka informā-
cija pieejama vietnē jaunatneslietas.lv, sadaļā Lat-
vijas jauniešu galvaspilsēta.

Partnerības veicināšanas seminārs 
“Baltics Networking Brunch”

Latvijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” infor-
mācijas punkts sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas 
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas 
punktiem 6. un 7. septembrī organizē divu dienu 
partnerības veicināšanas semināru “Baltics Net-
working Brunch” Lietuvas pilsētā Birštonā.

Pasākuma mērķis ir veidot sadarbības iespējas 
starp dažādām organizācijām, pašvaldībām, to ie-
stādēm un muzejiem, kuri ir ieinteresēti vēstures 
tematikā un vēlas iesniegt ES programmas “Eiropa 
pilsoņiem” 1. darbības (Eiropas vēstures piemiņas 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/docs/31_5c8f58ce5b9a38.96326895.doc
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
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pasākumi) projektus. Īpaši atbalstīti tiks projekti, 
kas atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiro-
pas vēsturē 20. gadsimtā, to nozīmi un sekas, ko 
Eiropa jūt vēl tagad.

Pasākums notiks vienā laikā ar ikgadējo diskusiju 
festivālu “BŪTENT!” (šeit).

Dalībnieki aicināti piedalīties partnerības veicinā-
šanas sesijā un pēc tās apmeklēt arī pašu festivālu 
“BŪTENT!”, kas būtu labs ieguvums organizācijas 
kapacitātes stiprināšanai un starptautiskās piere-
dzes iegūšanai.

Lai piedalītos partnerības veicināšanas pasākumā, lū-
gums aizpildīt pieteikuma anketu angļu valodā ŠEIT.

Pieteikšanās termiņš – 9. augusts.

Semināra darba valoda: angļu.

Partnerības veicināšanas pasākums un naktsmītne 
būs viesnīcā “Domus Hotel” Birštonā (šeit). Viesnī-
ca semināra dalībniekiem Birštonā tiks rezervēta 
un apmaksāta.

Latvijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports 
uz pasākumu Birštonā (kopā ar igauņu delegāci-
ju) 6. septembrī plkst. 14 (izbraukšana no Rīgas 
autoostas). Atgriešanās (7. septembrī) no Biršto-
nas uz Rīgu kopā ar igauņu delegāciju tiek plānota 
plkst. 17. Dalībnieki var arī paši organizēt savu ceļo-
šanu, ņemot vērā, ka tad transporta izdevumi būs 
jāsedz no saviem līdzekļiem.

Detalizēts uzaicinājums un pasākuma apraksts pie-
ejams ŠEIT.

Alūksnei tuvojas lielākais orientēšanās 
sporta notikums – “KĀPA 2019”

Alūksnes novadā turpinās gatavošanās starptau-
tiskajām orientēšanās sacensībām “KĀPA”, kas ir 
lielākie orientēšanās svētki Baltijā un šogad risinā-
sies jau 33. reizi. No 28. līdz 30. jūnijam Alūksnes 
novads jau ceturto reizi kļūs par to mājvietu. Trīs 
sacensību dienu garumā par uzvaru sacentīsies ap 

2000 sportistu no 12 valstīm.

Dalībniekiem būs iespēja katru dienu startēt atšķi-
rīgos apvidos – Veclaicenes, Alsviķu un Mārkalnes 
pagastā. Sacensību apvidus plānots ļoti daudzvei-
dīgs un ar dažādu grūtības pakāpi – gan jauktu koku 
mežs ar dažādu caurejamību, kur dominē vidējas 
formas reljefs, gan vietām arī stāvas nogāzes, tāpat 
sportistiem nāksies šķērsot daudz dažādu izmēru 
purvainu vietu un pārvarēt dažādu vecumu izcirtu-
mus un jaunaudzes.

Sacensības pulcēs ap 2000 dalībnieku no 13 pasau-
les valstīm – Latvijas, Baltkrievijas, Čehijas, Igauni-
jas, Lielbritānijas, Honkongas, Īrijas, Lietuvas, Nī-
derlandes, Krievijas un arī no tādām orientēšanās 
sporta lielvalstīm kā Norvēģija, Zviedrija un Šveice.

Interesantas un skatāmas solās būt sprinta sacen-
sības Alūksnes parkos, ielās, skvēros. Tās risināsies 
sestdien, 29. jūnijā, pēc otrās “KĀPAS” sacensību 
dienas startiem. Sacensību sākums – plkst. 18.

Plašāka informācija par sacensībām šeit.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd039TjnojLz50XRujtG41uOruNlmciwyrm1LIsLfoXCvnLtA/viewform
https://www.booking.com/hotel/lt/domus-viesbutis.et.html
https://docs.google.com/document/d/19iRmKNmwq4GyAmqJpetN6u9Ap1b5OOAI4mRE848snlU/edit
http://2019.kapa.lv/
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Sarunu festivālā LAMPA Cēsīs piedalīsies 
arī Vidzemes plānošanas reģions

Vai tad, kad dzirdam vārdu “inovācijas”, pieļaujam 
domu, ka to īstā vieta ir Latvijas reģioni, t.i., ārpus 
Rīgas? Vai tur ir cilvēki? Vai tur ir zināšanas? Vai tur 
ir potenciāls?

Inovācija sākas ar domāšanas maiņu, un tā pilnī-

gi noteikti ir jāmaina, jo šobrīd mainās arī spēles 
noteikumi. No vienas puses, pastāv tendence likt 
lietā līdz šim neizmantoto resursu potenciālu, no 
otras – zinātkāre un eksperimentēšanas gars aicina 
savienot šķietami nesavienojamo.

Sestdien, 29. jūnijā, no plkst. 17 līdz 18:30 Cēsu tel-
tī Vidzemes plānošanas reģions aicina uz diskusiju 
“Inovācijas reģionā – mīts vai realitāte?”, piedāvā-
jot pieredzes stāstus, emocijas, apgalvojumus un 
apņemšanās.

Diskusijas dalībnieki un inovācijas procesa pazinēji: 
Vides risinājumu institūta dibinātājs, vairāku uzņē-
mumu dibinātājs un vadītājs Gundars Skudriņš, SIA 
“Aloja-Starkelsen” Valdes loceklis un līdzīpašnieks 
Latvijas Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klas-
tera Valdes priekšsēdētājs Jānis Garančs, “Digital 
Freedom Festival” līdzdibinātāja un vadītāja Repu-
tācijas vadības aģentūras “Lejiņa un Šleiers” līdzdi-
binātāja Dagnija Lejiņa un Zemkopības ministrijas 
Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības 
ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja Baltijas jūras 
reģiona Bioekonomikas padomes locekle Kristīne 
Sirmā. Diskusijas moderatore – Lilita Sparāne.

Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā” – jau 
septīto reizi

Daugava, Latvijas lielākā un varenākā upe, veido 
dabisku robežu Sēlijas krāšņajiem novadiem un 
tajā pašā laikā vieno visus sēļus. Tā katru gadu Sē-
lijas ļaudis pulcējas kopā, lai parādītu savu spēku 
dziesmā, dejā un mūzikā… Lai sēļi plūst vienotā 
gaismas upē!

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, 

gleznainā vietā pie Daugavas krasta, tiks svinēti nu 
jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas 
svētki “Sēlija rotā”.

Svinības sāksies plkst. 14 pie Ābeļu pamatskolas, 
kur norisināsies Sēlijas novadu apvienības māksli-
nieku plenērs un Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde. 
Vienlaicīgi plkst. 14 Ābeļu pagasta Jaunzemju mā-
jās tiks godināts novadnieks rakstnieks Jānis Akura-
ters ar piemiņas mirkli “Tur zinu tevi, zeme senā”.

Plkst. 15 pie Ābeļu skolas – amatnieku un mājražo-
tāju tirgus atklāšana.

No plkst. 15 stadionā pie Ābeļu skolas ar dažādām 
radošajām programmām uzstāsies Sēlijas novadu 
amatierkolektīvi un viesi no Lietuvas.

Plkst. 19:15 pūtēju orķestri aicinās uz dižkoncertu 
Ābeļu pagasta brīvdabas estrādē pie Daugavas.

Plkst. 20 sāksies svētku gājiens un dižkoncerts “Sē-
lija rotā Daugavas krastus”. Koncertā piedalīsies 
Sēlijas novadu un pilsētu amatierkolektīvi, viesu 
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kolektīvi no Lietuvas, instrumentālā grupa no Rīgas 
un soliste Ieva Akuratere. Pasākuma vadītājs – Mā-
ris Grigalis, svētku režisors – Kārlis Lišmanis.

Uzreiz pēc dižkoncerta varēs baudīt svētku dāvanu 
“Daugavas ūdeņos rotājos”, bet pēc tam – svētku 
zaļumballe kopā ar kapelu “Kreicburgas ziķeri”.

Amatas upes talka “Liec upē akmeni!”

29. jūnijā notiks Amatas upes talka “Liec upē ak-
meni!”, kurā talkos un upē liks akmeņus, lai sakoptu 
upes ainavu, veicinātu Amatas upes pašattīrīšanās 
spējas un palielinātu bioloģisko daudzveidību upē.

Šāgada 14. aprīlī Amatas novada pašvaldības rīko-
tajā seminārā “Amatas vilinājums vakar, šodien un 
rīt” tika pieņemti lēmumi un akceptētas idejas par 

turpmākajām darbībām, lai uzlabotu Amatas upes 
pieejamību, tūrisma iespējas un upes veselību. Talka 
“Liec upē akmeni!” ir viena no semināra idejām, ko 
ierosināja Amatas pagasta uzņēmējs Egons Garklāvs 
un atbalstīja gan Amatas novada Tūrisma nodaļas 
vadītāja Eva Koljera un Rolands Auziņš no Dabas aiz-
sardzības pārvaldes, gan semināra dalībnieki.

Talka norisināsies, iedvesmojoties no 2012. gada 
upju attīrīšanas kampaņas “Liec upē akmeni!”, kurā 
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tika stratēģiski izvietoti akmeņi konkrētās upēs, 
veidojot straujteces un piesaistot papildu skābekli, 
tā palielinot upes pašattīrīšanās spējas. Tas ir veids, 
kā cilvēks, uzlabojot upju dabiskās funkcijas, spēj 
tām palīdzēt.

Aicinām pievienoties Amatas upes talkā 29. jūnijā 
plkst. 10. Pulcēšanās vieta – Drabešu pagastā, īpa-
šumā “Melturi” (virzienā no Rīgas pirms Melturu 
(A2) tilta pa kreisi). Pēc talkas – draudzīgas sarunas 
un zupa!

Operas svētki Ungurmuižā

Jau atkal paskrējis gads, un Ungurmuiža ielūdz uz 
svētkiem!

29. jūnijā plkst. 17 – Ineses Elizabetes Brimerber-
gas personālizstādes “Pieskāriens” atklāšana atjau-
notajā Izstāžu zālē.

Plkst. 19 vasarīgi dzirkstošā programmā satiksies 
Mocarta opermūzikas skaistākie fragmenti ar mū-
ziklu nebeidzamo šarmu. Koncerta pirmajā daļā 
skanēs ārijas, dueti un ansambļi no V. A. Mocarta 

operām “Dons Žuans”, “Cosi fan tutte”, “Figaro kā-
zas” un “Burvju flauta”, bet otrajā daļā – fragmenti 
no Dž. Geršvina operas “Porgijs un Besa”, L. Bern-
staina mūzikla “Vestsaidas stāsts “ un operetes 
“Kandids”, R. Rodžersa mūzikla “Mūzikas skaņas” , 
kā arī citi skaņdarbi no amerikāņu mūzikliem.

Koncertā piedalīsies LNOB trio Ilzes Ozoliņas vadī-
bā, solisti: Laura Teivāne, Perīna Madefa, Evita Zālī-
te-Grosa, Ilona Bagele, Mihails Čuļpajevs un Rihards 
Millers. Koncertu vadīs muzikoloģe, Latvijas Radio 3 
programmas “Klasika” vadītāja Liene Jakov ļeva.
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Liepājas tvīda braucienā varēs laimēt 
lidojumu uz Londonu

Ņemot vērā, ka šogad Tvīda brauciens norisināsies 
vēsturisku notikumu rekonstrukcijas “Kuģa “Sa-
ratov” sagaidīšanai Liepājā – 100” programmā un 
Lielbritānija gan pirms simts gadiem, gan arī tagad 
ir Liepājas un Latvijas sabiedrotā, atraktīvākie Tvīda 
brauciena dalībnieki varēs laimēt lidojumu divām 
personām uz Londonu.

Šogad Tvīda velobrauciens norisināsies jau desmi-
to reizi. Velomīļotāji tiek aicināti tērpties pagājušā 
gadsimta 20.–30. gadu stila apģērbā un 29. jūnijā 
doties kopīgā izbraucienā pa pilsētu. Pulcēšanās 
velobraucienam no plkst. 12 pie Muitas mājas, 
brauciena sākums – plkst. 13.

Kā jau ierasts, katrs Tvīda brauciena dalībnieks sa-
ņems piemiņas nozīmīti, bet atraktīvākie dalībnieki 
tiks pie Liepājas uzņēmēju sarūpētām balvām.

Lidojumu varēs laimēt ikviens Tvīda brauciena da-
lībnieks, jo galvenā balva tiks izlozēta. Lai laimētu 
lidojumu, brauciena dalībniekiem jāreģistrējas Tvī-
da braucienam un ar parakstu jāapliecina sava dalī-
ba. Ar noteikumiem var iepazīties šeit. Apbalvoša-
nas ceremonijas sākums – plkst. 14:30 pie Muitas 
mājas.

Pēc apbalvošanas visi aicināti uzkavēties, baudīt 
priekšnesumus, piedalīties radošajās darbnīcās un 
aktīvi iesaistīties “realitātes izrādē” – kapelas pava-
dībā sadancoties, sadziedāties un priecāties kopā 
ar 20. gadsimta sākuma liepājnieku lomu atveido-
tājiem.

Pieteikties velobraucienam var, aizpildot elektro-
nisko pieteikuma veidlapu līdz 28. jūnija plkst. 23 
šeit.

Vēl var pagūt pieteikties 19. 
Starptautiskajam ziedu paklāju festivālam 
Ventspilī

Ventspils pilsētas pašvaldība un pašvaldības SIA 
“Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina līdz 
30. jūnijam pieteikties dalībai 19. Starptautiskajā 
ziedu paklāju festivālā “Ziedu melodija”, kas no-
tiks Ostas ielas promenādē no 2. līdz 4. augustam 
Ventspils Pilsētas svētkos.

Tā kā koncertzāle “Latvija” durvis apmeklētājiem 
vērs jūlija beigās, lai atzīmētu šo nozīmīgo brīdi, ie-
dzīvotāji tika aicināti ziedu paklāju festivāla devīzei 
izvēlēties tēmu, kas saistīta ar mūziku. Apkopojot 
balsošanas rezultātus, par šā gada Starptautiskā 
ziedu paklāja festivāla devīzi konkursa komisija ap-
stiprināja nosaukumu “Ziedu melodija”.

Festivālā tiek aicinātas pieteikties gan jaunas ko-
mandas, gan tās, kuras jau ir startējušas festivālā. 
Festivālā gaidīti arī nozares interesenti, speciālisti 
un profesionāļi – ziedu veikali, saloni un skolas no 

https://liepaja.travel/app/uploads/2019/06/loterijas-noteikumi.pdf
http://www.ej.uz/10-Tvida-brauciens
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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

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.

Latvijas un ārvalstīm –, kas izveidotu savu koman-
du, kurā piedalās ne vairāk par pieciem dalībnie-
kiem.

Detalizētāka informācija par ziedu paklāju festivā-
lu – konkursa nolikumā, ar ko iespējams iepazīties 
vietnē www.vlk.lv.

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

