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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Videokonference par moderniem 
risinājumiem pasākumu izziņošanai un 
atspoguļošanai pašvaldībās

27. jūnijā pašvaldību vadība, mārketinga un sa-
biedrisko attiecību speciālisti, kultūras darbinieki, 

darbā ar jaunatni iesaistītās personas un citi inte-
resenti bija aicināti pievienoties tiešraides video-
konferencei.

Videokonferencē pasākumu platformas Kurp.
es veidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis pastās-
tīja par risinājumiem, kā pašvaldība par saviem 
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pasākumiem var komunicēt digitālajā vidē un uz-
labot to atspoguļošanas kvalitāti, lai tie būtu viegli 
pārskatāmi gan vietējiem, gan tūristiem, iepazīsti-
nāja ar kompānijas tehnoloģiskajām iespējām risi-
nāt pašvaldību pasākumu ievietošanu un pārvaldī-
šanu, ietaupot laiku un resursus, kā arī prezentēja 
pašu veidoto platformu jauniešiem “Visas iespē-
jas”, ar kuras darbību jau iepazinušies izpilddirek-
tori Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksmē 7. jūnijā Priekuļos.

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

Kurp.es piedāvājums pašvaldībām

Kurp.es vēlas apkopot visus Latvijā notiekošos pasā-
kumus, tāpēc aktīvi veido sadarbību ar pašvaldībām.

Piedāvājums:

* atspoguļot visus novadā notiekošos pasākumus 
novadam pielāgotā aplikācijā;

* apkopot visus novada pasākumus un atspoguļot 

tos Kurp.es lapā, ko mēnesī apmeklē 20 000 cilvēku;

* digitāli komunicēt par pašvaldības pasākumiem;

* caur īpašu spraudni parādīt pasākumus pašvaldī-
bas vietnē, apkopojot tos no dažādiem avotiem, tā-
dējādi atbrīvojot pašvaldību no šādas informācijas 
ievietošanas.

Kurp.es ne tikai ievāc konkrēta novada pasākumus 
no Facebook, pašvaldības rīcībā esošajiem sarak
stiem un preses relīzēm, bet arī nodrošina, ka vi-
sām rīkotāju organizācijām būs sava pieeja profi-
lam un tās pašas varēs ievietot pasākumus un tos 
labot. Kurp.es spraudnis būtiski atvieglo kalendāra 
administrēšanu, jo ievietotie pasākumi parādās 
automātiski un tiek izņemti pēc to beigām. To arī 
ērti un vienkārši var pielāgot lapas parametriem un 
vajadzībām. Sadarbības piemērus var aplūkot šeit.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” jeb šeit; prezentāciju meklējiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Vāc parakstus par iespēju pret atlīdzību 
depozītā nodot dažādus iepakojuma 
veidus

Lai Latvijas sabiedrībai piedāvātu inovatīvus, sociāli 
atbildīgus, ekonomiski pamatotus vides un atkritu-
mu apsaimniekošanas risinājumus, vairākas profe-
sionālās organizācijas, to vidū arī Latvijas Pašvaldī-
bu savienība (LPS), un vides aizstāvji 27. maijā pa-
rakstīja kopīgu memorandu par paplašinātu depo-
zīta sistēmu Latvijas iedzīvotājiem. Tagad iniciatīvu 
portālā “manabalss.lv” uzsākta parakstu vākšana 
par iespēju pret atlīdzību pārstrādei nodot dažādus 
iepakojuma veidus. Parakstīties var šeit.

Divu nedēļu laikā parakstījušies jau vairāk nekā 
1400 iedzīvotāju. Iniciatīvas iesniedzējs Jānis Ķuze 
aicina arī citus atbalstīt šo iniciatīvu, lai Latvijā tiktu 
izveidota gudra, mūsdienu patēriņa tendencēm un 
iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša depozīta sistēma.

Vairāk lasiet šeit, kā arī varat sekot jaunumiem 
Facebook lapā šeit.

https://kurpes.lv/
https://kurpes.lv/pasakumi/ogres-novads; https:/lv100.lv/programma/kalendars/balta-galdauta-svetki-2019/ vai https:/www.piegalda.lv/jaunumi/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/391-par-moderniem-risinajumiem-pasakumu-izzinosanai-un-atspogulosanai-pasvaldibas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/391-par-moderniem-risinajumiem-pasakumu-izzinosanai-un-atspogulosanai-pasvaldibas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/391-par-moderniem-risinajumiem-pasakumu-izzinosanai-un-atspogulosanai-pasvaldibas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/391-par-moderniem-risinajumiem-pasakumu-izzinosanai-un-atspogulosanai-pasvaldibas
https://manabalss.lv/i/1567
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4876-vac-parakstus-par-iespeju-pret-atlidzibu-depozita-nodot-dazadus-iepakojuma-veidus
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 3. jūlijā plkst. 13 un tiks translēta tieš-
raidē.

Darba kārtība:

1. Par Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2020–2027 
prioritātes “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju at-
tīstība” rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā at-
tīstība” izstrādes gaitu (informēs LPS padomnieces 
Ivita Peipiņa un Gunta Lukstiņa un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
pārstāvji).

2. Kopsavilkums un secinājumi no LLPA un LPS kon-
ferencēm “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi” 
(informēs LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un 
pētnieki).

3. Dažādi:

– informācija par Latvijas Bankas (LB) pētījumu 
“Kas nosaka pašvaldību budžeta izdevumu atšķirī-
bas” (saite uz LB pētījumu šeit);

– par sarunām un to tēmām ar VARAM.

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

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Dainis Turlais: makroreģionālajām 
stratēģijām ir potenciāls veicināt 
iedzīvotāju labklājību

26. jūnijā Briselē (Beļģijā) vienbalsīgi tika pie-
ņemts Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu ko-
mitejā locekļa Daiņa Turlā sagatavotais atzinums 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

EIROPĀ UN PASAULĒ

Foto: RO2019EU

https://www.makroekonomika.lv/diskusiju-materials-kas-nosaka-latvijas-pasvaldibu-budzeta-izdevumu-atskiribas
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-ideoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-ideoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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“Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģi-
ja Donavas reģionam: sistēma starptautisku klas-
teru veicināšanai”.

Atzinumā uzsvērts, ka makroreģionālajām stratēģi-
jām ir ļoti liels potenciāls saprātīgā laika periodā iz-
līdzināt blakus esošajās teritorijās dzīvojošo dzīves 
līmeni, tādējādi sekmējot arī Eiropas Savienības pa-
matlīgumā – Lisabonas līgumā – noteikto kohēzijas 
nepieciešamību. Tas saskan arī ar vienu no nākamā 
daudzgadu budžeta 2021.–2027. gadam prioritā-
tēm, proti, mazināt reģionālās atšķirības. “Jebkura 
politikas dokumenta fokusā jābūt mūsu iedzīvotā-
ju labklājības palielināšanai, taču makroreģionālo 
stratēģiju potenciālu nevar pilnībā izmantot, ja da-
lībvalstīm, vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
nav nepieciešamo finanšu un cilvēkresursu. Mums 
būtu jāturpina īstenot makroreģionālo stratēģiju 
un ES nozaru politikas sinerģija, piemēram, tādas 
programmas kā “Apvārsnis 2020”, “Erasmus +”, 
“Radošā Eiropa”, COSME, LIFE, Eiropas infrastruk-
tūras savienošanas instruments (EISI) un Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). Tā mēs veiksmī-
gi atrisinātu kopīgas prioritāras problēmas,” norā-
dīja Dainis Turlais.

Savā uzrunā Eiropas Savienības dalībvalstu vietē-
jo un reģionālo pašvaldību politiķiem viņš arī nāca 
klajā ar priekšlikumu, kā makroreģionu līmeņa 
inovāciju ekosistēmās veicināt zināšanu apmaiņu 
pārrobežu līmenī, kā arī saskaņoti darboties eko-
nomikas sekmēšanai. “Domāju, ka jaunā veiksmes 
formula varētu būt “maģiskais trijstūris” – akadē-

miskās aprindas no vienas puses, uzņēmēji, kas iz-
manto zinātniskos sasniegumus, no otras puses un 
vietējās un reģionālās pašvaldības, kas kalpo par 
savienotājiem un nodrošina infrastruktūru, no tre-
šās puses. Mums savā darbā būtu vairāk jāizmanto 
šī veiksmes formula, lai veicinātu klasteru darbību,” 
uzsvēra D. Turlais.

Latvijas delegācijas loceklim un atzinuma autoram 
tāpat bija iespēja ar saviem secinājumiem dalīties 
neformālajā ES Donavas reģiona dalībvalstu eko-
nomikas un biznesa vides ministru stratēģijas sa-
nāksmē, kā arī ES stratēģijas Donavas reģionam 
8. forumā, kurā šogad piedalījās ap 800 dalībnieku. 
Abas sanāksmes notika 27.–28. jūnijā Bukarestē 
(Rumānijā).

Atzinumu Eiropas Reģionu komitejai bija piepra-
sījusi sagatavot Rumānijas prezidentūra ES Pado-
mē, ņemot vērā Eiropas Komisijas ziņojumu par ES 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanu. Atzinuma 
sagatavošanā piedalījās arī ziņotāja eksperte LPS 
padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sa-
nita Šķiltere. Ar atzinuma “Makroreģionālās stratē-
ģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sis-
tēma starptautisku klasteru veicināšanai” tekstu var 
iepazīties Eiropas Reģionu komitejas vietnē.

Vairāk lasiet šeit.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijas pašvaldībām iespēja paust savas 
intereses Starpreģionu inovāciju investīciju 
instrumenta izveidē

26. jūnijā Briselē Latvijas delegācija Eiropas Reģio-
nu komitejā tikās ar Eiropas Komisijas Reģionālās 
un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta ģenerāldi-
rektora vietnieku īstenošanas jautājumos Pēteri 
Berkovicu, lai paustu Latvijas pašvaldību intereses 
jaunveidojamā Starpreģionu inovāciju investīciju 
instrumenta izveidē.

Šīs Eiropas Komisijas iniciatīvas mērķis ir veicināt 
Eiropas vērtību ķēžu attīstību, palīdzot viedas spe-

cializācijas partnerībām vienkopus pulcēt pētnie-
kus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestādes, ku-
ras iesaistītas viedas specializācijas stratēģijās na-
cionālā vai reģionālā līmenī. Instrumenta nolūks ir 
investēt kopīgās prioritāšu jomās, komercializējot 
un atbalstot starpreģionu inovāciju projektus, ku-
riem ir potenciāls veicināt Eiropas vērtību attīstību. 
Šai iniciatīvai paredzētais finansējums varētu būt 
aptuveni miljards eiro. Pirmie projektu uzsaukumi 
varētu būt 2021. gada sākumā.

Instrumentam paredzēti divi virzieni, no kuriem 
viens būs veltīts inovāciju ekosistēmu kapacitātes 
palielināšanai mazāk attīstītos reģionos, lai veicinātu 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/2_implementation_lv.pdf
https://cor.europa.eu/lv/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6422-2018
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4877-dainis-turlais-makroregionalajam-strategijam-ir-potencials-veicinat-iedzivotaju-labklajibu
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to dalību globālajās vērtību ķēdēs, kā arī sekmētu ka-
pacitāti piedalīties partnerībā ar citiem reģioniem. 

Eiropas Komisija rudenī plāno plašas ieinteresēto 
personu konsultācijas par instrumenta prioritātēm, 
lai iegūtu informāciju par problēmām un interesēm 
dažādās ES dalībvalstīs un to reģionos. Iegūtos se-
cinājumus ņems vērā, gatavojot atlases kritērijus 
projektu uzsaukumiem. Kā sarunā norādīja Latvijas 
delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītāja viet-
nieks LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, šis brīdis ir 
būtisks Latvijas pašvaldībām, lai paustu savas vēl-
mes un prioritātes un radītu iespēju inovāciju eko-
sistēmās sekmīgi piedalīties projektu uzsaukumos.

Sanāksmes dalībnieki arī pārrunāja iespēju kopīgi 
rīkot informatīvu semināru Latvijā par Starpreģio-
nu inovāciju investīciju instrumentu, kas būtu lielis-

ka iespēja Eiropas Komisijas pārstāvjiem nepastar-
pināti uzzināt par iespējamajām Latvijas pašvaldī-
bu interešu jomām un reģiona specifiku. 

Tikšanās notika Eiropas Reģionu komitejas plenār-
sēdē, un tajā piedalījās Latvijas delegācijas Reģionu 
komitejā vadītāja vietnieks Gints Kaminskis, Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
Mālpils novada domes deputāts Aleksandrs Liel-
mežs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Ser
gejs Maksimovs, Jēkabpils pilsētas domes deputāts 
Leonīds Salcevičs, Rīgas domes deputāts Dainis 
Turlais un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vīto-
liņš, kā arī LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Sanita Šķiltere.

Agita Kaupuža

* 26. jūnijā Latvijas Radio 4 raidījums “Открытый 
вопрос”: LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa dalī-
ba raidījumā par Rīgas domi (šeit).

* 29. jūnijā LSM.lv/Latgales Radio studija Latgalē: 
“Latgalē labus ceļus uz novadu centriem gaida ne-
atkarīgi no reformas” (šeit).

LPS MEDIJOS

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.

https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=6&d=26
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latgale-labus-celus-uz-novadu-centriem-sagaida-neatkarigi-no-reformas.a324093/
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, 
bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS521 – Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības vajadzībām 
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā”

25.06.2019. 06.06.2019. Nē

2. VSS588 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 365 “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pa-
sākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī 
apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas notei-
kumi”

26.06.2019. 20.06.2019. Jā

3. VSS517 – Par informatīvo ziņojumu “Par valsts fondētās pensi-
jas kapitāla izmantošanu”

26.06.2019. 06.06.2019. Nē

4. VSS537 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā nr. 347 “Par bied-
rībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, 
kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli””

27.06.2019. 13.06.2019. Jā

5. VSS587 – Par MK noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas pa-
tēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības 
nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumi”

27.06.2019. 20.06.2019. Jā

6. VSS574 – Par grozījumiem likumā “Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos”

27.06.2019. 20.06.2019. Jā

7. VSS585 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2016. gada 6. septembra noteikumos nr. 590 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, 
enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes 
rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi””

27.06.2019. 20.06.2019. Jā

8. VSS586 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos nr. 38 “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas 
patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības 
nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumi””

27.06.2019. 20.06.2019. Jā

9. VSS536 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpa-
šuma domājamo daļu Raiņa ielā 27, Daugavpilī, nodošanu Dau-
gavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

28.06.2019. 13.06.2019. Jā

10. VSS535 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpa-
šuma Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu”

28.06.2019. 13.06.2019. Jā

11. VSS553 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpa-
šumu nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašu-
mā”

28.06.2019. 13.06.2019. Jā
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12. VSS547 – Par MK rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 21b, Rīgā, pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

28.06.2019. 13.06.2019. Jā

13. VSS577 – Par MK noteikumu projektu “Grozījums Ministru ka-
bineta 2008. gada 11. marta noteikumos nr. 173 “Valsts pamat-
budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu iz-
lietošanas kārtība””

28.06.2019. 20.06.2019. Nē

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

VSS521 – Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanas likumā” (skatiet šeit);

VSS517 – Par informatīvo ziņojumu “Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu” (skatiet šeit);

VSS577 – Par MK noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos 
nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”” 
(skatiet šeit).

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

27. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS603 – Likumprojekts “Par bērnu un jauniešu 
izglītošanu valsts aizsardzībā”

VSS602 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma pārdošanu”

VSS604 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos nr. 
587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informā-
cijas sistēmas noteikumi””

VSS608 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pa-
sažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automo-
bili”

VSS609 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ceļu satik-
smes drošības plānā 2017.–2020. gadam”

VSS610 – Informatīvais ziņojums “Ceļu satiksmes 
drošības plāna 2017.–2020. gadam starpposma ie-
tekmes izvērtējums”

VSS611 – Informatīvais ziņojums “Par valsts un 
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru iz-
veidi Ludzas novada un Līvānu novada pašvaldībās”

VSS616 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS618 – Likumprojekts “Grozījums Valsts pārval-
des iekārtas likumā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/284-vss-521-par-likumprojektu-grozijumi-sabiedribas-vajadzibam-nepieciesama-nekustama-ipasuma-atsavinasanas-likuma
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/285-vss-517-par-informativo-zinojumu-par-valsts-fondetas-pensijas-kapitala-izmantosanu
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474755
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474755
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474771
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474771
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474771
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474771
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474780
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474780
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474780
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40474787
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Līdz 9. jūlijam darba devēji var pieteikties 
vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs līdz 
9. jūlijam pieņem darba devēju pieteikumus vajadzī-
go darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītī-
bai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir 
iespēja darba devējam saņemt dotāciju, lai sagata-
votu sev vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmā-
cot NVA reģistrētus bezdarbniekus uzņēmuma vidē.

Praktisko apmācību var organizēt profesionālās 
kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, otrā vai 
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesio-
nālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorga-
nizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Praktisko apmācību īstenošanai var pieteikties ko-
mersanti, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrī-
bas vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, 
ārstniecības iestādes un izglītības iestādes.

Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba 
devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna izvei-
dotā darbvietā vai darbvietai jābūt vakantai vismaz 

četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsāk-
šanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas dar-
ba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja 
vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attie-
cības.

Kā darba devēji var pieteikties?

1. solis – jāaizpilda pieteikuma forma, kas atroda-
ma NVA vietnē, un jāpievieno prasītā informācija.

2. solis – aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jāno-
sūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas 
teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA fi-
liāļu kontaktinformācija pieejama NVA lapā.

NVA filiāle līdz 9. jūlijam pieņems darba devēju 
pieteikumus, ko Aktīvo nodarbinātības pasākumu 
īstenotāju izvēles komisija izvērtēs saskaņā ar no-
likumu un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt 
praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lē-
mumu darba devējs tiks informēts, un, ja lēmums 
būs pozitīvs, aicinās piedalīties darba devēja prasī-
bām atbilstošu bezdarbnieku izvēlē un slēgt līgumu 
par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai” pasākumu “Apmācība pie 
darba devēja”, tā nosacījumiem un līdzfinansēju-
mu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba 
devējiem”.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Biedrības un nodibinājumi var saņemt 
palīdzīgas rokas sabiedriskā labuma darbu 
veikšanai

Biedrības un nodibinājumi līdz 12. jūlijam Nodarbi-
nātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Balvos, Baus-
kā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limba-
žos, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos, Tukumā 
un Valmierā var pieteikties pasākuma “Darbam ne-
pieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 
īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 
29 gadiem darbā sabiedrības labā, ja pasākuma īs-

tenošanas vieta tiek izveidota šo filiāļu apkalpoša-
nas teritorijā.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesais-
tīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspek-
tīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja 
iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, 
darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot 
administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta 
pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jau-
natnes lietām un veicot citus darba pienākumus. 
Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties 
konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības 
specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus 
no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 
18 līdz 29 gadiem.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
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Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura 
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņe-
mot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā 
vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jā-
veic piecas dienas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Ie-
saistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem 
mēnešiem.

Pasākuma dalībnieks saņems stipendiju 5 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 pare-
dzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības 
pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts 
bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadī-
jumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido 
dzīvesvietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vide, 
nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasā-
kuma īstenošanai?

1. solis – jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno 
prasītā informācija.

2. solis – aizpildītais pieteikums līdz 12. jūlijam jā-
iesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei Balvos, 
Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, 
Limbažos, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos, Tu-
kumā vai Valmierā (visu NVA filiāļu kontaktinfor-
māciju pieejama NVA lapā).

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pie-
teikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un 
apstiprinās vai atteiks nevalstiskajai organizācijai 
pasākuma īstenošanu. Par lēmumu NVA filiāle in-
formēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbil-
des gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atla-
sē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

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 
pasākumi) projektus. Īpaši atbalstīs projektus, kas 

atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiropas 
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 nodrošinās transportu uz pa-
sākumu Birštonā (kopā ar igauņu delegāciju) 6. sep-
tembrī plkst. 14 (izbraukšana no Rīgas autoostas). 
Atgriešanās (7. septembrī) no Birštonas uz Rīgu 
kopā ar igauņu delegāciju tiek plānota plkst. 17. 

http://www.nva.gov.lv/docs/31_5c8f58ce5b9a38.96326895.doc
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd039TjnojLz50XRujtG41uOruNlmciwyrm1LIsLfoXCvnLtA/viewform
https://www.booking.com/hotel/lt/domus-viesbutis.et.html
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Dalībnieki var arī paši organizēt savu ceļošanas vei-
du, ņemot vērā, ka tad transporta izdevumi būs jā-

sedz no saviem līdzekļiem. Detalizēts uzaicinājums 
un pasākuma apraksts pieejams ŠEIT.

Partnerības veicināšanas seminārs 
“Making Waves 2019”

No 17. līdz 19. septembrim ES programmas “Eiro-
pa pilsoņiem” Baltijas jūras reģiona valstu kontakt-
punkti organizē partnerības veicināšanas semināru 
“Making Waves 2019”.

Semināra “Making Waves” mērķis ir palīdzēt paš-
valdībām un to padotības iestādēm, kā arī neval
stiskajām organizācijām un biedrībām no Baltijas 
jūras reģiona valstīm veidot kontaktus un attīstīt 
idejas nākotnes sadarbībai ES programmā “Eiro-
pa pilsoņiem”. Kopš 2013. gada seminārs ik gadu 
norisinās kādā Baltijas jūras reģiona valstī. Ņemot 
vērā pozitīvos rezultātus un labās atsauksmes par 
iepriekšējiem semināriem, septītais Baltijas jūras 
reģiona valstu kontaktu veidošanas un projektu 
ideju ģenerēšanas seminārs “Making Waves 2019” 
notiks Dānijā.

Semināra organizatori vēlas dot iespēju satikties 
aptuveni 50 dalībniekiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pārstāvjiem un valsts iestāžu pārstāv-
jiem no astoņām Baltijas jūras reģiona valstīm Dā-
nijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zvied-
rijas, Polijas un Vācijas. Semināra galvenais uzde-
vums ir sekmēt starptautiskās sadarbības iespējas 
un padziļināt dalībnieku izpratni par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”. Lai veicinātu savstarpēju saka-
ru veidošanu, semināra dalībnieki varēs iegūt infor-
māciju par programmas piedāvātajām finansējuma 
iespējām. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar 
labās prakses piemēriem, kā arī kopā ar kolēģiem 

darboties darba grupās, lai apspriestu sadarbības 
projektu idejas, un uzklausīt ieteikumus projektu 
pieteikumu veidošanai.

Semināra mērķa grupa: nevalstisko organizāciju 
un pašvaldību pārstāvji (pieci dalībnieki no katras 
valsts). Dalībnieku skaits: vēlams viens dalībnieks 
no organizācijas.

Semināra norises vieta: Dānijas Karaliskā mākslas 
akadēmija, Kongens Nytorv 1, 1050 Copenhagen K, 
Kopenhāgena, Dānija (šeit). Viesnīca semināra da-
lībniekiem tiks rezervēta un apmaksāta.

Semināra darba valoda: angļu.

Izmaksas: ceļa izdevumus apmaksā dalībnieki. Iztē-
rētos līdzekļus varēs atgūt pēc pasākuma norises.

Izdevumus atmaksā Kultūras ministrija, pamato-
joties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem; 
pēc pasākuma norises atmaksās Latvijas dalībnie-
ku ceļa izdevumus (aviobiļete turp un atpakaļ), 
viesnīcas izdevumus Kopenhāgenā (līdz divām 
naktīm – no 17. līdz 19. septembrim), publiskā 
transporta ceļa izdevumus līdz Rīgai un no Rīgas 
dalībniekiem, kas ierodas no Latvijas pašvaldībām 
ārpus Rīgas.

Semināram pieteikties var līdz 2. augustam, aizpil-
dot elektronisko pieteikuma anketu ŠEIT.

Reģistrējoties organizācija automātiski netiek pie-
teikta semināram, bet ir jāsagaida atlases rezultāti!

Pēc pieteikšanās laika beigām Kultūras ministrija, 
izvērtējot aizpildītās pieteikuma anketas, atlasīs 
semināra dalībniekus un paziņos rezultātus visiem 
dalībniekiem, nosūtot informāciju uz pieteikumā 
norādītajām epasta adresēm.

Plašāka informācija par semināru un semināra dar-
ba programma pieejama ŠEIT.

https://docs.google.com/document/d/19iRmKNmwq4GyAmqJpetN6u9Ap1b5OOAI4mRE848snlU/edit
https://kunstakademiet.dk/en
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KNHEGWH4\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=dcd0e3d253&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KNHEGWH4\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=d488a2901e&e=c29645e246
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Projektu iesniegšanas uzsaukumi 
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 
atbalsta apakšpasākumiem “Pašvaldību 
sadraudzība” un “Pašvaldību tīklojumi”

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpild
aģentūra (EACEA) ir publicējusi dokumentāciju 
2. septembra projektu uzsaukumiem. Pieteikuma 
dokumentācija 2. septembra projektu uzsaukumiem:

2. darbība “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabied-
riskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic 
participation)

2.1. apakšpasākums “Pašvaldību sadraudzība” 
(Town Twinning)

Projektu iesniegšanas termiņš 2. kārtā: 2. septem-
bris.

2. kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 
01.02.2020. līdz 31.10.2020.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

2.2. apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi” (Net-
works of Towns)

Projektu iesniegšanas termiņš 2. kārtā: 2. septem-
bris.

2. kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 
01.03.2020. līdz 31.08.2020.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā 
pieejama EACEA vietnē ŠEIT.

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veid-
lapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punktu Latvijā vai ar Izpildaģen-
tūru (epasta adrese: eaceahelpdesk@ec.europa.
eu).

Latgales partizānu pulkam 100: viens no 
Latvijas armijas simtgades pasākumiem 
Balvos

Lai stiprinātu iedzīvotāju, it īpaši skolu jaunatnes, 
patriotismu, valsts piederības sajūtu, lai parādītu 
Ziemeļlatgales vīru, Latgales partizānu pulka va-
ronību un devumu Latvijas valsts veidošanā pirms 
100 gadiem, 5. jūlijā Balvos svinēs Latgales parti-
zānu pulka simtgadi. Šis pasākums iekļauts Latvijas 
armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pa-
sākumu plānā.

Pasākuma programma:

Plkst. 13 – Svētku dienas “Latgales partizānu pul-
kam 100” un ekspozīcijas “Ziemeļlatgale Latvijas 
neatkarībai” atklāšana Balvu novada muzejā.

Plkst. 14 – Militārais displejs (bruņutehnikas parā-
de, militārās stafetes u.c.) laukumā pie Balvu Kultū-
ras un atpūtas centra.

Plkst. 18 – Svinīgs brīdis pie pieminekļa Latgales 
partizānu pulka kritušajiem karavīriem. Uzstāsies 
Kanādas Bruņoto spēku Centrālais orķestris.

Plkst. 19 – Svētku koncerts, kurā muzicēs vīru an-
samblis “Dobeles zemessargi” Balvu pilsētas parka 
estrādē.

mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KNHEGWH4\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=bca497eef9&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KNHEGWH4\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=f2891967e3&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KNHEGWH4\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=7de7dc693c&e=c29645e246
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
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Latvijas armijas simtgades lielkoncerts 
11. novembra krastmalā Rīgā

6. jūlijā 11. novembra krastmalā Rīgā notiks Latvijas 

Armijas svētku lielkoncerts, kurā visas dienas garumā 
varēs redzēt paraugdemonstrējumus uz zemes, gaisā 
un Daugavā, apskatīt Latvijas un sabiedroto militāro 
tehniku un svētku izskaņā izpriecāties zaļumballē.
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Inčukalna novada svētki trīs dienu garumā

No 5. līdz 7. jūlijam Inčukalna novadā ar daudzvei-
dīgu un interesantu pasākumu programmu svinēs 
gadskārtējos Inčukalna novada svētkus.

Svētku programma veidota tā, lai ikviens atras-
tu kaut ko sev tīkamu. Pirmo reizi novada svētkos 
pasākumā “Es, mazais novadnieks” sveiks jaunos 
novadniekus, kā arī pirmo reizi suminās tos Inču-
kalna novada pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 
un vairāk gadus. Kā ierasts, viens no spilgtākajiem 
notikumiem būs svētku gājiens, kam šogad dots 
nosaukums “Kāzas Inčukalnā”, bet mūzikas gard
ēžus priecēs grupas “Dagamba”, “Tautumeitas” un 
“Auļi”.

Inčukalna novada svētki sāksies 5. jūlijā plkst. 18 
Vangažos ar dažnedažādām aktivitātēm, tai skaitā 
orientēšanās spēli, radošām darbnīcām un nakts 
kinoseansu, bet plkst. 21 pilsētu pieskandinās gru-
pas “Dagamba” uzstāšanās.

Svētku otrajā dienā, 6. jūlijā, visi būs gaidīti Inčukal-
nā, kur notikumi sāksies jau no plkst. 11. Novadnie-
kiem un viesiem būs pieejams amatnieku tirdziņš, 
būs baudāmi novada amatiermākslas kolektīvu un 
viesu koncerti, uzstāsies Liepājas teātra aktrišu fol-
kloras kopa “Atštaukas”, kā arī notiks zolītes turnīrs 
un veloorientēšanās novadā. Svētku gājiens, kurā 
piedalīsies novada uzņēmumi, iestāžu un kolektīvu 
darbinieki, sāksies plkst. 21, bet pēc tam Aleksand-
ra parka estrādē notiks Zelta pāru godināšana un 
grupu “Tautumeitas” un “Auļi” koncerts. Īsi pirms 
pusnakts būs svētku uguņošana, un tad līdz rīta 
gaismai varēs priecāties zaļumballē, kurā spēlēs 
grupa “Krauja un Co”.

Inčukalna novada svētki noslēgsies 7. jūlijā ar bro-
kastu pikniku un prāta spēlēm Gaujas ciematā.

Plānots, ka Inčukalna novada svētkus ar savu klāt-
būtni pagodinās arī delegācija no Baltkrievijas Hli-
bokajes pilsētas, kas atrodas Vitebskas apgabalā, 
un Igaunijas pilsētas Saues.

Burtnieka ezera svētki

6. jūlijā Burtniekos pie Burtnieku centra laivu kanā-
la norisināsies otrie Burtnieka ezera svētki.

Burtnieka plašums, lēzenie krasti, ainaviskums un 
zivju resursi ir tās vērtības, ko svētkos varēs atklāt 
un iepazīt ikviens svētku dalībnieks. Šovasar svēt-
ku viesiem būs pieejamas daudzveidīgas atpūtas 
iespējas pie ūdens. Pēc relaksācijas ūdenī varēs ie-

stiprināties ar vietējo mājražotāju gatavotiem labu-
miem, piemēram, zivju zupu vai turpat ezera kras-
tā kūpinātām zivīm. Pievakarē ezermalā sāksies 
koncerts, kurā uzstāsies dažādu paaudžu iemīļoti 
mākslinieki. Svētkos pārsteigs turbīndēļa šovs, bet 
svētku izskaņā – uguns šovs “INFERNO”.

Plašāka informācija Burtnieka ezera svētku Face-
book lapā šeit.

http://www.facebook.com/Burtniekaezerasvetki/
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Valmierā atklās pasaules līmeņa BMX trasi

6. jūlijā plkst. 13 Valmierā, Čempionu ielā 3, ar 
svinīgu ceremoniju atklās jaunuzcelto BMX trasi, 
pasludinās tās nosaukumu un notiks Latvijas nacio-
nālais čempionāts BMX riteņbraukšanā, kas pulcēs 
Latvijas vadošos sportistus.

Jaunā pasaules līmeņa BMX trase ekspluatācijā no-
dota 17. jūnijā. Trasi būvējusi SIA “SANART”, pie-
saistot speciālistus ar starptautisku pieredzi BMX 
trašu būvniecībā Eiropas un pasaules čempionā-
tiem, kā arī olimpiskās BMX trases Tokijā būvnie-

cībā. Kopumā vairāk nekā 12 000 m2 teritorijā izbū-
vēta trase ar starta kalniem 5 m un 8 m augstumā, 
jaunākie BMX braucēji var startēt arī no 3 m aug-
stuma. Starta ēkā paredzētas treniņu telpas, mehā-
niskās darbnīcas riteņu apkopei, lekciju un atpūtas 
telpas sportistiem, noliktavas, telpas treneriem un 
ģērbtuves.

Sestdien pēc trases oficiālās atklāšanas to iedzīvi-
nās pirmās sacensības: plkst. 13:30 Valmierā norisi-
nāsies 2019. gada Latvijas nacionālais čempionāts 
BMX riteņbraukšanā. Par valsts čempiona titulu 
sportisti sacentīsies 24 dažādās vecuma un meista-
rības grupās. Uz starta izies visi spēcīgākie pašmāju 
sportisti.

Latvijas nacionālais čempionāts būs pēdējais sa-
gatavošanās posms pirms gaidāmā Eiropas BMX 
čempionāta, kas no 11. līdz 14. jūlijam notiks lat-
viešu BMX sportistu mājas trasē Valmierā. Plašāka 
informācija par Eiropas BMX čempionātu pieeja-
ma interneta vietnē www.eurobmx2019.eu, kā arī 
Facebook un Instagram kontos @eurobmx2019.

Aktiera Eduarda Pāvula 90. jubilejai veltīts 
pasākums Babītes novadā

Foto no E. Pāvula ģimenes arhīva

6. jūlijā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” notiks Eduar-

da Pāvula 90. jubilejai veltīts pasākums.

Jau divus gadus “Vietvalži” ir Eduarda Pāvula me-
moriālās izstādes mājvieta, bet jubilejas pasākumā 
vairāk uzmanības veltīs mazāk zināmajām aktiera 
personības šķautnēm.

Pasākumā piedalīsies aktieri Katrīne Pasternaka un 
Juris Kalniņš, lai dalītos atmiņu stāstos par skatuves 
un kino mākslinieka gaitām; to aicināti darīt arī citi 
pasākuma apmeklētāji. Jubilejai par godu tiks atklāta 
fotoizstāde “Nezināmais Pāvuls”, kurā būs apskatāmi 
retāk redzēti attēli ar Eduardu Pāvulu kino un teātra 
lomās. Aktiera tēvs Kārlis Pāvuls spēlējis pūtēju orķes-
trī, un šī mūzika visu mūžu bijusi tuva arī E. Pāvulam, 
tāpēc pasākuma muzikālo daļu pieskandinās Tukuma 
pūtēju ansamblis. Pēcpusdienas izskaņā ikviens aici-
nāts doties uz tuvējo Salas kapsētu, lai noliktu ziedus 
pie Eduarda un Lilijas Pāvulu kapa.

Plašāka informācija vietnē www.babite.lv.

http://www.eurobmx2019.eu
http://www.babite.lv/lv/eduarda-pavula-90-gadu-jubilejai-veltits-pasakums-vietvalzos-6-julija/
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Lielvārdes novada svētki

Šogad Lielvārdes novada svētkus 6. jūlijā ieskandi-
nās Jumpravā, atzīmējot arī Jumpravas 760 gadu 

jubileju. Nākamajā nedēļas nogalē, 13. jūlijā, svētki 
turpināsies Lēdmanē, savukārt noslēguma cēliens 
un svētku kulminācija būs 26. un 27. jūlijā Lielvār-
dē. Par 2019. gada novada svētku zīmi izvēlēta Rīta 
zvaigzne jeb Auseklis.
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Ventspils novada senioru sporta spēles

7. jūlijā plkst. 12:30 Vārves pagasta Zūrās sāksies 
septītās Ventspils novada senioru sporta spēles. 
Šajā pasākumā var piedalīties visi, kas sasniegu-
ši 50 gadu vecumu un jūtas sirdī jauni, jo pasāku-
ma galvenā būtība ir saturīga laika pavadīšana ar 
vieglām sportiskām aktivitātēm, kas ir pa spēkam 
arī astoņdesmitgadīgiem senioriem. Dalībniekiem 

nebūs jāuztraucas, vai viņi spēs veikt visus uzdevu-
mus, jo tie nebūs sarežģīti un neprasīs lielu fizisko 
piepūli, bet garantēs jautrību. Piedaloties sacen-
sībās, treniņtērps un sporta apavi nav obligāti, jo 
pārbaudījumus varēs izpildīt arī ikdienas tērpā.

Šoreiz sporta spēļu moto ir “Tā ir dzīve, tas nav 
kino”, tādēļ pasākuma atklāšanā katrai pagasta ko-
mandai būs iespēja iejusties kādas latviešu kinofil-
mas varoņu tēlos. Pēc tam pasākuma dalībniekiem 
piedāvās desmit dažādas individuālas sportiskas 
nodarbes, no kurām katrs varēs izvēlēties sešas 
savām spējām atbilstīgākās un interesantākās. Būs 
padomāts arī par tiem senioriem, kuriem ir grūti 
veikli pārvietoties, tādēļ viņi varēs iesaistīties asto-
ņās aktivitātes, sēžot pie galda. Dalībnieki atkarībā 
no vecuma startēs kādā no četrām grupām, no 50 
līdz 76 gadiem un vecāki. Būs arī komandu stafete.

Sporta spēļu izskaņā uzstāsies Normunds Jakušo-
noks un Daiga Petkeviča.

Atvērta pieteikšanās “Dansukker labākā 
lauku torte 2019”

13. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārais festivāls Ama-
tas novadā tradicionāli pulcēs labākās lauku toršu 
cepējas no malu malām. Konkursā “Dansukker la-
bākā lauku torte” pieteikt savu dalību var ikviens, 
kurš prot cept īstas lauku tortes, – vienalga, vai esat 
profesionālis vai darāt to savam un draugu priekam.

Konkursa “Dansukker labākā lauku torte” mērķis ir 
popularizēt lauku toršu cepšanas prasmes, veicināt 
to tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, kā arī uz-
svērt dabīgo produktu izmantošanas nozīmi toršu 
gatavošanā. Tā kā konkurss notiks Zaubes savvaļas 
kulinārajā festivālā, viens no galvenajiem uzsva-
riem un vērtēšanas kritērijiem toršu pagatavošanā 
būs izmantotie dabīgi produkti – lauku olas, lauku 
piena produkti, sezonas dabas veltes.

Šāgada toršu konkursa tēma ir mežs. Ņemot vērā 
iepriekšējos konkursa gados redzēto, šogad gaidā-
mas atkal nebijušas idejas. Pilnīga vaļa jūsu fantāzi-
jai, kā tortē iestrādāt meža ideju!

Visi dalībnieki saņems veicināšanas balvas, bet īpa-
ši vērtīgas balvas gaida pirmo trīs vietu ieguvējus.

Pieteikt dalību var līdz 8. jūlijam, aizpildot pietei-
kumu šeit vai sazinoties ar Daci Rubeni (turisms@
amatasnovads.lv; 28721839).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUoK0GJ9tqGunU4LpsEFCK-cDdT7VLkQjHYdCZAAiLKXnwhA/viewform
mailto:turisms@amatasnovads.lv
mailto:turisms@amatasnovads.lv
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

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.

Notiks trešais Latvijas valsts vienaudžu 
salidojums

Katrā pilsētā, katrā novadā, katrā dzimtā ir cilvēki, 
kurus varam godāt kā savas valsts vienaudžus, jo 
viņi auguši kopā ar Latvijas valsti un piedzīvojuši 
mūsu valsts pastāvēšanu 100 gados.

Novērtējot Latvijas valsts vienaudžu devumu mūsu 
kopīgās vēsturiskās un sociālās atmiņas stiprināša-

nā, aicinām trešajam valsts vienaudžu salidoju-
mam pieteikt 100 un vairāk gadus sasniegušus vai 
šim gadu skaitam pietuvojušos iedzīvotājus!

Salidojums notiks 24. augustā Rīgā, VEF Kultūras 
pilī.

Valsts simtgadnieku salidojums ir viena no pilsonis-
kajām iniciatīvām, kas veltīta Latvijas valsts simt-
gadei. Salidojums ir kopābūšanas iespēja Latvijas 
valsts vienaudžiem, tā ir iespēja valsts vecākajiem 
iedzīvotājiem iziet sabiedrībā kopā ar savas pilsē-
tas, novada un pagasta amatpersonām un satikt 
valsts augstākās amatpersonas.

Pirmais simtgadnieku salidojums notika Pilsrundā-
lē; otrā salidojuma mājvieta bija kultūras pils “Zie-
meļblāzma” Rīgā.

Organizatori – Rīgas Aktīvo senioru alianse.

Tālrunis uzziņai: 20209935; epasta adrese: biedri-
ba.rasa@inbox.lv.

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