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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas sēde notika 3. jū-
lijā un tika translēta tiešraidē (videoieraksts pie-
ejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, 
videoarhīvs” vai sekojot šai saitei).

LPS padomnieces Ivita Peipiņa un Gunta Lukstiņa 
informēja par Nacionālā attīstības plāna (NAP) 
2020.–2027. gadam prioritātes “Kvalitatīva dzīves 
vide un teritoriju attīstība” rīcības virziena “Līdz-
svarota reģionālā attīstība” izstrādes gaitu. Pēc 
diskusijām komiteja nolēma, ka pašvaldību iero-
sinājumi un precizējumi LPS pārstāvjiem jāaizstāv 
darba grupā NAP sabiedriskajā apspriešanā, kā arī 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/394-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-3-julija-2019
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nolēma vasaras beigās rīkot apvienoto komitejas 
un reģionālās attīstības un sadarbības tīkla sanāk
smi, lai apspriestu sagatavoto NAP redakciju. Komi-
tejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins aicināja paš-
valdības aktīvi piedalīties visos procesos, kas skar 
administratīvi teritoriālo reformu (ATR), bet Nauk-
šēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments 
lūdza LPS apkopot pašvaldību aptauju rezultātus 
par plānoto ATR.

Komitejas dalībnieki tika iepazīstināti arī ar kopsa-
vilkumu un secinājumiem no Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas un LPS rīkotajām konferencēm “Lat-
vijas teritoriju attīstības izaicinājumi” un Latvijas 
Bankas (LB) pētījumu “Kas nosaka pašvaldību bu-
džeta izdevumu atšķirības” (saite uz LB pētījumu 
šeit).

Komiteja apsprieda iespējamās tēmas sarunām ar 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
triju (VARAM) un vienojās, ka šogad sarunām izvir-
zīs šādus jautājumus:

1. – LPS un VARAM 2018. gada sarunās panākto 
vienošanos izpilde;
– pašvaldību iespējas aizņemties Valsts kasē;
– valsts budžeta mērķdotācijas atjaunošana pašval-
dību uzņēmējdarbības projektiem 2020. gadā.

2. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu pārvaldība: pašvaldību un VARAM pienāku-
mu sadalījums:
– subsidiaritātes principa izmantošana publisko 
ūdeņu pārvaldībā – iespēja pārdalīt funkcijas uz-
raudzībā un apsaimniekošanā;
– publisko ūdeņu pārvaldība, VARAM un Dabas aiz-

sardzības pārvaldei (DAP) piekritīgo daļu apsaim-
niekošana;
– jūras piekrastes (pludmales) apsaimniekošana – 
VARAM/DAP piekritīgās jūras piekrastes (plud-
maļu) apsaimniekošana un valsts atbalsts (Zemes 
pārvaldības likuma anotācijā norādītais valsts fi-
nansējums) pašvaldību tiesiskajā valdījumā nodoto 
pludmaļu apsaimniekošanai;
– par VARAM/DAP un pašvaldībām piekritīgo pie-
krastes publisko ūdeņu reģistrāciju Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un 
uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē.

3. Jaunais atkritumu apsaimniekošanas plāns: 
valsts un pašvaldību uzdevumi, atbildība uzņem-
to saistību izpildē, gaidāmās izmaiņas; kā jaunie 
VARAM un politiķu priekšlikumi iekļaujas kopējā 
sistēmā.

4. Turpmākā ūdenssaimniecības attīstība, kom-
plekss skatījums uz ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas sistēmu attīstību, t.sk. finanšu resursu 
pieejamība ūdenssaimniecības attīstībai aglomerā-
cijās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

5. Pašvaldību IKT sektora vieta un loma valsts cen-
tralizētās arhitektūras infrastruktūrā.

6. Valsts informācijas sistēmu un pašvaldību datu 
apmaiņas mehānismi.

7. Nacionālās nozīmes, valsts un pašvaldību vieno-
to klientu apkalpošanas centru attīstības politika.

Komitejā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS viedoklis par pašvaldību līdzdalību 
Sabiedrības integrācijas fondā

6. jūnijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisija trešajā lasījumā izskatīja un pieņēma likum-
projektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda 
likumā”. Vēl bez citiem grozījumiem likumā pare-
dzētas izmaiņas Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 

Padomes sastāvā: paredzēts no tās izslēgt līdz šim 
aktīvi pārstāvētos pašvaldību plānošanas reģionus.

Jāņem vērā, ka sabiedrības integrācija jāsaprot ne 
tikai kā etniskā, bet arī sociālā un reģionālā integrā-
cija. Viens no SIF uzdevumiem ir piesaistīt, uzkrāt, 
pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integ-
rācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības 
projektu īstenošanai visā Latvijā, tajā skaitā aktivitā-
tēm diasporai, ko īsteno Latvijas novadu teritorijās.

“Pēc veiktajām izmaiņām fonda Padomē ir iekļauti 
atbildīgo valsts iestāžu un sabiedrības organizāciju 
pārstāvji, taču nav pārstāvēta vietējā pašpārvalde, 

https://www.makroekonomika.lv/diskusiju-materials-kas-nosaka-latvijas-pasvaldibu-budzeta-izdevumu-atskiribas
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4874-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-3-julija-2019
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kas pārstāv attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju intereses. Nav pamatots apgalvojums, 
ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs vienlaikus pārstāv arī vietējo pašvaldību 
intereses, jo ministrijas kompetence ir pārraudzīt 
pašvaldību darbu, bet ne pārstāvēt pašvaldības,” 
vēstulē Valsts prezidentam Raimondam Vējonim 
11. jūnijā norādīja LPS. Ar visu vēstules tekstu var 
iepazīties šeit).

14. jūnijā Valsts prezidents minētā likuma grozī-
jumus nodeva Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, 
bet 18. jūnija vēstulē aicināja LPS turpināt aktīvi 
iesaistīties šā likuma izskaitīšanā Saeimā, tādējādi 
“nodrošinot vietējo pašvaldību un to iedzīvotāju in-
terešu pārstāvniecību”.

“Sabiedrības integrācijai atbilstoši agrāk noteik-
tajai politikai jānotiek trīs galvenajos virzienos: 
mazākumtautību, sociālekonomiskā un reģionālā 
integrācija. Valsts prezidents, pieprasot otrreizēju 
caurlūkošanu, norādīja, ka nav pamata pašvaldī-
bas un reģionus izslēgt no lemšanas par integrā-
cijas prioritātēm, kā arī norādīja uz vairākiem de-
mokrātiskā procesa pārkāpumiem un tehniskām 

pretrunām tekstā,” 2. jūlijā Saeimas komisijas sēdē, 
kurā notika likuma grozījumu otrreizējā caurlūko-
šana, pauda LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis.

Tomēr, neskatoties ne uz Valsts prezidenta, ne LPS 
aicinājumu grozījumus veidot tā, lai uzlabotu SIF 
Padomes darbu, komisija izlaboja tikai tehniskās 
pretrunas. “Netika grozīta nostāja vairākos būtis-
kos jautājumos. Tā, piemēram, samazinot SIF Pa-
domes locekļu skaitu līdz desmit, nosakot starp 
ministriem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 
attiecību 6:4 un izslēdzot plānošanas reģionus, pēc 
būtības mainās fonda darbības virzība. Netiks pie-
vērsta uzmanība sociāli ekonomiskajai integrācijai 
un reģionālajai integrācijai, jo attiecīgo grupu pār-
stāvji padomē nebūs pārstāvēti,” skaidro M. Pūķis.

LPS atkārtoti norāda, ka pašvaldības vienmēr ir 
piedalījušās un piedalīsies sabiedrības integrācijā, 
tāpēc pašvaldību izslēgšana no lemšanas ir tuvre-
dzīga un neveicinās panākumus šajā jomā.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Monitoringa komitejā – par 
demokrātiju un hartu

3. jūlijā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis piedalījās 
Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresa (CLRAE) Monitoringa komitejas sēdē 
Oslo (Norvēģijā).

Sēdē tika izskatīti ziņojumi par vietējās un reģio-
nālās demokrātijas procesu izvērtēšanu Bosnijā 
un Hercegovinā, Ungārijā un Krievijas Federācijā. 
Lielākās diskusijas izraisīja ziņojums par Krieviju, 
jo tajā netieši tika minētas arī Krievijas okupētās 
teritorijas, un tas izpelnījās asu Ukrainas, Gruzijas 
un Baltijas valstu nosodījumu. Latvija uztur Krimas 
aneksijas neatzīšanas politiku, kā arī piesardzīgi iz-
turas pret darbībām, kuras varētu de facto traktēt 
kā Krievijas jurisdikcijas atzīšanu Krimā.

Pašlaik tiek gatavoti arī ziņojumi par vietējās demo-
krātijas situāciju Armēnijā un Portugālē, tos skatīs 
nākamajā komitejas sēdē. Vēl komitejā izskatīja 
iesniegumus par Eiropas vietējo pašvaldību hartas 

EIROPĀ UN PASAULĒ
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principu neievērošanu Azerbaidžānā un Kiprā. Ko-
miteja nolēma sagatavot vēstuli šo valstu valdībām 
ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un novērst ne-
atbilstības un akcentēja hartas ievērošanu un paš-
valdību lomu demokrātijas un miera nodrošināšanā.

Kongresa ekspertu grupa ir veikusi pētījumu par to, 
kā tiesas Eiropas Padomes valstīs Eiropas vietējo 
pašvaldību hartu piemēro tiesvedībā. Latvijas Sa
tversmes tiesa par hartas kā augstākstāvoša starp-
tautiska dokumenta piemērošanu tika vairākas rei-
zes minēta kā pozitīvais piemērs.

“Latvijā hartas tiešo piemērojamību nodrošina un 
atzīst Satversmes tiesa. Tā ir tiesīga paziņot, ka Sa-

eimas pieņemtie likumi vai administratīvie akti ne-
atbilst hartai, jo tā ir starptautisko tiesību akts, ko 
ratificējusi Latvija, un starptautisko tiesību aktiem ir 
prioritāte pār valsts tiesību aktiem un noteikumiem. 
Tāpēc Satversmes tiesa saprot, ka jebkurš hartas 
pārkāpums vienlaikus būtu Satversmes pārkāpums. 
Aizstāvot un formulējot šo nostāju, Latvijas tiesa iz-
strādājusi vienu no modernākajām un visaptverošā-
kajām judikatūrām par Eiropas hartas atzīšanu un 
piemērošanu.” (Avots: Report on the Reception of 
the European Charter of Local Self-Government in 
the Case Law of the National Courts of Last Resort.)

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

* 2. jūlijā Latvijas Radio 1 raidījums “Krustpun ktā”: 
LPS padomnieka tautsaimniecības jautājumos Aino 
Salmiņa dalība diskusijā par malkas apkuri pilsētās 
(šeit).

* 5. jūlijā LV portāls: “LPS: bez pašvaldību līdzdalī-
bas SIF neveicinās sociālo un reģionālo integrāciju” 
(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://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-par-malkas-apkuri-pilsetas.a119334/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/305927-lps-bez-pasvaldibu-lidzdalibas-sif-neveicinas-socialo-un-regionalo-integraciju-2019
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 18 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 13 no tiem ir saskaņoti, bet 
pieci nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

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

01.07.2019. 13.06.2019. Nē

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

01.07.2019. 13.06.2019. Jā

3. 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””

01.07.2019. 13.06.2019. Jā

4. VSS-575 – Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas fi-
nanšu instrumenta un Norvēģijas Finanšu instrumenta 2014.–
2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivi-
tātes “Inovācijas centri” īstenošanas noteikumi”

02.07.2019. 20.06.2019. Jā

5. VSS-611 – Informatīvais ziņojums “Par valsts un pašvaldību vie-
noto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas novada un Līvā-
nu novada pašvaldībās”

02.07.2019. 27.06.2019. Jā

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

03.07.2019. 20.06.2019. Jā

7. VSS-570 – Noteikumu projekts “Ministru kabineta noteikums 
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos 
nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums”””

03.07.2019. 20.06.2019. Jā

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

03.07.2019. 20.06.2019. Jā

9. VSS-595 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 24. novembra noteikumos nr. 661 “Ar radiācijas dro-
šību saistīto būvju būvnoteikumi”

03.07.2019. 20.06.2019. Jā

10. VSS-598 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 631 “Latvijas Republikas 
iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomis-
kās zonas būvju būvnoteikumi”

03.07.2019. 20.06.2019. Jā

11. VSS-593 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 2. septembra noteikumos nr. 530 “Dzelzceļa būvno-
teikumi”

03.07.2019. 20.06.2019. Jā

12. VSS-599 – Noteikumu projekts “Par Ministru kabineta 2014. gada 
21. oktobra noteikumu nr. 655 “Noteikumi par Latvijas būvnor-
matīvu LBN 31014 “Darbu veikšanas projekts” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem””

04.07.2019. 20.06.2019. Jā
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13. VSS-566 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpa-
šumu pārdošanu”

05.07.2019. 20.06.2019. Jā

14. VSS-600 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 325 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 30515 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”””

05.07.2019. 20.06.2019. Jā

15. VSS-590 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 500 “Vispārīgie būvno-
teikumi””

05.07.2019. 20.06.2019. Nē

16. VSS-589 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2017. gada 9. maija noteikumos nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju 
būvnoteikumi”

05.07.2019. 20.06.2019. Nē

17. VSS-603 – Likumprojekts “Par bērnu un jauniešu izglītošanu 
valsts aizsardzībā”

05.07.2019. 27.06.2019. Nē

18. VSS-592 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2014. gada 2. septembra noteikumos nr. 529 “Ēku būvno-
teikumi””

05.07.2019. 20.06.2019. Nē

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

VSS-559 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ieva-
da, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” (skatiet šeit);

VSS-590 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 500 
“Vispārīgie būvnoteikumi”” (skatiet šeit);

VSS-589 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos nr. 253 “At-
sevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (skatiet šeit);

VSS-603 – Likumprojekts “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” (skatiet šeit);

VSS-592 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos 
nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”” (skatiet šeit).

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

4. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS619 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
drošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases 
nodrošinātos epakalpojumus”

VSS620 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos nr. 
715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uz-
skaites veidlapu paraugiem””

VSS621 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos 
nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi””

VSS622 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos nr. 
109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta””

VSS623 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos nr. 350 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/286-vss-559-par-likumprojektu-grozijums-likuma-par-atjaunota-latvijas-republikas-1937-gada-civillikuma-ievada-mantojuma-tiesibu-un-lietu-tiesibu-dalas-speka-stasanas-laiku-un-piemerosanas-kartibu
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/290-vss-590-par-mk-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-19-augusta-noteikumos-nr-500-visparigie-buvnoteikumi
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/289-vss-589-par-mk-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2017-gada-9-maija-noteikumos-nr-253-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/291-vss-603-par-likumprojektu-par-bernu-un-jauniesu-izglitosanu-valsts-aizsardziba
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/292-vss-592-par-mk-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-2-septembra-noteikumos-nr-529-eku-buvnoteikumi
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475088
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475089
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475089
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“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tie-
sības noteikumi””

VSS630 – Rīkojuma projekts “Par telpu Jūras ielā 
34, Alojā, Alojas novadā, nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai “Vidzemes karate klubs””

VSS635 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 238 
“Ugunsdrošības noteikumi””

VSS639 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos 
nr. 91 “Noteikumi par nacionālo interešu objekta – 
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas 
izmantošanas nosacījumiem””

VSS640 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
autoceļiem””

VSS641 – Rīkojuma projekts “Par Skrundas no-
vada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“6278A001 Laidu ceļš” Raņķu pagastā, Skrundas 
novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS658 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pa-
sažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”

VSS655 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Daugavpils pilsētā”

VSS656 – Rīkojuma projekts “Par valsts nozīmes pa-
sākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un 
tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020. gadam”

VSS652 – Informatīvais ziņojums “Par prioritāriem 
rīcības virzieniem meliorācijas politikā”

VSS653 – Plāna projekts “Nacionālās bioloģiskā dro-
šuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026. gadam”

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 ieceres “Darbam nepie-
ciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īs-
tenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 
29 gadiem darbā sabiedrības labā, ja īstenošanas 
vietu izveido šo filiāļu apkalpošanas teritorijā.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja savam 
darbam piesaistīt jaunus, enerģiskus un perspek-
tīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespē-
ja 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.

Pieteikties dalībai šajā NVA iecerē var jebkura Lat-
vijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot 
politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai 
nodibinājumā dalībniekam būs jāveic piecas die-
nas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Iesaistes ilgums – 
2–6 mēneši.

Pasākuma dalībnieks saņems stipendiju 5 eiro die-
nā, stipendijas apmēru aprēķinās atbilstoši nostrā-
dātajām dienām. NVA ieceres dalībnieku apdro-
šinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās 
veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos 
aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja dar-
bā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar 
invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma 
īstenošanas vieta jāizveido dzīvesvietā vai funkcio-
nāli jāpielāgo darba vide, nodrošinot brīvu piekļuvi 
un pārvietošanos.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475089
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475089
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475132
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475132
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475132
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475142
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475145
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475145
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475146
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475146
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475146
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475146
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475143
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655


8

Kā NVO pieteikties pasākuma 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 (visu NVA 
filiāļu kontaktinformāciju pieejama NVA vietnē).

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pie-
teikumu atbilstību un apstiprinās vai atteiks pasā-
kuma īstenošanu. Par lēmumu NVA filiāle informēs 
nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes ga-
dījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un 
slēgt līgumu par ieceres īstenošanu.

NVA aicina darba devējus pieteikties 
subsidēto darbvietu izveidei

Vairākas NVA filiāles līdz 15. jūlijam pieņem darba 
devēju pieteikumus subsidēto darbvietu izveidei 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Subsidētās 
darba vietas bezdarbniekiem”. Tā ir iespēja darba 
devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos 
darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darbvietās 
NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto darbvietu NVA reģistrētam 
bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju no-
darbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgo-
jumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsi-
dētā darbvieta izveidota bezdarbniekam ar invali-
ditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju 
darba vietas pielāgošanai.

Pieteikumus subsidēto darbvietu izveidei pieņem 
NVA filiāles Aizkrauklē, Alūksnē, Cēsīs, Daugavpilī, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos, Lu-
dzā, Madonā, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Siguldā, Talsos, 
Tukumā un Valmierā. Pieteikties var komersanti (iz-
ņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai paš-
valdības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā 
pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pa-

matuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sa-
biedrības, pašnodarbinātās personas, nodibināju-
mi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

NVA īstenotajā ESF projektā “Subsidētās darba vie-
tas bezdarbniekiem” tiek nodarbināti bezdarbnieki 
ar invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez 
darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā 
virs 55 gadiem, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai al-
ternatīvās personas statusu.

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto 
darbvietu izveidei?

1. solis: jāizdrukā pieteikuma forma, kas pieejama 
NVA vietnes sadaļā “Darba devējiem” → “Pasāku-
mi noteiktām personu grupām”.

2. solis: jāaizpilda pieteikuma forma, un jāpievieno 
prasītā informācija.

3. solis: līdz 15. jūlijam aizpildītais pieteikums jāie-
sniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, 
kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot sub-
sidēto darbvietu. Pieteikumu var nosūtīta arī elek-
troniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumiem, to no-
sacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” → “Pasā-
kumi noteiktām personu grupām” un NVA filiālēs. 
Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” (šeit).

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27
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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) 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 Izpildaģentū-
ru (epasta adrese: eaceahelpdesk@ec.europa.eu).

Trešais Latvijas valsts vienaudžu salidojums

Katrā pilsētā, katrā no-
vadā, katrā dzimtā ir cil-
vēki, kurus varam godāt 

kā savas valsts vienaudžus, jo viņi auguši kopā ar 
Latvijas valsti un piedzīvojuši mūsu valsts pastāvē-
šanu 100 gados.

Novērtējot Latvijas valsts vienaudžu devumu mūsu 
kopīgās vēsturiskās un sociālās atmiņas stiprinā-
šanā, aicinām pieteikt trešajam valsts vienaudžu 
salidojumam 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.

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

Pasākuma organizatori – Rīgas Aktīvo senioru ali-
anse. Tālrunis uzziņai: 20209935; epasta adrese: 
biedriba.rasa@inbox.lv.

X starptautiskais festivāls “Latgales ērģeļu 
dienas 2019”

No 12. līdz 27. jūlijam notiks Latgales ērģeļu die-
nas.

12. jūlijā plkst. 21 Stirnienes ērģeļu nakts Stirnie-
nes Sv. Laurencija Romas katoļu baznīcā. Pieda-
līsies: Ilze Vizule (ērģeles), Gunta Greisle, Ainārs 
Ki se rovskis (balss), garīgās mūzikas koris “Rever-
sium” (diriģents Jānis Gruduls), Malnavas draudzes 
koris un īpašie viesi.

14. jūlijā plkst. 18 (pēc Svētās Mises plkst. 17) kon-
certs “Teici to Kungu” Krustpils Vissvētākās Trīs-
vienības Romas katoļu baznīcā. Piedalīsies: Diāna 
JaunzemePortnaja (ērģeles), Ieva Šablovska (arfa).

17. jūlijā plkst. 18 garīgās mūzikas koncerts Līk
snas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā. 
Piedalīsies: Digna Markule (ērģeles), Viktors Veļič-

ko (kontrabass), Aleksandrs Veļičko, Jānis Veļičko, 
Pēteris Veļičko, Pāvels Veļičko (balss).

19. jūlijā plkst. 18 īpašo viesu koncerts Kārsavas 
(Malnavas) Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 
baznīcā. Piedalīsies: Vita Kalnciema, Liene Andreta 
Kalnciema (ērģeles), Laura Purena (soprāns).

20. jūlijā plkst. 11 topošo ērģelnieku koncerts Bal-
vu luterāņu baznīcā. Piedalīsies: Latgales reģiona 
mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi, Balvu Mūzi-
kas skolas audzēkņi un pedagogi.

21. jūlijā plkst. 18 koncerts “Latgales ērģeļu gais-
ma” Izvaltas Svētās Annas Romas katoļu baznīcā. 
Piedalīsies: Iveta Pelše (ērģeles), Dainis Skutelis 
(balss), Kārlis Jēkabsons (trompete).

26. jūlijā plkst. 13:15–17:30 ērģeļspēles meistar-
klases Latgales reģiona jaunajiem ērģelniekiem 
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Vadītā-
ji – Deniss Mahaņkovs un Dina Ikhina (Krievija).

26. jūlijā plkst. 18 jauno stabuļu ērģeļu ieskandi-
nāšanas koncerts Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolā. Piedalīsies Deniss Mahaņkovs un Dina 
Ikhina (ērģeļu duets, Krievija).

27. jūlijā plkst. 19 (pēc Sv. Mises plkst. 18) noslē-
guma koncerts Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. Pie-
dalīsies: Dina Ikhina, Deniss Mahaņkovs (ērģeles, 
Krievija), Paula Šūmane (vijole), Agnese Urka (sop-
rāns), Larisa Carjkova (ērģeles).

Alūksnē latviešu, franču, vācu un beļģu 
mūziķi satiksies grandiozā kopkoncertā 
“Mūzika vieno”

Svinot desmit gadus, kopš izveidots Alūksnes no-
vads un kopš aizsākusies Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra (diriģents San-
dors Līviņš, defile vadītāja Ilze Līviņa) un Marsanē

lakotes (Marsannay-la-Cotê, Francija) Mūzikas 
centra muzikāla sadarbība, 12. jūlijā pulksten 19 
Alūksnes Kultūras centrā uz starptautisku kopkon-
certu “Mūzika vieno” aicinās mūziķi gan jau no mi-
nētajiem kolektīviem, gan arī Beļģijas un Vācijas. 
Kopā ar Francijas mūziķiem būs viņu sadarbības 
partneri no Beļģijas un Vācijas – “Fanfare royale de 
Samson Brumagne” orķestra (Beļģija) un Šveihas 

mailto:biedriba.rasa@inbox.lv


11

pilsētas pie Mozeles (Vācija) mūziķi, tādēļ šis būs 
īpašs, Eiropas koporķestris. Iespējams, ka tikšanās 
Alūksnē kalpos par vēl plašākas muzikālas sadar-
bības veidošanās sākumu. Iecerēts, ka 2020. gadā 
kopkoncerts varētu notikt Beļģijā.

Koncerta apmeklētājiem būs iespēja Alūksnes Kul-
tūras centra foajē aplūkot Francijas institūta Latvijā 
piedāvātu fotoizstādi, kas stāsta par Bordo vīniem. 
Tā būs skatāma līdz mēneša beigām.

Savukārt 14. jūlijā, kas ir Francijas nacionālā svētku 

diena, no pulksten 12 līdz 12:30 pie Alūksnes Jau-
nās pils varēs vērot īpaši šim notikumam organizē-
tu oficiālo ceremoniju, kurā svinīgas uzrunas teiks 
Alūksnes novada un Marsanēlakotes pašvaldību un 
Mūzikas centra pārstāvji. Abu pašvaldību pārstāvji 
arī noliks ziedus pie Mātes tēla. Plkst. 12:30 turpat 
pie pils sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas defilē šovs.

Foto: Alūksnes un Marsanēlakotes orķestri Skolēnu 
dziesmu un deju svētkos 2015. gadā.

Alūksnes ezerā norisināsies starptautiskas 
ūdensmotosporta sacensības

13. un 14. jūlijā Alūksnes ezerā risināsies pasaules 
čempionāts ūdensmotosportā jauniešiem GT15 āt-
rumlaivu klasē, kura laikā notiks arī Latvijas čem-
pionāta kārtējais posms dažādās laivu klasēs.

Jau par ikgadēju pasākumu vasaras vidū kļuvušas 
ūdensmotosporta sacensības. Arī šovasar tās pul-
cēs plašu dalībnieku un līdzjutēju pulku. Divas die-
nas Alūksnes ezerā norisināsies pasaules čempio-
nāts, kā arī sportisti sacentīsies par Latvijas čem-
pionāta godalgām dažādās laivu klasēs – jaunajā 
grupā elektro E48V un tradicionālajās GT30, T550, 
skūteri, Formula 4 un Formula 2, S550.
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Valmierā – Eiropas čempionāts BMX 
riteņbraukšanā un diskusija par sporta 
iespējām diasporas politikā

No 12. līdz 14. jūlijam Valmierā norisināsies Ei-
ropas čempionāts BMX riteņbraukšanā. Tas būs 
liels notikums un sasniegums BMX sporta attīstī-
bā Valmierā un Latvijā kopumā, kas vēlreiz iezīmēs 
Valmieru BMX vēstures lapaspusēs. Šajās dienās 
Valmiera kļūs par Eiropas BMX centru, pulcējot uz 
čempionātu 1060 dalībniekus no 30 valstīm.

13. jūlijā pirmo reizi notiks diskusija par sporta 
iespējām diasporas politikā. Diskusiju “Sports un 
diaspora – neizmantotais potenciāls” organizē Val-
mieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Eiropas 
Latviešu apvienību. Diskusijā aicināti piedalīties iz-
glītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Aivars Groza, Valmieras pilsētas paš-
valdības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, divkār-
tējais olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā 
Māris Štrombergs, viena no Berlīnes maratona or-

ganizatorēm Ieva Kunga, Ministru prezidenta Kriš-
jāņa Kariņa padomnieks Jānis Upenieks un Latvijas 
Triatlona federācijas prezidents Aigars Strauss. Dis-
kusiju vadīs Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde 
Elīna Pinto.

Diskusijas organizētāji uzsver, ka sporta izglītība un 
karjeras iespējas šajā jomā līdz šim ir par zemu no-
vērtēts virziens diasporas sadarbības un remigrā-
cijas politikā, taču ar augstu potenciālu. Šajā jomā 
pastāvošās pašizaugsmes, treniņu un sadarbības 
iespējas ne tikai ir interesants piedāvājums diaspo-
ras bērniem un jauniešiem, bet arī var likt pamatus 
plašākai remigrācijas un pārrobežu sadarbības kus-
tībai.

Vai un kā sports var saliedēt Latvijas cilvēkus pāri 
ģeogrāfiskajām robežām un veicināt Latvijas iegu-
vumus ekonomikai, remigrācijai un starptautiskā 
tēla veidošanai, varēs uzzināt, piedaloties diskusijā 
klātienē Vidzemes Olimpiskā centra Notikumu zālē 
(Valmierā, Rīgas ielā 91) vai sekojot līdzi Vidzemes 
Olimpiskā centra un Valmieras pilsētas Facebook 
lapās 13. jūlijā no plkst. 14 līdz 15.

Diskusija tiek organizēta laikā, kad pirmo reizi Val-
mierā no 7. līdz 14. jūlijam notiek Vidzemes un 
ārvalstu latviešu jauniešu nometne “Olimpiskais 
kvants” ar mērķi saglabāt un stiprināt diasporas 
jauniešu saikni ar Latviju un Valmieru un veicināt 
nacionālās identitātes stiprināšanu ar kopīgu mī-
lestību pret sportu, latviešu valodu, Latvijas dabu 
un kultūru. Nometni finansē Izglītības un zinātnes 
ministrija un Valmieras pilsētas pašvaldība. To or-
ganizē Valmieras pilsētas pašvaldība, Eiropas Lat-
viešu apvienība un Vidzemes Olimpiskais centrs.

Beverīnas novada svētki

Šogad Beverīnas novada svētkus svinēs divas die-
nas. 12. jūlijā visi aicināti uz brīvdabas kinovakaru 
Brenguļos, bet 13. jūlijā tur visas dienas garumā 
norisināsies jautras, aktīvas un sportiskas akti-
vitātes gan lieliem, gan maziem svētku apmek-

lētājiem, darbosies amatnieku un mājražotāju 
tirdziņš, būs iespēja noskatīties Kauguru pagasta 
amatierteātra “Vīzija” izrādi “Grēku grāmata” un 
spēkratu parādi. Ikviens interesents varēs apmek-
lēt arī Vidzemes inovāciju izstādi, kas izvietota 
centrā “Kaimiņi” un apskatei būs pieejama līdz 
31. jūlijam.
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Zaubes savvaļas kulinārais festivāls

Jau ceturto gadu pēc kārtas Amatas novads aicina 
savvaļas garšu baudītājus satikties Zaubes savvaļas 
kulinārajā festivālā. 13. jūlijā Amatas novada Zau-
bes pagasta Augšezera un Lejasezera krasti un Mui-
žas parks visas dienas garumā pārtaps garšu ceļo-
jumā, kurā ikviens varēs atrast sev tīkamāko garšu, 
meistarklasi, aktivitāti un piedzīvojumu.

Festivāla apmeklētājus sagaidīs paaudžu paaudzēs 
mantotas, kā arī nekad agrāk nepiedzīvotas garšas. 
Festivāla ēdienkartē būs mednieku un makšķernie-
ku kluba “Zaube” meža un ezera veltes, lekcijas, alus 
meistaru “KUPLA” piedāvājums, gaļas un mērcīšu 
gatavošana, kā arī veģetārā virtuve. Meža atmosfē-
rā aicinās iejusties “Dabas ugunskura meistarklase” 
ar pazīstamo pavāru Ingmāru Ladigu. Savu īpašo 
garšu piedāvās arī vegānā kafejnīca “Gardā pupa”: 
būs augu kokteiļi un interesantas uzkodas.

Jau par tradīciju kļuvušās sacensības par labākās 

lauku tortes titulu vadīs Amatciema “Jonathan Res-
taurant” šefpavāre un daudz balvu ieguvusī toršu 
meistare Ina Poliščenko.

Savukārt kartupeļu mizošanas, rīvēšanas sacīk-
stēm, kurās piedalīties var ikviens, šogad piepulcē-
sies arī cīņa par gardāko brūkleņu ievārījumu (pie-
taupiet burciņu savējā!).

Par festivāla noskaņu rūpēsies blūzafolka grupa 
“Rahu the Fool”.

Visas dienas garumā noritēs starptautisks pavāru 
konkurss. Tā žūrijā būs tādi sabiedrībā pazīstami šef-
pavāri kā Ingmārs Ladigs un Dzintars Kristovskis no 
Zaubes pagasta “Annas Hotel” restorāna “Kannas”.

Neizpaliks arī garšu tirgus un vietējo ražojumu 
stendi, bet iepriekš nebijis jaunums būs speciāli 
festivālam izveidots alus. Savukārt Latvijas Dabas 
muzejs pārsteigs ar aktivitātēm un pat mini sēņu 
izstādi, bet Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs pie makšķerēm pulcēs gan lielus, gan mazus.

Dienas izskaņā varēs smelties gudrības un pieredzi 
īpašo viesu lekcijās, kā arī Roberto Meloni aicinās 
uz pavāršovu “La Dolce Vita”, ko no TV ekrāniem 
pārnesīs uz savvaļas skatuvi. Dienas noslēgumā, 
sekojot labākajām tradīcijām, balle līdz pirmajiem 
rīta gaiļiem kopā ar grupu “Stradivari”.

Vairāk informācijas šeit.

Jūras svētki Ventspilī “Spēks un daile”

13. jūlijā Ventspilī notiks tradicionālie Jūras svētki 
ar šāgada devīzi “Spēks un daile”. Galvenie notikumi 
un bagātīga svētku programma norisināsies Ostas 
ielas promenādē no plkst. 11 līdz 16:30, un svētku 
turpinājums vakarā ar tautā iemīļoto dziesmu spēli 
“Tobāgo” un nakts balli. Svētkus vadīs aktrise un 
dziedātāja Karīna Tatarinova un aktieris Normunds 
Laizāns.

Paralēli svētku notikumiem krastmalā paredzētas 
arī citas aktivitātes pilsētā.

11. jūlijā plkst. 11 Herberta Dorbes memoriāla-
jā muzejā “Senču putekļi” svētku ieskandināšana 
“Jūra krāc, jūra šņāc…”, kur rotaļas par jūras tēmu 
vadīs ventiņu stāstniece Ārija Klēvere un piedalīsies 

Ventspils Jaunrades nama vasaras nometnes bērni.

12. un 13. jūlijā no plkst. 8 līdz 17 Vecpilsētas tirgus 
laukumā notiks svētku gadatirgus.

13. jūlijā plkst. 10 pludmales volejbola stadionā 
pie Ventspils akvaparka varēs vērot un just līdzi 
“Jūras kausam”.

No plkst. 10 līdz 18 Livonijas ordeņa pilī svētku ap-
meklētāji aicināti apskatīt gleznas no Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja krājuma, ceļojuma tērpus 
un aksesuārus no Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas, 
kā arī Ribinskas muzeja (Krievijā) un Ventspils mu-
zeja krājumiem. Plkst. 13 atvērsies kuģu darbnīcas, 
kur varēs izgatavot priedes mizas kuģīšus, klausī-
ties stāstos par enkuru tapšanu un signālkarogiem, 
būs iespēja piedalīties kuģa krāsošanā. No plkst. 12 

http://www.wildfoodfest.lv
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līdz 14 Amatu mājā gan mazi, gan lieli tiks gaidīti 
uz radošajām darbnīcām “Astes gaisā”. Muzikālais 
priekšnesums no grupas “Citrons”, zivju kūpināša-
nas demonstrācijas un degustācijas.

Plkst. 12:30 Ventas akvatorijā jau 12. reizi sasprin
gtā sacensībā norisināsies Ventspils Brīvostas 
kauss burāšanā. Plkst. 14 pie Dienvidu mola notiks 
Latvijas vecākā “Baltikas” tipa zvejas kuģa “Grots” 
ekspozīcijas atklāšana.

Plkst. 17 bērnu parkā “Fantāzija” būs iespēja ap-
meklēt Ventspils Nacionālo kultūras biedrību 
asociācijas muzikāli izklaidējošo programmu, kur 
skanēs populāri šlāgeri, bērnu dziesmas, mūsdienu 
dejas un Ventspils Jaunrades nama teātra studijas 
“Mēs” organizētās atrakcijas. Koncertā piedalīsies 

starptautisku konkursu laureāte dziedātāja Tina 
Note, Ventspils izpildītāji un deju kolektīvi.

Svētku izskaņā 14. jūlijā plkst. 11 Bērnu pilsētiņā 
“Kašera sapņu fabrika” gaidīs mazos svētku svinē-
tājus ar radošām darbnīcām un izklaidējošu ro-
taļprogrammu. Plkst. 13 ar dažādām darbnīcām 
un aktivitātēm bērniem durvis vērs arī Piejūras 
brīvdabas muzejs, kur varēs cienāties ar zvejnieku 
gardumiem no “Smiltnieku” saimniekiem un do-
ties izbraucienā ar bānīti. Plkst. 14 svētku jautrību 
nodrošinās Zlēku amatierteātris ar Ādolfa Alunāna 
lugu “Mūsu pokāls”. Plkst. 15 svētku programma 
noslēgsies bērnu parkā “Fantāzija”, kur mazos svi-
nētājus priecēs ar radošajām darbnīcām par jūras 
tematiku un izklaidējošo rotaļprogrammu kopā ar 
bērnu iecienītiem tēliem un varoņiem.
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Rēzeknes novada dienas

Rēzeknes novada dienas iesāksies 13. jūlijā ar zvej-
nieku svētkiem Nagļos, kur organizatoru rūpi uz-
ņēmušies Dricānu pagastu apvienības ļaudis. Nag-

ļi ir tā vieta, kur katru gadu jūlija otrajā sestdienā 
nemainīgi norisinās Zvejniekdienas sporta spēles. 
Tā kā pasākums ir kļuvis par tradīciju un daļēji par 
Nagļu vizītkarti, tad noliktajā laikā un vietā pulcējas 
liels skaits sportot, atpūsties un atbalstītgribētāju. 
Īpaša programma paredzēta arī pašiem mazāka-
jiem apmeklētājiem – “bērnu pilsētiņa” ar jautrām 
un asprātīgām atrakcijām. Svētku noslēgumā svēt-
ku koncerts un balle.

Šogad Rēzeknes novada dienas notiks četrās Rē-
zeknes novada pagastu apvienībās. Pēc Zvejnieku 
svētkiem Nagļos sekos Veselības veicināšanas fes-
tivāls 19. jūlijā Lendžos ar radošu, aktīvu un spor-
tisku programmu ģimenēm un bērniem, jauno 
ģimeņu diena 20. jūlijā Kaunatā un tradicionālais 
mākslas un garšu festivāls “Mākslas pikniks” 21. jū-
lijā Lūznavā.

Lielvārdes novada svētki

Šogad Lielvārdes novada svētki 
tika ieskandināti 6. jūlijā Jumpra-
vā, atzīmējot arī Jumpravas 760 
gadu jubileju.

Šīs nedēļas nogalē, 13. jūlijā, 
svētki turpināsies Lēdmanē, savu-
kārt noslēguma cēliens un svētku 
kulminācija būs 26. un 27. jūlijā 
Lielvārdē. Par 2019. gada novada 
svētku zīmi izvēlēta Rīta zvaigzne 
jeb Auseklis.

Sēļu muižas dārza svētkos 
skanēs karaļnama mūzika

13. jūlijā, īstenojot Valsts kultūr-
kapitāla fonda projektu “Anglijas 
karaļa Henrija VIII mūzika Sēļu 
muižā”, norisināsies Sēļu muižas 
dārza svētki, kas apmeklētājus 
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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.

priecēs jau ceturto gadu un ir kļuvuši par Mazsa-
lacas novada tradīciju. Vēlā pēcpusdienā, kad Sēļu 
muižas parkā koki tonēsies dažādās krāsās un dīķī 

atmirdzēs saules stari, apmeklētāji aicināti sajust 
tās emocijas, kas pirms piecsimt gadiem valdījušas 
Anglijas galmā!

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