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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

MK neatbalsta LPS ierosinājumu 
diferencēt sodus par nodokļu deklarācijas 
iesniegšanas kavēšanu

9. jūlijā Ministru kabinets (MK), atkārtoti izskatot 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām””, kas saistīts ar Administratīvās atbil-
dības likumu un tajā paredzētajām Valsts ieņēmu-
mu dienesta (VID) tiesībām automātiski sodīt par 
laikus neiesniegtām nodokļu deklarācijām un kas 
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, neatbalstīja Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) lūgumu neieviest 
sodīšanu fiziskajām personām, kuras nav saimnie-
ciskās darbības veicējas, kā arī automātiski nesodīt 
mazos nodokļu maksātājus un jaunos uzņēmējus. 
Tāpat MK uzskata, ka sodīšanas bargumā nav jāno-
šķir regulārie deklarāciju iesniegšanas kavētāji no 
tiem, kas deklarācijas parasti iesniedz laikus.

Šajā MK sēdē tikai iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens 
pievienojās LPS paustajām bažām. No ilgstoši (vēl 
no iepriekšējās valdības laikiem) uzturētajiem LPS 
iebildumiem Finanšu ministrija likumprojektā at-
balstīja tikai vienu – nesodīt par divu dienu kavē-
jumu.

“Ļoti ceru, ka Saeimas deputāti likumprojektu 
grozīs, paredzot daudz saprātīgāku un izsvērtāku 
automātiskās sodīšanas sistēmu. Uzskatu, ka fizis-
kās personas, kas nav saimnieciskās darbības vei-
cējas, nedrīkstētu par gada ienākumu deklarāci-
jas neiesniegšanu sodīt automātiski, neizvērtējot 
apstākļus. Diferencei ir jābūt,” pauž LPS padom-
niece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita 
Šķiltere.

Jāuzsver, ka ar šādu lēmumu MK mainīja savu 
pirms divām nedēļām pausto viedokli, ka LPS bažas 
ir pamatotas un būtu ņemamas vērā, kā arī neak-
ceptēja Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa 
rosinājumu automātiskos sodus par deklarācijas 
neiesniegšanu neuzlikt, ja deklarācijas savlaicīgas 
neiesniegšanas rezultātā nav radies nodokļa pa-
rāds.
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Iepriekš LPS jau vairākkārt norādīja, ka likumpro-
jekts būtiski jāuzlabo, nepieļaujot, ka 25 eiro soda
nauda tiktu automātiski uzlikta pat par termiņa vie-
nas vai divu dienu nokavēšanu, turklāt neatkarīgi 
no faktiskajiem apstākļiem.

Pamatojoties uz LPS iebildumiem, Saeimas Juridis-
kā komisija pagājušā gada izskaņā lūdza Finanšu 
ministriju izstrādāt sabalansētāku piedāvājumu, 
gan ņemot vērā atkārtotību – cik bieži un ilgstoši 
nodokļu maksātājs kavē deklarāciju iesniegšanu –, 
gan arī īpaši vērtējot mazos nodokļu maksātājus, 
kam vispirms varētu piedāvāt nodokļu uzskaites at-
vieglojumus, nevis uzlikt sodu.

Administratīvās atbildības likuma 164. pants nosa-
ka VID tiesības tā informācijas sistēmās automā-
tiski uzlikt administratīvos sodus par nodokļu un 
informatīvo deklarāciju neiesniegšanu. Savukārt 
šā likuma 161. pants paredz, ka automātiskās so-
dīšanas gadījumā uzliek attiecīgajam pārkāpumam 
noteikto minimālo sodu.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa ka-
vējumu no trim līdz desmit dienām paredzēts fi-
ziskajām un juridiskajām personām uzlikt naudas 
sodu no 5 līdz 14 naudas soda vienībām, automā-
tiski sodot – ar 5 naudas soda vienībām; par dekla-
rācijas iesniegšanas kavējumu no 11 līdz 20 dienām 
fiziskajām un juridiskajām personām varēs uzlikt 
naudas sodu no 15 līdz 30 naudas soda vienībām, 
automātiski sodot – ar 15 naudas soda vienībām; 
par kavējumu no 21 līdz 30 dienām – no 31 līdz 56, 
automātiski sodot – 31, bet par kavējumu vairāk par 
30 dienām varēs piemērot naudas sodu no 57 līdz 
140 naudas soda vienībām. Šobrīd viena naudas 
soda vienība ir 5 eiro. Tāpat sodi paredzēti arī par 
informatīvo deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu.

Vairāk par jautājuma iepriekšējo virzību lasiet arī 
LPS vietnē www.lps.lv šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS iestājas par iedzīvotāju tiesībām uz 
dažādiem saziņas veidiem ar VID

12. jūlijā Valsts sekretāru sa-
nāksmē (VSS), izskatot likum-
projektu “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un node-
vām””, atbalstu guva vairāki 
LPS iesniegtie priekšlikumi. 

LPS ierosinājumi vērsti uz to iedzīvotāju pasargā-
šanu, kas ikdienā neizmanto elektronisko saziņu ar 
Valsts ieņēmumu dienestu (VID), bet tādēļ, paši to 
nezinot, var nonākt sodāmo lomā.

Savā atzinumā LPS norādīja, ka atbalsta valsts pār-
valdes procesu elektronizēšanu, arī iedzīvotāju 
motivēšanu ar publisko pārvaldi un VID sazināties 
elektroniski, tomēr vērsa uzmanību uz vairākām 
problēmām, kuras likumprojekts nerisina.

LPS uzskata, ka iedzīvotājiem, kas nav saimniecis-
kās darbības veicēji un kam nav katru mēnesi vai 
katru ceturksni jāiesniedz deklarācijas VID elektro-
niskās deklarēšanās sistēmā (EDS), nedrīkst uzlikt 
par pienākumu saziņai ar Valsts ieņēmumu die-
nestu izmantot tikai EDS. Valsts ieņēmumu dienes-
tam savas ziņas un lēmumi šādiem iedzīvotājiem 

būtu jānosūta tādā veidā, lai adresātu tie patiesi 
sasniegtu bez apgrūtinājumiem, tajā skaitā papīra 
formā uz personas deklarēto dzīvesvietu.

Tāpēc LPS lūdza likumprojektu papildināt ar jau-
nu 7.² pantu, izsakot pirmās daļas pirmo teikumu 
šādā redakcijā: “Valsts ieņēmumu dienests izdoto 
administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo 
aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informā-
ciju nodokļu maksātājam – juridiskajai personai 
vai fiziskajai personai, kas reģistrējusies kā saim-
nieciskās darbības veicējs un ir Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lieto-
tājs, – paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienes-
ta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vienlaikus 
par to nosūtot informāciju uz nodokļu maksātāja 
elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādīto elek-
troniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko ad-
resi, ja nodokļu maksātājam ir aktivizēts oficiālās 
elektroniskās adreses konts.”

LPS pauž gandarījumu, ka VSS sanāksmē šis Paš-
valdību savienības priekšlikums konceptuāli atbal
stīts. Tas paredz, ka fiziskajām personām, kas nav 
saimnieciskās darbības veicējas, ir jābūt tiesībām 
jebkuru VID viņiem adresēto dokumentu saņemt 
ne tikai elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4898-mk-neatbalsta-lps-ierosinajumu-diferencet-sodus-par-nodoklu-deklaracijas-iesniegsanas-kavesanu
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sistēmā, bet arī savā dzīvesvietā papīra formā, uz 
ko LPS norādīja savā atzinumā.

Tomēr jāuzsver, ka visām fiziskajām personām, kuras 
kaut reizi pieslēgušās VID EDS, tādējādi automātiski 
kļūstot par VID EDS lietotājiem (arī tiem, kuri gada 
ienākumu deklarāciju, lai saņemtu iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa atmaksu, ir iesnieguši ar palīgu starp-
niecību, piemēram, klientu apkalpošanas centros, 
jo paši nemāk lietot datoru), lai viņiem adresētos 
VID dokumentus saņemtu savā dzīvesvietā papīra 
formā, nevis elektroniski EDS sistēmā, sava vēlme ir 
jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumā.

Tāpat sanāksmē atbalstu guva LPS ierosinājums par 
iedzīvotāju tiesībām arī turpmāk iesniegt iesniegu-
mu papīra formā atbilstoši Iesniegumu likumam. 
Jāpiebilst gan, ka administratīvajā procesā iesnie-
gumus VID pēc likuma “Par nodokļiem un node-
vām” grozījumu pieņemšanas paredzēts iesniegt 
tikai elektroniski VID EDS sistēmā.

Vienlaikus LPS vērš uzmanību, ka gadījumā, ja fizis-
kā persona ir aktivizējusi oficiālo elektronisko adre-
si, VID dokumenti būtu jānosūta uz oficiālo elektro-
nisko adresi – tieši paši dokumenti, nevis tikai ziņa 

par dokumenta esību VID EDS sistēmā. Tomēr šis 
lūgums netika atbalstīts.

“LPS atzīst Valsts ieņēmumu dienesta centienus 
modernizēt darbu un pāriet uz elektronisko saziņu 
ar iedzīvotājiem, tā taupot papīru un laiku, tomēr 
VID ir jārespektē fakts, ka ne visiem Latvijas iedzī-
votājiem ir dators un ne visi Latvijas iedzīvotāji spēj 
lietot VID elektronisko sistēmu. Savukārt nodokļu 
reforma ir radījusi situāciju, kurā pienākums ie-
sniegt gada ienākumu deklarāciju var rasties gan-
drīz jebkuram iedzīvotājam. Tāpat ļoti daudziem 
iedzīvotājiem diferencētā neapliekamā minimuma 
dēļ var rasties (un jau ir radies) pienākums pie-
maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par parāda 
esību iedzīvotājiem, kas nemāk lietot elektroniskās 
sistēmas, pat ja viņi kādreiz ar konsultantu palīdzī-
bu deklarāciju aizpildījuši elektroniski, ir jāpaziņo 
papīra formā uz viņu dzīvesvietu, nevis VID EDS sis-
tēmā,” uzskata LPS padomniece finanšu un ekono-
mikas jautājumos Sanita Šķiltere.

Pilns LPS atzinuma teksts pieejams šeit.

Jana Bunkus un Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļa

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Rēzeknes novada Lūznavā

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk
sme notiks 2. augustā Rēzeknes 
novada Lūznavas muižas kultū-
ras šķūnī.

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Rēzeknes novada prezentācija – 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds 
Švarcs un izpilddirektors Jānis Troška.

10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija.

10:40–11:40 – RTU Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes lietišķie pētījumi un to pie-
lietojums pašvaldībās – fakultātes dekāns profe-

sors Agris Ņikitenko un asociētais profesors Jānis 
Kampars.

Uzņēmējdarbība reģionos, ekonomiskie aspekti. 
Nodarbinātība

11:40–12:10 – AS “Latvijas finieris” Padomes locek-
lis, uzņēmuma RSEZ SIA “Verems” Valdes priekšsē-
dētājs Jānis Staris.

12:10–12:50 – Meža nozares stratēģija. Nodarbi-
nātība reģionos – “Latvijas valsts mežu” Valdes lo-
ceklis korporatīvo attiecību viceprezidents Edvīns 
Zakovics.

Pusdienas.

13:45–14:30 – Uzņēmējdarbības aspekti nova-
dā. Pašvaldības atbalsts. Ierobežojošie normatīvie 
akti – Rēzeknes novada Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja Anna Jaudzema.

14:30–15:00 – Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4906-lps-iestajas-par-iedzivotaju-tiesibam-uz-dazadiem-sazinas-veidiem-ar-vid
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ieguldījums Lūznavā – Zemessardzes 36. kaujas at-
balsta bataljona komandieris majors Oskars Omuļs.

Jautājumi, diskusijas.

15:15–17:15 – Novada apskate: Lūznavas muiža un 
parks, NBS ekipējuma un bruņojuma displejs, no-
vada uzņēmēji.

Lūgums dalību pieteikt līdz 26. jūlijam (informēt 
arī, ja kāds nepaliek visu dienu).

Reģistrācija dalībai sanāksmē šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

* 9. jūlijā LETA: “Valdība atbalsta automātisku nau-
das sodu piemērošanu par deklarāciju neiesnieg-
šanu”.

* 9. jūlijā lvpotāls: “MK neatbalsta ierosinājumu 
diferencēt sodus par nodokļu deklarācijas iesnieg-

šanas kavēšanu” (šeit).

* 9. jūlijā www.la.lv: “Par deklarāciju neiesniegša-
nu naudas sodu piemēros automātiski” (šeit).

* 9. jūlijā www.aprinkis.lv: “Administratīvi terito-
riālā reforma: Lietuva, Igaunija un Latvija” (šeit).

* 9. jūlijā LTV7: “Кто последний в очереди на 
кредит?” – LPS padomnieces Sanitas Šķilteres ko-
mentārs (šeit).

* 9. jūlijā Первый Балтийский: “СГД готовит ав-
томатические штрафы” – LPS padomnieces Sani-
tas Šķilteres komentārs (šeit).

* 12. jūlijā LETA: “LPS: TM sagatavotie grozījumi 
Kadastrālās vērtēšanas noteikumos nerisina kadas-
trālās vērtības nepilnības”.

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://forms.gle/sWMXqzQHrSgCbf3m6
https://lvportals.lv/dienaskartiba/306049-mk-neatbalsta-ierosinajumu-diferencet-sodus-par-nodoklu-deklaracijas-iesniegsanas-kavesanu-2019
http://www.la.lv
http://www.la.lv/par-deklaraciju-neiesniegsanu-naudas-sodu-piemeros-automatiski
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/politika/9785-administrativi-teritoriala-reforma-lietuva-igaunija-un-latvija
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.07.2019-kto-posledniy-v-ocheredi-na-kredit.id163032/
http://www.facebook.com/PirmaisBaltijasKanals
http://www.1tv.lv/news/16524-sgd-gotovit-avtomaticheskie-shtrafy.html
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI

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

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-616 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma no-
došanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā”

08.07.2019. 27.06.2019. Jā

2. VSS-653 – Plāna projekts “Nacionālās bioloģiskā drošuma sistē-
mas attīstības plāns 2020.–2026. gadam”

08.07.2019. 04.07.2019. Jā

3. VSS-618 – Likumprojekts “Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā”

08.07.2019. 27.06.2019. Jā

4. VSS-652 – Informatīvais ziņojums “Par prioritāriem rīcības virzie-
niem meliorācijas politikā”

08.07.2019. 04.07.2019. Jā

5. VSS-594 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 16. septembra noteikumos nr. 550 “Hidrotehnisko 
un meliorācijas būvju būvnoteikumi””

08.07.2019. 20.06.2019. Nē

6. VSS-567 – Par rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2018. gada 6. februāra rīkojumā nr. 39 “Par zemes vienību pie-
derību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā””

08.07.2019. 20.06.2019. Nē

7. VSS-572 – Par likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu 
likumā”

08.07.2019. 20.06.2019. Nē

8. VSS-640 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par autoce-
ļiem””

09.07.2019. 04.07.2019. Nē

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

09.07.2019. 20.06.2019. Nē

10. VSS-610 – Informatīvais ziņojums “Ceļu satiksmes drošības plā-
na 2017.–2020. gadam starpposma ietekmes izvērtējums”

11.07.2019. 27.06.2019. Jā

11. VSS-609 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ceļu satiksmes drošības 
plānā 2017.–2020. gadam”

11.07.2019. 27.06.2019. Jā

12. VSS-630 – Rīkojuma projekts “Par telpu Jūras ielā 34, Alojā, Alo-
jas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidze-
mes karate klubs””

11.07.2019. 04.07.2019. Jā

13. VSS-620 – 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 uzskaites veidlapu paraugiem””

11.07.2019. 04.07.2019. Jā

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

11. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS665 – Informatīvais ziņojums “Par īstenotajiem 
pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas 

prezidentūrā Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) 
no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam”

VSS659 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos nr. 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475429
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676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un 
nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa aprēķināšanai””

VSS661 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Raiņa bulvārī 27, Rīgā, pārdošanu”

VSS670 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas novēro-
šanas torņa zemes nodalījuma joslai”

VSS671 – Likumprojekts “Grozījumi Fizisko perso-
nu reģistra likumā”

VSS672 – Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likumā”

VSS666 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Sa-
vienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidari-
tātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansēju-
mu 2019. un 2020. gadā”

VSS664 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 

īpašuma nodošanu Baldones novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS675 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā”

VSS683 – Informatīvais ziņojums “Par atbildības 
izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un ze-
mes ierīcības jomā”

VSS680 – Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā in-
telekta risinājumu attīstību”

VSS688 – Rīkojuma projekts “Par Ventspils nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS689 – Likumprojekts “Grozījumi Ģenētiski mo-
dificēto organismu aprites likumā”

VSS690 – Informatīvais ziņojums “Par situā-
ciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības  
jomā”

Brīvprātīgā darba organizētājus NVA 
informēs par jaunām platformas 
brivpratigie.lv iespējām

Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) platforma briv-
pratigie.lv aicina nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldības, 
valsts iestādes, skolas un ci-
tas organizācijas, kas regulāri 
strādā ar brīvprātīgajiem, līdz 
20. jūlijam pieteikties infor-

matīvajam semināram par platformas brivpratigie.
lv uzlabotās versijas darbību.

Seminārā izskaidros, kā vislabāk izmantot platfor-
mas brivpratigie.lv iespējas, lietojot jauninājumus, 
kas regulārā brīvprātīgā darba organizatoriem ļauj 
pašiem administrēt savas organizācijas brīvprātīgo 
piesaisti un koordinēšanu, izmantojot visas platfor-
mas priekšrocības. Tā, piemēram, skola vai biedrī-
ba veido savu profilu, kuram seko konkrētajā lokā 
esošie brīvprātīgie. Organizācija var veidot publis-
kas vai tikai saviem sekotājiem paredzētas misijas, 

pieteikt un atteikt brīvprātīgos, ar pieteiktajiem 
sazināties elektroniski, pārvaldīt organizācijas brīv-
prātības statistiku (brīvprātībā pavadītās stundas, 
veiktie darbi, iegūtās iemaņas), izmantot citas ērtī-
bas un priekšrocības.

Lai precīzāk iepazītos ar iespējām, darbības veidu 
un atbildībām, aicinām platformā reģistrētajām 
organizācijām līdz 20. jūlijam pieteikties misijai 
šeit. Ja organizācija pagaidām nevēlas kļūt par plat-
formas lietotāju, līdz 20. jūlijam varat sūtīt savas 
organizācijas pieteikumu uz epasta adresi info@
brivpratigie.lv, norādot organizācijas nosaukumu, 
kontaktpersonu un tālruni. Par reģionālā seminā-
ra norises konkrēto laiku un vietu tiks paziņots pēc 
20. jūlija, kad būs apkopoti saņemtie pieteikumi. 
Semināru plānots rīkot augustā.

Platformā brivpratigie.lv tiek saglabāta iespēja pie-
teikt misijas, nekļūstot par sadarbības partneri (atgā-
dinājumam: brīvprātīgo darbu drīkst organizēt bied-
rības, nodibinājumi, valsts un pašvaldību iestādes, 
politiskās partijas un to apvienības, sociālie uzņēmē-
ji). Ar Brīvprātīgā darba likumu var iepazīties šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475461
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475461
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475479
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475479
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475470
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.brivpratigie.lv/lv/misijas/item/707
mailto:info@brivpratigie.lv
mailto:info@brivpratigie.lv
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums
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Sākusies programmas “Jauniešu garantija” 
noslēdzošā uzņemšana 40 profesijās

Programmā “Jauniešu garantija” sākusies noslēdzo-
šā uzņemšana 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, 
kuras pusotra gada laikā var apgūt bez maksas. Mā-
cībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 
gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un 
nestrādā. Pieteikšanās 22 profesionālās izglītības 
iestādēs visā Latvijā notiek līdz 30. augustam.

Piedāvājumā jaunas profesijas

Programmas noslēdzošajā uzņemšanā piedāvāju-
mā ir 40 ar darba devējiem un nozares ekspertiem 
saskaņotas profesijas, kuras var apgūt pusotra gada 
laikā. Šoreiz profesiju klāstā ir tādas jaunas vai at-
bilstoši jauniem standartiem izstrādātas profesijas 
kā restorāna pavārs, ainavu būvtehniķis, interjera 
dizainera asistents, telekomunikācijas tehniķis, tū-
risma pakalpojumu konsultants un augļu un dārze-
ņu pārstrādes ražošanas tehniķis.

Mācību klāstā ir arī jau līdz šim labi zināmas spe-
cializācijas – viesmīlības pakalpojumu speciālists, 
programmēšanas tehniķis, datorsistēmu tehniķis, 
loģistikas darbinieks, grāmatvedis, namdaris, apda-
res darbu tehniķis, konditors, automehāniķis, auto
diagnostiķis, vizuālā tēla stilists, tērpu modelēša-
nas un konstruēšanas speciālists, kā arī citi arodi.

Uzņemšanas noteikumi
Mācību priekšrocības
Profesiju saraksts

Pabeiguši jau gandrīz 8000 jaunieši

““Jauniešu garantija” šo gadu laikā ir pierādījusi, 
ka ciešā sadarbībā ar darba devējiem profesionālā 
izglītība ļauj veiksmīgi risināt jauniešu profesionā-
lās nākotnes un mūsdienu darba tirgus izaicināju-
mus. Samērā īsā laikā – gadā vai pusotrā – šobrīd 
jau gandrīz 8000 jauniešu ir ieguvuši profesiju, kas 
palīdzējusi viņiem iekļauties darba tirgū. Mūsu 
veiktās absolventu aptaujas liecina, ka pusgadu 
pēc izlaiduma 72% aptaujāto jauniešu iekārtojas 
darbā, turklāt puse no viņiem – tieši “Jauniešu 
garantijā” iegūtajā profesijā. Par projekta panā-
kumiem liecina arī tā iekļūšana Eiropas Komisijas 
konkursa RegioStars 2018 finālā,” skaidro Valsts iz-
glītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita 
Traidās.

Lai pieteiktos mācībām, jaunietim nepieciešams 
vidējās izglītības diploms un viņš nedrīkst strādāt 
vai studēt pilna laika izglītības programmās augst-
skolās. Vienlaikus jaunietis var studēt nepilna laika 
programmās, būt reģistrējies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un 
saņemt bezdarbnieka pabalstu. Ja jaunietim jau 
ir profesionālā kvalifikācija, tai jābūt iegūtai agrāk 
nekā 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas “Jau-
niešu garantijā”.

“Jauniešu garantijas” audzēkņi saņem stipendiju 
no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja sekmīgi mācās, kā 
arī mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā. Mācību noslēgumā paredzēta kvalifikāci-
jas prakse, kuras laikā apmaksā ceļa izdevumus un 
naktsmītni, ja nepieciešams.

Ar visām “Jauniešu garantijas” profesijām, izglītības 
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocī-
bām var iepazīties VIAA vietnē.

http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_uznemsanas_noteikumi/
http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_prieksrocibas/
http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_profesijas/
http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
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Trešais Latvijas valsts vienaudžu salidojums

Katrā novadā, pilsētā, 
katrā dzimtā dzīvo cil-
vēki, kurus varam go-

dāt kā savas valsts vienaudžus, jo viņi auguši kopā 
ar Latvijas valsti un piedzīvojuši mūsu valsts pastā-
vēšanu 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 veltītas Latvijas valsts simt-
gadībai. 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.

Pasākuma organizatori – Rīgas Aktīvo senioru ali-
anse.

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

Apkaimes ideju darbnīca – labākai kopienu 
dzīvei

Ikviens Preiļu novada iedzīvotājs aicināts uz Apkai-
mes ideju darbnīcu 17. jūlijā plkst. 10 Saunas pa-
gasta Salas pamatskolā.

Darbnīcas mērķis ir pulcēt iedzīvotājus, kuriem rūp 
savs novads, lai liktu prātus kopā, iecerot idejas un 
rodot risinājumus labākai kopienas dzīvei. Darbnī-
cās tiks kaldinātas idejas un plāni četros virzienos: 
iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, iesaiste brīvprātīgajā 
darbā, labdarība un ziedošana, sociālās labklājī-
bas uzlabošana novadā un iedzīvotāju, uzņēmēju 
un pašvaldības sadarbība. Darbnīcā izskanējušās 
un fiksētās idejas kalpos par diskusiju un konkrētu 
priekšlikumu izstrādes pamatu Aktīvo iedzīvotāju 
forumā, kas norisināsies 3. oktobrī Preiļos.

11. jūlijā Apkaimes ideju darbnīca jau notika Aglo-
nā, bet divās vietās tās vēl priekšā – 29. jūlijā Līvā-
nos un 29. augustā Vārkavā.

Darbnīcas rīko nodibinājums “Viduslatgales Pār-
novadu fonds” sadarbībā ar novadu nevalstiska-
jām organizācijām: Galēnu Kultūrvēstures biedrī-
bu, Gūda saimineiču bīdreibu Aglonā, sabiedrisko 
centru “Smelteriešu cimdiņš” Salas pagastā, “Balto 
māju” Līvānos un biedrību “Jaunvide” Vārkavas no-
vadā.

mailto:biedriba.rasa@inbox.lv
mailto:biedriba.rasa@inbox.lv
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X starptautiskais festivāls “Latgales ērģeļu 
dienas 2019”

No 12. līdz 27. jūlijam notiek Latgales ērģeļu die-
nas. Jau notikuši koncerti 12. jūlijā Stirnienē un 
14. jūlijā Krustpilī, bet vairāki pasākumi paredzēti 
arī šonedēļ un nākamnedēļ.

17. jūlijā plkst. 18 garīgās mūzikas koncerts Līksnas 
Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā. Piedalī-
sies: Digna Markule (ērģeles), Viktors Veļičko (kon-
trabass), 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 
un plkst. 18 jauno stabuļu ērģeļu ieskandināšanas 
koncerts Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidussko-
lā. 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).

Ērenpreisa 128. jubileja Mazsalacā

Mazsalacā reizē ar pilsētas svētkiem jau devīto 
gadu svinēs Mazsalacā dzimušā amatnieka velo-
sipēdu izgatavotāja Gustava Ērenpreisa jubileju. 
Pilsētas svētku pasākumi sāksies ceturtdien, 18. jū-
lijā, bet svētku kulminācija – velosvētku parādes 
brauciens un vakara koncerts ar Martu Kristiānu 
Kalniņu – sestdien, 20. jūlijā. “Bellacord” platēm un 

Alfrēda Vintera “Mazajam pasta balodītim” skanot, 
ar veclaicīgiem velosipēdiem un eleganti tērptiem 
dalībniekiem svētku apmeklētāji varēs piedzīvot šo 
priekpilno rosību un sajust, kāda bija dzīve pirms 
simts gadiem. Izvēloties savu velosipēdu un tērpu, 
ikviens aicināts parādīt, kāda jaunrades spēja katrā 
no mums mīt!

18. jūlijā pilsētas svētku svinības sāksies ar velofo-
toorientēšanos, izstādes “Mazsalacas vidusskolas 
devums Latvijas kultūrai 100 gados” atklāšanu un 
erudīcijas spēli “Prātvēders”.

19. jūlijā – tematiskās vakariņas “Smieklīgi garšīga 
mazā sestdiena”. Pasākuma apmeklētājus izklaidēs 
Comedy Latvia komiķi Rūdolfs Kugrēns un Denis 
Tulpe, varēs nobaudīt Naukšēnu vīnus un brīnum-
gardas uzkodas no vietējiem ēdiendariem.

20. jūlijā svētku kulminācijas diena iesāksies ar 
amatnieku darinājumu tirdziņu, mūsdienīgām ak-
tivitātēm bērniem un 20. gadsimta kostīmu tēr-
pu izstādi. Varēs izmēģināt savus spēkus velo ruļ-
ļos, roku laušanās sacensībās un seno velosipēdu 
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veiklības braucienā. Jau trešo gadu norisināsies divi 
veloparādes braucieni – īsākais pirmsskolas vecu-
ma bērniem un kopīgais līdz Valtenberģu muižai, 
kurā varēs doties ikviens neatkarīgi no vecuma. Šā 
gada pārsteigums sadarbībā ar Mazsalacas novada 
sadraudzības pilsētu Harzevinkeli (Vācijā) un zem-
nieku saimniecību “Liepas” – CLAAS kombaina vilk-
šanas sacensības. 

Aktīvās dienas noslēgumā Lībiešu pilskalna estrādē 
izskanēs svētku vakara koncerts ar Martu Kristiānu 
Kalniņu, “Putnu balles” solistēm Līvu Kalniņu un 
Kristiānu Stirāni, pianistu Jāni Miltiņu un perkusio-
nistu Ivaru Kalniņu. Vakara visvairāk gaidītais mir
klis – sadarbībā ar SIA “Ērenpreiss original” notiks 
“Ērenpreisa” velosipēda izloze. Svētku izskaņā – 
dejas zaļumballē ar grupu “Krauja’s band”.

“Dzīres Kuldīgā” – 24. reizi, bet jaunās 
skaņās

No 19. līdz 21. jūlijam trīs dienu garumā ar daudz-
veidīgiem pasākumiem Kuldīgas ielās, parkos un 
laukumos norisināsies jau divdesmit ceturtās “Dzī-
res Kuldīgā”. Svētki šogad piedzīvos ievērojamas iz-
maiņas, ņemot vērā iedzīvotāju, uzņēmēju un svēt-
ku viesu aptaujā pausto viedokli par svētku norisi 
un ierosinājumiem to pilnveidošanai.

Dzīres Kuldīgā – “Instrumentu” zīmē

“Dzīrēs Kuldīgā” būs iespējams baudīt pazīstamās 
grupas “Instrumenti” koncertu, kas ir viens no re-

tajiem šīs grupas koncertiem šogad Latvijā. Svētku 
rīkotāji atzīst, ka “Instrumentu” koncerta iespaidā 
instrumenti kļuvuši arī par svētku vadmotīvu. Bez 
grupas “Instrumenti” uzstāšanās “Dzīrēs Kuldīgā” 
būs sastopami arī citi instrumenti, piemēram, sep-
tiņas klavieres Rātslaukumā, ērģeļlaiva, kurā Māras 
dīķī vizināsies serenāžu meistars Reiners Sijpkens 
no Nīderlandes, “levitējošās klavieres”, ko savā 
muzikāli akrobātiskajā priekšnesumā vieglatlētikas 
manēžā iedzīvinās spāņu mākslinieki Dāvids Mo-
reno un Kristina Kalleja, “Braucošās klavieres” un 
daudz kā cita aizraujoša.

Jaunums – koncerti un atrakcijas pie Māras dīķa

Viens no šāgada “Dzīru Kuldīgā” jaunumiem ir pie 
Māras dīķa iekārtotā svētku norises vieta ar divām 
skatuvēm un daudzveidīgu atrakciju piedāvājumu 
gan dīķmalā, gan pašā dīķī un pat netālu esošajā 
vieglatlētikas manēžā. Piektdienas pusdienlaikā 
svētki te sāksies ar šlāgerballi, sestdien šeit piedā-
vās atpūtu bez viedierīcēm “Sienāžu pļavā” bēr-
niem un atpūtas programmu pieaugušajiem “no 
rīta espreso līdz pēcpusdienas tējai”, bet svētdien 
norisināsies svētku noslēguma koncerts ar vokā-
lās grupas “Putni” muzikālo programmu. Pie Mā-
ras dīķa piektdien un sestdien varēs baudīt “Dzīrēs 
Kuldīgā” jau iepazīto mucu darināšanas šovu, bet 
svētdien šeit notiks arī sportiskas aktivitātes – Kur-
zemes mediju čempionāts galda futbolā un tradi-
cionālie “Dzīru” olu kari. Piektdienas un sestdienas 
vakarā, kad satumsīs, dīķī norisināsies muzikāli krā-
sainas strūklaku dejas.

Bagātīgs svētku tirgus – Pilsētas laukumā, 
Liepājas ielā un 1905. gada parkā

“Dzīres Kuldīgā” nav iedomājamas bez bagātīga 
svētku tirgus. Šogad tirgotājiem būs atvēlētas ne ti-
kai iepriekš pierastās tirdzniecības vietas – Liepājas 
iela un 1905. gada parks –, bet arī Pilsētas laukums, 
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kur tirgus lustes papildinās daudzveidīga kultūras 
programma.

1905. gada parkā – programma bērniem un 
jauniešiem

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 
1905. gada parkā trīs dienu garumā piedāvās rado-
šās darbnīcas, izmēģinājumu laboratorijas, lielfor-
māta spēles, teātra izrādes, šeit varēs baudīt dažā-
du grupu uzstāšanos un vakaros arī ballēties.

Rātslaukumā – 777 sekundes klavieru skaņās

Skatuve neatradīsies iepriekš pierastajā vietā pie 
Alekšupītes, bet gan tuvāk Kuldīgas jaunajam rāts-
namam. Atšķirīgs būs arī programmas saturs: šogad 
šeit svētku viesiem piedāvās skatuves un mākslas 
instalāciju “Skatuve No. Kuldīga 777” kā veltījumu 
faktam, ka šogad aprit 777 gadi kopš laika, kad Kul-
dīga pirmoreiz pieminēta vēsturiskos dokumentos. 
Šeit būs pieejamas atvērtās klavieres, varēs baudīt 
performanci “777 sekundes klavieru skaņās”, piekt-
dienas un sestdienas izskaņā būs kvalitatīvas kon-
certprogrammas, bet trīs dienu garumā smalkas 
uzkodas un dzērienus piedāvās pazīstamais šefpa-
vārs Raimonds Zommers.

Svētki pagalmos

Kuldīgas īpašo noskaņu veido ne tikai arhitektū-
ra, rumba un senais ielu tīklojums, bet arī radoši 
cilvēki, kuri mīt senajos namos. Tāpēc pirmoreiz 
“Dzīrēs Kuldīgā” apmeklētājiem piedāvās “Kuldī-
gas pagalmu stāstus”, aicinot trīs dienu garumā 
ielūkoties vecpilsētas “aizkulisēs” – seno namu 
Liepājas ielā 8 un Kaļķu ielā 3 pagalmos, kur no-
tiks radošās darbnīcas, koncerti, būs skatāmas 
ekspozīcijas par namu vēsturi. Sestdienas vakarā 
atdzīvosies vēl viens līdz šim plašākai publikai ne-
redzēts pagalms – Kuldīgas novada Sporta skolas 
iekšpagalms Kalna ielā 6, kur notiks atraktīva velo
bungu performance “Viņš ir mans kaimiņš”, kurā 

pārdrošs velokaskadieris “spēlēs” milzu bungas un 
dosies ritmiskā cīņā ar profesionālu bundzinieku 
pie klasiskā bungu komplekta.

Pasākumi baznīcās un Annas dārzā

Kuldīgas Sv. Annas baznīcā un dārzā festivāla “Dzī-
res Kuldīgā” laikā lieli un mazi kuldīdznieki un svēt-
ku viesi varēs baudīt dažādus koncertus un pieda-
līties radošajās darbnīcās. Par simbolisku samaksu, 
kas arī būs kā ziedojums baznīcas jumta remontam, 
piektdienas vakarā no plkst. 17 un sestdien no 12 
apmeklētāji varēs mieloties ar karstām divu veidu 
pankūkām.

Maģiskais retro Pilsētas dārzā

Retro noskaņu “Dzīrēm Kuldīgā” piešķirs pasākums 
sestdien Pilsētas dārzā. Ar Kuldīgas novada muzeja 
gādību te darbosies retro fotosalons, taps lieli ziep-
ju burbuļi un varēs vērot burvju trikus, kā arī apska-
tīt antīkus spēkratus.

Svētku tradīcijas – Alekšupītes pasākumi un 
svētku gājiens

Tradīcijas turpināt ir svarīgi, tāpēc arī šajās “Dzīrēs” 
notiks Alekšupītes skrējiens, Alekšupītes karnevāls, 
kā arī krāšņais un humora pilnais svētku gājiens 
cauri visai pilsētai, kas noslēgsies pilsētas estrādē 
ar balli, ko spēlēs grupa “Mākoņstūmēji”.

Svētku naktsdzīve

Bez jau pieminētajām ballītēm piektdien un sest-
dien 1905. gada parkā un lielās svētku balles estrā-
dē apmeklētājiem piedāvās arī citas ballītes dažā-
dās vietās pilsētā – Liepājas ielas 14. nama pagal-
mā, pie kafejnīcas “Pīlādzītis” Stendes ielā 2a un 
Pilsētas laukuma 4. nama sētā pie garāžām.

Svētku pasākumu programma vietnēs www.dzires.
kuldiga.lv un www.kuldiga.lv, kā arī Facebook: htt-
ps://www.facebook.com/kuldigalv.

http://www.dzires.kuldiga.lv
http://www.dzires.kuldiga.lv
http://www.kuldiga.lv
https://www.facebook.com/kuldigalv
https://www.facebook.com/kuldigalv
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Alūksnē pulcēsies gandrīz divi tūkstoši 
Latvijas amatierteātru dalībnieku

No 19. līdz 21. jūlijam Alūksnes novadā viesosies 
115 amatierteātru kolektīvi ar 1800 dalībniekiem 
no visas Latvijas, lai jau 14. reizi kopā svinētu ama-
tierteātru kustības noturību Latvijā.

Trīs dienas Alūksnes novadā amatierteātru kolektī-
vi rādīs savas labākās izrādes un priecēs skatītājus. 
Salidojumā uz dažādām Alūksnes pilsētas un no-
vada skatuvēm būs iespēja redzēt 52 izrādes – at-
šķirīgas pēc žanra, formas, attēlotā laikmeta, kā arī 
izteiksmes līdzekļu izvēles. Salidojuma norises šajā 
reizē pavadīs moto “Spoguļo!”.

Ikviens aicināts apmeklēt salidojuma aktivitātes vi-
sas svētku dienas un teātru izrādes 20. un 21. jūli-
jā. Tās notiks gan Alūksnes pilsētā, gan novadā. Ar 
izrāžu grafiku iespējams iepazīties šeit.

Piektdien pulksten 21 plānota iespaidīga svētku 
atklāšana Tempļakalna pakājē. Galvenā skatuves 

daļa būs veidota uz Alūksnes ezera, kur varēs vē-
rot vēsturisku stāstu par teātra attīstību pasaulē. 
To palīdzēs izstāstīt dažādi ūdens transportlīdzekļi, 
sākot ar koka laivām un beidzot ar vikingu kuģi.

Sestdienas vakarā pulksten 20 dalībnieki dosies 
krāšņā gājienā. Tas sāksies Brūža ielā, tālāk ve-
dīs pa Pils ielu, tad Lielo Ezera, Tirgotāju un Dārza 
ielu, pēc tam pa Ojāra Vācieša un Pilssalas ielu un 
noslēgsies Pilssalas estrādē. Pulksten 21 te norisi-
nāsies godēšanas pasākums “…ja reiz satiksi to, 
sauksi par savējo” un aktieru sadziedāšanās.

Gan piektdienas, gan sestdienas vakarā dažādās 
vietās skanēs sajūtu mūzika. Piektdien no pulksten 
22:30 pie viesnīcas “Benevilla” muzicēs Rihards 
Saule kopā ar Unu Tomiņu, pie kafejnīcas “Marta” 
būs diskonakts ar DJ Salvi, bet pie Alūksnes Jaunās 
pils – zaļumballe ar grupām “Kruīzs” un “Zigmārs 
un Edgars”. Sestdien pēc godēšanas pasākuma Pils-
salas estrādē balle ar grupu “Ģirts Alsters un do-
mubiedri”.

Piektdien Alūksnē, ieskandinot salidojumu, ciemo-
sies īpaši viesi – Sidnejas latviešu teātris ar Jāņa 
Čečiņa veidotu teatrāli muzikālu uzvedumu “KA-
BARĒ DE RĪGA”, kas stāsta par Latvijas simtgades 
pirmo divu gadu desmitu izklaidēm Rīgā.

Lai gan amatierteātri ir arī Vispārējo latviešu dzies-
mu svētku dalībnieki, tik plaša kopābūšana tikai un 
vienīgi teātra spēlētājiem notiek reizi piecos gados. 
XIV Latvijas amatierteātru salidojumu rīko Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldību.

Preiļos, Vārkavā un Riebiņos ar stāstiem 
godinās klūdziņu pinēju amatu

19. un 20. jūlijā Latvijas kultūrvēsturisko novadu 
stāstnieki, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas 
(LNK) tīkla “Stāstu bibliotēku” pārstāvji, tradicionā-
lās kultūras mīļotāji, kā arī vietējās folkloras kopas, 
stāstnieku kustības atbalstītāji un visi interesenti 
aicināti uz Preiļiem, kur notiks IV Latgales stāstnie-
ku festivāls “Omotu stuosti”.

Viens no Latgales festivāla uzdevumiem ir veidot 
atpazīstamu un radošu platformu Latgales amat-
niecības izzināšanai un popularizēšanai. Iepriek-

šējos gados iepazīts podnieka, kāzu saimnieces un 
dravnieka amats. Šāgada tēma veltīta klūdziņu pi-
nējiem, tādēļ šoreiz skanēs stāsti par šo amatu un 
tā pratējiem, būs iespēja vērot, kā noris pīšana, un 
pārliecināties, ko spēj radīt mūsu rokas.

Pirmā festivāla diena tiks atklāta Preiļu Galvena-
jā bibliotēkā ar īso iesildīšanās stāstu apli, tad visi 
dosies uz klūdziņu pinēja Jura Gavara dzimtas mā-
jām Vārkavas novada “Mežlokos”, kur, darboda-
mies viņa vadītajā pīšanas meistardarbnīcā, varēs 
klausīties amata noslēpumu stāstus. Turpinājumā 
Riebiņu vidusskolas skolotāja Rita Pudāne izstās-
tīs novadpētniecības un stāstniecības saskarsmes 

https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/xiv-latvijas-amatierteatru-salidojuma-izrazu-grafiks/b/22/?fbclid=IwAR2lNBaxXq7XgDfaZdkkNjPd_o7W5Zovkc_rD_ZaAIflZale34PoPKujHcw
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veiksmes stāstu, kā rezultātā tapušas tradīciju burt-
nīcas “Riebiņu novada stāsti”, bet vakarā ikviens in-
teresents aicināts uz “Stāstu groziņvakaru” ar Jāņa 
Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras kopu “Rūtoj”.

Festivāla otrās dienas aktivitātes risināsies Riebiņu 
novadā. Mazajiem klausītājiem būs iespēja piedalī-
ties bērnu rītā “Stuostu rypuļs”, ko vadīs Inguna Ra-
dziņa un Vilhelmīne Jakimova, bet lielajiem stāst-

niekiem šajā laikā notiks Māras Mellēnas un Gunta 
Pakalna vadītā treniņnodarbība.

Festivāla īpašais viesis – RTA studiju un zinātņu pro-
rektore Angelika JuškoŠtekele ar lekciju “Laimes 
meklējumi latgaliešu pasakās”; festivāla noslēgu-
mā – padomu stāstu pēcpusdiena “Jaunim devu 
suoļ ar maizi, vacim – jauku volūdeņ” ar folkloras 
kopu “Jumalāni”.
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10. Balvu novada svētki

19. un 20. jūlijā tiks svinēti 10. Balvu novada svētki 
“Ir labi būt lielai saimei”.

Svētki sāksies 19. jūlijā plkst. 17 ar strītbola un mi-
nifutbola turnīru “Balvi Open Street” laukumā pie 
Balvu Valsts ģimnāzijas. Pasākumu organizē Balvu 
Sporta centrs, un tas notiks jau piekto gadu. Spor
tiskajās nodarbēs aicinās iesaistīties gan bērnus, 
gan jauniešus un pieaugušos.

Plkst. 20 Balvu pilsētas estrādi ieskandinās deju mū-
zikas parāde “Vasaras asorti” ar mūziku visdažādā-
kajām gaumēm: romantiskais Ēriks Gruzniņš, vien-
mēr atraktīvās un pozitīvās māsas Legzdiņas, aiz-
raujoša deju mūzika ar grupām “Rolise”, “Vidroks”, 
“Starpbrīdis” un “Vilx”, pasākumu vadīs un dziesmas 
izpildīs šarmantais Ainars Bumbieris, pusnaktī uz 
skatuves uzstāsies enerģiskie ballētāji grupa “Ber-
mudu divstūris”, līdz rīta gaismai izklaidēs DJ Ingars.

20. jūlijs sāksies ar festivāla “Latgales ērģeļu die-
nas 2019” topošo ērģelnieku koncertu Balvu evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 11, kurā piedalīsies 
Latgales reģiona topošie ērģelnieki un Balvu Mū-
zikas skolas audzēkņi. Pirms tam plkst. 9 būs arī 
svētku dievkalpojums. Lai mūzikas baudījums būtu 
pilnīgāks, ar videoprojekcijas palīdzību klausītāji 
varēs tuvplānā vērot mākslinieku priekšnesumu, 
redzēt emocijas un izpildījuma tehniskās nianses. 
Turpinot tradīciju, visi interesenti pēc katra kon-
certa ir aicināti tuvāk iepazīties ar konkrēto ērģeļu 

uzbūvi un darbības principiem, kā arī pieredzēju-
šo mākslinieku pavadībā pamuzicēt paši. Koncerts 
Balvos ir viens no deviņiem ērģeļmūzikas svētkiem, 
kas no 12. līdz 27. jūlijam notiek vairākās Latgales 
baznīcās. Festivāls “Latgales ērģeļu dienas” ir lab-
darības projekts, un ieeja visos tā koncertos ir par 
ziedojumiem, kas šogad tiks novirzīti Tilžas Svētā 
Jāzepa Romas katoļu baznīcas ērģelēm.

Plkst. 12 Balvu pilsētas estrādē būs Bērnības svētki 
Balvu novada piecgadīgajiem bērniem kopā ar pa-
saku tēliem no “Pārsteigumu karuseļa”.

Tieši pusdienlaikā, plkst. 12, Dzirnavu ielas plud-
malē tiks dots starts arī Latvijas un Baltijas čem-
pionātam ūdens motocikliem, kuri Balvu ezeru 
pierūcinās jau sesto reizi. Pasākumā piedalīsies vai-
rāk nekā 50 dalībnieku.

Plkst. 15 sāks dižoties pagasti, aicinot iegriezties 
viņu sētās: pasākumā “Dižens mans pagalmiņš” 
varēs gan vērot pagastu uzstāšanos, gan iegādāties 
vietējo zemnieku, mājražotāju un amatnieku pro-
dukciju.

Arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA 
“Pilsētvides serviss” plkst. 16 piedāvās savu vides 
izglītības programmu, dodot startu #Plogging skrē-
jienam gida pavadībā, kurā varēs piedalīties visi 
interesenti. #Plogging kustība palīdz attīrīt mežus, 
ceļmalas un citas teritorijas no atkritumiem, tādē-
jādi padarot vidi draudzīgāku gan dzīvniekiem, gan 
pašiem sev.

https://www.facebook.com/hashtag/plogging
https://www.facebook.com/hashtag/plogging?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo72Rxrlnw7vaoEUp0wyCjP_ylIP5LumBFLll9fOqfxwpz16s1U6o5QxX8ALCN9YQLLRA0TIjDBSwxR3mXBnmNJcn6e5KDm9b_P-1q8JgjbJgvA0L2pxl2B4eXvfWxBgrwJsf1TMXwH9rXYd_HnFGSHyYrqV9slUKEkYERhTIxbKoRPSq-QQcFDlZIRKU8_-wyn29yltsXHI79R4tconj7B-Ts4JwteD7FxVud9rbqT3taXfcX8nLDYbWqy9hnwI34eZ8KVSDepZEOWQfknYiNaecQQOlxq4roj8R0YZwIlfBJ_0HBHt2QlFCBQVbAs9ibgmx_sqe-REfeFMOGXPSCvA&__tn__=%2ANK-R
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Prieka stundā bērniem no plkst. 16:30 Balvu pilsē-
tas estrādē varēs darboties radošajās darbnīcās un 
spēlēs kopā ar viesmāksliniekiem.

Plkst. 19 Balvu pilsētas estrādē būs noslēguma 
koncerts “Lai satiktos!”. Koncertprogrammā: Bal-

vu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana 
un brīvdabas koncerts, kurā muzicēs Andris Ērglis, 
Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, Igo, Atis Ieviņš, In-
gus Pētersons un pavadošā grupa, bet vakarā par 
raitu dejas soli rūpēsies grupas “Klaidonis” un “Alu 
cilvēki”.

Rēzeknes novada dienas

Šogad Rēzeknes novada dienas rīko četrās Rēzek-
nes novada pagastu apvienībās. 13. jūlijā notika 
Zvejnieku svētki Nagļos, bet šonedēļ novadnieki ai-
cināti uz Lendžiem, Kaunatu un Lūznavu.

19. jūlijā Lendžos notiks Veselības veicināšanas 
festivāls ar radošu, aktīvu un sportisku programmu 
ģimenēm un bērniem, bet noslēgumā Lendžu brīv-
dabas estrādē būs svētku koncerts.

20. jūlijā Kaunatā Ģimeņu dienā īpaši gaida jaunās 
ģimenes, aicinot piedalīties atklātajā jauno ģime-
ņu konkursā “Būt kopā”. Ģimeņu dienā paredzētas 
jautras stafetes un konkursi, radošās darbnīcas, 
ģimeņu parāde un godināšana, kā arī sportiskas 
izdarības, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu 
koncerts un lustēšanās dažādu grupu mūzikas pa-
vadībā.

21. jūlijā Lūznavā notiks tradicionālais mākslas un 
garšu festivāls “Mākslas pikniks”. Lūznavas muiža 
un parks jau ceturto reizi aicina uz “Mākslas pikni-
ku”, kas ir īstu vasaras noskaņu pilns notikums dažā-
du vecumu un interešu grupu mākslas baudītājiem 
un vasaras īpašo mirkļu piedzīvotājiem, lai ļautos 
mūzikas, mākslas, dejas, garšu, teātra un citu bau-
du piepildītai svētdienai. Visu pasākuma laiku līdz 
pat saulrietam būs baudāms pikniks muižas parka 
teritorijā, piedzīvojamas meistarklases lieliem un 
maziem, teātra un dejas izrādes, dažādu stilu mū-
zika, mākslas plenērs un izstādes, cepļa izņemšana 
un citas norises. Festivāla noslēgumā – Shipsea un 
domubiedru programma ar Imanta Kalniņa dzies-
mām “Nepāriet”.

Motobraucēju saiets “Kurland Bike Meet 
2019” Ventspilī

No 19. līdz 21. jūlijam Ventspilī norisināsies “Kur-
land Bike Meet 2019”, kas ir viens no lielākajiem 
Baltijas motociklu salidojumiem, kura laikā Vents-
pils iedzīvotāji un viesi var iepazīties ar moto pa-
saules jaunumiem, dzīvesstilu un ceļojumu iespē-
jām.

Pasākuma atklāšanas dienā, 19. jūlijā, Ventspils 
Piejūras kempingā sāksies motobraucēju ieraša-
nās. Paredzams, ka saietā piedalīsies vairāk nekā 
200 dzelzs rumaku īpašnieku no Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Vācijas, Skandināvijas, Krievijas, Baltkrie-
vijas, Polijas un citām valstīm. Norises vietā būs 
pieejama karaoke telts, kā arī vakara koncerti ar 
grupām “J&B”, “Barell” un “911”.

20. jūlijā plkst. 13 Ventspils ielas ierībinās moto-
braucēju parāde, kas sāksies no Piejūras kempin-
ga, tālāk virzīsies pa Lielo prospektu un Embūtes 
ielu un izbrauks arī pilsētas labo krastu. Atpakaļceļā 
parādes brauciens virzīsies pa Sarkanmuižas dam-
bi līdz pat Jūras ielai ar noslēgumu Ostas ielas pro-
menādē. No plkst. 14 krastmalā pie Vecā spīķera 
uz skatuves ar koncertprogrammu uzstāsies šobrīd 
pieprasītākā blūza un rokenrola grupa “Bad Habits”. 
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Laukumā pie Govs ceļotājas norisināsies viens no 
populārākajiem veiklības un drošības braucieniem 
“Gymkhana Ventspils”, kas veicina motobraucēju 
līdzsvaru un veiklības nostiprināšanu. Paralēli būs 
iespēja iepazīties ar vecākā, bet joprojām darbojo-
šā britu motozīmola “Triumph” modeļu klāstu, kā 

arī pieteikties izmēģinājuma braucienam ar tiem.

Diena noslēgsies Piejūras kempingā, kur par kārtī-
gu rokenrolu parūpēsies grupas “Jumbo”, “Bloody 
Hell”, “Tommy Band” un “Rusted Whell”. Neizpaliks 
arī iecienītais “Pliko brauciens”.

Ozolnieku novada svētki

20. jūlijā notiks ikgadējie Ozolnieku novada svēt-
ki. Šogad galvenie viesi būs grupas “Autobuss de-
besīs” un “Dziļi violets”, bet visas dienas garumā 
gan Ozolnieku novada iedzīvotāji, gan viesi varēs 
baudīt bagātīgu sporta un kultūras programmu gan 
lieliem, gan maziem. Jau no deviņiem rītā svētku 
viesi aicināti piedalīties un just līdzi dažādām spor-
ta nodarbēm Ozolnieku Sporta skolas teritorijā, bet 
no plkst. 12 ar izklaides programmu bērniem atklās 
svētku kultūras daļu Jāņu pļavā, kur notiks koncerti, 
sporta laureātu sveikšana un dejas līdz pat rītam.

Aktīvākie dalībnieki un sporta entuziasti tiek aici-
nāti jau no plkst. 9 piedalīties sportiskās nodarbēs 
Ozolnieku Sporta skolas teritorijā. Sportotgribētā-

jiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus 3 pret 3 
ielu basketbolā, pludmales volejbolā un florbolā, 
kā arī notiks jogas nodarbība, un skeitparka cienītā-
jiem tiks organizētas ekstrēmo sporta veidu sacen-
sības. Autosporta cienītāji varēs izmēģināt savus 
pirkstus radiovadāmo automašīnu trasē. Pasākuma 
dalībniekiem un skatītājiem būs sarūpēti dažneda-
žādi pārsteigumi.

Savukārt Jāņu pļaviņā plkst. 12 visi aicināti uz bēr-
nu izklaides pasākumiem un dažādām aktīvām un 
izzinīgām atrakcijām. Varēs baudīt piepūšamo at-
rakciju prieku, pakāpelēt pa virvju trasi, kāpt zirga 
mugurā un samīļot lauku sētas dzīvnieciņus. Pēc-
pusdienā Jāņu pļaviņā uzstāsies koncertaģentūras 
“Bravissimo” mūziķi ar priekšnesumu “Fantāziju 
faktors”, mazos apmeklētājus uz skatuves aicinās 
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jaunā “Jogitas atrakciju” rotaļprogramma “Izkrāso 
vasaru”, bet plkst. 18 paredzēts novada amatier-
mākslas kolektīvu koncerts. Plkst. 19:30 ar humora 
pilniem un zināmiem skaņdarbiem svētku apmek-

lētājus priecēs Dailes teātra dziedošo aktieru an-
samblis “Ilga”, bet divas stundas vēlāk – grupa “Au-
tobuss debesīs”. Pēc svētku uguņošanas varēs dejot 
un izklaidēties ar pašmāju grupu “Dziļi violets”.

Arī šogad Vilgāles ezerā – peldēšanas 
sacensības atklātā ūdenī

20. jūlijā plkst. 13 Kuldīgas novada Kurmāles pa-
gastā Vilgāles ezerā notiks peldēšanas sacensības 
atklātā ūdenī “Peldam Vilgālē 2019”.

Sacensības norisināsies divās klasēs – tautas klasē 
un sporta klasē. Dalībnieks distanci drīkst veikt jeb-
kurā peldēšanas stilā un tērpā (peldēšanas palīglī-
dzekļus izmantot nav atļauts). Sacensību nolikums 
atrodams Kuldīgas novada pašvaldības vietnē šeit.

Sacensību organizatori aicina sacensībām pieteik-
ties līdz 19. jūlijam, rakstot uz epasta adresi inete.
megne@kuldiga.lv. Pieteikties varēs arī pasākuma 
norises dienā rakstiski pusstundu pirms sacensībām.

Pēc sacensībām un uzvarētāju apbalvošanas plkst. 16 
uzstāsies Jānis Buķelis kopā ar meitu Artu Annu. Foto: Dace Gūtmane

https://www.kuldiga.lv/kalendars/6067-peldesanas-sacensibas-atklatos-udenos-peldam-vilgale
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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.

Vācijas elektromobiļu rallija Latvijas 
posma starts Bauskā

23. jūlijā no plkst. 9 līdz 10 Bauskas Rātslaukumā 
būs iespēja iepazīties ar Vācijas elektromobiļu ralli-
ja “ERallye Baltica 2019” dalībniekiem un to elek-
tromobiļiem: septiņiem Tesla modeļiem, Renault 
Zoe ZE40 R110, BMW i3 120Ah, Hyundai IONIQ 
Electric un Audi e-tron.

Rallija dalībnieki labprāt pastāstīs par elektromobi-
ļiem un to ceļojumu organizēšanu, kā arī par uzlā-
des risinājumiem – no speciālajiem pieslēgumiem 
līdz parastajām elektrības rozetēm. Pasākumu or-
ganizē Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība 

(BIMAB) sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību.

Kā BIMAB organizētajos elektromobiļu braucienos 
ierasts, rallija laikā tiks atklāti vairāki parastās ro-
zetes – sadzīves un trīsfāzu – pieslēguma uzlādes 
punkti, t.sk. atpūtas kompleksā “Miķelis”. Uzlādes 
punktu dati tiks ievietoti specializētajās interneta 
kartēs.

Interesenti ar rallija dalībniekiem klātienē varēs tik-
ties arī turpmākajās dienās:

24. jūlijā plkst. 9–10 – Cēsīs, Vienības laukumā;

25. jūlijā plkst. 14–15 – Rīgā, Biķernieku trases lau-
kumā;

26. jūlijā plkst. 16–17 – Jūrmalā, Jomas ielā 4, 
“Elektrum” Energoefektivitātes centrā.

Rallija dalībnieki maršrutu veiks bez pavadošajiem 
fosilās degvielas automobiļiem un Latvijā iepazī-
sies ar populāriem tūrisma objektiem.

Rallija Latvijas posmā pie viesnīcām un tūrisma ob-
jektiem plānots atklāt publiskos elektromobiļu uz-
lādes punktus.
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