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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Jauns piedāvājums teritoriju attīstības
pārvaldības reformai
(No kreisās:) LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis, zinātnieki Pēteris Šķiņķis un
Andris Miglavs un LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Latvijas zinātnieki Dr. oec. Andris Miglavs, Dr. phys.,
Dr. oec. Māris Pūķis un Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis
izstrādājuši alternatīvu piedāvājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
šobrīd sabiedrības apspriešanai nodotajai administratīvi teritoriālajai reformai. Jaunais piedāvājums

paredz kompleksu teritoriju attīstības pārvaldības
reformu, tajā skaitā ieteikts izveidot apriņķus ar
nodalītām autonomajām funkcijām un mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījumu.

organizēšana par trīs līmeņu struktūru, paredzot
reģionālā līmeņa pārvaldības teritoriju – apriņķu – izveidi. Apriņķis veiktu tādas funkcijas kā pilsētu tranzītielu uzturēšana un attīstība, civilā aizsardzība, mājokļu politika, bāriņtiesu uzraudzība,
sociālās un veselības aprūpes infrastruktūra, kā arī
pamata un vidējās izglītības pārvaldība. Viens no
svarīgākajiem ieguvumiem būtu teritorijas attīstības kritiskās masas radīšana. Plānošanas reģionu
gadījumā visos apriņķos būtu vairāk par 200 000
iedzīvotājiem vai tuvu tam.

Zinātnieki aicina Latvijā īstenot visaptverošu teritoriju attīstības pārvaldības reformu, kas sastāv
no trim savstarpēji saistītām daļām – pārvaldības
struktūras reformas, finanšu pārvaldības reformas
un teritoriālās organizācijas reformas. Tas nepieciešams, lai radītu efektīvu, tolerantu, mainīgiem
apstākļiem piemēroties spējīgu, līdzatbildīgu valsts
teritorijas attīstības pārvaldības sistēmu, kas mazinātu nevienlīdzību Latvijas reģionos un sekmētu
sabiedrības labklājības izaugsmi.

Līdz ar apriņķu izveidošanu ir jāveic arī finanšu
pārvaldības reforma, jo pašreizējā sistēmā pastāv
fundamentālas pretrunas. Viena no svarīgākajām
darbībām ir kritēriju maiņa nodokļu ieņēmumu
pārdalē starp valsti un pašvaldībām, kā arī citu pārdales mehānismu jeb cita veida kritēriju definēšana valsts budžeta dotāciju piešķiršanai pašvaldību
darbībai.

“Katrai reformai jābūt vērstai uz visas valsts attīstību, nevis vienkārši robežu grozīšanu. Tāpat jābūt
reģionālajam skatījumam uz valsts attīstību; tas
neizslēdz iespēju apvienoties tām pašvaldībām, kuras redz, kā kopīgi sasniegt ilgtspējīgas attīstības
mērķus. Jebkurai reformai jābūt arī zinātniski izpētītai un pamatotai. Šodien dzirdētais nav tikai trīs
pētnieku viedoklis – tas ir viedoklis, kurā apkopots
arī reģionālo augstskolu zinātniskais redzējums,”
pauž Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis.

Un tikai pēc pirmo divu posmu īstenošanas būtu
jāķeras pie trešā – pašreizējo novadu apvienošanas
jeb teritoriālās organizācijas reformas. Tā nodrošinās lielu reģionāla līmeņa pašvaldību teritoriju (apriņķu) izveidi, radot priekšnoteikumus teritoriālai
un funkcionālai valsts decentralizācijai.

Savukārt Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) izpilddirektors Viktors Valainis uzsver: “Pēdējo mēnešu laikā esam daudz diskutējuši par VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo sadalījumu, kas pēc
būtības ir Latvijas kartes pārzīmēšana un nodēvēšana par reformu. Pašvaldību vadītāji ir pārliecināti, ka ar tik vienkāršotu pieeju ministrijas iecerētās
pārmaiņas deklarēto mērķi nesasniegs. Lielo pilsētu
skatījumā Latvijas zinātnieku piedāvājums ir pārdomātāks, tas varētu risināt virkni reģionos samilzušu
problēmu. Tā varētu būt alternatīva VARAM reformai, jo piedāvā atšķirīgu, plašāku un dziļāku redzējumu reģionālās reformas īstenošanai.”

Pēc priekšlikuma autoru domām, piedāvātais risinājums nav ideāls, tomēr tas ir pamats Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības reformas infrastruktūras adaptācijai un mobilitātes attīstībai, izglītības, veselības aprūpes, sporta un kultūras būvju
tīkla pilnveidošanai, biznesa attīstības veicināšanai
Latvijas teritorijā, kā arī multicentriskai vai pat policentriskai attīstībai.
Teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedāvājums pieejams LPS vietnē šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Zinātnieki uzskata, ka pirmais solis ir pašreizējās
divu līmeņu publiskās pārvaldības struktūras re-
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Izpilddirektoru asociācijas sanāksme
Rēzeknes novada Lūznavā

12:10–12:50 – Meža nozares stratēģija. Nodarbinātība reģionos – “Latvijas valsts mežu” Valdes loceklis, korporatīvo attiecību viceprezidents Edvīns
Zakovics.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāk
sme notiks 2. augustā Rēzeknes
novada Lūznavas muižas kultūras šķūnī.

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

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.

14:30–15:00 – Nacionālo bruņoto spēku (NBS)
ieguldījums Lūznavā – Zemessardzes 36. kaujas
atbalsta bataljona komandieris majors Oskars
Omuļs.

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

Jautājumi, diskusijas.

10:40–11:40 – RTU Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultātes lietišķie pētījumi un to pielietojums pašvaldībās – fakultātes dekāns profesors Agris Ņikitenko un asociētais profesors Jānis
Kampars.

15:15–17:15 – Novada apskate: Lūznavas muiža un
parks, NBS ekipējuma un bruņojuma displejs, novada uzņēmēji.
Lūgums pieteikt dalību līdz 26. jūlijam (informēt
arī, ja nepaliek visu dienu).

Uzņēmējdarbība reģionos, ekonomiskie aspekti.
Nodarbinātība

Reģistrācija dalībai sanāksmē šeit.

11:40–12:10 – AS “Latvijas finieris” Padomes loceklis, RSEZ SIA “Verems” Valdes priekšsēdētājs
Jānis Staris.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

EIROPĀ UN PASAULĒ
LPS delegācija Ņujorkā piedalās augsta
līmeņa politikas forumā par ilgtspējīgu
attīstību

attīstības mērķiem pašvaldību iesaiste ir izšķirīga.
“Pilsētas un reģioni ne tikai īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus savās pašvaldībās, bet arī strādā kā
politikas veidotāji, būdami vistuvāk iedzīvotājiem
un uzņēmējiem,” uzsvēra Rāviņš.

16.–19. jūlijā LPS delegācija – priekšsēža vietnieks
no pilsētām Jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš
un LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede – Ņujorkā
(ASV) piedalījās augsta līmeņa politikas forumā par
ilgtspējīgu attīstību.

LPS priekšsēža vietnieks tāpat iepazīstināja ar Jelgavas pilsētā īstenotajām aktivitātēm ilgtspējīgas
izglītības veicināšanā, akcentējot bērnu un jauniešu nozīmi nākamo paaudžu labklājības nodrošināšanā, kas ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas galvenais uzdevums. “Mums kā vietējo un
reģionālo pašvaldību pārstāvjiem ir lieliskas iespējas strādāt inovāciju ekosistēmā un radīt mācību
vidi, lai visiem bērniem būtu pieejama vienlīdzīga,

Andrim Rāviņam bija iespēja uzstāties sesijā “Vietējās aktivitātes globāliem mērķiem”, ANO ilgtspējīgas attīstības 4. mērķim “kvalitatīva izglītība” veltītajā diskusijā. Savā uzrunā LPS priekšsēža vietnieks
atgādināja auditorijai, ka 65% no 169 ilgtspējīgas
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Diskusijā, ko vadīja ANO Bērnu fonds (UNICEF),
līdztekus Andrim Rāviņam uzstājās arī Bandžulas
(Gambija) mērs Rohijs Maliks Lovs, Bangladešas
kampaņas “Tautas izglītībai” galvenā koordinatore
Rašeda Čoudurija un Kičeneras (Kanādā) mērs Berijs Urbanovics.
LPS delegācijai bija arī iespēja tikties bilaterālā sarunā ar Latvijas Republikas vēstnieku un pastāvīgo
pārstāvi ANO Andreju Pildegoviču, lai pārrunātu
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un to īstenošanu pašvaldībās.
Augsta līmeņa politikas forumā LPS delegācija piedalījās projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai
vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības
veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. LPS delegācija bija iekļauta Latvijas delegācijā un izsaka pateicību Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai ANO par atbalstu.
Forums ir galvenā ANO platforma ilgtspējīgai attīstībai, un tas seko līdzi 2015. gadā ANO Ģenerālajā
asamblejā pieņemtās Ilgtspējīgas attīstības pro
grammas 2030. gadam un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai globālā līmenī.

kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība. Jelgavā mēs piedāvājam papildu izglītības programmas
jau bērnudārzā, piemēram, apmācību programmu “Mācies eksperimentējot”. Programmu “Mini
phanomenta” piedāvājam 1.–6. klašu audzēkņiem.
Abas minētās programmas ieviestas ar uzņēmēju
atbalstu. Savukārt jaunieši papildus skolai var apmeklēt pašvaldības izveidoto “Junioru universitāti”,” pastāstīja Rāviņš.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS
* 18. jūlijā LETA: “Alternatīvās administratīvi teritoriālās reformas autori piedāvā izveidot piecus vai
astoņus apriņķus”.
* 18. jūlijā “Diena”: “Pētnieki piedāvā organizēt
teritoriālo reformu, sākotnēji izveidojot apriņķus”
(šeit).
* 18. jūlijā “Neatkarīgā Rīta Avīze”: “Alternatīvā teritoriālā reforma: autori piedāvā izveidot piecus vai
astoņus apriņķus” (šeit).
* 18. jūlijā LV portāls: “Latvijas zinātnieki: jāveic
kompleksa teritoriju attīstības pārvaldības reforma” (šeit).

* 18. jūlijā LETA: “Diskutēs par alternatīvo administratīvi teritoriālās reformas plāna piedāvājumu”.
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* 18. jūlijā TVNET: “Alternatīvās administratīvi teritoriālās reformas autori piedāvā izveidot piecus vai
astoņus apriņķus” (šeit).

площадь” – intervija ar LPS vecāko padomnieku
Māri Pūķi (plkst. 8:36 (02:00)) (šeit).
* 18. jūlijā lsm.lv: “Территориальная реформа,
приемные семьи, медики в регионах” (šeit).

* 18. jūlijā Delfi: “Alternatīvais piedāvājums pašvaldību reformai: viena sena ideja un inovatīvs ieteikums IIN pārdalei” (šeit).

* 18. jūlijā LTV1 raidījums “Panorāma”: “Piedāvā
alternatīvu pašvaldību reformu” (šeit).

* 18. jūlijā Apollo: “Administratīvi teritoriālā reforma: pētnieki piedāvā sākotnēji izveidot apriņķus”
(šeit).

* 18. jūlijā TV3 ziņas: “Alternatīvās administratīvi
teritoriālās reformas autori piedāvā izveidot piecus
vai astoņus apriņķus” – LPS vecākā padomnieka
Māra Pūķa komentārs (šeit).

* 18. jūlijā lsm.lv: “Pašvaldības reformā grib apriņķus un vairāk naudas no valsts; ministrija reformu
turpina” (šeit).

* 18. jūlijā LNT ziņas: “Piedāvā izveidot piecus līdz
astoņus apriņķus” – LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska un vecākā padomnieka Māra Pūķa komentārs
(šeit).

* 18. jūlijā Latvijas Radio 1 raidījums “Pusdiena”:
“Pašvaldību reformas pretinieki piedāvā citu plānu” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa komentārs (plkst. 12:00 (00:49)) (šeit).

* 19. jūlijā LV portāls: “Latvijas zinātnieku alternatīva administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai”
(šeit).

* 18. jūlijā Latvijas Radio 4 raidījums “Домская

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli.
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi četrus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Viens no tiem ir saskaņots, bet trīs – nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

1. VSS-602 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma pār15.07.2019. 27.06.2019.
došanu”
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Jā

2. VSS-635 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 238 “Ugunsdrošības notei- 16.07.2019. 04.07.2019.
kumi””
3. VSS-658 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pasažieru komerc
16.07.2019. 04.07.2019.
pārvadājumiem ar taksometru”
4. VSS-608 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pasažieru komerc
16.07.2019. 27.06.2019.
pārvadājumiem ar vieglo automobili”

Nē
Nē
Nē

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
18. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

šuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-702 – Likumprojekts “Grozījumi Nacionālās
drošības likumā”

VSS-700 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām””

VSS-703 – Likumprojekts “Grozījumi Mobilizācijas
likumā”

VSS-737 – Rīkojuma projekts “Par XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām”

VSS-704 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli””

VSS-738 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””

VSS-694 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos nr.
969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi””
VSS-695 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

VSS-691 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos nr.
1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības pro
grammas””

VSS-707 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos nr. 421
“Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas””

VSS-714 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411
“Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””

VSS-708 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos nr. 523
“Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem””

VSS-724 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 48
“Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi””
VSS-725 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos nr.
158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta
personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās
veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi””

VSS-709 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos nr.
418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””
VSS-699 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa6

VSS-726 – Likumprojekts “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”

“Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””
VSS-732 – Noteikumu projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”

VSS-728 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374
“Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””

VSS-733 – Likumprojekts “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”

VSS-729 – Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

VSS-717 – Rīkojuma projekts “Par Rojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu
valsts īpašumā”

VSS-730 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
zemes dzīlēm””

VSS-736 – Plāna projekts “Latvijas rīcības plāns
augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai
2019.–2023. gadam”

VSS-731 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos nr. 390

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Biedrības un nodibinājumi var iegūt
palīdzīgas rokas sabiedriskā labuma darbu
veikšanai

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 var jebkura Latvijā reģistrēta
biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā
pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas
nedēļā, 4–8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Biedrības un nodibinājumi līdz 26. jūlijam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Bauskā,
Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos,
Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā un Talsos var pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem iesaistīt darbā
sabiedrības labā, ja pasākuma īstenošanas vieta
tiek izveidota kādā no minēto filiāļu apkalpošanas
teritorijām. Pasākumu īsteno ar Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (nr. 7.1.1.0/15/I/001) palīdzību.

Pasākuma dalībnieks saņems stipendiju 5 eiro dienā, stipendijas apmēru mēnesī aprēķinās atbilstoši
nostrādātajām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī
apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts
bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido
dzīvesvietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vide,
nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt
darba pieredzi un attīstīt iemaņas, darbojoties IT
jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasākuma īstenošanai?
1. solis – jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno
prasītā informācija.
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2. solis – aizpildītais pieteikums līdz 26. jūlijam jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei Bauskā,
Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos,
Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā vai Talsos (visu NVA
filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA vietnē).

kumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un
apstiprinās vai atteiks nevalstiskajai organizācijai
pasākuma īstenošanu. Par lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasā-

VARAM rīko vasaras skolu-nometni
pašvaldību attīstības plānotājiem un
projektu speciālistiem

• Otrā diena veltīta zināšanu ieguvei par viediem
risinājumiem pašvaldībās, lai izprastu, ko var darīt
gudrāk un efektīvāk, īstenojot pašvaldības funkcijas un sniedzot pakalpojumus. Tiks sniegts ieskats
starptautiskajā pieredzē viedo risinājumu piemērošanā, kā arī par iespējām Latvijā. Dalībniekiem
piedāvās arī labās prakses piemērus, tajā skaitā
URBACT projektus, un viņi varēs apgūt URBACT
metodes attīstības plānošanā un projektu ideju ģenerēšanā. Balstoties uz šīm metodēm, notiks praktisks darbs grupās, kurās profesionālu mentoru
vadībā tiks meklētas idejas viediem risinājumiem
noteiktās pašvaldību kompetences jomās.

VARAM sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un
ar ESF atbalstu (projekts nr. 10.1.2.0/18/TP/004)
no 20. līdz 23. augustam organizē vasaras skolunometni Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas
un projektu speciālistiem “Viedas pašvaldības ES
fondu plānošanā un piesaistē”, kas norisināsies
kempingā “Juku dzirnavas” Saldus novada Šķēdes
pagastā.

• Trešajā dienā dalībnieki pilnveidos komunikācijas
prasmes, uzlabojot pašvaldību saziņu ar sabiedrību
par ES fondu ieguldījumiem teritorijās. Cita starpā
varēs iepazīties ar mūsdienīgiem komunikācijas rīkiem, kā arī uzlabot publiskās runas prasmes. Treniņā tiks apskatītas konkrētas komunikācijas ziņas,
tās analizējot un identificējot vajadzīgos uzlabojumus.

Pasākums ir kļuvis par labu tradīciju. Šogad jau ceturto reizi vienuviet tiksies pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti, lai iegūtu jaunas zināšanas,
pilnveidotu prasmes, rastu jaunus kontaktus un iedvesmotos turpmākiem darbiem. Saturiski akcents
tiks likts uz viediem risinājumiem, gan plānojot un
piesaistot Eiropas Savienības fondus pašvaldībās,
gan komunicējot ar iesaistītajām pusēm par ES fondu projektu iecerēm un rezultātiem, kā arī izmantojot iekšējos resursus darba efektivitātes uzlabošanai veiksmīgai ES fondu projektu vadībai.

• Pasākuma pēdējā dienā diskutēs par līdzšinējo
ES fondu ieviešanu dažādās jomās, izvērtējot projektu īstenošanas pieredzi, izaicinājumus un gūtās
mācības, kas būtu jāņem vērā ES fondu 2021.–
2027. gada plānošanas periodā. Dalībnieki apspriedīs arī nozaru ministriju turpmāk plānoto ES fondu
atbalstu pašvaldībās un pilnveidos zināšanas par
darba ražīguma palielināšanu ES fondu projektu
vadības kultūras uzlabošanai.
• Pasākuma laikā varēs apmeklēt projektu īstenošanas vietas un uzklausīt pieredzes stāstus par projektu īstenošanas gaitu. Būs arī neformālas aktivitātes
kontaktu dibināšanai un sadarbības veicināšanai.

• Pasākumu atklās neformālā gaisotnē ar novadu
vakaru, kura šāgada moto ir “Mana pašvaldība Eiropā” (URBACT Eiropas sadarbības dienas pasākums
ar mērķi akcentēt teritoriālās sadarbības nozīmīgumu Eiropā). Nometnes dalībnieki prezentēs produktus, objektus vai sajūtas, ar ko pašvaldība izceļas vai
kam ir potenciāls būt nozīmīgam Eiropas mērogā.

Pieteikties dalībai vasaras skolā-nometnē var līdz
29. jūlijam vietnē http://ej.uz/vasarasskola2019.
Vairāk informācijas šeit.
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Domnīca “Providus” meklē iedzīvotāju
līdzdalības veiksmes stāstus

votāju iniciatīvām (cesuprojekti.lv), izmanto citus
radošus veidus (Cēsu novads).
* Pašvaldība izveidojusi interaktīvu karti, ar kuras
palīdzību iedzīvotāji var ietekmēt, kur pilsētā izvieto atkritumu šķirošanas konteinerus, kur tiem vajadzīga apkope utt. (Alūksnes novads).

Domnīca “Providus” meklē iedzīvotāju līdzdalības
veiksmes stāstus Latvijas
pašvaldībās un aicina atsaukties pašvaldības, kurām ir ar ko lepoties.

* Pašvaldības deleģējuma līgumi darbam ar jauniešiem – jauniešu mājas (Aizputes novads, Ventspils).

Tiek meklēti veiksmīgi piemēri, kur pašvaldības jēgpilni un, nebaidoties eksperimentēt, veido saikni ar
iedzīvotājiem un biedrībām – iesaistot biedrības un
neformālās grupas pašvaldības dzīvē, lēmumu pieņemšanā, pašvaldības aktivitātēs, veicinot iedzīvotāju līdzdalību. Inovatīvos un veiksmīgos piemērus
apkopos pētījumā, un tas kalpos par iedvesmas
avotu pašvaldībām, kuras vēl meklē labākos veidus, kā stiprināt saikni ar iedzīvotājiem un aktivizēt
viņus līdzdarbībai.

* Regulāri iedzīvotāju forumi un konferences
(Alūksnes novads un Talsu novads).
* Pašvaldība iesaistījusi iedzīvotājus pašvaldības
budžeta līdzekļu piešķiršanā vai pārdalē – izmantojot elektronisku balsošanu vai organizējot to citādi;
iedzīvotāju viedokli ņem vērā, pieņemot lēmumu
(Mazsalacas novads).
* Pašvaldības regulāri rīko elektronisku balsošanu,
lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dažādiem
jautājumiem, kas skar satiksmes organizēšanu, sabiedriskā transporta pieturu izvietošanu, par dažādiem novada dzīves jautājumiem (vairākas pašvaldības).

Daži piemēri, ko “Providus” apzinājusi līdz šim:
* Pašvaldība ir atradusi inovatīvu pieeju, kā strādāt ar senioriem, iesaistot viņus jēgpilnā un saturīgā brīvprātīgajā darbā pašvaldības iestādēs, citās
institūcijās; pašvaldība mērķtiecīgi aktivizē sociāli
izolētākos iedzīvotājus nomaļās teritorijās, šīs grupas cilvēkus mērķtiecīgi iesaistot pašvaldības finansētā mūžizglītības programmā (Gulbenes novads).
* Pašvaldība izmanto mobilo aplikāciju iedzīvotāju sūdzību uzklausīšanai par pilsētā vajadzīgajiem
uzlabojumiem; pašvaldība daļēji ieviesusi iedzīvotāju līdzlemtu budžetēšanu – iesaistot iedzīvotājus
lemšanā par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu iedzī-

Domnīca “Providus” vēlas gūt ieskatu pašvaldību
un iedzīvotāju (arī biedrību) sadarbības inovatīvajos modeļos, iespējami plaši aptverot Latvijas
pašvaldību karti. Ja jūsu pārstāvētajā pašvaldībā ir
veiksmīgi piemēri, kas varētu iedvesmot citas pašvaldības, sazinieties ar domnīcu “Providus” līdz
9. augustam, rakstot uz e-pasta adresi liga.stafecka@providus.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā varat sazināties, rakstot uz norādīto e-pasta
adresi vai zvanot pa tālruni 26363531.

Forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības
veidotāja”

un ko organizē “ZZ dats”, “Swedbank”, LVRTC un
“Hansab”.

Pašvaldību
vadītāji
tiek aicināti uz forumu
“Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”, kas norisināsies
24. septembrī “Swedbank” centrālajā ēkā

Foruma mērķis ir vairot ideju, zināšanu un pieredzes apmaiņu pašvaldībās, dalīties ar labo praksi,
kā arī diskutēt par aktuālajiem izaicinājumiem un
problēmām digitālas sabiedrības veidošanā.
Dalībniekus gaida intensīva vienas dienas programma, kurā paredzēts apskatīt šādus jautājumus:
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– digitālā plānošana;

Inovatīvu tehnoloģiju risinājumu uzņēmums “Hansab” klātienē demonstrēs dažādus drošības risinājumus:

– IKT nākotnes attīstības redzējums valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanā;

– biometriskās piekļuves kontroles sistēmu – atpazīšanu pēc acs zīlītes, pirkstu nospieduma,
plaukstas, sejas;

– infrastruktūra kā investīcija reģionu attīstībā;
– publiskā drošība u.c.

– videonovērošanas platformu.

Visas dienas garumā būs iespēja tīkloties ar citu
pašvaldību vadītājiem, darbosies infostends, kur
varēs gūt praktisku ieskatu “ZZ dats” risinājumos.

Foruma programma un reģistrācija pieejama šeit.
Reģistrācija atvērta līdz 4. septembrim.

Šonedēļ Latvijā – Vācijas elektromobiļu
rallija posms

sniegs ceļojumā pieredzētā rezumējumu, novērtēs elektromobilitātes iespējas uz Latvijas un citu
valstu autoceļiem, kā arī atbildēs uz jautājumiem.
Klātienē varēs apskatīt vairāk nekā septiņu elektroauto modeļus un uzzināt par to lietošanu ikdienā,
kā arī iespējām mērot garākus pārbraucienus. Interesenti varēs izmēģināt arī Elektrum piedāvātos
elektriskos skrejriteņus un velosipēdu.
Šonedēļ ar rallija dalībniekiem klātienē varēs tikties šādās vietās:
23. jūlijā plkst. 9–10 Bauskā, Rātslaukumā;
24. jūlijā plkst. 9–10 Cēsīs, Vienības laukumā;

26. jūlijā Jūrmalā, AS “Latvenergo” Elektrum Energoefektivitātes centrā (EEC), plkst. 16 finišēs Vācijas
elektromobiļu rallijs “E-Rallye Baltica 2019”, kurā
piedalās 23 braucēji ar dažādu autoražotāju modeļiem. Noslēguma sarīkojumā elektroauto ekipāžas

25. jūlijā plkst. 14–15 Rīgā, Biķernieku trases laukumā;
26. jūlijā plkst. 16–17 Jūrmalā, Jomas ielā 4, pie
Elektrum Energoefektivitātes centra.

Ventspils gatavojas koncertzāles “Latvija”
atklāšanai
25. jūlijā Ventspilī svinīgi atklās jauno akustisko
koncertzāli “Latvija”, tādējādi atzīmējot 100. gadadienu, kopš Ventspilī de facto tika iedibināta neatkarīga Latvija.

mūzikas instrumenti: manuālās akustiskās koncert
ērģeles, kas tapušas uzņēmumā “Johannes Klais
Orgelbau GmbH & Co. KG” Vācijā, un šobrīd pasaulē lielākās vertikālās koncertklavieres, kas izgatavotas latviešu izcelsmes klavierbūves meistara Dāvida Kļaviņa uzņēmumā “Klavins Piano Manufaktúra
Kft” Ungārijā.

Šajā celtnē vienoti darbosies koncertzāle “Latvija”,
Ventspils Mūzikas vidusskola, Bērnu mūzikas skola un Mūzikas bibliotēka. Jaunās ēkas Lielajā zālē,
kur paredzētas 600 skatītāju vietas, atradīsies arī
koncertzāles lepnums – divi pasaules līmenī unikāli

Ēkā iebūvētas 13 dažādas energoefektivitāti paaugstinošas tehnoloģijas, kuru darbību nodrošina gan
ilgtspējīgas būvniecības, gan videi draudzīgu un ilgmūžīgu materiālu pielietojums. Koncertzāles projekta autors ir vācu arhitekta Deivida Kuka birojs
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“Haascookzemmrich Studio 2050”. Būvniecību veica apvienība “Merks–Ostas celtnieks”. Koncertzāles “Latvija” lepnumu – ērģeles – 27. jūlijā plkst. 19

ieskandinās viena no pasaules vadošajām solistēm
instrumentālistēm Iveta Apkalna, kura sniegs solokoncertu.

Valmiera ielūdz uz savu 736. dzimšanas
dienu

tīsimies filmas un klausīsimies mūziku. Mums uzstāsies “Pērkons”, “DaGamba”, “Līvi”, “The Sound
Poets”, Inokentijs Mārpls un vēl daudzi citi. Rotāsimies ar krāšņiem kroņiem. Es pastāstīšu interesantus stāstus par sevi un, protams, sarūpēšu dažādus
gardumus.

736. dzimšanas dienu svinēšu 26., 27. un 28. jūlijā.
Būs svētku gājiens, zaļumballe, jautras un sportiskas aktivitātes, tirdziņš, dažādas darbnīcas. Ska-
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Ja vēlies man ko uzdāvināt, priecāšos par zaļu dzīvošanu – mazāk plastmasas, vairāk šķirošanas,
mazāk atkritumu, vairāk laipnības. Ļoti priecāšos,
ja atnāksi un dalīsies dzīvespriekā!

Tava Valmiera
P.S. Valmieras pilsētas svētku programma skatāma
vietnē www.valmiera.lv, sadaļā “Kultūra”.

Ambicioza un drosmīga kopienas teātra
izrāde Āraišos “LETTI”

Izrādes galveno stāsta līniju veidos piecu jauniešu
piedzīvotais pilnmēness naktī, ko uzskata par enerģētiski spēcīgu un emocionāli piesātinātu laiku.
Izrādē skatītāji kopā ar jauniešiem piedzīvos sešu
stāstu virkni, kas notiks dažādās Āraišu arheoloģiskā parka teritorijas vietās, un atgriezīs laikus, kad
radās pirmā universālā izpratne par pirmajām pasaules uztveres formām. Skatītāji paši kļūs par izrādes sastāvdaļu un par tiešiem lieciniekiem dažādu
laiktelpu šķietamiem satikšanās mirkļiem, kas liks
atgādināt pašiem sev par dabas klātesamību un kopienas izjūtu, kas veidojusi un turpina veidot Latvijas cilvēku.

Kopienas teātra projekta “Latvijas stāsti. Šekspīrs
satiek Blaumani” un Āraišu arheoloģiskā parka “Teātra un mūzikas mēness ezers” pasākumā ar Valsts
kultūrkapitāla fonda, Kultūras ministrijas, Latvijas
Nacionālā kultūras centra un Vidzemes plānošanas
reģiona atbalstu Āraišu arheoloģiskajā parkā notiks
vizuālā teātra estētikā balstīta staigājamā izrāde
“LETTI”, kas pirmizrādi piedzīvos 26. jūlijā.

Izrādē piedalīsies Āraišu arheoloģiskā parka jaunizveidotais kopienas teātris, Amatas novada un Cēsu
pilsētas deju kolektīvi, kori, jaunsargi. “Teātra un
mūzikas mēness ezera” ideja attīstīta, sadarbojoties ar Vidzemes Augstskolas studentiem.
Āraišu arheoloģiskais parks 26. jūlija pilnmēness
naktī piedāvās unikālu pasākumu ar daudzslāņainu
programmu un scenogrāfiju. Parka teritorijā valdīs maģiska atmosfēra, noslēpumainas gaismas un
uguns instalācijas.

Āraišu arheoloģiskā parka teritorija pārtaps par
spēles platformu vairāk nekā simts izrādes dalībniekiem, tā kļūs par vienu no dalībnieku skaitā
apjomīgākajām izrādēm kopienas teātra projektā.
Dalībnieki ir vietējās kopienas cilvēki un apkārtnes
iedzīvotāji, kuriem šī izrāde ir liels izaicinājums, tāpat neierasts notikums tas būs Āraišu arheoloģiskā
parka darbībā.

Tieši pusnaktī notiks Mēness koncerts uz Āraišu
ezera, kurā piedalīsies mākslinieki Namejs Kalniņš
un grupa “Perpetuum Ritmico”.
Vairāk par pasākumu šeit.

Tilžā – kopienas teātra iestudējums
“Breinuma līpa” un pagasta svētki

vienotu stāstu. Tā būs staigājama izrāde trīs dažādās Tilžas ciema vietās ar simulētiem notikumiem,
kuri atklās ciema iedzīvotāju problēmas. Notikumu
spēles vietas būs Tilžas internātpamatskola, Tilžas
Kultūras nams un tirgus laukums Tilžas ciema centrā. Iestudējums vērsīs sabiedrības uzmanību uz
ciema sāpīgākajām problēmām: Tilžas internātpamatskolas slēgšana, Tilžas ciema nākotne un cilvēciskās nesaskaņas, jauniešu aizbraukšana no Tilžas.

Laikmetīgais Tilžas kopienas teātra iestudējums
“Breinuma līpa” ir vērienīgs starpdisciplinārs projekts, kura centrā ir Tilža – apdzīvota vieta Balvu
novadā Latgalē. Iestudējuma pamatā izmantotas
intervijas ar Tilžas ciema iedzīvotājiem, verbatim
teātra metodē tās atdzīvinot auditorijai un radot
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Skatītāji varēs piedalīties pēdējās vakariņās Tilžas
internātpamatskolā, iesaistīties debatēs par Tilžas
ciema nākotni un kļūt par daļiņu jauniešu diskotēkā Tilžas ciema centrā. Iestudējuma pirmizrāde –
27. jūlijā plkst. 18 Tilžas pagasta svētkos.

Grudulei, kuras devās ekspedīcijā uz Tilžu, lai tiktos
ar ciema iedzīvotājiem un ierakstītu intervijas, kas
izmantotas iestudējumā. (Par šo ekspedīciju var lasīt šeit.)

Iestudējumā apvienojas Tilžas amatierteātris “Spogulis”, Tilžas Kultūras nama (KN) bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs, Tilžas KN deju kolektīvs
“Palazdīte”, Tilžas KN sieviešu koris “Varavīksne”,
Tilžas KN etnogrāfiskais ansamblis “Sagša”, Vectilžas amatierteātris “Melnais kaķis” un Balvu Kultūras un atpūtas centra Teātra studija. Iestudējumam pievienojas Vīksnas KN dramatiskā kolektīva
“Krams” dalībnieki.
Iestudējuma režisore Inese Daukste saka lielu paldies Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes folkloristikas studentēm Ilgai Vālodzei-Ābelei un Zanei

Foto: Sandis Lazda

Novada svētkos “Annas
Dagdā” iepazīs latviešu
senču gudrības
Maijā Dagdas novada pašvaldība
parakstīja līgumu ar Latgales reģiona Attīstības aģentūru par projekta
“Ar senču gudrību es augu” īstenošanu. Projekta pasākums notiks
27. jūlijā Dagdas novada svētkos
“Annas Dagdā”.
Projekta mērķis ir iesaistīt bērnus
un jauniešus Latgales kultūrvides
iepazīšanā un tradicionālo vērtību saglabāšanā, lai nodrošinātu
tradīciju pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Lai šo mērķi sasniegtu, notiks pasākums bērniem
un jauniešiem “Ar senču gudrību es
augu”, kurā tradicionālo prasmju
meistarklasēs popularizēs Nacionālajā nemateriālās kultūras sarakstā
iekļautās vērtības.
Lai iepazītu Latgalei raksturīgo
senču gudrību, piedalīties Dagdas
novada svētku pasākumā aicināta
Šķilbēnu pagasta jauniešu folkloras
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kopa “Upīte” ar vairākām meistarklasēm – tradicionālie danči un rotaļas, tradicionālās spēles un
celu jostiņu aušana. Sadarbības veidošanas nolūkā
viņiem pievienosies Dagdas novada Andrupenes
pamatskolas folkloras kopa “Saiveņa”. Paralēli darbosies podniecības un keramikas meistardarbnīca,
kā arī etnogrāfisko rakstu iepazīšanas meistarklase.
Neiztiks arī bez Latgales kulinārā mantojuma degustācijām, jo Annas diena ir saimnieču svētki.

totas Dagdas pilsētas skvērā. Pasākuma apmeklētāji varēs izskriet basām kājām pa skvēra mīksto
zālīti, izbaudīt visas sajūtas, darbojoties tādā secībā un ilgumā, kādā katrs vēlēsies. Tā būs iespēja
Dagdas novada ģimenēm ar bērniem un novada
ciemiņiem ieklausīties dabā, tās norisēs, būt kopā
un radošā, pozitīvā gaisotnē veltīt laiku sev un tuvajiem.
Dagdas novada svētki norisināsies trīs dienas – no
26. līdz 28. jūlijam.

Visas meistarklases notiks vienlaikus un būs izvie-

Sākusies dalībnieku reģistrācija BeActive
Pludmales spēlēm

Dalībniekiem iepriekš reģistrējoties, pludmalē notiks skrējiens un nūjošana 5 km un 10 km distancē,
pludmales volejbols (3 pret 3), skeitbords, pludmales trīscīņa (šaušana, peldēšana, skriešana), pludmales handbols, florbols (3 pret 3), pludmales teniss, tautasbumba, krosmintons un pludmales futbols. Savukārt ūdens sporta veidos var pieteikties
sacensībām peldēšanā atklātā ūdenī, burāšanā,
SUP airēšanā un akvatlonā (skriešana–peldēšana–
skriešana).

Rīgas svētkos 17. un 18. augustā Lucavsalā un
Ķīpsalas pludmalē risināsies BeActive Pludmales
spēles – vasaras sportiskākais tautas sporta pasākums vairāk nekā 20 sporta veidos ikvienam,
kas vēlas piedzīvot fiziskās aktivitātes mūsdienīgā
pludmalē un uz ūdens.
Viens no Pludmales spēļu attīstības mērķiem – paplašināt #BeActive kustību, aktīvi piedāvājot idejas
pieejamam, iekļaujošam un aizraujošam fiziskās
aktivitātes veidam jaunā vidē.

Divu dienu garumā Lucavsalā un Ķīpsalas pludmalē
notiks vairākas citas sportiskas aktivitātes. Jebkurš
interesents aicināts izmēģināt interesējošo sporta
veidu tā pārstāvja vadībā, lai spertu pirmo soli izvēlētajā fiziskajā nodarbē.

Spēļu programmā – sacensības, iespēja izmēģināt
sporta veidus speciālistu vadībā, paraugdemonstrējumi un izklaidējošas darbības mūsdienīgā pludmalē un ūdenī pavisam 24 sporta veidos.

Varēs izmēģināt kāpšanas sportu, petanku, virves vilkšanu un sēdvolejbolu un dzīvot līdzi
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paraugdemonstrējumiem šajos sporta veidos. Ar
iespaidīgiem trikiem skatītājus izklaidēs triāla kluba “Karters” riteņbraucēji. BeActive Pludmales
spēļu mazākie dalībnieki neizsīkstošo enerģiju aicināti īstenot bērnu vieglatlētikas nodarbībās (Kids
Athletics).

šoties par galveno balvu – dalību BeActive Pludmales spēlēs Portugālē.
Vairāk informācijas un reģistrācija sacensībām vietnē www.pludmalesspeles.lv līdz 12. augustam.
Sporta veida izmēģinājumiem un individuālajām
aktivitātēm varēs pieteikties sacensību vietā bez
iepriekšējas reģistrācijas.

Vienlaikus risināsies aktivitātes ģimenēm, sacen-

Tūrisma akcija “Atklājējs”

aizvedīs uz šīm vietām, atklājot gan to izskatu mūsdienās, gan daudz nedzirdēta par tām.
Apmeklējot akcijas bukletā iekļautos objektus,
atradīsit bērza koka ripas ar iegravētiem jautājumiem. Lai atbildētu, jābūt vērīgam, jo bieži risinājums nebūs tālu jāmeklē. Ja pēc pavedieniem, foto
vai raksturojošām norādēm nav iespējams noteikt,
uz kuru vietu doties, var izmantot viedierīces un
vadīties pēc GPS koordinātām. Droši jautājiet padomu arī vietējiem iedzīvotājiem, kuri neatteiks
palīdzību vietu atrašanā.
Aizpildītos akcijas bukletus līdz 4. novembrim gaidīs Valmieras TIC vai Valmieras pārstāvniecībā Rīgā.
Tos iespējams nosūtīt pa pastu uz adresi: Valmieras
Tūrisma informācijas centrs, Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201.

Kā laika gaitā mainījušās vēsturiskas un nostāstiem
apvītas vietas Valmierā un apkārtējos novados, kas
šajās vietās atrodas šodien, un kā ir mainījusies
vietas ainava – lai to noskaidrotu, Valmieras Tūrisma informācijas centrs (Valmieras TIC) sadarbībā
ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu aicina
piedalīties tūrisma akcijā “Atklājējs”. Akcija norisināsies no 20. jūlija līdz 31. oktobrim.

Akcijas noslēgums plānots 16. novembrī, kad spēles veiksmīgākie dalībnieki pēc nejaušības principa
saņems veicināšanas balvas no Valmieras, Kocēnu,
Burtnieku un Beverīnas novada tūrisma uzņēmumiem. Papildu punktu ieguvēji tiks arī pie pārsteiguma balvām. Galvenā balva – lielisks tūristu klases
velosipēds, ko nodrošina Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA “Aktīvā tūrisma centrs Eži”.

Kurš ir Valmieras vecākais parks? Kāda bija Valmieras pilsētas robeža 19. gadsimtā? Kuras ēkas
pamatakmens likšanā piedalījies Latvijas valsts
pirmais prezidents Jānis Čakste? Kur atradās viens
no kristāldzidrākajiem ezeriem Valmieras pusē,
un kādi nostāsti saistās ar zināmām un mazāk zināmām vietām Valmierā un apkārtējos novados?
Vēsturiskie foto un vietu raksturojošie pavedieni,
kurus atradīsit tūrisma akcijas “Atklājējs” bukletā,

Akcijas bukletu meklējiet Valmieras TIC, Valmieras
pārstāvniecībā Rīgā (11. novembra krastmalā 29),
tirdzniecības centrā “Valleta”, kā arī citos tūrisma
informācijas punktos Valmierā un apkārtējos novados.
Ar akcijas noteikumiem var iepazīties šeit.
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Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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