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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS padomnieces dalība Dziesmu un deju
svētku rīcības komitejas izbraukuma sēdē
Mežaparkā
24. jūlijā Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās
padomes un XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu

un deju svētku rīcības komitejas pārstāvji apmeklēja Mežaparku, lai iepazītos ar jaunās estrādes
būvniecības gaitu un estrādes gatavību svētkiem
nākamvasar. Viņu vidū bija arī Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) padomniece izglītības un kultūras
jautājumos Ināra Dundure (otrā no kreisās).

jo tas ir ļoti smalks un sarežģīts darbs. Šajā B1 posmā darbi noslēgsies ar ekspluatācijā nodotām tribīnēm un metāla konstrukciju, kas ies pāri dzelzs
betona konstrukcijām. Pēdējais jeb B2 posms tiks
pabeigts līdz 2023. gadam, un tajā izbūvēs mākslinieku ģērbtuves un noliktavas soliem no skatītāju
laukuma, veiks fasādes apdari un izveidos interaktīvās ekspozīcijas telpu.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas notiek reizi piecos gados, pieskandinās Rīgu
2020. gadā – no 6. līdz 12. jūlijam. Līdz tam jāpabeidz Mežaparka Lielās estrādes jaunās skatuves
būvdarbu pirmā daļa, bet otro daļu turpinās pēc
svētkiem līdz 2023. gadam, kad Dziesmu un deju
svētki atzīmēs 150. gadadienu.
Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs
Oļegs Burovs informēja, ka ir paveikti jau vairāk
nekā 40% no plānotajiem būvdarbiem – pabeigta
estrādes ēkas slīpā pārseguma izbūve, notiek ārējo
metāla kāpņu un margu montāža, hidroizolācijas
izveide uz slīpā pārseguma un estrādes pakāpienu
saliekamo dzelzsbetona elementu montāža –, kā
arī uzmontētas pirmās astoņas kupola metāla kolonnas, un turpinās to piegāde no Ungārijas ražotnes. Šo metāla kolonnu un konstrukciju montāža
pašlaik ir lielākais izaicinājums būvdarbu veicējiem,

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus sagaidīs dažādi jaunumi: uz kāpnēm
tiks izveidoti soli, lai mēģinājuma laikā varētu apsēsties, bet tie būs noņemami, kā arī jaunums būs
ierīce, kas pūtīs miglu, lai karstā laikā dalībniekus
atvēsinātu un atvieglotu stāvēšanu.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Izpilddirektoru asociācijas sanāksme
Rēzeknes novada Lūznavā

apstrādes nozares attīstību – AS “Latvijas finieris”
Padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis.
12:10–12:40 – Meža nozares stratēģija un vides
aizsardzības risinājumi 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.
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.

Jautājumi, diskusijas.
15:15–17:15 – Novada apskate: Lūznavas muiža un
parks, NBS ekipējuma un bruņojuma displejs, novada uzņēmēji.

Uzņēmējdarbība reģionos, ekonomiskie aspekti.
Nodarbinātība

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

11:40–12:10 – Kas var palīdzēt veidot ātrāku kok2

LPS MEDIJOS

atklātu algu valsts pārvaldē (šeit; šeit un šeit).

* 22. jūlijā LETA: “Notiks diskusija par alternatīvo
administratīvi teritoriālās reformas piedāvājumu”.

* 25. jūlijā LPS padomnieces Sanitas Šķilteres komentārs Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”
par kadastrālo vērtēšanas metodiku (šeit).

* 24. jūlijā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa dalība RĪGATV 24 raidījuma “Mana balss” diskusijā par

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 20 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 19 no tiem ir saskaņoti (tiesa
gan, pieci – ar iebildumiem, ierosinājumiem un jautājumiem), bet viens nav saskaņots.
Nr. VSS nosaukums
1.

Nosūtīša- Izsludināšanas datums nas datums

VSS-639 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos nr. 91 “Noteikumi
par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma 22.07.2019. 04.07.2019.
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica –
teritorijas izmantošanas nosacījumiem””
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Saskaņojums
Jā

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

VSS-619 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā nodrošina inJā (ar ieroformācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pasinājumiem
22.07.2019. 04.07.2019.
kalpojumus”
un jautājumiem)
VSS-656 – Rīkojuma projekts “Par valsts nozīmes pasākumu
starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināša- 22.07.2019. 04.07.2019.
Jā
nas un drošības plānu 2020. gadam”
VSS-655 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas pabeigša22.07.2019. 04.07.2019.
Jā
nu Daugavpils pilsētā”
VSS-694 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 12. oktobra noteikumos nr. 969 “Kārtība, kādā 22.07.2019. 18.07.2019.
Jā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi””
VSS-623 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineJā (ar iebilta 2018. gada 19. jūnija noteikumos nr. 350 “Publiskas per- 22.07.2019. 04.07.2019.
dumiem)
sonas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”’
VSS-622 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos nr. 109 “Kārtība, kādā 22.07.2019. 04.07.2019.
Jā
atsavināma publiskas personas manta””
VSS-621 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineJā (ar iebilta 2018. gada 20. februāra noteikumos nr. 97 “Publiskas per- 22.07.2019. 04.07.2019.
dumiem)
sonas mantas iznomāšanas noteikumi””
VSS-688 – Rīkojuma projekts “Par Ventspils novada pašval24.07.2019. 11.07.2019.
Jā
dības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-690 – Informatīvais ziņojums “Par situāciju Valsts meža
24.07.2019. 11.07.2019.
Jā
dienestā meža ugunsdzēsības jomā”
VSS-689 – Likumprojekts “Grozījumi Ģenētiski modificēto
24.07.2019. 11.07.2019.
Jā
organismu aprites likumā”
VSS-736 – Plāna projekts “Latvijas rīcības plāns augu aizsar24.07.2019. 18.07.2019.
Jā
dzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019.–2023. gadam”
VSS-717 – Rīkojuma projekts “Par Rojas novada pašvaldības
24.07.2019. 18.07.2019.
Jā
nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-670 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas novērošanas torņa zemes 25.07.2019. 11.07.2019.
Jā
nodalījuma joslai”
VSS-641 – Rīkojuma projekts “Par Skrundas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “6278A001 Laidu ceļš”
25.07.2019. 04.07.2019.
Jā
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-672 – Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģisJā (ar aicinātrācijas likumā”
26.07.2019. 11.07.2019. jumu mainīt
termiņu)
VSS-671 – Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu reģistra
26.07.2019. 11.07.2019.
Nē
likumā”
VSS-680 – Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta riJā (ar ierosi26.07.2019. 11.07.2019.
sinājumu attīstību”
nājumu)
VSS-737 – Par MK rīkojuma projektu “Par XII Latvijas Skolu
26.07.2019. 18.07.2019.
Jā
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām”
VSS-666 – Par Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības
programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īste- 26.07.2019. 11.07.2019.
Jā
nošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020. gadā”

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Domnīca “Providus” meklē iedzīvotāju
līdzdalības veiksmes stāstus

tājus lemšanā par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu
iedzīvotāju iniciatīvām (cesuprojekti.lv), izmanto
citus radošus veidus (Cēsu novads).

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

* Pašvaldība izveidojusi interaktīvu karti, ar kuras
palīdzību iedzīvotāji var ietekmēt, kur pilsētā izvieto atkritumu šķirošanas konteinerus, kur tie jāapkopj utt. (Alūksnes novads).
* 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 – iesaista biedrības
un neformālās grupas pašvaldības dzīvē, lēmumu
pieņemšanā, pašvaldības darbībā, veicina iedzīvotāju līdzdalību. Inovatīvos un veiksmīgos piemērus
apkopos pētījumā, kas 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 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 novada dzīves jautājumiem (vairākas pašvaldības).

Daži piemēri, ko “Providus” līdz šim apzinājis:
* 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 iesaista pašvaldības finansētā mūžizglītības programmā (Gulbenes novads).

Domnīca “Providus” vēlas gūt ieskatu pašvaldību
un iedzīvotāju (arī biedrību) sadarbības inovatīvajos
modeļos, iespējami plaši aptverot Latvijas pašvaldību karti. Ja jūsu 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 rakstīt uz norādīto
e-pasta adresi vai zvanīt pa tālruni 26363531.

* Pašvaldība izmanto mobilo aplikāciju iedzīvotāju
sūdzību uzklausīšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā; pašvaldība daļēji ieviesusi iedzīvotāju līdzlemtu budžetēšanu – iesaistot iedzīvo-

Pēc darba devēju pieprasījuma NVA
organizē un finansē vajadzīgo speciālistu
apmācību

jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības
programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Lai darba devējs būtu
pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma darba devējs piedalās atlasē un izvēlas piemērotākos
kandidātus. Apmācību organizē un apmaksā NVA.
Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca
tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek
izsludināta apmācību īstenotāju pieteikšanās. Ja
darba devējam vajag darbiniekus, kuru apmācībai
jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības

Ja uzņēmumam vajag speciālistus, Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) pēc darba devēja pieprasījuma šādus speciālistus sagatavos, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam vajadzīgajās profesijās
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iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt
jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma
prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas
savā uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma
specifikai. Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas
darba devējam bezdarbnieks jāpieņem darbā iegūtajā profesijā un jānodarbina ne mazāk kā sešus
mēnešus.

Kā darba devējam pieteikties vajadzīgo speciālistu apmācībai?
Lai uzsāktu speciālistu apmācību, darba devējam
NVA filiālē jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā
jānorāda:
– fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
– kontaktinformācija;
– apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;
– apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.
Pieprasījums pieejams NVA vietnē, tas jāaizpilda
un jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas uzņēmums.

Detalizētāka informācija par Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumu “Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja
pieprasījuma”, kā arī darba devēja pieprasījums, līguma veidlapa un citi saistoši dokumenti pieejami
NVA vietnes sadaļā Bezdarbnieku apmācība pēc
darba devēja pieprasījuma un jebkurā NVA filiālē
visā Latvijā (NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA vietnes sadaļā Kontakti).

Nestrādājoši jaunieši var pieteikties
bezmaksas mācībām 40 profesijās

interjera dizainera asistents, telekomunikāciju tehniķis, tūrisma pakalpojumu konsultants un citas.
• Uzņemšanas noteikumi
• Mācību priekšrocības
• Profesiju saraksts
Lai pieteiktos mācībām, jaunietim jābūt vecumā no
17 līdz 29 gadiem un nestrādājošam. Nepieciešama vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība,
taču var būt iegūta arī augstākā izglītība. Ja jaunietim jau ir profesionālā kvalifikācija, tai jābūt iegūtai
agrāk par 12 mēnešiem pirms mācību uzsākšanas
Jauniešu garantijā.

Līdz 30. augustam 22 profesionālās izglītības ie
stādēs visā Latvijā turpinās Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz
29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību un ir bez
darba. Mācības bez maksas pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt pusotra
gada laikā.

Potenciālie mācību reflektanti nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī
nevar būt pilna laika studenti, bet drīkst būt nepilna laika izglītības programmu studenti, reģistrēti
bezdarbnieki un saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jauniešu garantijas noslēdzošajā uzņemšanā piedāvājumā ir 40 ar darba devējiem un nozares eks
pertiem saskaņotas profesijas. To klāstā ir tādas līdz
šim pašu jauniešu pieprasītas profesijas kā pavārs,
konditors, grāmatvedis, SPA speciālists, automehāniķis, loģistikas darbinieks, auklis, klientu apkalpošanas speciālists, finanšu darbinieks, programmēšanas tehniķis un citas. Jaunajā mācību gadā
jauniešiem piedāvā iespēju apgūt arī jaunas vai atbilstoši jauniem standartiem izstrādātas profesijas,
piemēram, restorāna pavārs, ainavu būvtehniķis,

Mācību laikā audzēkņi var saņemt dažāda veida
atbalstu – stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī
par sekmīgu mācīšanos, apmaksātu vietu dienesta
viesnīcā un nepieciešamos mācību līdzekļus. Mācību noslēgumā ir jādodas kvalifikācijas praksē, kuras laikā apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja
nepieciešams.
Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA lapā.
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Forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības
veidotāja”

– IKT nākotnes attīstības redzējums valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanā;
– infrastruktūra kā investīcija reģionu attīstībai;

Pašvaldību
vadītājus aicina uz forumu
“Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”, kas norisināsies
24. septembrī “Swedbank” centrālajā ēkā
un ko organizē “ZZ
dats”, “Swedbank”, LVRTC un “Hansab”.

– publiskā drošība u.c.
Visas dienas garumā būs iespēja tīkloties ar citu
pašvaldību vadītājiem, darbosies infostends, kur
varēs gūt praktisku ieskatu “ZZ dats” risinājumos.
Inovatīvu tehnoloģiju risinājumu uzņēmums “Hansab” klātienē demonstrēs dažādus drošības risinājumus:

Foruma mērķis ir vairot ideju, zināšanu un pieredzes apmaiņu starp pašvaldībām, dalīties ar labo
praksi, kā arī diskutēt par pašreizējām ierosmēm
un problēmām digitālas sabiedrības veidošanā.

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

Dalībniekus gaida intensīva vienas dienas programma, kurā paredzēts apskatīt šādus jautājumus:
– digitālā plānošana;

Foruma programma un reģistrācija pieejama šeit.

Tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera
Latvijā 2019”

Reģistrē uzņēmumu, atrodi kvalificētus darbiniekus, uzzini svarīgāko informāciju par darbinieku
nodarbināšanas kārtību, sociālajiem un nodokļu
jautājumiem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem!

– videonovērošanas platformu.

Reģistrācija atvērta līdz 4. septembrim.

Ja pasākuma dienā nevarat būt tiešsaistē, konsultanti sniegs informāciju par uzņēmumu un atlasīs
darbiniekus jūsu vietā.
26. septembrī Nodarbinātības valsts aģentūra un
Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) organizē tiešsaistes darba dienu “Darbs un karjera
Latvijā 2019” un aicina tajā piedalīties arī Latvijas
darba devējus.

Dalība pasākumā ir bez maksas.
Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts darba
inspekciju, Valsts ieņēmumu dienestu, “Tele2”
sociālo kustību “Latvija strādā” un projektu Your
Move.

Tiešsaistes darba diena norisināsies Eiropas darba
dienu platformā www.europeanjobdays.eu, kurā
darba devēji varēs izveidot sava uzņēmuma elektronisko profilu, reģistrēt vakances, ievietot informāciju par uzņēmumu, saņemt potenciālo kandidātu CV un pasākuma dienā – 26. septembrī – no
plkst. 10 līdz 16 tiešsaistē tikties ar darba meklētājiem virtuālās darba intervijās.

Papildu informāciju par pasākumu sniedz koordinatore Ilze Luīze Mihailova (IlzeLuize.Mihailova@
nva.gov.lv; 67870976).
7

Eiropas Jauniešu parlamenta sesija
Ventspilī

sijas (Kurzemes–Zemgales, Rīgas un Vidzemes–Latgales) un vienu nacionālo konferenci, kas parasti
norit vasarā un pulcē vairāk nekā simt dalībniekus
no vairākiem Latvijas reģioniem un visas Eiropas,
kuri iesaistās diskusijās par Eiropā aktuālām pro
blēmām. 14 delegātus no Latvijas ik gadu izvirza uz
divām EJP starptautiskajām konferencēm. EJP Latvijas pasākumos kā delegāti piedalās 9.–12. klašu
audzēkņi, savukārt kā pasākumu organizatori, komiteju vadītāji, konferenču žurnālisti, viceprezidenti un prezidenti pasākumos piedalās arī studenti un
citi jaunieši vecumā līdz 26 gadiem.

Lai vasaru padarītu
krāsaināku un piedzīvojumiem bagātāku,
iepazītu citas kultūras
un cilvēkus gan no
Latvijas, gan visas Eiropas, uzlabotu angļu
valodas prasmes un
uzzinātu daudz ko jaunu par sevi, Eiropu un pasauli mums apkārt, jaunieši var pieteikties Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP)
pasākumam Ventspilī.

Šogad viena no EJP reģionālajām sesijām no 13.
līdz 19. augustam norisināsies Ventspilī. Dalībniekiem nodrošinās ēdināšanu, nakšņošanu, kā arī nepieciešamos materiālus.

EJP ir viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem, kopš projekta idejas izveidošanas
1987. gadā jau vairāk nekā 27 000 jauniešu piedalījušies reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga sesijās. Šobrīd EJP ir pārstāvēts 40 valstīs.

Vairāk par EJP lasiet šeit. Video no pagājušā gada
pasākuma var noskatīties šeit.
Piesakoties pasākumam,
https://ej.uz/ventspils19.

Katru gadu EJP Latvijā organizē trīs reģionālās se-

Notiek dalībnieku reģistrācija BeActive
Pludmales spēlēm

jāaizpilda

anketa:

Rīgas svētkos 17. un 18. augustā Lucavsalā un
Ķīpsalas pludmalē risināsies BeActive Pludmales spēles – vasaras sportiskākais tautas sporta
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pasākums vairāk nekā 20 sporta veidos ikvienam,
kas vēlas piedzīvot fiziskās aktivitātes mūsdienīgā
pludmalē un uz ūdens.

Divas dienas Lucavsalā un Ķīpsalas pludmalē notiks
arī citas sportiskas aktivitātes. Jebkurš interesents
aicināts izmēģināt sev interesējošo sporta veidu tā
pārstāvja vadībā, lai spertu pirmo soli šajā nodarbē.

Viens no Pludmales spēļu attīstības mērķiem – paplašināt #BeActive kustību, aktīvi piedāvājot idejas
pieejamai, iekļaujošai un aizraujošai fiziskajai aktivitātei jaunā vidē.

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

Spēļu programmā – sacensības, iespēja izmēģināt
sporta veidus speciālistu vadībā, paraugdemonstrējumi un izklaidējošas aktivitātes mūsdienīgā
pludmalē un ūdenī pavisam 24 sporta veidos.
Dalībniekiem ar iepriekšēju reģistrāciju 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. Ūdens sporta veidos var pieteikties
sacensībām peldēšanā atklātā ūdenī, burāšanā,
SUP airēšanā un akvatlonā (skriešana–peldēšana–
skriešana).

Vienlaikus risināsies aktivitātes ģimenēm, kas sacentīsies 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.

Ventspils gatavojas svētkiem

muzikāliem notikumiem un aizraujošām izklaidēm.
Būs gan tradicionālais gadatirgus un svētku gājiens,
gan pilsētas domes Lielās balvas un balvu pasniegšanas ceremonija, gan tēlnieka Gļeba Panteļejeva
strūklakas “Lietussargs” un Ventspils Jahtu ostas jauno piestātņu atklāšana, gan Digitālie svētki un Grāmatu svētki, gan Ielu mākslas festivāls un festivāls
“Random republika”, gan 19. starptautiskais ziedu
paklāju festivāls “Ziedu melodija” un vēl, un vēl...

Augusta pirmajās dienās Ventspils atzīmēs 729. dzimšanas dienu, priecējot apmeklētājus ar daudzveidīgām kultūras, mākslas un sporta norisēm, spilgtiem

Svētku programma pieejama šeit.

Rēzeknes pilsētas svētki

ta sākumā. Šogad Rēzekne no 2. līdz 4. augustam
svinēs savu 734. dzimšanas dienu un priecēs iedzīvotājus un viesus ar dienas un nakts koncertiem,
kulinārā mantojuma darbnīcām, aktivitātēm ģimenēm un sporta sacensībām. Sestdienas vakarā visi
aicināti uz Rēzeknes iestāžu un organizāciju svētku
gājienu un svētdien – uz ģimeņu parādi.

Rēzeknes pilsētas svētki notiek katru gadu augus-

Svētku programmu skatiet šeit.
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“Alūksne ir visskaistākā!”

koncerts “Dziesmas lai vieno mūs!”, sporta svētki,
koncerts un balle.

Alūksnes pilsētas svētki “Alūksne ir visskaistākā!”
norisināsies no 2. līdz 4. augustam. Svētkus ieskandinās 1. augustā, kad vēlajā vakarā Alūksnes
bānīša stacijā sagaidīs Baltijā vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu un uzstāsies Anta Eņģele
un Marko Ojala ar koncertprogrammu “Pagājības
laimes mirkļi”. 2. augusta vakarā bijušajā VEF rūpnīcas teritorijā notiks “Superstar tennis”, bet Pilssalas estrādē – svētku grandiozā atklāšana ar grupām
“Instrumenti” un “Carnival Youth” un uguņošanu.
Svētku svinības un balle turpināsies pie Alūksnes
Jaunās pils. Dažādiem pasākumiem bagāta būs
sestdiena, 3. augusts: amatnieku, mājražotāju un
mākslas darbu tirgus “Radošais dārzs”, Alūksnes
novada amatnieku un mājražotāju svētki “Radīts
Alūksnē”, jaundzimušo alūksniešu sveikšana, novada bērnu kolektīvu un solistu koncerts “Burvju spogulis”, gardo zupu festivāls “Alūksnes smeķis!” ar
degustāciju un konkursu, SIA “Pilsētvides serviss”
ploginga skrējiens gida pavadībā, sadziedāšanās

Svētku noslēgumā paredzēts nebijis saulrieta koncerts – akustisks mierīgās mūzikas vakars “Saulrieta sesija”, kurā kā galvenais viesis uzstāsies Latvijā
zināmais dziesminieks Kārlis Kazāks. Pirms viņa ar
populārām melodijām iepriecinās alūksniete Una
Tomiņa, bet īpašās viešņas statusā uzstāsies Sanija
Būmane. Pasākumam īpašu garšu piešķirs tā skatuve, kas atradīsies uz plosta “Kaija” klāja.

Nebijis pasākums Saldū – muzikālais
vakars Saldus ezerā
2. augusta vakarā uz Saldus ezera platformas uzstāsies dziedātājs, komponists un dzejnieks Lauris Valters kopā ar Madaru Orolu, Egonu Valteru
un Krišjāni Valteru. Pasākuma apmeklētāji aicināti
koncertu klausīties laivās vai uz SUPiem.
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16. Ikara svētki Priekules novada
10. gadskārtā

tējie iedzīvotāji un viesi “Laternu stundā” tiek aicināti uz Priekules Kultūras namu, kur atklās Latvijas
bērnu mākslas skolu izstādi “Priekules Ikars” un notiks brīvdabas koncerts ar leģendāro grupu “Līvi”.
Plašāk šeit.

Ikara svētkus Priekules novadā svinēs 9. un 10. augustā, bet ieskandinās jau šonedēļ. 2. augustā vie-
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Burtnieka ezera krastā dejos un peldinās
zirgus

ceturtā vasara, kad Burtnieku novada jaunieši pēc
intensīvas apmācību programmas var dejot “uz lielās skatuves” kopā ar profesionāliem dejotājiem.
Ar Burtnieku novada pašvaldības atbalstu novada jaunajiem dejotājiem apmācību nodrošina bez
maksas.

3. augusta vakarā Burtniekos, Burtnieku centra
pludmalē, varēs vērot deju uzvedumu “No Gaismas līdz Gaismai”, Agra Daņiļeviča horeogrāfija.
Piedalīsies deju skola “Dzirnas” un Burtnieku novada dejotāji. Nedēļu pirms pasākuma Burtniekos
organizē deju meistarklases, kur Agra Daņiļeviča un
deju skolas “Dzirnas” pasniedzēju vadībā Burtnieku novadā dzīvojošie bērni un jaunieši pilnveidos
kustību prasmes un attīstīs ritma izjūtu. Šī ir jau

Deju uzvedums “No Gaismas līdz Gaismai” notiks
dabā – Burtnieku centra pludmalē. Netiks izmantotas dekorācijas, tikai ezera ainava, ūdens un saulriets. Uzveduma laikā tiks peldināti zirgi, un kopā ar
tiem dejotāji veidos aizraujošas ainas.

Bauska aicina uz festivālu “Bauska TASTE”

upju ieskauto Bauskas Pilskalna parku, lai aizraujoši
pavadītu laiku, piedzīvojot neaizmirstamas latviešu
mākslinieku uzstāšanās un baudot festivāla gaisotni.
Arī šogad festivālā “Bauska taste” varēs piedalīties
“Magnēta” rīkotajā rogainingā jeb aizraujošā orientēšanās sacensību paveidā. Skrējiena dalībnieki varēs izvēlēties no dažādu garumu distancēm, kā arī
rīkotāji būs parūpējušies par pašiem mazākajiem
sportistiem. Pieteikšanās un detalizētāka informācija pieejama vietnē magnets.lv.

3. un 4. augustā norisināsies vērienīgākais notikums Bauskā – festivāls “Bauska taste”, kur uz divām skatuvēm uzstāsies latviešu mūziķi un jaunie
izpildītāji. Jau trešo gadu pirmajā augusta nedēļas
nogalē festivāls “Bauska taste” aicina doties uz triju

Šogad festivāla apmeklētājus gaida jaunas un nebijušas nodarbes. “Kendama Mārupe” teltī varēs
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vērot kendamas paraugdemonstrējumus, izmēģināt
prasmes spēlē, kā arī piedalīties sacensībās. Tāpat
pirmo reizi festivālā būs iespējams izdejoties klusajā
disko, kas notiks mazajā festivāla skatuvē. Organizatori apmeklētājiem būs sagādājuši austiņas, kurās
mūzikas skaļumu un kanālu iespējams regulēt pēc
paša dejotāja vēlmēm. Šogad festivālā viesosies arī
Latvijā pirmā mobilā kvestu jeb izlaušanās istaba
“The Trailer”, ko radījuši Bauskas biznesa inkubatora

dalībnieki. “The Trailer” ir aizraujošs prāta mežģis,
kas jāatrisina, lai pirms uzdevuma veikšanai atvēlētā
laika izkļūtu no izlaušanās istabas. Aktīvās atpūtas
cienītājiem būs iespēja iepazīties ar ūdens sporta
veidu skimbordu: programmā paraugdemonstrējumi, minisacensības iesācējiem un amatieriem, kā arī
instruktāža tiem, kuri pirmo reizi kāps uz skimborda
dēļa. Festivāla organizatori parūpējušies arī par pašiem mazākajiem apmeklētājiem.

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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