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Latgales kongresa simtgadei veltītajā 
konferencē Ludzā spriež par Latvijas 
ilgtspējas dimensijām

Ludzas Tautas namā 27. janvārī notika praktiskā 
konference “Kā sasaistīt vides aizsardzības inicia-
tīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales 
novadu pieredze”.

Konference tika rīkota multisektoriālajā projektā 
“Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godi-
not Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
ja un partneri – Rēzeknes novada, Ludzas, Līvānu, 
Madonas novada pašvaldība, biedrība “Latvijas 
Inovatoru apvienība” un biedrība “Biomasas teh-
noloģiju centrs”.
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Projekta īstenošanas gaitā tiek rīkoti forumi un 
konferences Rēzeknē, Ludzā, Madonā un Līvānos, 
kā arī tiek veidota Rāznas nacionālā dabas parka 
desmitgadei veltīta izstāde.

Pasākumos tiek aplūkotas būtiskākās problēmas un 
valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augst-
vērtīgu vides un reģionu politiku Latvijā un jo īpaši 
Latgalē.

Konferencē Ludzā dažādu nozaru un institūciju pār-
stāvji sprieda par pašvaldību, dabas aizsardzības 
institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas iz-
aicinājumiem, lai nodrošinātu reģionālās attīstības, 
vides aizsardzības un ekosistēmu ilgtspēju Latgalē 
un visā Latvijā. Īpaša uzmanība tika pievērsta jau-
nām biznesa nišām, kuras var radīt, ievērojot ap-
rites ekonomikas principus, racionāli izmantojot 
dabas resursus un piesaistot augstskolu un zināt-
nisko institūciju potenciālu, kopīgi cenšoties radīt 
pievienoto vērtību.

Atslēgvārdi, kas, raksturoja konferences saturu ir 
šādi: izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, formā-
lā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides 
aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehno-
loģiju attīstība), ilgtspēja.

Komentējot temata aktualitāti, Alīna Gendele, 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdē-
tāja, konferences ievadā norādīja: “Šis gads ir ār-
kārtīgi svarīgs gan Latgalei, gan visai Latvijai. Pirms 
simts gadiem Latgales kongresā tika lemts par to, 
kā nākotnē attīstīsies Latgale. Mūsu šībrīža galve-
nais izaicinājums ir panākt, lai novads būtu piepil-
dīts ar cilvēkiem. Mūsu pašvaldību darbs ir vērsts 
uz cilvēku labklājības līmeņa celšanu. Tieši darb-
vietas un uzņēmējdarbība rada pārliecību par rīt-
dienu. Tāpēc šīs konferences būtiskākais uzdevums 
ir rast risinājumus, kā saglabāt dabas vērtības nā-
kamajām paaudzēm, kā sekmēt uzņēmējdarbības 
attīstību, kā sadarboties pētniekiem, zinātniekiem, 
dabas aizsardzības speciālistiem un kopīgi sniegt 
pienesumu katra novada izaugsmei. Esmu patiesi 

gandarīta, ka šajā konferencē piedalās tik plašs un 
erudīts ekspertu loks.”

“Mūsu nacionālā vērtība ir cilvēks. Pārējie faktori ir 
pakārtoti un ir tikai palīglīdzeklis mērķu sasniegša-
nai. Tieši tāpēc, domājot un veidojot izglītības sis-
tēmu, jebkuru sistēmu, jāatceras, ka tai jābūt vei-
dotai, respektējot cilvēka individualitāti. Izglītības 
sistēmai nevis jāapspiež cilvēka talanti, bet jāvei-
cina. Izglītības sistēmai ir jāiemāca mācīties,” savā 
runā izglītības lomu citu nozaru vidū izcēla Latvi-
jas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis. 

Uzsverot Ludzas konferences nozīmīgumu, Iveta 
Šteinberga, Latvijas Universitātes asociētā profeso-
re, atzīst: “Ludzas konference sniedza ļoti praktiskus 
ieguvumus, jo pašvaldību cilvēki, valsts aizsardzības 
institūcijas, komersanti un zinātnieki, arī augstāko 
izglītību iestāžu pārstāvji, lai gan atbildīgi dara savu 
darbu, tomēr katrs dzīvo savā informatīvajā telpā 
un ikdienā reti satiekas. Konference parādīja, cik bū-
tiskas ir šādas debates, lai veicinātu sadarbību un 
veiksmīgu valsts attīstību dažādos līmeņos.”

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3501-latgales-kongresa-simtgadei-
veltitaja-konference-ludza-spriez-par-latvijas-ilgt-
spejas-dimensijam. 

Tiekas LPS un Rucavas novada domes 
vadība

Rucavas novada domes 26. janvāra sēdē piedalījās 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un LPS priekš-
sēža padomniece Olga Kokāne. Tika apspriesti 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3501-latgales-kongresa-simtgadei-veltitaja-konference-ludza-spriez-par-latvijas-ilgtspejas-dimensijam
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3501-latgales-kongresa-simtgadei-veltitaja-konference-ludza-spriez-par-latvijas-ilgtspejas-dimensijam
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3501-latgales-kongresa-simtgadei-veltitaja-konference-ludza-spriez-par-latvijas-ilgtspejas-dimensijam
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3501-latgales-kongresa-simtgadei-veltitaja-konference-ludza-spriez-par-latvijas-ilgtspejas-dimensijam
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jaunumi pašvaldību darbā, izglītības sistēmā, kā arī 
citas aktuālas tēmas. Tikšanās noslēgumā deputāti 
dalījās pieredzē sarežģītu jautājumu risināšanā un 
vienojās par sadarbību.

O. Kokāne klātesošos informēja par jaunumiem un 
aktualitātēm dziesmu un deju svētku organizēšanā, 
kā arī pašvaldību informatīvo izdevumu jautājumā.

Attēlā: (no kreisās) LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis un Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Veits

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 31. janvārī plkst. 10 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par plānotajām izmaiņām nekustamā īpašuma 
nodokļa politikā no 2018. gada (uzaicināts Fi-
nanšu ministrijas pārstāvis).

2. Par ziņojumu “Rezultatīvo rādītāju iegūšanas 
iespējas, izmantojot pašvaldību budžeta infor-
māciju”. Identificētās problēmas, secinājumi un 
priekšlikumi.

Ziņojums “Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespē-
jas, izmantojot pašvaldību budžeta informāciju” 
sagatavots atbilstoši LPS pasūtījumam Norvē-

ģijas finanšu instrumenta projektā “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” (2016. gads) (uzaicināta ziņojuma 
sagatavotāju – SIA “Publiskās pārvaldes konsul-
tācijas” – pārstāve Dr. oec. Inga Vilka).

3. Par LPS veidoto datubāzi BLIS (Bench Learning 
Information System, https://blis.lps.lv/lv/) un 
tās izmantošanas iespējām pašvaldību darbā 
(uzaicināts LPS politikas rezultātu analītiķis Jā-
nis Upenieks).

4. Par LPS un Finanšu ministrijas sarunu jautāju-
miem 2017. gadā.

5. Dažādi.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Notiks LPS un VARAM paplašinātā MK 
noteikumu projekta “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 
(VSS-1045) un tā sākotnējās ietekmes 
novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 
apspriešana un diskusijas par 
jautājumiem un pašvaldību pienākumiem, 
kurus paredz šis normatīvā akta projekts

Diskusija notiks 2. februārī plkst. 10.30–13 LPS ēkā 
Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē.

Sēdē piedalīsies:

Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departa-
menta direktore

Iveta Teibe, VARAM Vides aizsardzības departa-
menta Ūdens resursu nodaļas vadītāja

Anda Ellere, VARAM Vides aizsardzības departa-
menta Ūdens resursu nodaļas vecākā referente,

https://blis.lps.lv/lv/
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kā arī Konkurences padomes un pašvaldību pār-
stāvji.

Aicinām pievienoties diskusijai klātienē vai vērot 
diskusiju LPS tiešraidē: http://www.lps.lv/lv/semi-

nari-un-video/tiesraide/. Tiešraides laikā būs ie-
spēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: 
tiesraide@lps.lv. Jautājumus var uzdot arī iepriekš, 
līdz 1. februārim tos nosūtot uz e-pasta adresi: ivi-
ta.peipina@lps.lv.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Sēde notiks 3. februārī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par 2018. gada dziesmu un deju svētku organizē-
šanas aktualitātēm (ziņo: Olga Kokāne, LPS priekš-
sēža padomniece; piedalās: Signe Pujāte, Latvijas 

Nacionālā kultūras centra direktore).

2. Par Novadu dienu: vieta, laiks, dalības maksa 
(ziņo: Andra Rakšte, LPS padomniece).

3. Par Novadu dienas tēmām (ziņo: Gints Kamin
skis, Novadu apvienības priekšsēdētājs).

4. Par 7. februāra LPS Valdes sēdes darba kārtību 
(ziņo: Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece).

5. Dažāda informācija.

Izpilddirektori februārī kopā sanāks 
Engures novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sa-
nāksme notiks 3. februārī plkst. 10 Engures nova-
da Smārdes pagasta Milzkalnē, Šlokenbekas mui-
žā.

Dienas kārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.30 Engures novada domes priekšsēdē-
tāja Gundara Važas uzruna un no-
vada prezentācija (izpilddirektors 
Imants Valers)

10.30–11.00 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.00–12.00 Lauku attīstības programmas pa-
sākumu ieviešana (lauku ceļi un 
LEADER projekti): Zemkopības mi-
nistrijas Lauku attīstības departa-
menta direktore Liene Jansone un 
Lauku atbalsta dienesta direktores 
vietnieks Ģirts Krūmiņš

12.00–12.20 Aktīvāko eParaksta lietotāju suminā-
šana (Latvijas Valsts radio un televī-
zijas centra Mārketinga daļas vadī-
tāja Vineta Sprugaine;

 Jaunais eParaksts Namejā un citi 
sasniegumi (“RIX technologies” pār-
stāve Vita Viese)

12.20–13.00 Kafijas pauze

13.00–13.30 Par autoceļu finansēšanas mode-
li. Valsts ceļu atjaunošanas plāni 
2017. gadā. Citas aktualitātes (VAS 
“Latvijas valsts ceļi” Valdes priekš-
sēdētājs Jānis Lange)

13.30–14.00 Zemes Pārvaldības likums un pie-
kļuves nodrošināšana visiem īpašu-
miem (VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta Zemes politikas no-
daļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš)

 LPS: zemes reformas kļūdu piemēri, 
iespējamie risinājumi

14.00 Pusdienas

14.30–17.30 Novada apskate

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:ivita.peipina@lps.lv
mailto:ivita.peipina@lps.lv
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LPS videokonference pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem un 
citiem interesentiem par priekšvēlēšanu 
aģitācijas ierobežojumiem pirms 
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Videokonference notiks 8. februārī plkst. 11 LPS 
ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Piedalās: 

Vineta Ostrovska, KNAB Politisko organizāciju fi-
nansēšanas kontroles nodaļas vadītāja vietniece;

Karīna Poļanska, KNAB Politisko organizāciju fi-
nansēšanas kontroles nodaļas galvenā speciālis-
te.

Ja vēlaties diskusijā piedalīties klātienē, lūgums 
pieteikties: jana.bunkus@lps.lv.

Tiešraide būs skatāma šeit: http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/tiesraide/. Tiešraides laikā būs 
iespējams uzdot jautājumus, sūtot uz e-pasta adre-
si: tiesraide@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Makroreģionālo stratēģiju īstenošanā 
aicina vairāk iesaistīt vietējos dalībniekus

“Makroreģionālo stratēģiju jēdziens ir lielisks, taču 
mums jādomā, kā to saglabāt. Jāveicina vietē-
jā līmeņa pieeja un jāiesaista vietējie dalībnieki,” 
25. janvārī Briselē (Beļģijā) sanāksmē par makro-
reģionālo stratēģiju nākotni pēc 2020. gada un to 
piesaisti Interreg programmām norādīja Eiropas 
Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Nor-
munds Popens. 

Popens arī atklāja, ka Reģionālās politikas un pilsēt-
politikas ģenerāldirektorāts sarunās ar dalībvalstīm 
piedāvājis izskatīt iespēju par prioritāriem noteikt 
tos projektus, kas saskan ar attiecīgo makroreģio-
nālo stratēģiju mērķiem, taču konkrētas vienoša-
nās vēl nav panāktas. Tāpat, domājot par makro-
reģionālo stratēģiju finansēšanu pēc 2020. gada, 
Eiropas Komisijas pārstāvis piedāvāja veidot te-
matiskas investīciju platformas, tādējādi atsevišķu 
politisko prioritāšu mērķu sasniegšanai izmantojot 
dažādus finanšu instrumentus, piemēram, gan Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Investīci-
ju bankas, gan privāto finansējumu.

Būtiski, ka tieši ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam 
ir pirmā ES izveidotā makroreģionālā stratēģija, kas 
pieņemta 2009. gadā Eiropadomē. Tās mērķis ir 
stiprināt sadarbību un līdzsvarot attīstību šajā pla-
šajā reģionā, kuru apdzīvo 80 miljoni iedzīvotāju 

un veido astoņas ES dalībvalstis: Dānija, Igaunija, 
Latvija, Lietuva, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. 
Šī stratēģija, kuras mērķi ir glābt jūru, apvienot re-
ģionu un celt labklājību, palīdz kopīgi risināt pro-
blēmas, kuras nav iespējams atrisināt vienā valstī, 
piemēram, vides un klimata problēmas, veicināt ar 
jūru saistīto nozaru izaugsmi un saglabāt ilgtermi-
ņa sadarbības kultūru, kas ir šīs stratēģijas priekš-
noteikums.

Stratēģijai nav paredzēts papildu finansējums, taču 
dažādās ES programmās var saņemt atbalstu. Tā, 
piemēram, pašvaldības var izmantot projektu sa-
gatavošanas fondu Seed Money, ko piedāvā Inter-
reg Baltijas jūras reģiona programma. Ar projektu 
sagatavošanas instrumenta palīdzību pašvaldības 
var sagatavot projektus kādā no stratēģijas priori-
tārajām jomām, piemēram, ūdenssaimniecības pa-
sākumu īstenošanai, piekrastes tūrisma attīstībai 
vai atjaunojamo resursu popularizēšanai. Projektā 
jābūt finansiāli iesaistītām vismaz trim organizāci-
jām no trim dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm. 
Projekta budžets ir 50 000 eiro, un līdzfinansējuma 
likme ir 85%. Ar projektu sagatavošanas fonda fi-
nansējumu var sagatavot projektus, kuri vēlāk ie-
sniedzami jebkādam finansējumam, kas pieejams 
reģionā. Tā ir lieliska iespēja veidot jaunas partne-
rības un izstrādāt projektu pieteikumus, kas paras-
ti ir resursietilpīgs process. Nākamais uzsaukums 
projektu sagatavošanas fondam plānots rudenī! 
Papildu informāciju par šo finansējumu atradī-
siet Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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mājaslapā, kā arī faktu lapā “Sagatavošanas nauda: 
kā pieteikties”. 

Papildu informāciju par ES Stratēģiju Baltijas jūras 
reģionam atradīsiet tai veltītajā mājaslapā un LR 
Ārlietu ministrijas mājaslapā. Pagājušā gada nogalē 
INTERACT programma pirmo reizi laidusi klajā pub-

likāciju par visām četrām ES makroreģionālajām 
stratēģijām, lai iepazīstinātu ar to nākotnes iespē-
jām un veicinātu zināšanu apmaiņu un sadarbību 
starp tām.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

10 iespējas paplašināt kompetences darbā 
ar jaunatni

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aici-
na jaunatnes darbiniekus un ikvienu, kurš ikdienā 
strādā ar jauniešiem, pieteikties starptautiskām 
apmācībām, kurās tiks padziļinātas starptautisku 
projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmes, kā arī 
prasmes, kas noderēs turpmākajā darbā ar jaunie-
šiem. Pašlaik norisinās dalībnieku atlase 10 apmā-
cībām. Ieskaties, varbūt jau tuvākajā laikā tieši tu 
papildināsi savas zināšanas starptautiskā vidē.

Semināru, apmācību un konferenču darba valoda – 
angļu.

Visas izmaksas tiek segtas no programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” finanšu līdzekļiem. Da-
lībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro 
apmērā. Apmācībām, kas norisinās Latvijā, līdzfi-
nansējums nebūs nepieciešams. Pašam jārēķinās 
ar ceļa izdevumiem uz un no apmācībām līdz savai 
mītnes vietai.

Plašāka informācija par apmācībām: http://jaunat-
ne.gov.lv/lv/apmacibas. Skatīt arī 1. pielikumu.

Aicina pašvaldības pieteikt labās prakses 
piemērus URBACT Good Practice City titulam

Līdz 31. martam pašvaldības var pieteikt savus 
labās prakses piemērus un iegūt URBACT Good 

Practice City titulu, kā arī iespēju popularizēt savu 
pilsētu Eiropas līmenī URBACT labās prakses festi-
vālā, URBACT publikācijās un nodot pieredzi citām 
pilsētām pārneses tīklu projektos (Pārneses tīklu 
konkurss: 2017. gada septembris).

Pašvaldību pārstāvji tiek aicināti uz 
semināru par URBACT programmas 
labās prakses konkursa nosacījumiem un 
iespējamajiem ieguvumiem pašvaldībām

Seminārs notiks 6. februārī plkst. 12 Rīgas NVO 
namā Ieriķu ielā 43a Rīgā (4. stāva zālē). Program-
ma 2. pielikumā.

Dalībai seminārā jāreģistrējas līdz 1. februārim. 

Reģistrācija semināram šeit vai rakstot uz e-pas-
ta adresi urbact@varam.gov.lv. Sīkāka informācija 
par semināru http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/
preses_relizes/?doc=23560. Sīkāka informācija par 
URBACT programmas labās prakses konkursu un 
pieteikšanās kārtību: http://urbact.eu/urbact-lat-
vija; http://urbact.eu/goodpracticecall.

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas at-
balsta pieredzes apmaiņu un mācību projektus pil-
sētvides attīstībai. Kontaktpunkts Latvijā – VARAM.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.interreg-baltic.eu/seedmoney
http://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Seed_Money/Seed_Money_fact_sheet_priority_4-1.pdf
http://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Seed_Money/Seed_Money_fact_sheet_priority_4-1.pdf
http://www.balticsea-region.eu/
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/es-jautajumi-arlietu-ministrijas-kompetence/es-strategija-baltijas-juras-regionam
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-04-2016-new-publication-macro-regional-strategies-heading-towards-the-future
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-04-2016-new-publication-macro-regional-strategies-heading-towards-the-future
http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas
http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas
http://www.varam.gov.lv/lat/registracija_01
mailto:urbact@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23560
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23560
http://urbact.eu/urbact-latvija
http://urbact.eu/urbact-latvija
http://urbact.eu/goodpracticecall
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p2.pdf
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Diskusija “Starptautisko nodokļu politika. 
Fakti. Viedokļi. Vērtības”

Diskusija notiks 15. februārī ES mājā Rīgā, Aspazi-
jas bulvārī 28, kamīnzālē 2. stāvā.

Pieteikšanās e-pastā lapasinfo@gmail.com līdz 
9. februārim.

Diskusijas programma 3. pielikumā.

Sākusies projektu pieteikšana ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mobilitātes programmai 
“Valsts administrācija”

Aicina pieteikties uz mobilitātes atbalstu profesio-
nālās pieredzes apmaiņas vizītēm ziemeļvalstīs vai 
ar ziemeļvalstu kolēģiem kopīgu semināru rīkoša-
nai Latvijā. Programmā var pieteikt arī pieredzes 
apmaiņas projektus, kuros piedalās vairāku institū-
ciju pārstāvji.

Pieredzes apmaiņa var noderēt gan ikdienas darba 

metožu uzlabošanai, gan kā ierosmes avots jaunu 
darbības virzienu uzsākšanai, gan kopīgu starptau-
tisku projektu pieteikumu sagatavošanai ar sadar-
bības partneriem ziemeļvalstīs.

Pieteikšanās termiņš: 30. marts.

Vairāk informācijas par programmu: http://norden.
lv/grantu-programmas/valsts-administracija/ un 
zemāk lasāmajos pieredzes stāstos. Programmas 
nosacījumi – tiešsaistes portālā www.nb8grants.
org.

Manuskriptu konkurss “Mana novada 
lepnums”

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu 
“Mana novada lepnums”. Konkursa mērķis ir celt 
Latvijas novadu iedzīvotāju pašapziņu un pārlie-
cību, ka tieši viņu novads ir īpašs ar izciliem cilvē-
kiem, stiprām ģimenēm, dzimtām, spēcīgām un 
senām tradīcijām.

Konkursa nolikums 4. pielikumā.

Bezmaksas informatīvie semināri par 
daudzgadu prioritāšu integrēšanu ES 
programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu 
pieteikumos

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina interesen-
tus piedalīties divos bezmaksas informatīvajos se-
mināros, kuri notiks 16. un 22. februārī Tautas fron-
tes muzejā Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, 2. stāvā.

Pirmais seminārs (16. februārī) būs veltīts daudz-
gadu prioritāšu integrēšanai ES programmas “Eiro-
pa pilsoņiem” Eiropas vēstures piemiņas pasākumu 
projektos. Par prioritāšu izvirzīšanas lomu projektu 
pieteikumos stāstīs Latvijas Universitātes vēstures 
doktorants Baltijas Starptautiskās akadēmijas lek-
tors Eiropas vēsturē Edgars Engīzers. Savukārt pro-
jekta iesniedzēja pieredzē dalīsies biedrības “Romu 
kultūras centrs” pārstāvji Normunds Rudevičs un 
Elīna Fomina.

mailto:lapasinfo@gmail.com
http://norden.lv/grantu-programmas/valsts-administracija/
http://norden.lv/grantu-programmas/valsts-administracija/
http://www.nb8grants.org
http://www.nb8grants.org
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p4.pdf
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Otrais seminārs (22. februārī) būs veltīts daudz gadu 
prioritāšu integrēšanai ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” 2. atbalsta darbībā “Demokrātiskā iesais-
tīšanās un pilsoniskā līdzdalība”. Par prioritāšu iz-
virzīšanas lomu projektu pieteikumos stāstīs labas 
pārvaldības un migrācijas lietu eksperte Dace Aku-

le. Projekta iesniedzēja pieredzē dalīsies biedrības 
“Balkānu zieds” Valdes priekšsēdētāja Astra Ozola.

Sīkāka informācija un pieteikšanās semināriem 
šeit: http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/se-
minari/.

Publiskās debates “Vai Latvijā būtu jāslēdz 
mazās skolas?”

1. februārī plkst. 18.00 Rīgas Ekonomikas augstsko-
lā norisināsies publiskās debates “Vai būtu nepie-

ciešams slēgt mazās skolas Latvijā?”, kurās piedalī-
sies arī LPS padomniece Ināra Dundure.

Plašāka informācija: http://www.quotudoma.lv/lv/
debates.

VARAM aicina reģistrēties INTERREG 
EUROPE programmas informatīvajai dienai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) aicina līdz 15. februārim reģistrē-
ties dalībai starpreģionu sadarbības programmas 
INTERREG EUROPE 2014.–2020. gadam informatī-
vajā dienā.

Informatīvā diena notiks 22. februārī plkst. 13 
VARAM Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā.

Lai piedalītos pasākumā, lūgums reģistrēties šeit.

Aicināti piedalīties par ES Strukturālo un investīciju 

fondu darbības programmas “Investīcijas izaugsmē 
un nodarbinātībā” un “Eiropas teritoriālās sadar-
bības” mērķa programmu izstrādi un īstenošanu 
atbildīgās iestādes, kā arī darbības programmu fi-
nansējuma saņēmēji – plānošanas reģioni, pašval-
dības, zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organi-
zācijas.

Informatīvās dienas mērķis ir informēt par sadar-
bības iespējām INTERREG EUROPE programmā 
2014.–2020. gadam, par trešo projektu konkursu, 
kā arī dalīties pieredzē par Latvijas partneru dalību 
INTERREG EUROPE programmas pirmajā projektu 
konkursā apstiprinātajos projektos.

Informatīvā diena notiks latviešu un angļu valo-
dā. Tiks nodrošināta tulkošana. Plašāka informā-
cija: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_
relizes/?doc=23597.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Reģionālās attīstības koordinācijas 
padomes sēdē saskaņo projektu 
idejas pašvaldību izglītības iestāžu 
infrastruktūras modernizācijai un ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanai

25. janvārī (VARAM) norisinājās Reģionālās attīs-
tības koordinācijas padomes sēde. Tajā tika sa-
skaņotas Daugavpils pilsētas un Jelgavas pilsētas 
pieteiktās ES fondu projektu idejas pašvaldību pro-
fesionālās izglītības infrastruktūras modernizācijai 
un citu pašvaldību projektu idejas izglītības iestāžu 

http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/
http://www.quotudoma.lv/lv/debates
http://www.quotudoma.lv/lv/debates
http://www.varam.gov.lv/lat/registracija_02
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23597
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23597
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mācību vides uzlabošanai un pašvaldību ēku ener-
goefektivitātes paaugstināšanai.

Abu pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu in-
frastruktūras modernizācijai apstiprināts Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 
4 914 423 eiro apmērā. Padome saskaņoja abu paš-

valdību projektu idejas to tālākai iesniegšanai atla-
ses komisijā, nosakot iznākuma rādītāja sadalījumu 
pašvaldību projektiem.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23587.

Izsludināts projektu konkurss finansējuma 
saņemšanai aktivitātē “Nacionālas 
nozīmes vides izglītības infrastruktūras 
izveide, godinot Latvijas valsts 
pastāvēšanas simtgadi”

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija 
izsludina projektu konkursu finansējuma saņem-
šanai 2017.–2018. gadā aktivitātē “Nacionālas no-
zīmes vides izglītības infrastruktūras izveide, godi-
not Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Projektu 
konkursā tiek atbalstīta vides izglītības infrastruk-
tūras izveidošana (t. sk., bet ne tikai rekonstrukcija, 

iekārtošana, aprīkošana ar inventāru), kas atbilst 
kādam no šiem pamatkritērijiem:

1) Latvijas dabas vērtību izpētē, popularizēšanā un 
aizsardzībā nozīmīgu cilvēku, notikumu un vietu 
izcelšana un godināšana;

2) Latvijas valsts dabas un vides vērtību saglabāša-
na nākamajos 100 gados;

3) tādu paliekošu vērtību radīšana, kas, stāstot Lat-
vijas stāstu, sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvi-
jas dabas vērtību saglabāšanā.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23614.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesār-
ņojumu”” (VSS-973), 5. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ped-
agogu darba samaksas pieauguma grafiku laika pe-
riodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 
31. decembrim”, 6. pielikums.

Par likumprojektu “Fizisko personu reģistra likums”, 
7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra no-
teikumos nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti””, 
8. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par vispārējās izglītības 
pedagogu, kuri vecumā no 60 gadiem līdz priekšlai-
cīgas pensionēšanās vecumam pašvaldību dibināto 
skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē 
darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveidi”, 9. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23587
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23587
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23614
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23614
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_4_p9.pdf
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VSS-76 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības poli-
tikas plāns 2017. gadam”

VSS-86 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamās mājas 
“Parka Gravas”, Mālpils novadā, neprivatizētās da-
ļas–dzīvokļa Nr.5 nodošanu Mālpils novada pašval-
dības īpašumā”

VSS-88 – Rīkojuma projekts “Par atteikumu nodot 
privatizācijai nekustamo īpašumu Viršu ielā 56B, 
Daugavpilī”

VSS-89 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Viršu ielā 56B, Daugavpilī, nodošanu Dau-
gavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-90 – Noteikumu projekts “Energoefektivitātes 
pienākumu shēmas noteikumi”

VSS-81 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašu-
mu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-77 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”

VSS-66 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā””

VSS-71 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta 
“E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”

VSS-72 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkr-
aukle-Jēkabpils pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-78 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi””

VSS-69 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Mežotnes–1”, Svelberģis, 
Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gul-
benes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-82 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos 
Nr.769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības 
nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

VSS-84 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā”

“Dizaina balss” Madonā

1. februārī Madonas kultūras namā pulcēsies Lat-
vijas dizaina un mākslas vidusskolu audzēkņi, lai 
piedalītos modes skatē–konkursā “Dizaina balss”. 
Apmeklētāji varēs apmeklēt skolu prezentācijas 
un aplūkot prezentācijas stendus, piedalīties vi-
deo, foto un grafiskā dizaina darbnīcās, darboties 
ar grafiskajām planšetēm, iepazīties ar 3D printera 
iespējām un priecāties par jauno Latvijas modes di-
zaineru radītajām apģērbu kolekcijām.

Plašāka informācija: http://www.madona.lv/
lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6247#li
ghtbox[a]/1/.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409982
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409982
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409982
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409969
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409969
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409962
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409977
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6247#lightbox[a]/1/
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6247#lightbox[a]/1/
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6247#lightbox[a]/1/
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Februāris Priekulē – pilsētas jubilejas zīmē

Februārī Priekule un tās iedzī-
votāji svinēs pilsētas dzimša-
nas dienu. Arī šogad par godu 
jubilejai pilsētas iedzīvotāji un 
viesi varēs baudīt dažādu pasā-
kumu virkni Priekules Kultūras 
namā.

Pilsētas dzimšanas dienas svētki sāksies 3. febru-
ārī, kad mazākie pilsētnieki un viņu draugi tiek ai-
cināti uz diskotēku “Svinam Priekules dzimenīti!”, 

kurā kopā ar Mikipeli varēs baudīt konfeti lietu un 
jautras dejas.

Galvenās svētku svinības priekulniekiem un vie-
siem plānotas 11. februārī pulksten 17, kad kon-
certu sniegs Mārtiņa Ruska “Trio” un vietējie paš-
darbības kolektīvi – deju studija “Ķiņķēziņi”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Duvzare”, senioru an-
samblis “Zilais lakatiņš” un pirmsskolas izglītības 
iestādes “Dzirnaviņas” muzikālie audzēkņi. Pasā-
kuma gaitā jubilejas reizē par īpašiem nopelniem 
iedzīvotājiem tiek pasniegti Priekules novada aug-
stākie apbalvojumi.

Jaunatnes ziemas olimpiskais festivāls 
Ērgļos

3. un 4. februārī Ērgļos norisināsies 21. Latvijas 
Skolu ziemas olimpiskais festivāls, kurā noskaidros 
labākos sportistus individuālajā, komandu un skolu 
vērtējumā. Plānots, ka festivāla dalībnieki sacen-
tīsies septiņos sporta veidos: distanču slēpošanā, 
kalnu slēpošanā, snovbordā, hokejā, kamaniņu 
sportā, slidošanā un biatlonā. Festivāla dalībniekus 
gaida ne tikai sporta aktivitātes, bet arī krāšņa at-
klāšanas un noslēguma ceremonija.

Ar Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla noliku-
mu iespējams iepazīties šeit.

Pirmo reizi Latvijā norisināsies slidošanas 
sacensības “Bosch ledus kross”

4. februārī Vidzemes Olimpiskā centra “Elektrum” 
ledus hallē starts tiks dots jaunam projektam – sli-
došanas sacensībām “Bosch ledus kross”. Lai gan 
sacensības paredzētas prasmīgiem slidotājiem, kas 
ikdienā jau nodarbojas ar kādu ledus sporta veidu, 
tajās piedalīties aicināts ikviens slidošanas un ho-

keja entuziasts vai amatieris.

“Bosch ledus krosa” slidošanas sacensībās pare-
dzēti četri posmi:

1. posms – 4. februārī;

2. posms – 25. februārī;

3. posms – 4. martā;

http://www.ergli.lv/upload/File/2017_Latvijas_Skolu _ziemas_olimpiskais_festiv%C4%81ls_nolikums.pdf
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4. posms – 11. martā.

Vairāk informācijas: http://www.valmiera.lv/lv/

jaunumi/sporta_zinas/15447_turpinas_pieteiksa-
nas_slidosanas_sacensibam_bosch_ledus_kross/.

Tārgalē sadziedāsies vokālie ansambļi un 
kori

4. februāra vakarā Ventspils novada Tārgales pa-
matskolas zālē sāksies vokālo ansambļu sadziedā-

šanās svētki “Dziesmu putenis”. Šoreiz pasākumā 
uzstāsies 11 kolektīvi: Tārgales pagasta vokālais 
ansamblis “Ziedu laiks” un vokāli instrumentālais 
kvintets “Dzimtais krasts”, Vircavas pagasta sievie-
šu vokālais ansamblis “Kanconeta”, Užavas pagasta 

http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sporta_zinas/15447_turpinas_pieteiksanas_slidosanas_sacensibam_bosch_ledus_kross/
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sporta_zinas/15447_turpinas_pieteiksanas_slidosanas_sacensibam_bosch_ledus_kross/
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sporta_zinas/15447_turpinas_pieteiksanas_slidosanas_sacensibam_bosch_ledus_kross/
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sieviešu vokālais ansamblis “Saiva”, Piltenes vokā-
lais ansamblis “Rūta”, Valdemārpils kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”, Suntažu kul-
tūras nama vokālais ansamblis “Svīre”, Nīgrandes 
sieviešu koris “Nīgrande”, Kalnu kultūras nama vo-
kālais ansamblis “Ceklis”, Ventspils kultūras centra 
sieviešu koris “Lība” un vokālais ansamblis “Rudens 
roze”. Pēc koncerta atpūtas vakarā muzicēs Saldus 
pūtēju sekstets.

Sadziedāšanās svētki “Dziesmu putenis” Tārgalē 
ir tradicionāls pasākums, katru reizi viesos tiek ai-
cināti dažādi kolektīvi, lai mājinieki varētu iepazīt 
dziedātājus no citiem pagastiem un pilsētām. Kā 
norāda Tārgales kultūras darba organizatore Ilga 
Porniece, vokālo ansambļu vadītāji regulāri tiekas 
dažādos semināros, bet, lai varētu cits no cita mā-
cīties praktiski, ir vērtīgi satikties koncertos, un tā 
notiks arī šoreiz.

Pasākumi Talsu novadā

•	 4. februārī notiks tradicionālais Talsu apriņķa 
koru salidojums “Sadziedam Laucienē”. Šo pa-

sākumu organizē Laucienes pagasta pārvalde.

•	 4. februārī Ģibuļu pagastā notiks Talsu novada 
amatierteātru salidojums “Meteņu laikā”.

Amizantās ziemas sporta spēles Vārmē

4. februārī Kuldīgas novada Vārmē notiks gadskār-
tējās “Amizantās ziemas sporta spēles”, kuru dalīb-
niekus gaida gan veiklības, gan atjautības uzdevu-
mi.

Zemledus makšķerēšanas sacensības 
“Badīgais Cepšu ķīsis III”

4. februārī Valkas novada Kārķu pagasta Cepšu eze-
rā notiks zemledus makšķerēšanas sacensības “Ba-
dīgais Cepšu ķīsis III”. Dalībnieku reģistrēšanās un 
pulcēšanās – pulksten 9. Makšķerēšanas ilgums – 
četras stundas. Rezultātu paziņošana, zupas baudī-
šana un apbalvošana paredzēta plkst. 14.

BADĪGAIS
CEPŠU 
ĶĪSIS
III
04.02.2017. //  KĀRĶ I

9.30 - sektoru izloze un instrukcijas
14.00 - rezultātu paziņošana, zupas baudīšana un

apbalvošana

Ar mums kopā :
SIA ‘ ’L igumss’ ’ ,  SIA ‘ ’A.G.V. ’ ’ ,  SIA ‘ ’Valdis ’ ’ ,  SIA ‘ ’KL Retail ’ ’ ,  "Aiwa"

SIA "Sima 99" ,  Valkas novada dome
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Zigfrīdam Annai Meierovicam – 130

Šogad aprit 130 gadu, kopš Durbē dzimis Latvijas 
brīvvalsts pirmais ārlietu ministrs un otrais Minis-
tru prezidents Zigfrīds Anna Meierovics. 5. febru-
ārī Durbē notiks viņa piemiņas pasākums.

Pēc svētbrīža Durbes evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā un mātes Annas Meierovicas kapa vietas ap-

meklējuma Priediena kapos sekos Zigfrīda Annas 
Meierovica piemiņas plāksnes atklāšana pie Dur-
bes muzeja, tikšanās ar rakstnieku Jāni Ūdri, kurš 
sarakstījis “Zigfrīda Meierovica trīs Annas” un dzie-
došā aktiera Andra Bērziņa koncerts “O, dzimtene”.

Pasākuma programma pieejama šeit: http://www.
durbe.lv/upload/files/Afisa_%20Meierovicam_
feb(1).pdf.

Pavasari gaidot, Smiltenē svinēs Meteņus

5. februārī no plkst. 14 visi interesenti, lieli un 
mazi, ir mīļi aicināti Cērtenes pilskalna pļaviņā, lai 
ar jestrām izdarībām svinētu Meteņus un sveiktu 
gaidāmā pavasara atnākšanu. Pasākuma apmeklē-
tājus gaida dažādas sportiskas aktivitātes, tradicio-
nālā maskošanās un mielasts. Par jestrām spēlēm, 
rotaļām un dančiem rūpēsies Smiltenes folkloras 
kopa “Rudzupuķe” kopā ar draugu kolektīviem no 
citiem novadiem. Tāpat gaidāma tradicionālā mē-
rošanās spēkiem, kas ir īpaši raksturīga Meteņu 
norise.

Meteņos neiztrūkstoša ir maskošanās – budēļos 

iešana aitādas kažokos, koniskās rudzu stiebru ce-
purēs, rotātās sarkaniem dzīpariem, kā arī ķekatas 
ar raksturīgiem galvas ērkuļiem. Pasākuma īpašie 
viesi būs Rīgas folkloras kopas “Grodi” budēļi, kas 
ne tikai demonstrēs maskas, bet arī ļaus izzināt bu-
dēļos iešanas tradīcijas un norises.

Metenis nekad nenāk tukšām rokām, tāpēc pasā-
kuma apmeklētāji tiks cienāti ar raksturīgu mielas-
tu – rudzu miltu putru speķa pavalgā. Tāpat ikkatrs 
varēs sildīties pie zāļu tējas krūzes.

No plkst. 17 visi aicināti uz Smiltenes pilsētas Kul-
tūras centru, kur mazajā zālē gaidāmi lustīgi danči 
kopā ar folkloras kopām.

http://www.durbe.lv/upload/files/Afisa_ Meierovicam_feb(1).pdf
http://www.durbe.lv/upload/files/Afisa_ Meierovicam_feb(1).pdf
http://www.durbe.lv/upload/files/Afisa_ Meierovicam_feb(1).pdf


15

Slēpju bridiens “Baltajos klānos”

Katru gadu Lubāna Mitrāja informācijas centrs atzī-
mē Starptautisko mitrāju dienu un arī šogad aicina 

to darīt kopā. 5. februārī tiks mests izaicinājums 
slēpju pārgājienam vienā no noslēpumaināka-
jām vietām Latvijā – Baltajos klānos! Informācijai: 
www.lubanamitrajs.lv.

Ziņas sagatavojuši Kristīne Šulce, Līga Svara, Marlena Zvaigzne, Pēteris Pētersons un Madara Mūrniece

Apkopojusi Gunta Klismeta

Uzmanību!

Šogad žurnāls “LOGS” vairs neiznāks papīra for-
mā, bet būs pieejams elektroniski.

Lai pieteiktos žurnāla “LOGS” un/vai iknedēļas 
Infolapas saņemšanai e-pastā, lūdzu, atveriet šo 
saiti: http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbinie-
kiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13 un 
reģistrējieties!

Jana Bunkus, LPS 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

http://www.lubanamitrajs.lv
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



