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PAGARINĀTS 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 
KONKURSAM „EIROPAS 

GADA PAŠVALDĪBA 2013”

Uzklausot pašvaldību lūgumus un apzinoties sa-
springto darba gaitu pirms pašvaldību vēlēšanām 

un pēc tām, konkursam „Eiropas Gada pašvaldī-
ba 2013” pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 
1. jūlijam. 
Lai pieteiktos konkursa pirmajai kārtai, pašvaldī-
bām konkursa pieteikums jānosūta uz savu plāno-
šanas reģionu.
Arī plānošanas reģioniem vērtēšanas termiņš tiek 
pagarināts līdz 14. augustam (rezultātu paziņoša-
nas diena). Plašāku informāciju skatiet šeit: http://
www.lps.lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/.

LPS Valdes sēde

4. jūnijā LPS Valde nolēma LPS 24. kongresu un sa-
pulci sasaukt 2013. gada 9. augustā Auces novadā. 
Kongresā atskaites ziņojumu sniegs LPS priekšsē-
dis, kā arī Mandātu komisijas un Revīzijas komisi-
jas vadītāji. Šajā kongresā notiks arī LPS vadības un 
Revīzijas komisijas vēlēšanas un tiks apspriesti un 
pieņemti vairāki dokumenti.

Vēl Valde iepazinās ar LPS sagatavotajiem alter-
natīvajiem grozījumiem Sabiedriskā transporta 
pakalpojuma likumā, par ko pārskatu sniedza LPS 
padomniece Kristīne Jaunzeme.

Svinīgs brīdis Valdes sēdē bija LPS un Liepājas Uni-
versitātes sadarbības līguma parakstīšana. Līgumu 
parakstīja LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un 
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Liepājas Universitātes rektors Jānis Rimšāns. Šo lī-
gumu parakstīs arī citu reģionālo augstskolu – Rē-
zeknes Augstskolas, Ventspils Augstskolas, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Univer-
sitātes un Vidzemes Augstskolas – rektori. LPS un 
reģionālo augstskolu sadarbības mērķis ir stiprināt 
un attīstīt sadarbību izglītības un zinātnes jomā, no-
drošinot plašākas iespējas studijās un zinātniskajā 
pētniecībā, izmantojot LPS, pašvaldību un augstsko-
lu rīcībā esošos intelektuālos un materiālos resur-
sus, pārstāvēt kopīgas reģionālo augstskolu intere-
ses, pozicionēt vienotu skatījumu uz likumdošanu 
izglītības jomā, nepieciešamības gadījumā rosināt 
izmaiņas vai papildinājumus likumdošanā. 

LPIA sanāksme Carnikavā

7. jūnijā Carnikavā, tautasnamā „Ozolaine”, noti-
ka Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) izbraukuma sēde.

To atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja 
Daiga Jurēvica. Prezentāciju par savu novadu snie-
dza pašvaldības izpilddirektors Imants Pastors un 

izpilddirektora vietnieks Gunārs Dzenis.

Sanāksmes pirmā tēma bija saistīta ar meliorāci-
jas sistēmu uzturēšanu, rekonstrukcijas iespējām, 
valsts un ES līdzekļu pieejamību, kā arī grozījumiem 
Meliorācijas likumā, un galvenie runātāji par to 
bija Carnikavas pašvaldības izpilddirektors Imants 
Pastors un Zemkopības ministrijas Meža departa-
menta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas 
vadītāja Kristīne Pļaskota.

Atkritumu apsaimniekošanas problēmās (Atkritu-
mu apsaimniekošanas likums, atkritumu apsaim-
niekošanas reģionu prioritātes un plānotās investī-
cijas, pašvaldību autonomās funkcijas, konkurence 
un iekšējie  darījumi, pašvaldību loma un uzdevumi 
jaunajā atkritumu apsaimniekošanas plānošanas 
periodā 2013.–2020. gadā) kopā ar izpilddirekto-
riem iedziļinājās Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Vides aizsardzības depar-
tamenta direktore Rudīte Vesere, LASA valdes 
priekšsēdētāja Rūta Bendere, Konkurences pado-
mes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un Iepirku-
mu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile.

Izpilddirektoru sanāksme noslēdzās Carnikavas no-
vadpētniecības centrā.

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Enerģijas augstās cenas ievērojami kavē 
rūpniecību Eiropas Savienībā 

„Eiropas Savienības ekonomiskā krīze mums pa-
rādījusi, ka rūpniecība ir ekonomikas stūrakmens. 
Taču mēs joprojām pārāk koncentrējamies uz fi-
nanšu un pakalpojumu sektoru,” savā uzrunā 6. jū-
nijā Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Komisijas 

rīkotajā konferencē „Eiropas rūpniecības politika: 
rūpniecības renesanse” norādīja par rūpniecību un 
uzņēmējdarbību atbildīgais Eiropas Komisijas vice-
prezidents Antonio Tajāni. Viņš tāpat uzsvēra, ka 
Eiropas Savienībā (ES), salīdzinot ar citām pasaules 
lielākajām ekonomikām – ASV un Ķīnu –, ir ļoti aug-
stas enerģijas cenas: „Šobrīd enerģijas cenas Eiro-
pas Savienībā ir divreiz augstākas nekā ASV un trīs-
reiz augstākas nekā Ķīnā.” Ņemot vērā jautājuma 
nozīmīgu, Eiropas Komisija solījusi šā gada beigās 
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nākt klajā ar pētījumu par enerģijas cenu ietekmi 
uz ES rūpniecību.

Komentējot ASV piemēru, ASV vēstnieks ES Viljams 
E. Kenards (William E. Kennard) norādīja, ka visai 
ekonomikas politikai jāveicina izaugsme, ietverot 
arī tādas jomas kā nodokļu politika un izglītības 
politika: „Mums jāskatās, kur ir tā vide, kas veicina 
kapitāla piesaisti. Tāpat izglītība jātuvina uzņēmu-
miem, jo īpaši – vairāk atbalstot pašvaldību kole-
džas,” ASV pieredzē dalījās Kenards. 

Vērtēt ASV piemēru un enerģijas cenu ietekmi uz 
rūpniecību aicināja arī liela ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmuma „Solvay” izpildkomitejas priekšsēdē-
tājs Žans Pjērs Klamadjē (Jean-Pierre Clamadieu): 
„Līdzko ASV samazināja enerģijas izmaksas, valstī 
sāka ieplūst investīcijas. Eiropa nevar pēkšņi kļūt 
par zemu izmaksu enerģijas reģionu, taču mums 
vajadzīga patiesa Eiropas enerģijas politika, līdz-
svarojot klimata jautājumus un attīstību,” uzsvēra 
Klamadjē. Viņa viedoklim pievienojās arī Portugā-
les ekonomikas un nodarbinātības ministrs Alvaru 
Santušs Pereira, aicinot izveidot ES iekšējo enerģi-
jas tirgu, kas palīdzētu samazināt enerģijas cenas. 

Vienlaikus viņš arī norādīja uz nepieciešamību risi-
nāt citas rūpniecības attīstību kavējošas problēmas, 
proti, uzņēmumu pieeju finansējumam, inovācijām 
un pētniecībai. 

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Par likumprojektu „Grozījumi Civillikumā”, 1. pieli-
kums.

Par likumprojektu „Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums”, 2. pielikums.

Par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas liku-
mā, 3. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, 
4. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, 
5. pielikums.

Par koncepcijas projektu „Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas attīstības koncepcijas projekts”, 6. pie-
likums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozī-
jumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta no-
teikumos Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņē-
mumiem un galvojumiem””, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Notei-
kumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, 8. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksā”, 9. pielikums.

Eiropas Komisijas viceprezidents Antonio Tajāni (pa kreisi). 
© Eiropas Komisija
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VSS-622 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai” 

VSS-605 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Ei-
ropas tehnisko novērtējumu” 

VSS-606 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā” 

VSS-583 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” 

VSS-598 – Pamatnostādņu projekts “Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 
2014.-2020.gadam” 

VSS-628 – Rīkojuma projekts “Par Jūrmalas pilsē-

tas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-589 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos 
Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”” 

VSS-573 – Likumprojekts “Grozījumi Biedrību un 
nodibinājumu likumā” 

VSS-595 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
kritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas 
starpnieku reģistrācijas kārtību” 

VSS-609 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” 

Latvijas pašvaldību darbinieku sporta die-
na – Jūrmalā 24. augustā

Šāgada 24. augustā notiks Latvijas pašvaldību dar-
binieku veselības, sporta un zināšanu diena Jūrma-
lā „Uz viļņa!”.

Pasākums notiks Jūrmalas pilsētā – gan Majoru 
pludmalē, gan Latvijas pludmales volejbola stadio-
nā.

Sporta dienas nolikums pieejams LPS mājaslapā in-
ternetā: www.lps.lv, sadaļā Aktualitātes.

PROJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJUMS, DAŽĀDI

Pašvaldības var pieteikties atbalstam 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūras uzlabošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) aicina pašvaldības, to iestādes un 
komersantus iesniegt pieteikumus līdzfinansēju-
ma saņemšanai publisko teritoriju apgaismojuma 
energoefektivitātes uzlabošanai.

Atbalsts pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa 
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana paš-
valdību publisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā” otrās kārtas ietvaros.

Projekta iesniegumus var iesniegt līdz šāgada 3. jū-
lijam (ieskaitot).

Šā konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju sa-
mazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehno-
loģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj 
samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Konkursā pieejamais KPFI finansējums ir 
1 127 851 lats. Vienam projektam minimālais pie-
ejamais KPFI finansējums ir 15 000 latu un mak-
simālais – 1 000 000 latu. Konkursā maksimāli 
pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 
70% no projekta kopējām attiecināmajām izmak-
sām.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus 
projekta iesniegumus. Par vienu un to pašu apgais-
mojuma infrastruktūru var iesniegt tikai vienu pro-
jekta iesniegumu.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
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Lai pretendētu uz KPFI atbalstu publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai, projek-
ta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infra-
struktūrai:

pašvaldības publiskajā teritorijā, kas atbilstoši •	
MK noteikumos Nr. 408 lietotiem terminiem ir 
publiskai lietošanai paredzētas teritorijas, kuras 
atrodas pašvaldības īpašumā;

ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funk-•	
cijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
pašvaldībām;

kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivi-•	
tātes.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1) gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomai-
ņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismek-
ļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;

2) jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uz-
stādīšana;

3) gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ie-
rīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni 
iegāde un uzstādīšana tikai kopā ar 1. un 2. punktā 
minētajām aktivitātēm;

4) pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības au-
tomātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk 
kā 15 metru) tikai kopā ar 1. un 2. punktā minēta-
jām aktivitātēm;

5) apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sa-
dales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa 
vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

Projekta iesniegumus var iesniegt personīgi dar-
ba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 Rīgā, Ģertrūdes 
ielā 10/12, 2. stāvā, vai nosūtot pa pastu: SIA “Vi-
des investīciju fonds” Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12, 
LV 1010, vai, noformētu elektroniskā dokumenta 
veidā, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfigais-
mas@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu 
un iesniegšanu aicinām sūtīt elektroniski uz elek-
troniskā pasta adresi: kpfigaismas@lvif.gov.lv.

Pirms jautājumu uzdošanas aicinām iepazīties ar 
konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzē-
jiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un biežāk 
uzdotajiem jautājumiem.

Kristīne Barševska,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Pieejamāki kļuvuši veselības aprūpes 
informatīvie pakalpojumi

Lai veicinātu sadarbību un saziņu ar sabiedrību, 
Veselības ministrijas padotībā esošajā Veselības in-
spekcijā izstrādāti vairāki e-pakalpojumi, kas turp-
māk ļaus samazināt administratīvo slogu un pada-
rīt pieejamāku informāciju par dažādiem veselības 
aprūpes jautājumiem.

Portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar inter-
netbanku, e-paraksta, e-ID vai Mobilā ID autenti-
fikācijas sertifikātu, ir pieejami šādi pakalpojumi: 
iesniegums Veselības inspekcijai, paziņojums par 
darbībām farmācijas jomā, pieteikums atļaujas, at-
zinuma vai novērtējuma saņemšanai, paziņojums 
par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi, kā arī 

informācijas sniegšana uzraudzības objektu katalo-
gam.

Lai mazinātu administratīvo slogu izglītības iestāžu 
uzraudzībā, izstrādāts un Veselības inspekcijas mā-
jaslapā pieejams e-pakalpojums izglītības nozares 
profesionāļiem, kā arī informācijas meklētājs par 
prasībām pakalpojuma sniedzējiem, piedāvātajam 
pakalpojumam un precei, lai tas būtu drošs patē-
rētājiem.

Plašāka informācija par Veselības inspekcijas pie-
dāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem pie-
ejama mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā e-pakalpo-
jumi.

Aija Bukova-Žideļūna,
veselības ministres preses sekretāre
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Vasaras akcija mazo un mikrokomersantu 
apmācībām

Lai paaugstinātu IKT tehnoloģiju izmantošanu 
mikro un mazajos uzņēmumos, aicinām mazos un 
mikrokomersantus arī vasarā iesaistīties Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asoci-
ācijas (LIKTA) īstenotajā ESF projektā „Informācijas 
tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikrouzņē-
mumiem konkurētspējas un produktivitātes vei-
cināšanai”.

Projektā nepilnu trīs gadu laikā (no 2012. gada au-
gusta līdz 2014. gada beigām) paredzētas vairākas 
apmācības, kas paaugstinās IKT tehnoloģiju pielie-
tošanu, veicinās IKT rīku izmantošanu Latvijas ma-

zajos un mikrouzņēmumos, kas savukārt palīdzēs 
uzņēmumiem taupīt finanšu un cilvēku resursus un 
vieglāk un efektīvāk strādāt ar klientiem un piegā-
dātājiem.

Uzņēmumu darbiniekiem ir dota iespēja apgūt vie-
nu vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā 
uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāci-
ju un intereses.

Ar IKT nozares atbalstu piesakieties apmācībām 
līdz 21. jūnijam un mācieties līdz 1. septembrim 
tikai par 10 latiem (+ PVN) jebkurā no 2. līmeņa ap-
mācību kursiem!

Vairāk par projektu un akciju lasiet mājaslapā www.
mmu.lv!

Informē reģionālie Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centri – www.
esfinanses.lv

ES iedzīvotāji līdz 30 gadu vecumam var 
pieteikties Eiropas Jaunatnes balvai

Eiropas Jaunatnes balvas mērķis atbilst „ES Digital 
Agenda” – padarīt digitālās tehnoloģijas pieejamas 
visiem pilsoņiem.

Balvai var pieteikties dizaineri, producenti, aplikā-
ciju veidotāji, žurnālisti un rakstnieki, kas darbojas 
ANO Tūkstošgades mērķu sasniegšanai (izglītība, 
sieviešu tiesības, kultūra, vide, taisnīgums).

Pieteikšanās – līdz 1. jūlijam.

Plašāka informācija šeit: http://www.fundsforngos.
org/turkey/european-youth-award-2013/.

Eiropas Kustība Latvijā

Var pieteikties USAID grantiem – 
Development Innovation Ventures

Līdz 15. augustam ASV programmā USAID izsludi-
nāts konkurss grantiem, kas piedāvā inovatīvus ri-
sinājumus attīstības problēmām praktiski jebkurā 
jomā – lauksaimniecībā, vides aizsardzībā, demo-
krātijas stiprināšanā utt. Pieteikties var gan lielas, 
gan mazas NVO no visām pasaules valstīm.

Grantu apjoms ir līdz USD 100 000 jaunām idejām 
un līdz USD 15 000 000 ideju īstenošanai vairāku 
gadu garumā.

Avots un plašāka informācija: http://www.
fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/usaids-
development-innovation-ventures-ngos-funding-
opportunity/.
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Iespējas ekspertiem piedalīties projektos 
ES partnervalstīs

Latvijas pārstāvji var ne tikai paši iesniegt projek-
tus ES konkursos attīstības sadarbības jomā, bet arī 
pieteikties citu organizāciju veidotajiem projektiem 
kā eksperti.

Dažas no iespējām ir, piemēram:

http://www.ibf.be/vacancies_projects.as– p;

http://www.humandynamics.org/experts-– 
opportunities;

https://www.devex.com/en/job– s.

Attīstības jomā darbojas daudzi uzņēmumi, kas re-
gulāri meklē ārējos ekspertus.

Youth for Europe projektu datubāze

Mājaslapā Youth for Europe atrodams plašs sa-
raksts ar dažādiem Eiropas projektiem no tādām 
programmām kā „Eiropa pilsoņiem” un „Jaunatne 

darbībā”.

Vairāki projekti arī meklē dalībniekus. Adrese: 
http://www.youthforeurope.eu/index.php?page=s
earch&id=&cid=&start=0.

Vakances un projektu konkursi dzimumu 
līdztiesības jomā

Šobrīd ir atklātas vairākas iespējas darbam dzimu-
mu līdztiesības jomā, tajā skaitā:

Eiropas Komisijas izsludinātais atklātais pro-•	
jektu konkurss programmas PROGRESS sa-
daļā par dzimumu līdztiesību (atvērts bez-
peļņas organizācijām): http://ec.europa.eu/
justice/newsroom/grants/index_en.htm;

prakses Eiropas Dzimumu līdztiesības in-•	
stitūtā (EIGE) Viļņā: http://eige.europa.
eu/content/career-opportunity/eige-2013-
tr-07 un http://eige.europa.eu/content/ca-
reer-opportunity/eige-2013-tr-08;

vakance EIGE – nacionālais eksperts dzi-•	
mumā balstītās vardarbības jautājumos: 
http://eige.europa.eu/content/career-op-
portunity/eige-2013-sne-gbv.

Uguns pavēlnieku tituls – 
Salacgrīvas “Liesmiņām”

Spraigā cīņā noskaidroti Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestu rīkotā konkursa „Uguns pavēlnieks” 
uzvarētāji. Pie galvenās balvas – ceļojuma visai ko-
mandai uz Šveici – un Uguns pavēlnieka titula tikusi 
Salacgrīvas vidusskolas komanda „Liesmiņas”.

Konkursam bija pieteikušās 186 komandas no visas 
Latvijas. No tām tika atlasītas piecas labākās katrā 
reģionā. Reģionālajos pusfinālos savukārt noskaid-
roja piecus finālistus: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
komanda „Džumandži”, Salacgrīvas vidusskolas 

komanda „Liesmiņas”, Jeru pamatskolas koman-
da „Ugunsbomba”, Bārtas pamatskolas komanda 
„Mazie milži” un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ko-
manda „Ugunīgie sērkociņi”.

Finālā īpaši spraiga spēle kļuva brīdī, kad Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas un Salacgrīvas vidusskolas 
komanda izvirzījās vadībā, pārsniedzot 80 punktu 
robežu. Veiksme šoreiz bija salacgrīviešu pusē, un 
viņi izcīnīja uzvaru tikai ar dažu punktu pārsvaru.

Konkurss tiek organizēts Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas individuālā projekta „Atbalsts uguns-
drošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītī-
bas iestādēs” ietvaros, kas paredz ugunsdrošības 
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sistēmu ierīkošanu 118 vispārējās izglītības iestā-
dēs visā Latvijā, kur bērni uzturas visu diennakti 

un kur līdz šim vēl nav uzlabota ugunsdrošības sis-
tēma.

Noslēdzies jauniešu konkurss „Mums 
pieder debesis”

Līdz ar vasaras sākumu 1. jūnijā tika paziņoti kon-
kursa „Mums pieder debesis” uzvarētāji.

Konkursa dalībnieki bija sadalīti divās kategorijās: 
puišos un meitenēs. Pirmās trīs vietas puišu konku-
rencē sadalīja Rinalds Bērziņš no Gulbenes novada 
Valsts ģimnāzijas, Ralfs Krists Virkstenis no Saldus 
1. vidusskolas un Jānis Šolks no Ogres Valsts ģim-
nāzijas. Savukārt meiteņu konkurencē pirmo vietu 
ieguva Paula Bloma no Rīgas Celtniecības koledžas 
vidusskolas, otro vietu – Eva Aleksandra Šulte no 
Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas un trešo – Mari-
ta Sanžarevska no Rīgas Kultūras vidusskolas.

Galveno balvu – iespēju no 20. līdz 26. jūlijam pie-
dalīties starptautiskajā „SPACE CAMP” ASV Kosmo-

sa un raķešu centrā Alabamā – ieguva abi pirmās 
vietas ieguvēji.

Ventspils Izglītības pārvaldes  
sabiedrisko attiecību speciālists Kristaps Auzāns

Kocēnu novadā gatavojas Dziedāšanas 
svētku 150. gadskārtai Dikļos

2014. gadā apritēs 150. gadskārta kopš pirmajām 
dziesmu dienām Dikļos – Dziesmu svētku tradīcijas 
aizsākumiem, kad 1864. gadā Dikļu mācītājmuižas 
parkā (tagad – Neikenkalnā) draudzes mācītājs un 
rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā 
dziedāšanas svētkus, tādējādi liekot pamatus lat-
viešu tradīcijai.

Šāgada Dziesmu svētku moto ir „Gaisma līgo 
Latvijā”, un, iezīmējot ceļu Dziedāšanas svētku 
150. gadskārtai Dikļos, sadarbībā ar Dziesmu un 
deju svētku galveno režisoru Uģi Brikmani ieplā-

nots īpašs pasākums – 21. jūnijā saulrietā Zilākal-
nā tiks iedegts ugunskurs, un saulgriežu nakts tiks 
pavadīta ar teiksmu par Imantu, tautasdziesmām, 
dejām un rotaļām.

22. jūnija rītā saullēktā uguni no Zilākalna uguns-
kura pārnesīs uz 12 km attālo Neikenkalnu. Dikļos 
uguni liks pavardā, un pēc brokastīm sāksies Nei-
kenkalna sakopšanas talka, lai vēlāk ar dziesmām 
ieskandinātu sakopto apkārtni. Savukārt pēcpus-
dienā Dikļu baznīcā notiks Dikļu 1864. gada Dzie-
dāšanas svētku atjaunotā karoga iesvētīšana.

Eva Eglīte,
Kocēnu novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Limbažu novada Umurgā notiks starptau-
tiskais diksilendu festivāls

29. jūnijā Limbažu novada Umurgā jau otro gadu 
norisināsies starptautiskais diksilendu festivāls. Tas 

ir pirmais šāda stila mūzikas festivāls Latvijā, līdz 
šim šāda veida mūzika nav popularizēta, neraugo-
ties uz mākslinieku augsto profesionalitāti. Festivā-
lā piedalīsies diksilends „Sapņu komanda”, Sigul-
das diksilends un diksilends „Lemisele” no Latvijas, 



„Green Bridge Band” no Lietuvas un Zviedrijas vies-
mākslinieki „Jesses New Orleans Band”. Zviedrijas 
kolektīvā muzicē septiņi mūziķi, kas apvienojušies 
pirms 20 gadiem un ir profesionālākais diksilends 
Zviedrijā. Mūziķi piedalījušies lielākajos festivālos 

Eiropā un Skandināvijā, kā arī ir bieži viesi festivā-
los ASV.

Limbažu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aicina pieteikties dalībai Ventspils 
starptautiskajā ziedu paklāju festivālā

Ventspils pilsētas pašvaldība aicina līdz 1. jūlijam 
pieteikties dalībai Ventspils starptautiskajā ziedu 
paklāju festivālā, kas norisināsies jau trīspadsmito 
reizi. Festivāls, kā ierasts, notiks Ostas ielas pro-
menādē no 2. līdz 4. augustam Ventspils pilsētas 
svētkos.

Šogad ziedu paklāju devīze būs „Portus Winda” jeb 
„Ventspils osta”. Festivāls notiks par godu Ventspils 
ostas 750. gadadienai, un tā dalībniekiem būs jā-

veido sešus kvadrātmetrus lieli taisnstūra formas 
ziedu paklāji.

Ventspils pašvaldības SIA „Ventspils labiekārto-
šanas kombināts” aicina līdz 1. jūlijam pieteikties 
dalībai festivālā gan jaunas komandas, gan tās, kas 
jau startējušas ziedu festivālā. Festivālā aicināti 
piedalīties nozares interesenti, speciālisti un profe-
sionāļi – ziedu veikali, saloni un skolas – no Latvijas 
un ārvalstīm. Komandā drīkst būt ne vairāk par pie-
ciem dalībniekiem.

Ventspils pilsētas pašvaldības  
Pilsētas mārketinga nodaļa

Valkā būs 10. starptautiskais teātru 
festivāls „Tālvils 2013”

No 9. līdz 13. jūlijam Igaunijas–Latvijas–Krievijas pār-
robežu sadarbības projektā „Robežgaisma” („Border 
Light”) Valkā norisināsies 10. starptautiskais teātru 
festivāls „Tālvils 2013”, kura tēma – „Naids, piedoša-
na un mīlestība – no klaunādes līdz drāmai”.

Festivāla aizsākums meklējams 1996. gadā. Tajā 
piedalījušies teātri no 21 valsts ar 89 izrādēm. Festi-
vālu laikā aktieriem un visiem interesentiem notiek 
pasaules izcilāko teātra pedagogu meistarklases.

Šogad festivālā piedalīsies teātri no Latvijas, Igau-
nijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas. „Tālvils 2013” 
laikā skatītājiem būs iespēja noskatīties astoņas iz-
rādes.

Festivālu ieva-
dīs divu izstā-
žu atklāšana 
Valkas pilsē-
tas kultūras 
namā – „Lie-
pāja–Valka re-
miniscences” 
un „Ģime-
nes sāga”, ko 
kuplinās dže-
za trio „Blue 
Bird”.

Inguna Medne,
Valkas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste



Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv
Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” redaktore, gunta@lps.lv

Nīcā gaida uz Dārzu dienu

27. jūlijā notiks tradicionālā Nīcas Dārzu diena, kad 
ikvienam iespējams apskatīt skaistus dārzus, tik-
ties ar to saimniekiem, gūt pieredzi un emocionālu 
baudījumu.

Šogad apmeklētāji lielākoties varēs iepazīt līdz šim 
neredzētas vietas. Savus dārzus ciemiņiem pie-
krituši atvērt „Eldorado”, „Galdnieku”, „Ķesteru”, 
„Mežavotu” un „Cielavu” saimnieki, kas ar mīles-
tību kopj dārzus savam priekam. Nīcas novadā ir 
Lejaskurzemē vienīgā māja, kuras jumtu sedz zaļa 
zāle un viss notiek „zaļi”, šeit ir senatnes vērtības 
priežu meža malā netālu no jūras, no akas pasme-
ļams avota ūdens, kā arī iespēja iegādāties stādus 
saviem dārziem.

Pirmo reizi plašākai auditorijai Nīcas dārzi tika at-
vērti 2003. gadā, kad te sarīkoja Latvijas puķu drau-
gu saietu un pulcējās teju 1000 puķu draugu. Latvi-

jas mēroga pasākums Nīcā notika arī 2010. gadā.

Nīcas dārzi gaida jūs! Sekojiet informācijai www.
nica.lv!

Gunita Šime,  
Nīcas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
mailto:gunta@lps.lv
http://www.nica.lv
http://www.nica.lv

