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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/.

Lai cik gara Jāņa nakte,
Man dziesmiņas nepietrūka;

Man uzklāja Laimes māte
Dziesmu segu mugurā.

Latviešu tautasdziesma

Latvijas Pašvaldību savienība visiem vēl
saulainus un dziesmotus saulgriežu svētkus!

http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/
http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/


Saeimā steidzamības kārtā pieņemti LPS 
un LLPA rosinātie grozījumi Būvniecības 
likumā

Saeima 13. jūnijā steidzamības kārtā pieņēmusi 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kopīgi ar Latvi-
jas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA) rosinātos grozīju-
mus Būvniecības likumā, lai aktīvākajā būvniecības 
sezonā netiktu ievērojami aizkavēta būvniecība.

Latvijas Pašvaldību savienība kopā ar Latvijas Lielo 
pilsētu asociāciju aicināja Saeimas Tautsaimniecī-
bas, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju 
pārskatīt Saeimā šāgada 18. aprīlī pieņemtos gro-
zījumus Būvniecības likumā. Noteiktais regulējums 
ierobežoja pašvaldību funkciju īstenošanai nepie-
ciešamu un ieplānotu būvniecības darbu veikšanu 
vasaras sezonā, aizkavēja no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem un Kohēzijas fonda līdzfinansētu 
būvprojektu īstenošanu, kā arī nelabvēlīgi ietekmē-
ja uzņēmējdarbības vidi.

Saeima, izvērtējot radušos situāciju un uzklausot 
LPS un LLPA sniegtos priekšlikumus, izstrādāja gro-
zījumus Būvniecības likumā, kuros novērstas Saei-
mā 18. aprīlī pieņemto grozījumu nepilnības, kā arī 
vienlaikus pārņemts nepieciešamais regulējums.

Attiecībā uz būvniecības procesā izdotu adminis-
tratīvo aktu spēkā esamību un darbību noteikts 
iepriekš spēkā esošais regulējums, kas paredz, ka 
būvatļauju var izpildīt, ja vien tās darbība netiek 
apturēta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas rezultā-
tā. Tas nozīmē, ka būvniecības darbus var sākt uz-
reiz pēc būvatļaujas saņemšanas. Šāda regulējuma 
noteikšana atzīstama par pamatotu un nepiecie-
šamu līdz jaunā Būvniecības likuma pieņemšanai, 
kas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un re-
ģionālās politikas komisijā šobrīd tiek skatīts pirms 
trešā lasījuma.

Polijas pašvaldību pārstāvju mācību vizīte 
Latvijā

Iepriekšējā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienībā 
mācību vizītē bija ieradusies liela grupa Polijas paš-
valdību vadītāju, lai iepazītos ar LPS un Latvijas paš-
valdību labo pieredzi lauku tūrisma attīstībā, kul-

tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunoja-
mo enerģijas resursu izmantošanā un citās jomās.

Viesi uzklausīja LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa, 
vecākā padomnieka Māra Pūķa un citu LPS speciā-
listu stāstījumu par pašvaldību sistēmu Latvijā un 
LPS darbu pašvaldību interešu pārstāvībā un aizstā-
vēšanā.

Polijas delegācija apmeklēja arī Jelgavas novada 
pašvaldību.

Moldāvu viesi Jelgavas novadā un LPS

Jelgavas novada pašvaldība, īstenojot attīstības 
sadarbības minigrantu shēmas projektu “Aktīva 
partnerība un pašvaldības attīstībai”, kas atbal
stīts projekta “WTD – Working Together for Deve-
lopment” (Strādāsim kopā attīstībai) ietvaros, no 
5. līdz 9. jūnijam uzņēma Moldovas Kahulas pil-
sētas un rajona, kā arī NVO pārstāvjus, kuri Latvijā 
bija ieradušies, lai apgūtu zināšanas par ilgtspējīgu 
un demokrātisku valsts un pašvaldību attīstību.

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



Apmācību pirmā diena tika pavadīta Rīgā, vieso-
joties Eiropas mājā, EK Pārstāvniecībā Latvijā un 
Eiropas Parlamenta Informācijas birojā. Moldovas 
delegācija tikās arī ar Latvijas Platformas attīstības 
sadarbībai (LAPAS) un Latvijas Pašvaldību savienī-
bas pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Saeimu un Saei-
mas Eiropas lietu komisiju.

Savukārt Jelgavas novada pašvaldības speciālisti 
Kahulas pārstāvjus iepazīstināja ar ilgtspējīgas attīs-
tības plānošanas principiem, investīciju piesaistes 
iespējām nelielām pašvaldībām, finanšu un budže-
ta plānošanu valsts un pašvaldību līmenī, sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmu Latvi-
jā, sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, 
kā arī vietējo iniciatīvu veicināšanas pasākumiem.

Lai gūtu ieskatu vietējās identitātes stiprināšanā 
un kultūras pasākumu organizēšanā, viesi piedalī-
jās arī divu jaunu Jelgavas novada simbolu atklā-
šanā Glūdas un Jaunsvirlaukas pagastā 7. jūnijā un 
Jelgavas novada svētkos 8. jūnijā. Izstrādātais Jel-
gavas novada logo un sauklis, kopīgas identitātes 
meklējumi ar piederības zīmju – buru – palīdzību, 
vienlaikus iezīmējot novada teritorijas robežas, kā 

arī instrumenti iedzīvotāju piederības stiprināša-
nai novadam – monētas jaundzimušajiem, izcilā-
ko studentu atbalstīšana ar stipendijām – tas viss 
pārsteidza Moldovas pārstāvjus un rosināja domāt 
par savas teritorijas pilnvērtīgāku un veiksmīgāku 
attīstību.

Anita Škutāne, Jelgavas novada pašvaldības  
starptautisko projektu vadītāja

Par pamatnostādņu projektu “Sporta politikas pa-
matnostādnes 2013.–2020. gadam” –Latvijas Paš-
valdību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo pre-
cizēto pamatnostādņu projektu “Sporta politikas 
pamatnostādnes 2013.–2020. gadam”. LPS uztur 
iebildumu, ka nepieciešams atrisināt jautājumu 
par sporta stundu skaita palielināšanu vispārizglī-
tojošajās skolās. Pilns teksts 1. pielikumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prasī-
bas veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem 
un to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kār-
tība”, 2. pielikums.

Par likumprojekta “Zemes pārvaldības likums” pa-
ketes likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”, 3. pie-
likums.

Par likumprojekta “Zemes pārvaldības likums” pa-
ketes likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1036 “Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītības program-
mas””. 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prasī-
bas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju re-
ģistrēšanas kārtība”. 6. pielikums.

LPS NESASKAŅO
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Latvijas pašvaldību darbinieku sporta 
diena Jūrmalā – 24. augustā

Šāgada 24. augustā notiks Latvijas pašvaldību dar-
binieku veselības, sporta un zināšanu diena Jūr-
malā “Uz viļņa!”.

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

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

Izsludināts konkurss “Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā”

Labklājības ministrija (LM) līdz 1. oktobrim izslu-
dinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā”, lai apzinātu sociālos darbiniekus, kuri ak-
tīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē un 
sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu 
sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, un po-
pularizētu sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendentu var izvirzīt iedzīvotāji, darba devēji, 
nevalstiskās organizācijas un citas fiziskas vai juri-

diskas personas.

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu lejuplā-
dējiet LM interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/
news/id/4663.

Konkursu Labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar 
Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību so-
ciālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profe-
sionālo sociālā darba speciālistu asociāciju.

Marika Kupče, Labklājības ministrijas  
Komunikācijas nodaļas vadītāja

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI

Pašvaldības var pieteikties 
atbalstam 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 atklāta konkursa 
“Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana paš-

valdību publisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā” otrās kārtas ietvaros.

Projekta iesniegumus var iesniegt līdz 3. jūlijam.

Konkursa otrajā kārtā apstiprinātajos projektos pa-
redzētās aktivitātes būs jāīsteno līdz 30. augustam.

Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15581.

Kristīne Barševska, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja

http://www.lps.lv
http://www.lm.gov.lv/news/id/4663
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Projektu konkurss par 
jauniešu dzīves kvalitātes 
novērtēšanu

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi 
atklātu projektu konkursu “Ikgadējā monitoringa 
ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa ap-
rēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes 
novērtēšanai”.

Konkursa mērķis ir veicināt pašvaldību motivāciju 
īstenot lokālā līmeņa pētījumus, kas novērtētu jau-
niešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informā-
ciju par reālo situāciju pašvaldībās.

Projektu iesniegšanas termiņš – 8. jūlijs.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieeja-
ma IZM mājaslapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares
politika/jaunatne/9938.html.

Izglītības un zinātnes ministrija

Izsludināts Latvijas 
prezidentūras ES 
Padomē logo konkurss

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts iz-
sludinājis metu konkursu, kas paver unikālu ie-
spēju radīt Latvijas prezidentūras grafisko zīmi jeb 
logo.
Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāko Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības Padomē logo, ko 
izmantos Latvijas prezidentūras vizuālajai identitā-
tei. Latvijas prezidentūras grafiskajai zīmei jāatspo-
guļo Latvijas piederība Eiropas Savienības valstu 
saimei.

Pieteikumus metu konkursam var iesniegt līdz 
19. jūlijam.

Vairāk informācijas meklējiet šeit: http://www.
es2015.lv/lv/jaunumi/103izsludinalatvijasprezi-
denturasespadomelogokonkursu.

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

Latvijas Universitātes Eiropas studiju 
maģistra programmas atvērto durvju diena

Visi interesenti tiek aicināti uz Latvijas Universitātes 
Eiropas studiju maģistra programmas atvērto durvju 
dienas pasākumu, kas notiks 19. jūnijā plkst. 11 Ei-
ropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

To atklās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja profesore Inna Šteinbuka, un to vadīs žur-
nālists un ES jautājumu eksperts Ansis Bogustovs.

Eiropas studiju maģistra programmas atvērto dur
vju dienas pasākumā piedalīsies programmas pa-
sniedzēji, studenti un absolventi. Vairāk nekā 500 
programmas absolventu, kas ieguvuši sociālo zināt-

ņu maģistra grādu Eiropas studijās, strādā Latvijas 
un Eiropas Savienības institūcijās, diplomātiskajā 
dienestā, ES fondu projektu vadībā, starptautiskajā 
žurnālistikā, akadēmiskajā sfērā, kā arī turpina stu-
dijas doktorantūrā.

Vairāk par pasākumu lasiet šeit: http://www.lu.lv/
zinas/t/21461/.

Toma Grīnberga (LU) foto
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Bezmaksas “ArcGIS Online” apmācību kursi

Bezmaksas “ArcGIS Online” apmācību kursi notiks 
SIA “Envirotech” birojā Rīgā, Maskavas ielā 322 

(2. stāvā), 21. un 28. jūnijā plkst. 10.

Līdz 19. jūnijam sūtiet savu pieteikumu dalībai 
“ArcGIS Online” apmācību kursos uz epastu: ilze.
barga@envirotech.lv, norādot jums vēlamo apmā-
cību laiku (21. vai 28. jūnijs), savu vārdu, uzvārdu, 
amatu un organizācijas nosaukumu.

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Ilzi 
Bargo pa tālruni 29284989 vai epastu: ilze.barga@
envirotech.lv.

REA organizē informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju semināru

Rīgas enerģētikas aģentūra 28. jūnijā plkst. 9.30 
Rīgas domes sēžu zālē organizē jau otro semināru, 
kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģijām (IKT) – “Inovatīvi zaļo informācijas tehno-

loģiju risinājumi” un 
aicina piedalīties inte-
resentus.

Semināra uzdevums ir 
iepazīstināt dalībniekus 
ar vispārējo IKT situāci-
ju un uzdevumiem, kā 
arī ar progresu IKT iz-
mantošanā Rīgā pēdējā laikā.

Vairāk lasiet šeit: http://www.rea.riga.lv/compo-
nent/content/article?id=668.

Jau trešo reizi notiks diasporas konference 
par latviešiem pasaulē

Šā gada 30. jūnijā un 1. jūlijā, līdzdarbojoties Kul-
tūras, Ārlietu un Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai, Pasau-
les Brīvo latviešu apvienībai un Eiropas Latviešu ap-
vienībai, tiek rīkota konference “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai. 2013”.

30. jūnijā paredzēta konferences atklāšana, savu-
kārt 1. jūlijā pulksten 9 Saeimas Sarkanajā zālē sāk-
sies konferences darba sesija.

Konferences darbā piedalīsies Saeimas, ministriju, 
pašvaldību un citu valsts institūciju, sabiedrisko 
organizāciju, uzņēmēju, ārzemēs dzīvojošo latvie-
šu organizāciju un mediju pārstāvji. Konferences 
dalībnieki, kuru vidū būs gan trimdas latvieši, gan 
nesenās emigrācijas pārstāvji, spriedīs par nepie-
ciešamo atbalstu ārzemēs dzīvojošo latviešu iden-
titātes saglabāšanai, saišu uzturēšanai un stiprinā-
šanai ar Latviju. Savu dalību konferencē jau pietei-
kuši vairāk nekā simts dalībnieku.

Lolita Rūsiņa, Kultūras ministrijas  
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Konference par jaunām iespējām tūrisma 
pakalpojumu attīstīšanā

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīs-
tības studiju akadēmiskais centrs Eiropas teritoriā-
lās sadarbības projekta “Sadarbība nodarbinātībai 
un pakalpojumiem lauku reģionos (CesR)” ietvaros 
11. septembrī Mālpils muižā organizē konferenci 

“Jaunas sadarbības formas un iespējas tūrisma 
pakalpojumu attīstīšanā lauku vides sociālekono-
misko problēmu risināšanai”.

Pieteikt savu dalību konferencē tiek aicināti Latvi-
jas tūrisma nozares pārstāvji, uzņēmumi, pašvaldī-
bas un citi tūrismā ieinteresētie.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Pieteikties konferencei var līdz 1. jūlijam.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lu.lv/zinas/t/21322/.

Oktobrī notiks 
Baltijas jūras 
reģiona seminārs 
sadarbības projektu 
veicināšanai

Zviedrijas un Somijas ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” informatīvie punkti 28.–30. oktobrī Stok-
holmā (Zviedrijā) rīko divu dienu semināru, uz kuru 
tiek aicināti pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju (NVO) pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas un Zviedrijas.

Divu dienu apmācību seminārā būs iespējams ie-
gūt informāciju par programmu, tās nākotnes per-
spektīvām un papildu līdzfinansējuma iespējām 
jau esošajiem un nākotnes projektiem, izmantojot 
citus atbalsta instrumentus. Papildus teorētiskajai 

informācijai norisināsies arī praktiskā daļa – darbs 
grupās, kur varēs paust savas idejas un priekšliku-
mus potenciālajiem projektiem programmā.

Semināra dalības maksa ir 70 EUR (iekļautas divas 
naktis viesnīcā un visi ēdināšanas izdevumi semi-
nāra norises laikā organizācijas/pašvaldības pārstā-
vim). Dalībniekam (organizācijai) ir jāsedz savi ceļa 
izdevumi.

Pieteikties var, līdz 13. septembrim aizpildot pie-
teikuma anketu.

Pieteikuma anketu meklējiet šeit: http://goo.
gl/9BH9J, bet uzaicinājumu piedalīties seminārā  
šeit: http://www.kkplatvija.lv/images/upload/ima-
ge/baltic_efc_seminar_call.pdf.

Andrejs Lukins, Kultūras ministrijas  
ES Kultūras kontaktpunkts

“Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros 
datorprasmes apgūst arī pēc 90

Jau vairāk nekā 4500 Latvijas iedzīvotāju vecumā 
pēc 50 gadiem pieteikušies “Lattelecom” sociālās 
iniciatīvas “Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas da-
torapmācībām. Katrs ceturtais mācīties gribētājs 
ir darbspējīgā (pirmspensijas) vecumā, savukārt 
vecākajam kursantam Edvīnam Caunītim no Cē-
sīm pat 93 gadu vecums nav šķērslis datora ap-
gūšanai.

“Pieslēdzies, Latvija!” datorapmācības turpināsies 
līdz pat novembrim gan latviešu, gan krievu valo-
das plūsmās.

Bezmaksas datorapmācībām var pieteikties ikviens 
interesents pēc 50 gadu vecuma, zvanot pa tālruni 
80000822, aizpildot reģistrācijas anketu internetā: 
www.piesledzieslatvija.lv vai piesakoties pie pa-
sniedzējiem.

Vairāk lasiet šeit: http://www.piesledzieslatvija.lv/
lv/jaunumiparpiesledzieslatvija!/11238/.

http://www.lu.lv/zinas/t/21322/
http://goo.gl/9BH9J
http://goo.gl/9BH9J
http://www.piesledzieslatvija.lv
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/jaunumi-par-piesledzies-latvija!/11238/
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/jaunumi-par-piesledzies-latvija!/11238/


15. un 29. jūnijā – uz Gulbeni!

15. jūnijā visi pirkt un pārdot gribētāji tiek aicināti 
uz tradicionālo Zaļo tirdziņu, kas notiks Gulbenē, 
Jaunatnes parkā.

Kā jau ierasts, tirdziņā būs iespējams iegādāties 
garšīgas mājražotāju gatavotās lietas: kūpinātas zi-
vis, mājas vistu olas, sieru, maizīti, mājas alu u.c. 
Būs nopērkami arī sezonas dārzeņi un augļi, puķu 

stādi, košumkrūmi, kā arī skaistumlietas sirdsprie-
kam, dizaina priekšmeti un citas noderīgi priekš-
meti sadzīves un ikdienas rotāšanai.

Savukārt 29. jūnijā Gulbenē notiks vairāki velo-
pasākumi visai ģimenei. Plkst. 11 tiks dots starts 
amatieru velosacensībām “Gulbenes velo 2013”, 
būs veiklības braucieni bērniem “Gjensidige velo”, 
komandu veloorientēšanās pa pilsētu “Dzīvo “zaļi”, 
ilgi un laimīgi!”, netradicionālo velosipēdu kon-
kurss – parāde “Mans jautrais velo” un citas akti-
vitātes.

Sacensību un braucienu nolikumi apskatāmi Gulbe-
nes novada tūrisma portālā: http://www2.gulbene.
lv/tourism/index.php/lv/gulbenesekovelo2013.

Laura Lulle, pašvaldības aģentūras “Gulbenes 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 

tūrisma speciāliste

Pārgaujas novada Raiskumā gaida jaunā 
brīvdabas estrāde

25. maijā, skanot bērnu un amatierkolektīvu bal-

sīm, dimdot deju soļiem un baudot nu jau popu-
laritāti guvušu mākslinieku dziesmas, Pārgaujas 
novada Raiskuma parkā tika atklāta brīvdabas es-
trāde. Bērnu popgrupu festivālam “Pienenīte”, kas 
notika nu jau četrpadsmito gadu un pulcēja vairāk 
nekā 20 bērnu deju un dziesmu ansambļus, bija 
iespēja pirmajam pieskandināt un piepildīt ar deju 
soļiem jaunuzcelto estrādi.

21. jūnijā estrādē skanēs koru “Silvicola”, “Kalme”, 
“Pakalni”, “Beverīna”, Trikātas jauktā kora, Raisku-
ma jauktā kora un Trikātas vīru vokālā ansambļa da-
lībnieku balsis, kā arī deju kolektīvu soļi, bet 23. jū-
nijā Raiskuma estrādē atgriezīsies Līgo svinēšana.

Jolanta Vaido-Zālīte, Pārgaujas novada  
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

http://www2.gulbene.lv/tourism/index.php/lv/gulbenes-eko-velo-2013
http://www2.gulbene.lv/tourism/index.php/lv/gulbenes-eko-velo-2013


Pie Alūksnes ezera 22. jūnijā pirmoreiz 
svinēs zušu svētkus

Alūksnes ezers Latvijā pazīstams ar to, ka tajā mīt 
vienas no gardākajām un savdabīgākajām zivīm – 
zuši, tādēļ 22. jūnijā šeit svinēs pirmos Alūksnes 
ezera svētkus “Bute zuti precēt brauc”, kur goda 
vieta būs ierādīta zušiem.

Šajā pirmsjāņu dienā Alūksnes Pilssala kļūs par 
mājvietu pat vairākiem pasākumiem vienlaikus, jo 
svētku rīkotāji parūpējušies par to, lai šī diena būtu 
interesanta gan tiem, kam patīk latviskās tradīcijas, 
gan sportisku aktivitāšu cienītājiem.

Jau pulksten 10 ar atklāšanas ceremoniju Pilssalā 
sāksies II starptautiskās pludmales volejbola sa-
censības “Katrīnas kauss 2013”, kurām ir iespai-
dīgs balvu fonds – 1500 eiro! Pieteikties tām spor-
tisti vēl var pagūt līdz 20. jūnijam.

Līdz ar sportiskām norisēm Pilssalā notiks Lielās 
Līgo lustes, tādēļ no pulksten 11 ikviens aicināts uz 
novada mājražotāju produkcijas un amatniecības 
izstrādājumu andeli. Jau no pulksten 12 teritorijā 
pie pašvaldības aģentūras “ALJA” ēkas sāksies zušu 
svētki, un tajos netrūks dažādu konkursu un atrak-
ciju gan bērniem, gan pieaugušajiem. Te ikviens 
varēs pārbaudīt savu veiksmi makšķerēšanā turpat 
no krasta ar svētku rīkotāju sagādātajiem makšķe-
rēšanas rīkiem. Kā jau zušu svētkos – būs iespējams 
cīnīties par ātrākā zušu ēdāja titulu, bet Jāņiem pie-
derīgi – tiks noskaidrots spēcīgākais līgotājs un ātrā-
kais alus dzērājs. Tāpat noteiks spēcīgākos līgotājus 
interesantās virves vilkšanas sacensībās pašā ezera 
krastā ūdenī. Meitas šajā Jāņu ielīgošanas dienā ai-
cinātas nākt ar zāļu vainadziņiem, lai piedalītos kon-
kursā par skaistāko vainagu. Konkursā tiks noteikts, 
kurš svētku apmeklētājs ir trāpīgākais zivs metējs.

Romantiskajā Pilssalā svētku apmeklētājiem visas 
dienas garumā būs iespēja vizināties ar laivām, 
ezerā regulāros izbraucienos dosies lustīgais plosts, 
uz kura varēs dziedāt līgodziesmas un cienāties ar 
alu un sieru. Būs arī neierastāka lieta – karstais ku-

buls, kurā varēs iekāpt relaksēties un vērot apkārt 
notiekošo. Alūksnes vindsērfinga entuziasti svētku 
apmeklētājiem izrādīs un arī piedāvās iespēju ap-
gūt šā vēju un ūdeni apvienojošā sporta veida pa-
matiemaņas. “Ēdamkrastā” varēs iegādāties zušus 
un citas zivis.

Ļoti saistoša gan lielajiem, gan mazajiem svētku ap-
meklētājiem būs “Gudrā” telts, kur tiks izrādīta fil-
ma “Zuši Latvijā” un varēs tikties ar vides pētnieku, 
žurnālistu un zivju sabiedrisko attiecību speciālistu 
Māri Olti. Jāpiebilst, ka šī filma, kas stāsta par zušu 
dzīvi, uzņemta tieši Alūksnes ezerā.

Pilssalas stadionā būs apskatāms “LMT” gaisa ba-
lons, kas debesīs virs Alūksnes pacels pludmales 
volejbola sacensību “Katrīnas kauss” informatīvo 
karogu.

Svētkos piedalīsies arī dziedātāji un dejotāji, kas ie-
līgos un iedejos Līgo svētkus, – tie būs gan novada 
amatierkolektīvi no Alūksnes, Alsviķiem un Jaunan-
nas, gan arī dziedošā Uškānu ģimene no Rēzeknes.

Vakarā Pilssalas estrādē pirmsjāņu noskaņas uzburs 
muzikāls uzvedums “Lai sanākam kopā mēs līgot”, 
kas tapis pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas “Skroderdie-
nas Silmačos”. Savukārt romantiskajā Pilssalas estrā-
dē zaļumballē varēs līksmot kopā ar grupu “Roja”.

Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības  
sabiedrisko attiecību speciāliste



Liepājas ielas jūnija pēdējās dienās 
piepildīs antīkie automobiļi

29. un 30. jūnijā Liepājā un tās apkārtnē notiks Lat-
vijas Antīko automobiļu kluba organizēts klasisko 
spēkratu rallijs “Youngtimer Rally Liepāja 2013”.

Ikviens rallija apmeklētājs pilsētas centrā varēs ap-
skatīt un nofotografēties ar senajiem spēkratiem.

Rallijs paredzēts kā divu dienu pasākums ar izstā-
di, pilsētas parādes braucienu, kā arī regularitātes 
braucieniem un fotoorientēšanos, aptverot Liepā-
jas pilsētas un Liepājas apkārtnes ceļus – Bārtu, 
Rucavu, Nīcu un Grobiņu. Plānots, ka pasākumā 
piedalīsies ap 30 ekipāžu no Latvijas un Igaunijas.

Zane Ģirne, Liepājas domes Sabiedrisko attiecību 
un mārketinga daļas vadītāja

28. jūnijā Līgo parkā Ulbrokā – diksilendu 
festivāla koncerts

28. jūnijā plkst. 19 visi tiek aicināti uz Stopiņu no-
vada Līgo parku Ulbrokā, kur notiks diksilendu fes-
tivāla estrādes koncerts.

Koncertā piedalīsies “Sonny Groove Dixie” (Latvi-
ja), Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku diksilends, 
“Green Bridge Band” (Lietuva) un “Jesses New Orle-
ans Band” (Zviedrija). Koncertu vadīs Roberts Ošiņš.

Inese Skrastiņa, Stopiņu novada  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīga 13. jūlijā aicina ciemos puķu 
draugus no visas Latvijas!

Jums noteikti ir jāapciemo Kuldīga – pilsēta ar seno 
ķieģeļu tiltu pār Ventu un platāko ūdenskritumu 
Eiropā – Ventas rumbu. Jums savām acīm jāredz 
atjaunotais Pilsētas dārzs ar ziedu upi 
un Liepājas iela ar hercogam Jēkabam 
veltīto skulptūru “Teleport”. Savus 
vārtus jums atvērs romantisko vecpil-
sētas un Pārventas dārzu saimnieki. 
Un vēl kopā dosimies uz lepnajām lau-
ku sētām Ēdoles un Padures pagastā, 
apskatīsim košos un romantiskos dār-
zus un stādu kolekcijas Pelču ciematā.

36. Latvijas puķu draugu saiets 13. jū-
lijā Kuldīgā sāksies jau pulksten 9 ar 
svinīgu atklāšanu Pilsētas estrādē. Pa 

dienu paredzēta ceļošana pa Kuldīgas pilsētas un 
pagastu skaistākajiem dārziem un sētām, bet pa-
sākuma noslēgums notiks Pilsētas estrādē. Visas 
dienas garumā tur darbosies puķkopju iecienītais 
stādu un amatnieku darinājumu tirdziņš.

Pieteikšanās puķu draugu saietam – līdz 1. jūlijam.

Plašāku informāciju meklējiet: www.kuldiga.lv.

Pasākumu rīko Kuldīgas novada dome un žurnāls 
“Dārzs un Drava”.

Ilze Dambīte-Damberga,  
Kuldīgas novada izpilddirektore

http://www.kuldiga.lv


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

Jauno literatūras talantu konkurss “Bērnu 
literatūras maģija 2013”

Izsludināts ikgadējais jauno literatūras talantu 
konkurss “Bērnu literatūras maģija 2013”, kurā 
aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvi-
jas – sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnāzi-
ju un arodskolu audzēkņi.

Konkurss norisināsies divos literatūras žanros: pro-
zā un dzejā. Balvas tiks piešķirtas trīs nominācijās 
katrā žanrā – “Čengura ķepa, “Zebiekstes smaids” 
un “SantUka sirds”.

Konkursa darbi līdz 20. septembrim jānosūta pa 
pastu uz adresi: Dikļu pagasta bibliotēka, “Cielavi-
ņa”, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV 4223.

Pretendentu iesniegtie darbi tiks izvērtēti līdz 
25. septembrim, bet 11. oktobrī Dikļos notiks Lat-
vijas jauno literatūras talantu konkursa noslēguma 
pasākums, kurā norisināsies gan konkursa laureā-
tu un dalībnieku apbalvošana, gan arī radošas ak-
tivitātes skolēniem un izglītojošas lekcijas skolotā-
jiem.

Konkursu organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs un Kocēnu novada dome.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kocēnu nova-
da domes interneta mājaslapā: www.kocenuno-
vads.lv.

Eva Eglīte, Kocēnu novada domes  
sabiedrisko attiecību speciāliste

http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://www.kocenunovads.lv/
http://www.kocenunovads.lv/

