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Konkursa „Eiropas 
Gada pašvaldība 2013” 
pirmajā kārtā 
pieteikušās 
30 pašvaldības 

1. jūlijā noslēdzās pašvaldību 
pieteikšanās konkursam „Ei-
ropas Gada pašvaldība 2013”. 

Kā ziņo Latvijas plānošanas reģioni, ar kuriem sadar-
bībā tiek rīkota konkursa pirmā kārta, kopā ir pietei-
kušās 30 pašvaldības; salīdzinot ar pagājušo gadu, 
aktivitāte ir augusi. Zemgales plānošanas reģionā uz 
pirmo kārtu pieteicies Ozolnieku novads, Jēkabpils 
novads, Jēkabpils pilsēta, Iecavas novads, Rundāles 
novads, Dobeles novads, Jelgavas novads un Jelga-
vas pilsēta un Auces novads. Kurzemes plānošanas 
reģionā ir pieteicies Rucavas novads, Liepājas pilsē-
ta un Talsu novads. Vidzemes plānošanas reģionā 
pieteikumus iesnieguši Amatas novads, Valmieras 
pilsēta, Alūksnes novads un Mazsalacas novads. Rī-
gas plānošanas reģionā pirmajā kārtā sacentīsies 
Limbažu novads, Jaunpils novads, Ogres novads, 
Siguldas novads, Ķekavas novads, Stopiņu novads, 
Kandavas novads, Jūrmalas pilsēta un Ikšķiles no-
vads. Savukārt Latgales plānošanas reģionā pietei-
kumi saņemti no Preiļu novada, Dagdas novada, Ru-
gāju novada, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3252.

Otrdien, 2. jūlijā, valdība atbalstīja vairākus 
likumprojektus, kas paredz paātrināt 
sabiedrības vajadzībām nekustamo 
īpašumu atsavināšanas procesu.

Likumprojekts „Grozījumi Sabiedrības vajadzī-
bām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas likumā” paredz noteikt, ka divu mēnešu lai-
kā kopš likuma par konkrētā nekustamā īpašuma 
atsavināšanu spēkā stāšanās dienas īpašniekam 
būs jānoslēdz līgums par institūcijas noteiktās at-
līdzības pieņemšanu un atlīdzības kompensācijas 
veidu.

Savukārt likumprojekts „Grozījumi Satversmes tie-
sas likumā” paredz noteikt divu mēnešu termiņu 
līdzšinējo sešu vietā par konkrētā nekustamā īpa-
šuma piespiedu atsavināšanas likumu konstitucio-
nālās sūdzības iesniegšanai. 

Šobrīd spēkā esošās normas, kas regulē nekustamā 
īpašuma atsavināšanas kārtību sabiedrības vajadzī-
bām, faktiski rada situāciju, kad būvniecību uzsākt 
uz piespiedu kārtā atsavinātā nekustamā īpašuma 
var ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem. 

Šī termiņa samazināšana nepieciešama sabiedrī-
bas vajadzībām, lai nodrošinātu efektīvu un ātru 
atsavināšanas procesa kārtību un tautsaimniecības 
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attīstību. Sešu mēnešu termiņš ir saīsināms, lai 
būtu iespējams efektīvi realizēt sabiedrības vaja-
dzībām nepieciešamo objektu, inženierbūvju un 
inženierkomunikāciju būvniecību, kā arī transporta 
infrastruktūras attīstību, kuras ietvaros tiek atsavi-

nāti nekustamie īpašumi. 

Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas  

sabiedrisko attiecību speciālists

9. jūlijā plkst. 10.00 notiks Latvijas 
Pašvaldību savienības valdes sēde. 

Darba kārtība:
1. par LPS 24. kongresa dokumentu projektiem;
2. par apbalvošanu ar LPS Atzinības rakstu;
3. par Pašvaldību konsultāciju centra direktoru;
4. dažādi organizatoriski jautājumi saistībā ar 

LPS 24. kongresu 9. augustā
un valdes sēdi 8. augustā. 

Pašvaldību pārstāvjus aicina uz sadarbību 
uzņēmējdarbības veicināšanai – diskusija 
„Zinātne–uzņēmējdarbības veicināšana–
pašvaldības”

9. jūlijā notiks pirmā diskusija Latvijas Zinātņu 
akadēmijas un Latvijas Pašvaldību savienības 
sadarbības ietvaros. Uz sarunu tiek aicināti zi-
nātnieki un pašvaldību vadītāji, lai kopīgi meklētu 
atbildes uz valstiski svarīgiem jautājumiem. Kas 
nepieciešams, lai atjaunotu 90. gados pazaudēto 
saiti starp Latvijas zinātni un ražošanu? Kas ne-
pieciešams, lai talantīgi un prasmīgi inženieri un 
zinātnieki atgrieztos savās pašvaldībās un radītu 
pasaulē konkurētspējīgus produktus? Kā kopīgi 
ietekmēt valsts un ES politiku? Kā pašvaldības var 
sadarboties ar zinātniekiem šo un citu svarīgu jau-
tājumu risināšanā? 

Diskusija „Zinātne–uzņēmējdarbības veicināša-
na–pašvaldības” notiks 9. jūlijā plkst. 15.00 Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē Akadēmijas 
laukumā 1 Rīgā. Pieteikties var, zvanot pa tālruni: 
67508527.

Darba kārtību un ielūgumu skatiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3234.

2. augustā Rīgas pilsētas domes telpās 
notiks novadu pašvaldību priekšsēdētāju 
sapulce, sākums plkst. 10.00. 

Darba kārtībā:
1. Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētāja 

E. Bartkeviča ziņojums.
2. Latvijas novadu apvienības priekšsēdētāja 

vēlēšanas.
3. Novadu pašvaldību pārstāvju izvirzīšana Lat-

vijas Pašvaldību savienības Valdei. 

9. augustā Auces novada Kultūras 
centrā (Aucē, Ausmas ielā 3) notiks LPS 
24. kongress un biedru sapulce.

Kongresa sākums plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 
9.00. Kongresa delegāti un dalībnieki (pašvaldību 
pārstāvji) reģistrējas LPS mājas lapā, sadaļā LPS-
Kongress vai atverot šo saiti http://www.lps.lv/LPS/
Kongress/ vai arī šo saiti: http://ej.uz/24kongresu. 

Mediju pārstāvji aicināti pieteikt savu dalību pa e-
pastu: ilze.mutjanko@lps.lv. Kongresa darba kārtī-
bā 1. pielikumā.

Latvijas pašvaldību darbinieku sporta 
diena jūrmalā – 24. augustā

Līdz 1. augustam pašvaldības var pieteikt dalību 
Latvijas pašvaldību darbinieku veselības, sporta 
un zināšanu dienā Jūrmalā „Uz viļņa!”, kas notiks 
2013. gada 24. augustā Jūrmalas pilsētā – gan Ma-
joru pludmalē, gan Latvijas pludmales volejbola 
stadionā. Sporta dienas nolikums pieejams LPS mā-
jaslapā internetā: www.lps.lv, sadaļā Aktualitātes.
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Atkritumu kalni turpinās sarukt visā Eiropā 

3.-4. jūlijā Briselē (Beļģijā) Eiropas Savienības Re-
ģionu komitejas (RK) 102. plenārsēdē apstiprināja 
virkni Latvijas delegācijas RK iesniegto grozījumu 
saistībā ar plānoto Eiropas Savienības galveno mēr-
ķu pārskatīšanu atkritumu jomā.

Atzinuma sagatavotājs Beļģijas franču kopienas par-
lamenta deputāts mišels Lebrēns (Michel Lebrun) 
savā uzrunā norādīja, ka Eiropas Savienības dalīb-
valstīs pašvaldības finansē atkritumu uzglabāšanu 
un pārstrādāšanu un tāpēc ikdienā saskaras ar izai-
cinājumiem, kas saistīti ar atkritumu savākšanu un 
pārvaldību. „Jebkādu jaunu pasākumu ieviešana 
atstās ietekmi uz pašvaldību budžetu un adminis-
tratīvajām iespējām. Tāpēc mēs prasām Eiropas 
Komisijai īpašu uzmanību pievērst nosacījumiem, 
ar kādiem šie pasākumi tiks īstenoti valsts un paš-
valdību līmenī, jo īpaši tajās valstīs, kas patlaban at-
kritumu apsaimniekošanā sasniegušas mazāk,” no-
rādīja Lebrēns. Būtiski, ka plenārsēdes apstiprināto 
atzinumu ņems vērā, Eiropas Komisijai 2014. gadā 
pārskatot trīs nozīmīgas direktīvas atkritumu ap-
saimniekošanas jomā, proti, Pamatdirektīvu par at-
kritumiem, direktīvu par atkritumu poligoniem un 
direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

Lebrēns atzinīgi novērtēja un aicināja visus dele-
gātus atbalstīt Latvijas delegācijas iesniegtos pa-
pildinājumus, kuros ierosināts par vienu no atkri-
tumu apsaimniekošanas jomas mērķiem izvirzīt 
materiālu atgriešanu ekonomiskajā apritē, pirms 
tie kļuvuši par atkritumiem, lai tādējādi samazinā-
tu izmaksas un kaitējumu dabai. Tāpat vairāk nekā 
100 RK delegātu atbalstu guva Latvijas delegācijas 
iesniegtie grozījumi, kas atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā paredz valstu un pašvaldību sadarbī-
bas veicināšanu vietējā un starptautiskā mērogā, 
jo vienā pašvaldībā ne vienmēr iespējams attīstīt 
ekonomiski efektīvu atkritumu apsaimniekošanas 
modeli.

Latvijas delegācijas RK vadītāja vietnieks Ogres no-
vada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, vēr-
tējot šī jautājuma aktualitāti, norādīja, ka tā risinā-
šana Latvijā kļūs arvien neatliekamāka: „Ekonomis-
kā krīze saražoto atkritumu apjomu samazinājusi, 
taču nu tas drīz atkal, visticamāk, pieaugs, līdz ar 
to arī palielināsies atkritumu šķirošanas jautāju-

ma aktualitāte.” Viņš uzsvēra, ka pilnībā piekrīt RK 
atzinumā paustajam viedoklim, ka atkritumu poli-
gonos jānonāk ļoti mazam atkritumu daudzumam, 
bet lielākā daļa atkritumu jānodod pārstrādei. 

Latvijas delegācijas RK vadītāja vietnieks Edvīns 
Bartkevičs (priekšplānā), piedaloties RK 102. plenārsēdē

Kopā ar Bartkeviču grozījumus atzinumam par Ei-
ropas Savienības galveno mērķu pārskatīšanu at-
kritumu jomā iesniedza arī Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, Mālpils novada do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas 
novada domes deputāts jānis neimanis, Saldus 
novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa un Jē-
kabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Sal-
cevičs.

Sākusies Lietuvas prezidentūra ES Padomē

1. jūlijā sākusies Lietuvas prezidentūra Eiropas Sa-
vienības Padomē, mūsu kaimiņvalstij kļūstot par 
pirmo no trim Baltijas valstīm, kas pārņems pre-
zidentūru kopš pievienošanās Eiropas Savienībai. 
Lietuva sešu mēnešu prezidentūras periodam izvir-
zījusi prioritātes: veicināt uzticamību Eiropai, veici-
nāt tās izaugsmi un atvērtību.

Lietuvas Eiropas lietu ministra vietnieks Vītauts 
Leškevičus (Vytautas Leškevičius) 4. jūlijā Briselē, 
uzrunājot Eiropas Savienības Reģionu komitejas 
102. plenārsēdes dalībniekus, uzsvēra, ka finanšu 
jomā Lietuvas prezidentūra īpašu uzmanību pievēr-
sīs tādiem jautājumiem kā finanšu stabilitāte, ban-
ku savienības sistēmas izveide, kā arī ekonomiskās 
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un monetārās savienības dziļāka integrācija. Par 
vienlīdz svarīgu mērķi noteikta arī nodarbinātības, 
konkurētspējas un efektivitātes veicināšana. Plā-

nots īpašu uzmanību pievērst jauniešu nodarbinā-
tības jautājumam, enerģijas iekšējā tirgus izveidei 
līdz 2014. gadam, kā arī infrastruktūras, transpor-
ta un enerģijas savienojumu izbūvei. 

Leškevičus tāpat akcentēja Lietuvas prezidentūras 
vēlmi aktīvi darboties Austrumu partnerības jomā, 
kas izskanējusi arī kā viena no iespējamajām Latvi-
jas prezidentūras ārpolitikas prioritātēm. Plānots, 
ka Lietuvas prezidentūra šā gada novembrī rīkos 
Austrumu partnerības samitu, lai ciešāk integrētu 
Eiropas Savienību un tās Austrumu partnerus. 

© Reģionu komiteja

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 likumā „Par īpaši aiz-
sargājamām dabas teritorijām””, 2. pielikums.

Par likumprojektu „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likums”, 3. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksā”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par rezer-
ves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nodošanu 
Jēkabpils novada pašvaldības valdījumā”, 5. pieli-
kums.

Par Elektronisko sakaru likuma grozījumiem, 6. pie-
likums.

LPS nESASKAņO

Lietuvas Eiropas lietu ministra vietnieks Vītauts Leškevi-
čus (no labās), tiekoties ar Reģionu komitejas preziden-
tu Ramonu Luisu Valkarselu Siso

LPS SASKAņOŠAnAI PIEPRASītIE dOKumEntu PROjEKtI

VSS-1197 - Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
kompensējami zaudējumi no personu īpašuma 
pārņemšanas valsts un pašvaldību institūciju turē-
jumā” 

VSS-1245 - Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos 
Nr. 487 “Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzī-
vojamo māju privatizācijas objektiem”” 

VSS-1247 - Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos 
Nr. 312 “Kārtība un apmēri, kādos veicami maksā-

jumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neap-
dzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvoja-
mās mājas privatizācijai”” 

VSS-1264 - Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos 
Nr.20 “Dzīvojamās mājas privatizācijai nepiecieša-
mo dokumentu sagatavošanas noteikumi”” 

VSS-1238 - Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos 
Nr.130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegša-
nas kārtība”” 
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VSS-1192 - Likumprojekts “Grozījumi Attīstības plā-
nošanas sistēmas likumā” 

VSS-1195 - Likumprojekts “Grozījumi Valsts pārval-
des iekārtas likumā” 

VSS-1223 - Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
autoceļiem”” 

VSS-1209 - Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu un ap-
grūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikatoru” 

VSS-1225 - Pamatnostādņu projekts “Vides politi-
kas pamatnostādnes 2013.–2020.gadam” 

VSS-1232 - Rīkojuma projekts “Par Pļaviņu novada 
administratīvajā teritorijā esošā Odzes ezera, Ai-
viekstes, Daugavas un zemes zem tiem nodošanu 
Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā” 

VSS-1234 - Rīkojuma projekts “Par Sējas novada 
administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un 
zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības 
valdījumā” 

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zināt-
ņu fakultāte laipni aicina līdz 12. jūlijam pieteikties 
maģistra studijām telpiskās attīstības plānošanā 

(skat. http://www.geo.lu.lv/zinas/t/21695/).

Šogad īpaši tiek aicināti pašvaldībās teritorijas 
attīstības plānošanā vai ar plānošanu saistītās jo-
mās strādājošie, jo, kā pierāda līdzšinējā pieredze, 
studijas ir nopietns ieguldījums tālākā profesionā-
lajā izaugsmē. Vairāk lasiet 7. pielikumā.

Vasarīgās un saulainās noskaņās pie saviem lasītājiem 
dodas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
(KnAB) informatīvais izdevums valsts amatpersonām. 
Priecāsimies, ja starp ikdienas darbiem un vasaras atva-
ļinājumiem atlicināsiet nedaudz brīva laika arī lasīšanai, 
lai iepazītos ar aktuālo informāciju pretkorupcijas jomā.

Šajā numurā lasiet par jaunajiem amatu savienošanas 
ierobežojumiem pašvaldību domju deputātiem, par jau-
no kārtību rīcībai ar saņemtajām dāvanām, Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas programmas izstrādi nāka-
majiem septiņiem gadiem, par valsts un pašvaldību dar-
binieku tālākizglītotāju pretkorupcijas jomā apmācību 
un informāciju par valsts amatpersonu izdarīto pārkā-
pumu interešu konflikta novēršanas jomā publiskošanu.

Izdevums lasāms KNAB mājaslapā:

http://knab.gov.lv/uploads/free/knagis/knab_e_izde-
vums_1_2013.pdf

PROjEKtI, SEmInāRI, fInAnSējumS, dAŽādI

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina 
Latvijas audžuģimenes uz ikgadējo audžuģimeņu 
salidojumiem-semināriem. Atšķirībā no iepriekšē-
jiem gadiem, kad Latvijas audžuģimenes tikās vienā 
kopīgā salidojumā, 2013. gads ir īpašs - šogad plā-

noti četri reģionālie audžuģimeņu salidojumi Vid-
zemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales reģionā.

Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet šeit: http://www.
lm.gov.lv/news/id/4732.

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40290776
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http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40290684
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Informē reģionālie Eiropas Savienības struktūr-
fondu informācijas centri – www.esfinanses.lv

Plānots atkārtots konkurss radošo industriju attīs-
tībai

Noslēdzies konkurss Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) finansētajā mērķprogrammā „Radošo in-

dustriju pilotprojektu konkurss”. Mērķprogrammā 
uzņēmējiem un citām juridiskām personām rudenī 
paredzēts atkārtoti izsludināt projektu konkursu.

nVA aicina darba devējus veidot darbavie-
tas cilvēkiem ar invaliditāti Latgales reģionā
Darba devēji komersanti (izņemot ārstniecības 

iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuz-
devums ir izglītības programmu īstenošana), paš-
nodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi 
(izņemot politiskās partijas) ir aicināti pieteikties 
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs Daugavpi-
lī, Rēzeknē, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Preiļos dar-
bavietu izveidei bezdarbniekiem ar invaliditāti. Šo 
darbavietu izveidi finansē valsts no nodarbinātības 
speciālā budžeta.

Rīgas enerģētikas aģentūra laiž klajā 
Rīgā ieviesto labākās prakses projektu 
e-katalogu

Rīgā ieviesto labākās prakses projektu e-katalogu 
izstrādājusi Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” 
kopā ar sadarbības partneriem starptautiskā pro-
jektā STEP Up (ES 7. ietvarprogramma), lai apko-
potu un izplatītu informāciju par labākās prakses 
piemēriem, kur veiksmīgi integrētas jaunās infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas inovatīvos 
enerģētikas un transporta pasākumos. Kataloga 
pasākumu ieviešana ļauj tuvināt pilsētu vai reģionu 
„viedās” pilsētas vai reģiona statusam un panākt 
augstāku energoefektivitātes līmeni un samazināt 
CO₂ izplūdi. Pilsētu un reģionu partnerība ceļā uz 

„viedo” pilsētu un reģionu statusu ir jauna (2012. g. 
jūlija) ES iniciatīva globālo klimata pārmaiņu mazi-
nāšanai. Katalogā sākotnēji ir ietverti 7 projekti, tas 
tiks nepārtraukti papildināts. Ar katalogu var ie-
pazīties interneta vietnē: http://www.rea.riga.lv/
energoefektivitate/katalogs.

Informācija katalogā dota īsu prezentāciju veidā, 
aprakstot projekta saturu un mērķi, ieviešanas da-
lībniekus, finanšu avotus un apjomu, sasniegtos 
rezultātus, kā arī problēmas, ieviešot pasākumu. 
Nobeigumā uzrādīti kontakti, ko var izmantot, lai 
iepazītos ar detalizētiem objekta datiem un objek-
tu praksē. 

E-kataloga pasākumi tiek ieteikti plašai ieviešanai 
Latvijas pilsētās un reģionos!

http://www.esfinanses.lv
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15601
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15601
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15603
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15603
http://www.rea.riga.lv/energoefektivitate/katalogs
http://www.rea.riga.lv/energoefektivitate/katalogs


Pašvaldību sporta veterānu 50. jubilejas 
spēles jēkabpilī 

13. un 14. jūlijā jēkabpilī notiks Latvijas Sporta ve-
terānu senioru savienības (LSVS) 50. sporta spēļu 
finālposms. Veterānu sacensības dažādās Latvijas 
vietās un dažādos (pavisam 22) sporta veidos risi-
nās jau kopš gada sākuma. Finālposmā noskaidro-
sies uzvarētāji kopvērtējumā dažādās pašvaldību 
grupās.

Jēkabpils stadionā veterāni sacentīsies vieglatlēti-
kā, bet sporta spēļu laukumos meistarībā un cīņas 

degsmē mērosies volejbola, futbola, basketbola un 
handbola spēles lietpratēji. 

Jubilejas sporta spēļu ietvaros 13. jūlijā plkst. 19.00 
Kokneses Likteņdārzā tiks atklāts piemiņas akmens 
dažādu laiku represijās cietušajiem Latvijas sportis-
tiem. 

Sīkāka informācija par sacensībām atrodama inter-
netā:

http://www.lsvs.lv 

http://www.jekabpilssc.lv 

dabas koncertzāle šogad izskanēs divos 
pasākumos!

Pēc ilgāka laika zinātnes, mūzikas un mākslas 
projekts dabas koncertzāle atkal atgriezīsies Zie-
meļvidzemē, kur meklējami tā pirmsākumi. Šogad 
biedrība „Dabas koncertzāle” un Dabas aizsardzī-
bas pārvalde piedāvā divus pasākumus – pirmais 
no tiem notiks 27. jūlijā netālu no mūsu valsts 
himnas radītāja Baumaņu Kārļa dzimtās puses – 

Viļķenes pagastā, arheoloģijas piemineklī ungu-
riņkalnā. Savukārt otrs pasākums notiks 3. augus-
tā Ikšķiles novada Ogres Zilajos kalnos. 

Vairāk par Dabas koncertzāli var uzzināt Dabas kon-
certzāles interneta vietnē http://www.dabaskon-
certs.lv/ un Dabas aizsardzības pārvaldes interneta 
vietnes sadaļā „Aktualitātes”. http://www.daba.
gov.lv/public/lat/aktualitates/dabas_koncertza-
le_2013/ un „Vides izglītība” http://www.daba.gov.
lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/.

Ozolnieku novada pašvaldība 27. jūlijā 
organizē trešos Ozolnieku novada svētkus 
„Ar saknēm novadā…”, kas šogad apvienoti 
ar īpašām svinībām par godu novada 
desmitgadei.

Svētku programma veidota tā, lai iedzīvotāji, drau-
gi un viesi kopīgi varētu atskatīties uz paveiktajiem 
darbiem un piedzīvotajām emocijām, kas līdz šim 
vienojušas Ozolnieku novada ļaudis. Organizatori 
ir pārliecināti, ka ikviens svētku apmeklētājs varēs 
izvēlēties savām interesēm atbilstošas aktivitā-
tes, līdzdarbojoties pasākuma norisēs un atklājot 
Ozolnieku novadu no jauna. Īpaši padomāts par 
mazākajiem svētku apmeklētājiem, kuri varēs iz-
pausties radošajās darbnīcās un veiklības atrakci-
jās, kā arī vērot aizraujošu Rīgas cirka mākslinieku 
uzstāšanos. 

Možākie dalībnieki, kuri sestdienas rītā būs spējuši 
laicīgi pamosties, tiek aicināti satikties pie Ozolnie-
ku tautasnama (Rīgas ielā 23 Ozolniekos) jau plkst. 
10.00, lai dotos kopīgā pastaigā un uzzinātu dau-
dzus interesantus, iespējams, jau dzirdētus, bet 

http://www.lsvs.lv
http://www.jekabpilssc.lv
http://www.dabaskoncerts.lv/
http://www.dabaskoncerts.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/dabas_koncertzale_2013/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/dabas_koncertzale_2013/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/dabas_koncertzale_2013/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/


varbūt pilnīgi jaunus faktus par „Ozolniekiem toreiz 
un tagad”.

Oficiālā pasākuma programma sāksies plkst. 12.00.

no 12. līdz 14. jūlijam Gul-
benes novadā notiks starp-
tautiskais VW Beetle jeb 
vabolīšu salidojums „Gulbe-
nes vabolītes 2013”.

Mazās, krāsainās vabolītes un hipiju busiņi salidos 
no visas Latvijas, kā arī no Igaunijas un Lietuvas, lai 
kopīgi trīs dienu laikā iepazītu Gulbenes novadu, iz-
baudītu atpūtas kompleksa „Ziedugravas” piedāvā-
jumu un satiktu ikvienu vabolīšmīli un interesentu 
parādē prezentācijā pie Vecgulbenes muižas.

13. jūlijā 17.00 Stopiņu novadā, Līgo parka 
estrādē, skanēs visas Latvijas kokļu ansam-
bļu koncerts „Kokles stīgo rakstu zīmes”.
Koncertā piedalīsies koklētāju ansambļi no visas 
Latvijas: Augusta Dombrovska mūzikas skolas kok-
lētāju ansamblis (vadītāja Gita Andersone), koklē-
tāju ansambļi „Balti” (ansamblis ieguvis galveno 
balvu koklētāju ansambļu konkursā Dziesmu un 
deju svētkos, vadītāja Valda Bagāta), „Cantata” (va-
dītāja Anda Eglīte), „Dzītariņi” (vadītāja Valda Ba-
gāta), „Ilga” (vadītāja Inese Krauce), „Karameles” 

(vadītāja Teiksma Jansone), „Kokļu klubs” (vadītāja 
Iveta Tauriņa), „Pūt, vējiņi” (vadītāja Gita Anderso-
ne), „Tīne” (vadītāja Vita Pinne), „Vīzija” (vadītāja 
Inese Krauce), „Zelta stīdziņas” (vadītāja Biruta De-
ruma) un „Zeltskariņi” (vadītājas Andra Rebiņa un 
Inta Saulīte).

Aicinām visus mūzikas cienītājus piedzīvot vienrei-
zēju mūzikas notikumu, kurā vienkopus būs iespē-
jams dzirdēt daudzus Latvijas koklētāju ansambļus. 
Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris 
Juris Hiršs. Ieeja uz koncertu brīva.

Piemineklis maestro jāņa dūmiņa piemiņai

30. jūnijā Baldones kapos tika atklāts dižgara Maes-
tro jāņa dūmiņa piemiņai veltītais piemineklis. Lai 
īstenotu šo ideju, tika ieguldīts liels darbs un mīles-
tība. Lai realizētu ideju par pieminekli, Kārlis Treima-
nis nodibināja biedrību „Maestro Jāņa Dūmiņa pie-
miņas atbalstīšanai”. Tika savākti līdzekļi pieminekļa 
tapšanai. Īpašo uzdevumu – izveidot pieminekli – uz-
ticēja tēlniekam Tālivaldim Muzikantam. Pieminekļa 
atklāšanas brīdī klāt bija Jāņa Dūmiņa ģimene, biju-
šie audzēkņi, koristi, draugi un baldonieši. Pasākums 
bija aizkustinošs un koru dziesmām bagāts, kā arī tas 
bija labs sākums Dziesmu svētku nedēļai.

Alma Šlosberga



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

uz Līvānu pilsētas svētkiem 
ar modinātāju

Līvānos 20. jūlijā modinātājpulk-
steņi zvanīs nevis no rīta, bet plkst. 16.25, kad ar 
novadnieku Ata un Jāņa Auzānu un līvānietes Baku 
universitātes studentes Leilas Alijevas skanīgajām 

balsīm tiks ieskandināti pilsētas svētki. 

Līvānu pilsētas svētkos nauda maciņā nebūs jāskai-
ta, jo visi svētku pasākumi, pateicoties domes sa-
darbībai ar uzņēmējiem, būs bez maksas. Svētku 
devīze šogad - „Stikla raksti, deju raksti, vidū zelta 
atslēdziņa”.

Vairāk lasiet www.livani.lv.

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

