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Aizvadītajā nedēļā LPS notika rosīga gatavošanās 
pašvaldību vēlēšanu izskaņas galvenajiem notiku-
miem organizācijas dzīvē. Nākamo desmit dienu 
laikā notiks visu atjauninātā sastāvā izveidoto 
LPS komiteju pirmās sēdes, kurās ievēlēs komi-
teju priekšsēdētājus, kā arī apspriedīs pašus ak-
tuālākos šābrīža problēmjautājumus. Tikpat cītīgi 
norisinājās gatavošanās Latvijas novadu pašvaldī-
bu vadītāju sapulcei, kas 2. augustā notiks Rīgas 
domes telpās, un 2013. gada nozīmīgākajam no-
tikumam LPS dzīvē – LPS 24. kongresam. Žurnā-
la “Logs” redakcijā finišam tuvojas tradicionālā 
izdevuma “Pašvaldības deputāta rokasgrāmata” 
2013. gada versijas sagatavošana.

Latvijas pašvaldību sporta veterānu 
sacensībām – pusgadsimts
13. un 14. jūlijā Jēkabpilī norisinājās Latvijas paš-
valdību sporta veterānu 50. jubilejas sporta spēļu 
finālposms. 

Sacensības sākās februārī un noslēdzās pagājušās 
nedēļas nogalē.

Pirms spraigajām cīņām dalībnieki un viesi pulcējās 
Kokneses Likteņdārzā, lai svinīgi atklātu tēlnieka Ojā-
ra Feldberga no laukakmeņiem veidoto kompozīciju 

un piemiņas plāksni to Latvijas sportistu un sporta 
darbinieku piemiņai, kuri gājuši bojā vai represēti 
20. gadsimta laikmetu griežos. Atklāšanas pasākumā 
piedalījās Saeimas Sporta apakš komisijas priekšsē-
dētājs olimpiskais čempions Ivans Klementjevs, LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Sporta veterānu 50. sacensību atklāšanas parādi 
Jēkabpilī vadīja LSVS goda biedrs un viens no spor-
ta veterānu kustības aizsācējiem Alfrēds Leja. Ap-
sveikuma vārdus lielajai sporta saimei neklātienē 
veltīja Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un 
veselības ministre Ingrīda Circene. Sporta svētku 
dalībniekus uzrunāja Eiropas Vieglatlētikas veterā-
nu asociācijas pārstāvji Emanuela Badžolīni un So-
rins Veljanu, Latvijas Pašvaldību savienības priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis, LSVS prezidents Daumants 
Znatnajs, bet patīkamas atmiņas par labo pārmai-
ņu pilsētu vēlēja Jēkabpils saimnieks Leonīds Sal-
cevičs.

Latvijas karogu pacēla pagājušā gada uzvarētāju 
komandu pārstāvji kopā ar pasaulē izcilāko 20. gad-
simta šķēpmetēju – olimpisko čempionu Jāni Lūsi. 
Lāpu par godu sporta spēļu jubilejai aizdedza Jē-
kabpils pilsētas lepnums – izcilais skolotājs, trene-
ris un vairākkārtējs čempions sporta arēnā Francis 
Sjomkāns.

Šogad veterāni sacentās 22 sporta veidos (viegl
atlētika telpās, vieglatlētika, pavasara kross, distanču 
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slēpošana, orientēšanās apvidū, riteņbraukšana, 
peldēšana, volejbols, galda teniss, novuss, basket-
bols, šahs, dambrete, rokasbumba, šautriņas, sva-
ra stieņa spiešana guļus, minifutbols, telpu futbols, 
florbols, pludmales volejbols, pludmales futbols, 
šaušana).

Jāatzīmē, ka Latvijā nevienas sporta spēles nav no-
tikušas tik ilglaicīgi. Te liels nopelns ir LSVS prezi-
dentam Daumantam Znatnajam, kurš ar savu ne-
nogurstošo entuziasmu un sporta mīlestību spor-
ta senioru kustību ir pacēlis un noturējis Eiropas 
līmenī. Eiropas Vieglatlētikas veterānu asociācijas 
priekšsēdētāja Emanuela Badžolīni finālposma at-
klāšanā Jēkabpils stadionā teica, ka tik grandioza 
senioru sporta kustība kā Latvijā nekur citur Eiropā 
nav sastopama.

13. un 14. jūlijā Jēkabpilī kopā pulcējās 1169 spor-
tisti no 43 pašvaldību komandām un senioru spor-
ta klubiem, kā arī viesi no Igaunijas (43), Lietuvas 
(37) un Zviedrijas (1). Ar katru gadu aktīvo sporta 
senioru skaits palielinās.

Sacensību rezultāti – 1. pielikumā. Iepriekšējo pos-
mu rezultāti atrodami internetā http://www.lsvs.lv.

Guntis Apīnis, 
LPS padomnieks

LPS nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai Par iespē-
ju pašvaldībām aizņemties Valsts kasē un veikt ie-
guldījumu pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmu-
ma pamatkapitālā ERAF aktivitātes “Daudzdzīvok-
ļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 
projektu ieviešanai, 2. pielikums.

Otrdien, 16. jūlijā, valdība apstiprināja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) sagatavoto pagaidu risinājumu garo rin-
du likvidēšanai pašvaldību pirmsskolas izglītības 
iestādēs (PII). VARAM piedāvā sniegt ikmēneša 
valsts atbalstu bērniem no pusotra gada vecuma 
līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības 
ieguvei uzsākšanai, kuri reģistrējušies rindā uz paš-
valdības PII, bet pakalpojumu saņem pie privātā 
pakalpojumu sniedzēja. VARAM risinājums paredz, 
ka valsts atbalsta apmērs vienam bērnam būs līdz 
100 latiem mēnesī, ievērojot nosacījumus, ka mak-
simāli pieļaujamais valsts atbalsta un pašvaldības 
līdzfinansējuma kopējais apjoms privātam pakal-
pojumu sniedzējam vienam bērnam nepārsniedz 
160 latus Rīgas plānošanas reģionā un 130 latus – 
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http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3285&document_id=3285
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3284&document_id=3284


ārpus Rīgas plānošanas reģiona. Bērniem, kam ne-
būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums, valsts 
atbalsts būs 100 latu. Valsts atbalsts tiks sniegts 
norēķiniem par šādiem privātā pakalpojumu snie-
dzēja pakalpojumiem – par pirmsskolas izglītības 
apguvi Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās privātās 
pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – privātā 
PII) vai par bērnu pieskatīšanu pie alternatīvajiem 
pakalpojumu sniedzējiem – auklēm, aukļu dienes-
tiem un bērnu pieskatīšanas centriem, kas sniedz 
pilna laika pakalpojumu ne mazāk kā astoņas stun-
das dienā (darba dienās). 

VARAM izstrādātais risinājums paredzēts kā pa-
gaidu valsts atbalsta mehānisms, kas darbosies no 
2013. gada 1. septembra līdz 31 .decembrim, kad 
spēkā stāsies Izglītības un zinātnes ministrijas iz-
strādātais ilgtermiņa risinājums rindu likvidēšanai 
pašvaldību PII.

Linda Tilta, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Sabiedrības informēšanas nodaļa

Ceturtdien, 18. jūlijā, valsts sekretāru sanāksmē 
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfon-
du departamenta vadītāja Solvita Gulbe ziņoja 

par gatavību samazināt “papīra kalnus” ES fondu 
finansēto projektu atskaitēs.

Līdz šā gada 30. septembrim tiks sagatavoti priekš-
likumi attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu 
projektiem, kam konstatētas neatbilstības, kā arī 
par finanšu korekcijas piemērošanu un neatbil
stoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību. Ieteikumi 
būs arī par fondu projektu publicitātes un vizuā-
lās identitātes nodrošināšanu. Savukārt šogad līdz 
31. oktobrim tiks sagatavoti priekšlikumi attiecībā 
uz Ministru kabineta noteikumu projektiem par 
specifisko mērķu īstenošanu.

Darba grupa, kas izstrādāja priekšlikumus saistībā 
ar Eiropas Savienības fondu apguvi, rosina projektu 
konkursos ieviest ideju atlases kārtu. Tas nozīmē, 
ka atsevišķās programmās varētu organizēt atlasi 
divās kārtās. Pirmajā kārtā organizācijām būtu jāie-
sniedz projekta idejas sīks izklāsts bez detalizētiem 
aprēķiniem, pamatojumiem un pavaddokumen-
tiem, bet otrajā kārtā jau būtu jāiesniedz pilnie 
projektu iesniegumi. Šajā kārtā tiktu aicināti pie-
dalīties tikai tie projektu iesniedzēji, kuru projektu 
idejas atzītas par konkrētā konkursa nosacījumiem 
atbilstošām un konkurētspējīgām.

Valsts kanceleja aicina ikvienu, kuram ir pieredze 
ES fondu projektu īstenošanā, dalīties ar idejām 
birokrātijas mazināšanā, priekšlikumus un vērtēju-
mus paužot interneta vietnē: http://www.mk.gov.
lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/.

Valsts kancelejas Komunikācijas departaments

ŠONEDĒĻ uN TuRPMĀK

23. jūlijā plkst. 9.00 LPS mītnes 3. stāva zālē notiks 
Sporta apakškomitejas sēde, kurā ievēlēs apakš
komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

23. jūlijā plkst. 9.00 LPS mītnes 4. stāva zālē notiks 
Bērnu, jauniešu un ģimenes lietu apakškomitejas 
sēde, kurā ievēlēs apakškomitejas priekšsēdētāju 
un viņa vietnieku.

23. jūlijā plkst. 10.00 LPS mītnē notiks Izglītības 
un kultūras komitejas sēde, kurā ievēlēs komitejas 
priekšsēdētāju un apstiprinās priekšsēdētāja divus 

vietniekus – Sporta apakškomitejas un Bērnu, jau-
niešu un ģimenes lietu apakškomitejas jaunievēlē-
tos priekšsēdētājus.

Vēl komiteja apspriedīs citas aktualitātes, tai skaitā 
tikko valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Minis-
tru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos 
Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai””.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2013-gads/02/210213-vk-01/
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/


23. jūlijā plkst. 13 LPS mītnes 4. stāva zālē notiks 
Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. Darba kārtībā – komitejas priekš-
sēdētāja un vietnieka vēlēšanas; likumprojektu 
“Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojuma 
likumā” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu li-
kums” apspriešana, kā arī diskusija par dzīvokļu 
pabalstiem. 

Papildu informācija par sēdi ir atrodama LPS mājas
lapā, sadaļā Komitejas – Tehnisko problēmu komi-
teja – 23.07.2013.

2. augustā plkst. 10 Rīgas pilsētas domes telpās 
notiks Latvijas novadu pašvaldību priekšsēdētāju 
sapulce. 

Darba kārtībā: Latvijas Novadu apvienības priekš-
sēdētāja Edvīna Bartkeviča ziņojums; Latvijas No-
vadu apvienības priekšsēdētāja vēlēšanas; novadu 
pašvaldību pārstāvju izvirzīšana LPS Valdei.

9. augustā Auces novada Kultūras centrā (Aucē, 
Ausmas ielā 3) notiks Latvijas Pašvaldību savienī-
bas 24. kongress un biedru sapulce. 

Kongresa sākums – plkst. 10, reģistrācija – no plkst. 9.

Kongresa delegāti un dalībnieki (pašvaldību pārstāv-
ji) reģistrējas LPS mājaslapā, sadaļā LPS-Kongress 
vai atverot šo saiti http://www.lps.lv/LPS/Kon-
gress/, vai arī šo saiti:  http://ej.uz/24kongresu. 

Savukārt mediju pārstāvji aicināti pieteikt savu da-
lību uz epastu: ilze.mutjanko@lps.lv. 

Kongresa darba kārtība 3. pielikumā.

24. augustā Jūrmalā notiks Latvijas pašvaldību 
darbinieku veselības, sporta un zināšanu diena 
“uz viļņa!”. Aicinām pašvaldības pieteikt dalību 
līdz 1. augustam!

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKuMENTu PROJEKTI

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nai”, 4. pielikums.

Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projek-

tu “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu”, 5. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu “Vides politikas pa-
matnostādnes 2013.–2020. gadam”, 6. pielikums.

LPS NESASKAŅO

VSS1407 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos 
Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai”” (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40292439)

VSS1408 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292440)

VSS1412 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam” (http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292412)

http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/?task=sessions&committee_id=1494
http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/?task=sessions&committee_id=1494
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http://ej.uz/24kongresu
mailto:ilze.mutjanko@lps.lv
http://www.lps.lv/
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292439
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292439
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292440
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292440
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292412
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ES fondu apguve Latvijas reģionos turpinās. No 
kopējā ES struktūrfondu 2007.–2013. gadam pie-
ejamā finansējuma 3,18 miljardu latu apmērā līdz 
30. jūnijam apstiprināti projekti 95,6% apjomā no 
kopējā ES struktūrfondu finansējuma. Joprojām ir 
pieejams ES struktūrfondu finansējums uzņēmēj-

darbības un kultūras mantojuma attīstībai, kā arī 
daudzdzīvokļu māju siltināšanai.

Aktuālāko informāciju par ES fondu iespējām varat 
atrast mājaslapā www.esfinanses.lv, ko kopīgi vei-
do reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu 
konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” otrajā kārtā publiskā apgaismojuma 
energoefektivitātes uzlabošanai  prasītais finansē-
jums ievērojami pārsniedzis pieejamo. Iesniegti 
40 projektu pieteikumi, kopējais pieprasītā finansē-

juma apjoms ir 3,99 miljoni latu, bet konkursā pie-
ejamais finansējums ir 1,12 miljonu latu. Patlaban 
notiek pieteikto projektu izvērtēšana, kas varētu ilgt 
līdz augusta vidum. Termiņš, līdz kuram ir jāizmanto 
finansējums, ir šā gada 31. oktobris, pretējā gadīju-
mā finansējums ir jāpārskaita atpakaļ tiem partne-
riem, kas no Latvijas iegādājušies emisijas kvotas.

Jaunā ES programma izglī-
tības, jaunatnes un sporta 
jomā “Erasmus +” apvie-
nos visas pašreizējās ES un 
starptautiskās finansējuma 
iespējas izglītības, apmācī-

bu un jaunatnes jomā. Pirmo reizi vienotajā pro
grammā tiks iekļautas arī sporta aktivitātes. Šogad 
ES programmā “Jaunatne darbībā” projektus var 
iesniegt vēl tikai vienu reizi – līdz 1. oktobrim.

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

Apmācības organizāci-
jām – “Eiropas brīvprātī-
gais darbs šķērsgriezumā”. 
Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus 
piedalīties apmācībās, kā īstenot Eiropas brīvprātī-

gā darba (EBD) projektu savā iestādē. Apmācības 
notiks šā gada 9.–11. augustā. Pieteikšanās – līdz 
24. jūlijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē: http://
bit.ly/120vODB. Sīkāka informācija: http://www.
jaunatne.gov.lv/lv/raksti/apmacibasorganizaci-
jameiropasbrivpratigaisdarbsskersgriezuma.

Šovasar Priekuļu novada “sirdī” Priekuļos pirmoreiz 
tika rīkoti novada svētki ar moto “Rodam prieku 
Priekuļos!”. Svētkos prieku sagādāja gan Priekuļu 
novada pagastu pārstāvju gājiens, gan novada paš-

darbnieku trīs stundu garais koncerts, gan četras 
teātra izrādes – jautrās “Skroderdienas Silmačos” 
veselaviešu izpildījumā, kolhoza laiku peripetijām 
bagātā “Blusa”, kuru uzveda Liepas pagasta teātra 

Vasara kā allaž ir pats karstākais pašvaldību svētku laiks. Novadu un pilsētu dienas turpinās

http://www.esfinanses.lv/
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kopa “Krams”, par dzīves ilgām aizdomāties vedinā-
ja “Ražas svētki” Priekuļu amatierteātra dalībnieku 
izpildījumā, un punktu tam visam pielika mārsnē-
niešu izrāde “Prieks pakalpot”. Sportiski noskaņo-
tie ļaudis piedalījās novada sporta svētkos. Darbo-

jās amatnieku un zemnieku tirdziņi, kā arī radošās 
darbnīcas pie mākslas skolas. Saules parkā ikviens 
apmeklētājs varēja aplūkot novadnieku vaļasprieku 
parādi, bet vakarā – ballēt kopā ar leģendāro gru-
pu “Pērkons”. Svētku otrajā dienā interesenti devās 
izglītojošā ekskursijā iepazīt Priekuļu novadu. Eks-
kursijas maršruts tika veidots tā, lai no katra pagas-
ta parādītu mazu, bet interesantu vietu, kas tālāk 
ieinteresētu cilvēkus vēlreiz šeit atgriezies un iepa-
zīties tuvāk ar novada pagastiem. Šogad aizsāktā 
tradīcija nākamgad turpināsies Liepas pagastā!

Īrisa Uldriķe, 
Priekuļu novada avīzes veidotāja

Normunda Kažoka foto

14. jūlijā Daugavpils novada Grīvas lidlaukā nori-
sinājās festivāls “Asti gaisā”, ko organizēja Kalkū-
nes pagasta pārvalde sadarbībā ar Daugavpils 
novada domi, tūrisma, atpūtas un kultūras aģen-
tūru “Taka” un biedrību “DISK”. Pasākuma plašā 
un daudzpusīgā programma bija piemērota visu 
vecumu apmeklētājiem: mazākie varēja izman-
tot dažādās atrakcijas, darboties papīra plastikas, 
pūķu un citu lidojošo objektu veidošanas meistar-
darbnīcās, kā arī piedalīties plenērā; lielākajiem 
apmeklētājiem tika piedāvāta Latvijas robežsar-
dzes tehniskā aprīkojuma izstāde. Katrs apmek-
lētājs ar savu izveidoto pūķi varēja piedalīties sa-
censībās un cīnīties par galveno balvu – lidojumu 
virs Daugavas. Festivāla kulminācijā debesis izrai-
bināja biedrības “DISK” aviošovs. Ideja par šādu 
festivālu radās jau pagājušā gada vasarā, kad tika 
izlemts – Daugavpils novada iedzīvotājiem ir jā-

piedāvā pasākums, kas apvienotu 21. gadsimta 
tehnoloģijas, mūziku un mākslu. Festivāla nosau-
kums “Asti gaisā” liecina par pasākuma mērķi – ie-
priecināt apmeklētājus un ļaut pieaugušajiem uz 
brīdi atgriezties bērnībā un allaž turēt asti augstu 
gaisā!

No 25. līdz 28. jūlijam Rīga uzņems pasaules skais-
tākos buriniekus – starptautisko mācību buru
kuģu un jahtu regati “The Tall Ships Races 2013”. 
Rīgā ieradīsies vairāk nekā 100 burinieku un jahtu 
no 17 pasaules valstīm. Rīga sagatavojusi plašu pa-
sākumu programmu visām četrām regates dienām, 
lai līdzās kuģu apskatei piedāvātu dažādas izklaides 
iespējas. Pasākumu norises vieta būs teritorija pie 

Rīgas pasažieru termināla un Eksporta iela, kur uz 
lielās skatuves uzstāsies pazīstami Latvijas mūziķi. 
Viens no iespaidīgākajiem notikumiem burinieku 
un jahtu regates laikā būs brīdis, kad 27. jūlijā visu 
kuģu komandas – ap 3000 regates dalībnieku – do-
sies parādē Rīgas ielās. Regates “The Tall Ships Rac-
es 2013” kulminācija – buru parāde – notiks svēt-
dienas, 28. jūlija, rītā, kad visi burinieki un jahtas 

Svētki šonedēļ un turpmāk



būs vērojami vienkopus paceltām burām. Kronval-
da parka teritorijā piektdien, 26. jūlijā, notiks Rīgas 
brīvostas festivāls, kura galvenais notikums būs 
tradicionālā “Kanāla regate”. Visu pasākumu pro
grammas un plaša informācija par regates Rīgas 

posmu atrodama vietnē: www.sailriga.com.

Ieva Lasmane,
regates Rīgas posma preses sekretāre

Gulbene pošas tradicionālajiem pilsētas svēt-
kiem, kas šogad tiks svinēti no 25. līdz 28. jūlijam. 
Šajā laikā gan lieli, gan mazi varēs baudīt dažādas 
kultūras un sporta aktivitātes. Svētkus 25. jūlijā ie-
vadīs koncerts “Klusās lūgsnas” luterāņu baznīcā, 
bet nākamā diena atvēlēta jauniešu aktivitātēm. 
27. jūlijā Jaunatnes parkā notiks amatnieku tirgus 
un godā tiks celts ēdiena gatavošanas amats. Tā-
pat šajā dienā interesants solās būt nu jau tradi-
cionālais Gulbenes pilsētas svētku atklātais šaha 
turnīrs, mazāko gulbeniešu un viņu vecāku gājiens 
orķestra pavadībā, sacensības “Gada jaunais auto-

vadītājs 2013”, kā arī soļošanas sacensības “V. Ka-
zāka piemiņas kauss”. Uz aktīvu darbošanos aicinās 
“Gulbenes ciskudrillis”, un būs iespējams uzzināt, 
kas ir velopolo, un piedalīties orientēšanās atrakci-
jā. Pēc svētku gājiena pilsētnieki un viesi varēs prie-
cāties koncertā un muzikālo strūklaku šovā “Satik-
šanās pilsētā”.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dabas koncertzāle šogad izskanēs divos pasāku-
mos. Pirmais no tiem būs 27. jūlijā netālu no valsts 
himnas radītāja Baumaņu Kārļa dzimtās puses – Viļ-
ķenes pagastā, arheoloģiskajā piemineklī Ungur-
kalnā. Savukārt otrs pasākums notiks 3. augustā 

Ikšķiles novada Ogres Kangaru augstajos kalnos. 
Pasākuma apmeklētājus gaidīs Dabas koncertzāles 
galvenais varonis OSS – ģeoloģisks objekts, kura ve-
cums lēšams ap 12 000–14 000 gadu. Vairāk par Da-
bas koncertzāli var uzzināt interneta vietnē http://
www.dabaskoncerts.lv/ un Dabas aizsardzības pār-
valdes interneta vietnē: http://www.daba.gov.lv.

Andris Soms,
Dabas aizsardzības pārvaldes  

Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis

No 2. līdz 4. augustam 
jau divdesmit pirmo reizi 
Siguldas pilsdrupu estrā-
dē notiks Starptautiskie 
Siguldas opermūzikas 
svētki, kuros uzstāsies 

pasaulslaveni un atzinību guvuši mākslinieki. Svēt-
ku uvertīras koncertā 2. augustā klausītājus prie-
cēs talantīgā pianiste Agnese Egliņa, kura uzstāsies 
kopā ar izcilo klarnetistu Mārtiņu Circeni un jauno 
talantīgo vokālistu Juri Irbi. 3. augusta koncertā 

“Mēs – mammai un tētim” uzstāsies Daumants Kal-
niņš kopā ar Nauri Indzeri un bērnu vokālo studiju 
“Knīpas un knauķi”, savukārt opermūzikas mīļotā-
jiem tiek piedāvāts Džuzepes Verdi operas “Otello” 
oriģināliestudējums. 4. augustā aicinām apmeklēt 
garīgās mūzikas koncertu Siguldas evaņģēliski lu-
teriskajā baznīcā. Opermūzikas svētku noslēgumā 
notiks vērienīgs galā koncerts.

Dainis Kalns,
Siguldas opermūzikas svētku organizators

http://www.sailriga.com
http://www.dabaskoncerts.lv/
http://www.dabaskoncerts.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

Daina Oliņa, LPS žurnāla “Logs” redaktores vietniece, daina.olina@lps.lv

24. augustā LLu 150 gadu jubilejas koncertā Jel-
gavā notiks absolventu sadziedāšanās kopā ar 
Raimondu Paulu. Koncertā “Mēs joprojām mīlam 
Tevi...” aicināti piedalīties arī dažādu gadu Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes absolventi. Gan 
pirms, gan pēc sadziedāšanās absolventiem, kuri 
ieradušies no dažādiem Latvijas kultūrvēsturiska-
jiem novadiem, interesanti būs apskatīt arī savu 

jaunības dienu pilsētu, kas pēdējos gados ir būtiski 
izmainījusies, sevišķi Lielupes un Driksas krastos. 
Tāpēc šajā augusta sestdienā atliek tikai ieplānot 
brīvu laiku un posties ceļā uz Jelgavu – allaž jauno 
studentu pilsētu.

Juris Kālis,
LLU preses sekretārs

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