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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē 
30. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Reģionālās  attīstības  un  sadarbības  komitejas  pir-
mā sēde pēc pašvaldību vēlēšanām. Par komitejas 
priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Auces novada 
domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, savukārt par 
komitejas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Carnika-
vas novada domes priekšsēdētāju Daigu Jurēvicu. 
Sēdē ieskicēja galvenos jautājumus, pie kuriem plā-
nots  strādāt  turpmāk. Priekšlikumus  jautājumiem, 
kurus vēl nepieciešams skatīt komitejā, līdz 1. sep-
tembrim sūtiet uz e-pastu sniedzes@lps.lv.

Komitejā turpināsies darbs pie reģionālās politikas 
pamatnostādnēm  un  Zemes  pārvaldības  likuma 
saistībā  ar  publiskajiem  ūdeņiem  un  reģionālās 

attīstības  indeksu. Aktuāls  komitejas  darba  jautā-
jums  ir  arī  vides  politikas  pamatnostādnes  un  ai-
navu  politikas  pamatnostādnes,  kas  saistās  arī  ar 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikrolie-
gumiem. Pašlaik aktuāli ir arī grozījumi likumā par 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Komiteja strādās arī 
pie Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma.

Komitejā plānots skatīt virkni jautājumu saistībā ar 
lauku  attīstību,  mežsaimniecību,  zivsaimniecību, 
meliorāciju,  drošu  pārtiku,  kooperāciju,  dzīvnie-
ku  aizsardzību,  uzņēmējdarbību  lauku  teritorijās, 
kā arī jāmeklē veidi, kā pašvaldības var iesaistīties 
uzņēmējdarbības  veicināšanā  lauku  teritorijās  ie-
dzīvotāju  interesēs.  Komitejā  pašvaldību  pārstāvji 
aicināja  pievērsties  uzņēmējdarbības  veicināšanai 
katrā pašvaldībā.

Komitejā  izvirzīja  pārstāvjus 
dalībai darba grupā par Ūdens-
saimniecības  pakalpojumu 
likumprojektu.  Darba  grupā 
ir  izvirzīti  arī  pārstāvji  no  LPS 
Tehnisko  problēmu  komitejas. 
LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības  komitejā  nolēma  arī 
izvirzīt  pārstāvi  Medību  saim-
niecības  attīstības  fonda pado-
mē  –  Tukuma  novada  domes 
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru 
Volfu.
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē 

1. augustā notika LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu  komitejas  pirmā  sēde  pēc  pašvaldību  vēlēša-
nām.  Par  komitejas  priekšsēdētāju  ievēlēja  Talsu 
novada domes priekšsēdētāju Aivaru Lācaru, savu-
kārt par priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēja Ogres 
novada  domes  priekšsēdētāja  vietnieci  izglītības, 
kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos Vitu 
Pūķi un Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju 
Gunti Libeku. 

Sēdē izvirzīja vairākas prioritārās tēmas, kuras jāie-
kļauj komitejas darba plānā. Komitejā būtu  jāska-
ta  dzīvokļa  pabalsta  jautājums,  šobrīd  koncepcija 
neatbilst  pašvaldību  dažādībai.  Elektroenerģijas 
tarifu  pieaugums  jāskata  saistībā  ar  atvērto  elek-
trības tirgu, komitejas sēdē jāpieaicina pārstāvji no 
ministrijām, lai informētu par to, kādā stadijā ir šis 
jautājums.  Komitejā  jārisina  arī  atskurbtuvju  jau-
tājums. Atskurbtuvju nodrošināšana  ir Labklājības 
ministrijas  (LM)  kompetencē,  taču  to  pieejamību 
nodrošina konkrētā pašvaldība, kas atkal  ir uzlikts 
uz pašvaldību sociālo dienestu pleciem, kuri objek-
tīvu apstākļu dēļ nevar būt atbildīgi par visām sfē-
rām. Komitejā skatīs jautājumu par sociālo dienes-
tu preventīvo darbu ar pusaudžiem. Nepieciešama 
arī informācija no LM par sociālo pabalstu sistēmas 
reformas gaitu, kā arī par sociālās sfēras datubāzu 
savietojamību.  Jānoskaidro arī, kādā stadijā  ir ne-
pilngadīgo  personu  datubāzes  izveide.  Deinstitu-
cionalizācija šobrīd jau pašvaldībās ir sākusies, taču 
pašvaldības uztrauc finansējuma jautājums, kā arī 
tas,  ka  klienti,  izrakstoties no dažādām  ie stādēm, 
netiek  pietiekami  informēti  par  sagaidāmajiem 
apstākļiem,  nav  sagatavoti  dzīvei  ārpus  šīm  ie-
stādēm, kā arī tiek samazinātas stacionārās vietas 
psihiatriskajās  slimnīcās,  aprūpe  tiek  nodrošināta 

ambulatori, taču bieži vien šie cilvēki nav sagatavo-
ti dzīvei sabiedrībā, dažkārt arī sabiedrība var būt 
apdraudēta, tādēļ šis jautājums jārisina kompleksi 
kopā ar tiesībsargu, LM un VM pārstāvjiem. Aktuāls 
jautājums ir arī asistentu pakalpojumu nodrošinā-
šana – pieprasījums šobrīd ir lielāks nekā piedāvā-
jums. Notiks arī darbs pie Ministru kabineta notei-
kumiem  saistībā  ar  vides  pieejamību  ārstniecības 
iestādēs.  Aktuāli  ir  arī  cilvēku  resursi  medicīnas 
nozarē,  īpaši  lauku  teritorijās,  jāstrādā  pie  tā,  kā 
efektīvi piesaistīt speciālistus un mediķus darbam 
lauku teritorijās. 

Komiteja aicina sūtīt uz e-pastu silvija.simfa@lps.lv 
priekšlikumus par Partnerības līguma ES fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda projekta 2. versijas 
nodaļas  “Veicināt  nodarbinātu  un  atbalstīt  darba-
spēka mobilitāti” 170.–175. punktu un nodaļas “Vei-
cināt sociālo  iekļaušanu un apkarot nabadzību” no 
176. līdz 183. punktam, kā arī par darbības program-
mas projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 2. versi-
jas 2.7 nodaļu “Nodarbinātība, darbaspēka mobilitā-
te un sociālā iekļaušana”. Visi materiāli pieejami šeit: 
http://komitejas.esfondi.lv/Dokumenti/Forms/AllI-
tems.aspx?RootFolder=%2fDokumenti%2f2014%20
%2d%202020%2f04%5fPl%c4%81no%c5%a1-
anas%20dokumentu%20projekti&FolderCTID
=&View=%7b891B9B05%2dE11F%2d48BB%2-
d8B73%2dBA7E31F29B09%7d.

Novadu apvienības sapulcē 

2.  augustā  notika  Latvijas  Pašvaldību  savienības 
Latvijas novadu apvienības sapulce, kurā par apvie-
nības priekšsēdētāju ievēlēja Auces novada domes 
priekšsēdētāju Gintu Kaminski.  Savā  uzrunā  viņš 
vēlēja  novadu  pašvaldībām  būt  vienotām  un  ko-
pīgi  atrisināt daudzas problēmas. Par  vietniekiem 
tika  ievēlēta Skrundas novada domes priekšsēdē-
tāja Nellija Kleinberga  un Mālpils  novada  domes 
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priekšsēdētājs  Aleksandrs Lielmežs.  Apvienības 
valdē tika  ievēlēti  vēl  citi  novadu pašvaldību pār-
stāvji  –  Ventspils  novada  domes  priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks, Rūjienas novada domes priekš-
sēdētājs Guntis Gladkins, Beverīnas novada domes 
priekšsēdētāja  Cilda Purgale,  Rundāles  novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis,  Jaunjelga-
vas  novada  domes  priekšsēdētājs Guntis Libeks, 
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāz-
na,  Kārsavas  novada  domes  priekšsēdētāja  Ināra 
Silicka  un  Salaspils  novada  domes  priekšsēdētājs 
Raimonds Čudars.

No 2009. gada Latvijas novadu apvienības priekšsē-
dētājs bija Edvīns Bartkevičs, kurš savā runā uzsvē-
ra galvenos risināmos jautājumus novadu pašvaldī-
bu skatījumā. Visiem novadiem jāstrādā kopīgi, lai 
varētu panākt  efektīvāku  rezultātu,  aizstāvot paš-
valdību intereses. Pašvaldības turpina atbalstīt vie-
dokli: ja palielinās valsts budžets, tad proporcionāli 
jāpalielinās arī pašvaldību budžeta daļai. Viens no 
apvienības risināmiem jautājumiem ir – panākt, lai 

varētu attīstīties katrs Latvijas novads, un aizstāvēt 
pašvaldību kopīgās finanšu intereses. Runas noslē-
gumā apvienības aizejošās valdes vārdā E. Bartke-
vičs aicināja LPS priekšsēža amatam izvirzīt un at-
balstīt Andra Jaunsleiņa kandidatūru.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksmē

2. augustā Jaunpiebalgā notika Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme,  kurā 
piedalījās  zemkopības ministre  Laimdota  Strauju-
ma,  lai  ar  pašvaldību  izpilddirektoriem pārrunātu 
nākamā ES fondu plānošanas perioda iespējas lau-
ku  atbalstam,  kā  arī  kopīgi  risināmos  uzdevumus 
uzņēmējdarbības veicināšanai laukos. 

Labklājības ministrijas pārstāve informēja par pētī-
jumu un priekšlikumiem saistībā ar sociālo pabal-
stu reformu. 

LPS 24. kongresā vēlēs vadību un lems par 
rezolūcijām 

9. augustā Auces novada Kultūras centrā notiks 
Latvijas Pašvaldību savienības 24. kongress. Šogad 
kongresā notiks arī LPS vadības vēlēšanas – gan 
LPS valdes, gan LPS priekšsēža vēlēšanas. Dalību 
kongresā ir apstiprinājusi Saeimas priekšsēdētā-
ja Solvita Āboltiņa un Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis.

Kongresam tiek gatavotas vairākas rezolūcijas, ku-
ras skatīs kongresa laikā, – par autoceļiem un sa-
biedrisko transportu; par vidēja termiņa budžetu; 
par pašvaldību darbinieku motivācijas sistēmu; 
par pašvaldību tiesībām un spēju rīkoties ar savu 
īpašumu un veikt uzņēmējdarbību iedzīvotāju in-
teresēs. 

Šogad kongresā arī pasniegs Latvijas Pašvaldību sa-
vienības atzinības  rakstus cilvēkiem ar nopelniem 
demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts un Latvi-
jas  Pašvaldību  savienības  attīstībā,  saimnieciskajā 
vai sabiedriskajā darbībā un citās valstij un pašval-
dībām nozīmīgās  jomās.  Šogad LPS Valde nolēma 

apbalvot ar atzinības rakstu Kārli Albergu – bijušo 
Valkas  novada  domes  priekšsēdētāju;  Māri  Ainā-
ru  –  bijušo Ozolnieku  novada  domes  priekšsēdē-
tāju; Gintu Šķenderu – bijušo Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju;  Ritu  Krēmeri  –  bijušo  Rugāju  no-
vada  domes  priekšsēdētāju,  Valdi  Veipu  –  bijušo 
Bauskas novada domes priekšsēdētāju; Aivaru Ja-
nelsīti  –  bijušo  Siguldas  pilsētas  domes  deputātu 
un Pauli Baronu – bijušo LPS padomnieku.

LPS laipni aicina mediju pārstāvjus piedalīties kon-
gresā un atspoguļot tā aktualitātes. Vēlams žurnā-
listiem savu dalību iepriekš pieteikt, sūtot dalības 
apstiprinājumu uz e-pastu ilze.mutjanko@lps.lv vai 
zvanot: 29377691.

Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3303. 

24. augustā Jūrmalā notiks Latvijas pašvaldī-
bu darbinieku veselības, sporta un zināšanu 
diena “Uz viļņa!”. Sporta dienas nolikums pie
ejams LPS mājaslapā internetā:  http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3191.

ŠONEDĒĻ UN tURPMĀK
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par vienoto veselības nozares elektronisko in-
formācijas sistēmu”, 1. pielikums. 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”, 2. pielikums. 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, 
par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas 
nosacījumiem, kārtību un apmēru”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Zemes pārvaldības likums”, 
4. pielikums.

VSS-1557  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta  2011.gada  29.marta  noteikumos 
Nr.245 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pār-
reģistrē,  aptur  un  anulē  speciālo  atļauju  (licenci) 
patērētāju  kreditēšanas  pakalpojumu  sniegšanai 
un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas  (li-
cences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasī-
bām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) 
saņemšanai”” 

VSS-1513 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma Alejas ielā 18/20, Liepājā, pārņemšanu valsts 
īpašumā” 

VSS-1515 – Plāna projekts “Par Partnerības līgumu 
ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam” 

VSS-1516 – Programmas projekts “Darbības prog-
ramma “Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.
gada plānošanas periodam” 

VSS-1530 – Likumprojekts “Grozījumi Fiskālās dis-

ciplīnas likumā” 

VSS-1550 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru  kabineta  2003.gada  16.septembra  noteikumu 
Nr.529  “Konsultatīvās  padomes  “Izglītība  visiem” 
nolikums”” 

VSS-1552 – Rīkojuma projekts  “Par prioritārajiem 
zinātnes virzieniem 2014.–2017.gadam” 

VSS-1509  –  Pamatnostādņu  projekts  “Pamatno-
stādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.
gadam”  

VSS-1510  –  Noteikumu  projekts  “Noteikumi  par 
speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā 
apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu” 

VSS-1533  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta  2002.gada  19.marta  noteikumos 
Nr.129  “Prasības  darbībām  ar  radioaktīvajiem  at-
kritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem”” 

LPS NESASKAņO

LPS SASKAņOŠANAI PIEPRASĪtIE DOKUMENtU PROJEKtI

Aicinām pašvaldību 
uzņēmumus pievieno-
ties iniciatīvai “Godīgs 
eiro ieviesējs”!

Atbalstot godīgas uzņēmējdarbības principus, Eko-
nomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas uzņēmēju 
organizācijām  izveidojušas  iniciatīvu  “Godīgs eiro 
ieviesējs”.
Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt preču un pakalpoju-
mu cenu stabilitāti un pareizu cenu pārrēķinu eiro 

ieviešanas  periodā  Latvijā.  Iesaistoties  iniciatīvā, 
uzņēmums  iegūst  tiesības  izmantot  “Godīgs eiro 
ieviesējs” zīmi savās tirdzniecības vai pakalpojumu 
sniegšanas vietās. Zīme ļaus pazīt godprātīgu uzņē-
mumu, tā lieliski apliecinās labu uzņēmuma repu-
tāciju un dos iespēju patērētājiem viegli orientēties 
godīgo eiro ieviesēju kopā.  

Plašāka informācija par iniciatīvu pieejama www.
godigseiroieviesejs.lv.

Iniciatīvu “Godīgs eiro ieviesējs” koordinē sabiedrisko 

PROJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI
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attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju uzņē-
mums “LEAD. Korporatīvā komunikācija”, to atbalsta 
“Latvijas Pasts” un “Lursoft”. Iniciatīvas memoranda ju-
ridiskais konsultants – zvērināts advokāts Jānis Jurkāns 
(zvērinātu advokātu birojs “O. Cers un J. Jurkāns”).

Papildu informācija:
Projekts “Godīgs eiro ieviesējs”

LEAD. Korporatīvā komunikācija
Rīgā, Lāčplēša ielā 36-2, tālr. 67282472, 

29404124, e-pasts: godigseiroieviesejs@lead.lv

Reģionālās darba 
mobilitātes 
vei ci nāšanas 

pasākums – būtisks atbalsts darba 
ņēmējiem un darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles visā Latvijā 
turpina pieņemt iedzīvotāju pieteikumus dalībai pa-

sākumā “Komersantu nodarbināto personu reģio-
nālās mobilitātes veicināšana”. Šobrīd NVA filiālēs 
kopumā iesniegti 109 pieteikumi finanšu atlīdzības 
piešķiršanai tiem cilvēkiem, kuri darbu atraduši ār-
pus savas dzīves vietas teritorijas, 90 pieteikumi ir 
atbalstīti,  17  –  noraidīti,  bet  pārējo  pretendentu 
atbilstība mobilitātes pabalsta saņemšanas nosacī-
jumiem vēl tiek izvērtēta.

 Seminārs 
projektu 
iesniedzējiem ES 

programmā “Jaunatne darbībā”
Vēlies īstenot jauniešu apmaiņas vai jaunie-
šu iniciatīvas projektu? Tev ir vēlme izprast, 
kā pareizāk aizpildīt ES programmas “Jaunat-
ne darbībā” projekta iesnieguma e-formu? Ga-
tavojies izstrādāt un iesniegt programmas 
“Jaunatne darbībā” projektu uz 1. oktobri? 
Ja atbilde ir “jā”, tad aicinām uz informatīvu semi-
nāru par jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektu 

e-formu  aizpildīšanu  programmā  “Jaunatne  dar-
bībā”!  Seminārs  paredzēts  jauniešiem,  jaunatnes 
darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas iz-
strādāt un iesniegt projektu programmā “Jaunatne 
darbībā” uz 2013. gada 1. oktobri. Seminārs notiks 
30. augustā Eiropas Savienības mājā (2. stāvā) As-
pazijas bulvārī 28 Rīgā. Pieteikšanās – līdz 26. au-
gustam. Vairāk lasi: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/15638_.

Informē reģionālie Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centri,  

vairāk skatiet šeit: www.esfinanses.lv

Portālā Ziedot.lv ir informatīva sadaļa “Kur ziedot 
mantas” (http://www.ziedot.lv/lv/sections/view/
kur-ziedot-mantas), kas sniedz informāciju, kur cil-
vēkiem, kuri vēlas palīdzēt, ziedojot savas liekās, 
bet kādam citam vēl derīgās mantas, tās nodot.

Ziedod.lv aicina ikvienu organizāciju, kura nodar-
bojas ar lietotu mantu pieņemšanu un izsniegša-
nu, nosūtīt īsu informāciju, lai var papildināt in-
formāciju portālā Ziedot.lv:

reģions,- 
organizācijas nosaukums,- 
adrese, darba laiks, kontakti, kur mantas tiek - 
pieņemtas,
kādas mantas pieņem.- 

Ziedot.lv aicina ikvienu organizāciju, kura minē-
ta portāla Ziedot.lv sadaļā “Kur ziedot mantas” 
(http://www.ziedot.lv/lv/sections/view/kur-zie-
dot-mantas), apstiprināt vai labot ievietoto infor-
māciju, lai nemaldinātu ziedotājus.
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Kopā ar Valmieru 
priecāsimies 
730. jubilejā!

Valmieras pilsēta no 8. līdz 10. augustam ar daudz-
veidīgu pasākumu programmu atzīmēs 730. dzim-
šanas dienu,  kas  būs  šīs  vasaras  krāšņākais  noti-
kums.  Pilsētas  svētku  devīze  –  Radošā nemiera 
Valmiera.

Svētku laikā  iecerētas daudzas jaunas, radošas un 
Valmierā vēl nebijušas aktivitātes, ko papildinās jau 
iemīļotas un neatņemamas pilsētas svētku tradīci-
jas.

Ceturtdien, 8. augustā, no plkst. 18 līdz 20 norisi-
nāsies  Valmieras  Tūrisma  informācijas  centra  un 
Ziemeļvidzemes orientēšanās centra rīkotās orien-
tēšanās sacensības “Valmierai 730”.  Sacensību 
starts  un  finišs  –  Valmieras  Tūrisma  informācijas 
centrā Rīgas ielā 10. Dalība sacensībās ir bez mak-
sas, un tām pieteikties aicināti gan valmierieši, gan 
pilsētas  viesi  jebkurā  vecumā,  izvēloties  vienu no 
piedāvātajām  disciplīnām.  Pilsētas  orientēšanās 
posmā  “Sportiskās  inteliģences  sprints”  dalībnie-
ki  startēs  individuāli,  dodoties  distancē  sev  ērtā 
laikā un meklējot pilsētvidē  izvietotus 20 kontrol-
punktus.  Savukārt  tiem,  kas  vēlas  pārbaudīt  savu 
vērību un zināšanas par Valmieru, tiks piedāvātas 
fotoorientēšanās sacensības “Radošā nemiera Val-
miera”. Komandu uzdevums būs atpazīt saņemtajā 
uzdevumu  kartē  nofotografētos  kontrolobjektus 
un  izpildīt  pie  katra  no  tiem norādīto  uzdevumu. 
Sacensībās varēs piedalīties gan individuāli, gan ģi-
meņu un draugu kompānijās. Pilsētas orientēšanās 
sacensībās “Sportiskās  inteliģences sprints” dalīb-
niekiem jāpārvietojas skriešus,  toties  fotoorientē-
šanās sacensībās “Radošā nemiera Valmiera” pār-

vietošanās veidu komanda var  izvēlēties pati, no-
sakot savu stratēģiju. Plašāka informācija – tūrisma 
vortālā www.visit.valmiera.lv.

Svētkos Valmierā pirmo reizi tiks veidots Electrolux 
pop-up restorāns, kur maltīti gatavos Latvijā zināmi 
pavāri – novadnieki Mārtiņš Sirmais, Ēriks Dreibants, 
Jānis Sproģis, Māris Jansons, Jānis Siliņš un Valters 
Zirdziņš.  Pop-up  restorāns  ir  ēdināšanas  ie stāde, 
kas var pēkšņi uzrasties visdīvainākajā vietā uz ne-
noteiktu, visbiežāk – īsu termiņu. Pop-up restorāna 
klienti nekad iepriekš nezina, kāda būs ēdienkarte, 
jo parasti ir jāēd tas, ko pavārs iecerējis.

Svētku laikā notiks arī Siera kluba organizēti Siera 
svētki un pasākums “Lauki ienāk pilsētā”. Tā laikā 
pilsētā tiks  izveidota  īsta  lauku  sēta  ar degustāci-
jām, Latvijai raksturīgajiem mājdzīvniekiem un māj-
putniem, ar lauksaimniecības nozaru dižošanos, kā 
arī spēlēm un konkursiem visām paaudzēm.

Ņemot  vērā  valmieriešu  paustos  ierosinājumus, 
pilsētas svētkos vairākas aktivitātes norisināsies vi-
duslaiku stilā un noskaņās. Viena no tām – Valmie-
ras muzeja organizētais Viduslaiku tirgus. Tirdziņā 
ikviens varēs novērtēt amatnieku prasmes un iema-
ņas, iegādāties un aplūkot pavisam īstus dzīvniekus 
un pierādīt savu varēšanu vairākos tematiskos pār-
baudījumos, piemēram, kā tapt par bruņinieku.

Jau otro gadu svētkos Valmierā notiks teātra fes-
tivāls bērniem un jauniešiem “NoMadI”,  izrādot 
gan latviešu, gan ārzemju teātru izrādes.

Svētkus bagātinās starptautiskais gaisa balonu fes-
tivāls “Valmieras kauss 2013” – iecerēti gaisa balo-
nu lidojumi, degļu šovs un gaisa balonu spīdēšana.

Sagatavojusi Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sadziedāšanās dižkoncerts “Atkal, atkal ir 
debesis pušu” Līgo parka estrādē Ulbrokā

Visiem  zināmas  iemīļotas  dziesmas,  košums, 
dzirkstoša  enerģija  un  nerimstoša  līdzidziedāšana 
kopā ar populāriem Latvijas dziedātājiem, dejotā-

jiem un aktieriem notiks Līgo parka estrādē 9. au-
gustā no plkst. 20.

Koncertā  piedalīsies  iemīļotas  grupas  un  māksli-
nieki – “Dāmu pops”, “Eolika”, Ieva Akurātere, Olga 
Rajecka,  Edīte  Baušķeniece,  Raimonda  Vazdika, 

http://www.visit.valmiera.lv/


Dainis  Dobelnieks,  Ilona  Stepanova,  Edgars  Krū-
miņš, Antra Stafecka, Aldis Siliņš un TDA “Līgo bēr-
nu studija”.

Pēc  koncerta  griezīsim  danci  zaļumballē  kopā  ar 
grupu “Kolibri”.

Aicinām visus jauki pavadīt piektdienas vakaru Pie-
rīgā!

Sagatavojusi Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste

tērvetē notiks Seno tradīciju festivāls

Daudzus gadsimtus zemgaļu apdzīvotā vietā – Tēr-
vetē – sestdien, 10. augustā, atklās Seno tradīciju 
festivālu,  kam  būs  ievērojami  plašāks  skanējums 
nekā  vairākiem  citiem  jau  agrāk  novadā  notiku-
šajiem  kultūrvēsturiskajiem  pasākumiem.  Turklāt 
festivāls, ko rīko Zemgales Plānošanas reģiona ad-
ministrācija sadarbībā ar Tērvetes Vēstures muzeju 
un  biedrību  “Latviešu  karavīrs”,  ilgs  divas  dienas, 
arī svētdien, 11. augustā.

Seno  tradīciju  festivālu  ar  dalībnieku  gājienu  uz 
Tērvetes  estrādi  atklās  11.  augustā  pulksten  12, 
un tā turpmākais ritējums būs piesātināts ar dažā-
diem  koncertiem,  senajiem  rituāliem,  amatnieku 
prasmju  demonstrējumiem,  pagānu  un  bruņinie-
ku turnīriem, senajām rotaļām bērniem. Pilskalna 
pakājē atkal mirdzēs šķēpi un rotas, iejusties senās 
dzīves ritmā palīdzēs vairāk nekā 40 folkloras kopu 
un vēstures rekonstrukcijas klubu no Latvijas un ār-
zemēm. Pirmās dienas nogalē pulksten 20.30 izska-
nēs grupu “Iļģi” un “Skyforger” vakara koncerts.

Savukārt  netālu  esošajā  senajā  apmetnē  aiz  Tēr-
vetes pilskalna tiks radīta vīzija ar izbūvētu 13. gs. 
zemgaļu  sētu,  ap  kuru  grupēsies  vairāki  desmi-
ti  pašmāju  dalībnieku  un  viesu  celtu  senlaicīgu 
telšu  –  apmešanās  vieta  bruņiniekiem  un  amat-
niekiem.  Divu  dienu  garumā  te  tiks  demonstrēts 
9.–13. gs. dzīvesveids, apmeklētājiem rādot amatu 
prasmes,  jātnieku  paraugdemonstrējumus,  zīlē-
šanas  senos  rituālus,  māla  podu  apdedzināšanu, 

krāsns  kurināšanas  un  pirts  rituālus.  Vīri  no  Lat-
vijas,  Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un  Igaunijas 
demonstrēs seno cīņu mākslu gan Baltijas reģiona 
karavīru turnīrā, gan komandu cīņās, gan kaujā pie 
pilskalna ar devīzi “Zemgaļi atvaira sirotājus”. Varē-
sim vērot kaujā kritušā vadoņa kremēšanas rituālu 
pie Svētā kalna, kā arī ziedošanu auglības dieviem 
un uguns rituālu. Arī te abas dienas koncertēs fol-
kloras kopas un darbosies amatnieku ražojumu tir-
dziņš.  Festivāla  apmeklētājiem  iejusties  senatnes 
dzīves  ritmā  palīdzēs  iespēja  greznoties  senajos 
tērpos,  izmēģināt  šaušanu ar  loku un apgūt  seno 
amatu prasmes.

Seno  tradīciju  festivāla  pasākumos  un  koncertos 
apmeklētājiem ieeja ir bez maksas.

Sagatavojusi Ilona Līduma,
festivāla koordinatore

Kocēnu novada Dikļos notiks “Spēlmaņu 
svētki 2013”

Sestdien, 10. augustā, visas dienas garumā Kocēnu 
novada Dikļos norisināsies “Spēlmaņu svētki 2013”, 
kuros piedalīsies amatierteātru kolektīvi no Kocē-

nu, Mazsalacas, Alojas, Rūjienas, Priekuļu, Strenču 
un Krimuldas novada, kā arī no Rīgas.

Svētku programmā iekļautas astoņas amatierteāt-
ru kolektīvu iestudētās izrādes, kuru apmeklējums 
būs bez maksas.



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

Svētku  atklāšanas  pasākums  sāksies  plkst.  10  pie 
Teātra  akmens,  savukārt  plkst.  10.15  norisināsies 
meistarklašu nodarbība amatierteātru kolektīviem, 
ko  vadīs  Latvijas  Nacionālā  teātra  aktrise  Indra 
Burkovska. Plkst. 12 sāksies pasākuma “Spēlmaņu 
svētki 2013” pirmā teātra izrāde.

Programmā  iekļautas  šādas  izrādes:  J.  Ziemeļnie-
ka Strenču Tautas  teātris – M. Zīverts “Meli mek-
lē  meli”;  Liepas  pagasta  teātra  kopa  “Krams”  – 
A. Vilks “Blusa”; Rūjienas novada amatierteātris – 
V. Evanss, Valentains “Kaudzēm naudas”; Krimuldas 
amatierteātris – “Transportā noklausītas sarunas”; 
Kocēnu  novada  Bērzaines  amatierteātris  –  skeči 
“Greizie  rati”;  Neredzīgo  biedrības  Strazdmuižas 
kluba drāmas un dzejas  teātris  (Rīga) – G. Priede 

“Udmurtijas vijolīte”; Alojas novada Puikules ama-
tierteātris – “Vai tad tas  ir teātris...” pēc A. Briga-
deres  lugas  “Lielais  loms”  motīviem;  Mazsalacas 
novada Ramatas amatierteātris – pēc R. Blaumaņa 
darbu motīviem “Brīnumzālīte”.

Svētku noslēgumā plkst. 22 Dikļu kultūras un tūris-
ma informācijas centrā tiks apbalvoti spilgtākie sie-
viešu un vīriešu lomu attēlotāji, kā arī tiks noteikta 
“Spēlmaņu  svētku  2013”  labākā  izrāde.  Plkst.  23 
notiks  balle  kopā  ar  grupu  “Pusnakts”.  Ieeja  bez 
maksas.

Sagatavojusi Eva Eglīte,
Kocēnu novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste

SEB Kuldīgas pusmaratons – 10. augustā

“Jau astoto reizi Kuldīga gaida ciemos labākos 
skrējējus un skriešanas entuziastus no visas Lat-
vijas. SEB Kuldīgas pusmaratons kļuvis par stabilu 
tradīciju Latvijas sporta kalendārā. Profesionā-
ļi mūsu pusmaratonu novērtējuši kā augstākajā 
līmenī sarīkotās skriešanas sacīkstes valstī, tāpēc 
iesaku ikvienam sportistam un aktīva dzīvesveida 
piekritējam 10. augustā piedalīties sacensībās,” 
aicina Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa.

Mazākie  spēkus  varēs  izmēģināt  bērnu skrējienā 
(300 m), iesācēji – tautas skrējienā (5,27 km), bet 
jau rūdītāki skrējēji – “Nike” 10,5 km skrējienā un 
pusmaratonā  (21,097 km). Visi dalībnieki saņems 
SEB Kuldīgas pusmaratona medaļas.

Šogad atšķirībā no citiem gadiem sacensību starts 
un finišs būs Pilsētas estrādē, nevis ierastajā Rāts-
laukumā. Jaunums – starts plkst. 12 būs gan tautas 
skrējienam, gan “Nike” skrējienam, gan pusmara-

tonam. Tautas skrējiena dalībnieki mēros vienu apli 
pa pilsētu, “Nike” skrējiena – divus, bet pusmarato-
na skrējēji – četrus apļus.

Arī  trase  šogad  būtiski  atšķirsies  no  iepriekšējos 
gados ierastās. Tas saistīts ar vērienīgajiem ielu re-
montdarbiem pilsētā. Taču tas nenozīmē, ka skrie-
šana būs mazāk interesanta, turklāt finišs būs tieši 
uz estrādes skatuves! Skatītāji sacensību norisi va-
rēs baudīt, ērti sēžot estrādes tribīnēs.

Dienu  pirms  sacensībām  –  9.  augustā  no  18  līdz 
22 – Pilsētas estrādē varēs reģistrēties sacensībām 
tie,  kas  to  vēl  nebūs  paspējuši.  Savukārt  iepriekš 
reģistrējušies  dalībnieki  varēs  saņemt  dalībnieka 
numuru, veikt “Nike” pēdas testu un iegādāties sev 
piemērotākos “Nike” skriešanas apavus un apģēr-
bu, kā arī ieturēt sportisku maltīti bārā “Stender’s” 
Liepājas ielā.

Sagatavojusi Anita Zvingule,
Kuldīgas novada domes  
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