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9. augustā Aucē notika Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) 24. kongress ar moto 
„Jauni izaicinājumi”.

Par LPS priekšsēdi ar 164 balsīm “par” no 167 bi-
ļeteniem atkārtoti tika ievēlēts Andris Jaunsleinis. 
Kongresā par LPS priekšsēža vietnieku no lielajām 
pilsētām apstiprināja Jelgavas domes priekšsēdē-
tāju Andri Rāviņu, savukārt no novadu pašvaldī-
bām par LPS priekšsēža vietnieku apstiprināja Au-
ces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kamin
ski. Kongresā LPS Valde apstiprināta šādā sastāvā: 
LPS priekšsēdis, Finanšu un ekonomikas komite-
jas priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis; Finanšu un 
ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
(noskaidros tuvākajā komitejas sēdē); LPS Izglītī-
bas un kultūras komitejas priekšsēdētāja, Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Ginte-
re; Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs, 
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis; Veselības un sociālo jautājumu komite-
jas priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Lācarus; LPS priekšsēža vietnieks no 
novadiem, Auces novada domes priekšsēdētājs 
Gints Kaminskis; LPS priekšsēža vietnieks no lie-
lajām pilsētām, Jelgavas pilsētas domes priekšsē-
dētājs Andris Rāviņš; Apes novada domes priekš-
sēdētāja Astrīda Harju; Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska; Balvu novada do-
mes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis; Valmieras 

pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis; Jūrma-
las domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis; Madonas 
novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters; 
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga. 

Andris Jaunsleinis savā ziņojumā uzsvēra: “Jaunie 
izaicinājumi veidojas no tā, ko mēs gribam panākt 
un kā to izdarīt. Mēs esam par saprātīgu līdzekļu 
izmantošanu, bet taupība nevar būt panaceja, ne-
drīkst pieļaut taupīšanu uz iedzīvotāju rēķina, pie-
mēram, ieguldot nodokļu maksātāju naudu ban-
krotējušu uzņēmumu glābšanai. Ir lietas, kas mums 
kā valstij ir jāpārskata. Ja valdība un pašvaldības 
mācēs savā starpā sarunāties, tad ieguvēji būs Lat-
vijas iedzīvotāji, kā arī, ja mēs spētu mainīties iekšē-
ji un atteiktos no sīku normu rakstīšanas, mēs būtu 
labs paraugs daudzām valstīm un vieglāk būtu pa-
šiem strādāt iedzīvotāju labā. Krīze beigusies, bet 
centralizācija paliek, un viens no jaunajiem izaici-
nājumiem – jātiek galā ar krīzes laikā pieņemtiem 
lēmumiem un jāatgriežas normālā attīstības ritmā. 
Krīzes laikā saglabājās sociālais miers, kas bija val-
dības un pašvaldību sadarbības rezultāts. Izaicinā-
jums, lai sasniegtu lielus mērķus, – mums ir jāmāk 
darboties kopā. Izaicinājums – panākt sabiedrības 
atbalstu līdzsvaram starp valdības un pašvaldību 
budžetiem, jāizskaidro sabiedrībai, ka pašvaldību 
budžets ir iedzīvotāju vajadzībām. Kā bija, tā vairs 
nebūs. Būs jauni izaicinājumi, mums jāvirzās uz 
priekšu – mēs zinām, ko gribam sasniegt, un esam 
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pārliecināti, ka varam to izdarīt. Esam atvērti sa-
runām, bet, ja kāds izmantos citas metodes, – mēs 
attiecīgi reaģēsim. Cik stipras un vienotas būs paš-
valdības, tik stipra būs arī pašvaldību savienība. 
Stipras un efektīvas pašvaldības ir mūsu nākotne.”

Kongresā pieņēma 6 rezolūcijas par pašvaldībām 
aktuālām tēmām, kas skar katru pašvaldību, tās 
darbu un iedzīvotājus. 

Rezolūcijā “Par ceļiem un sabiedrisko transpor-
tu”, lai apturētu ceļu sabrukumu, LPS kongress at-
balsta Latvijas centienus panākt Eiropas Komisijas 
piekrišanu vairāk nekā trešdaļas ES daudzgadu bu-
džeta Latvijā izmantošanai autoceļu infrastruktūras 
attīstībai; aicina Ministru kabinetu 2014. gada un 
2015. gada valsts budžetā nodrošināt finansējumu 
pašvaldību ceļiem un ielām, kas saglabātu pasūtī-
jumus ceļu nozarei, līdz tiks praktiski pārtraukta fi-
nansēšana no ES fondiem jaunā plānošanas perio-
da ievadā. Lai mazinātu lauku teritoriju depopulāci-
jas tendenci, LPS kongress aicina valdību un Saeimu 
pieņemt LPS piedāvāto Sabiedriskā transporta re-
gulēšanas likumprojektu. Lai atgrieztos pie ilgtspē-
jīgiem risinājumiem ceļu un sabiedriskā transporta 
nozarēs, LPS kongress aicina politiskās partijas, kas 
startēs 2014. gada Saeimas vēlēšanās, atjaunot ceļu 
fondu, kurā novirza vismaz 80% no akcīzes nodokļa 
par naftas produktiem; turpināt palielināt pašvaldī-
bu daļu ceļu fonda izlietojumā atbilstoši pašvaldī-
bām piederošās infrastruktūras saglabāšanas un at-
tīstības vajadzībām; nodot starppilsētu sabiedriskā 
transporta regulēšanu plānošanas reģioniem.

Rezolūcijā “Par vidēja termiņa budžetiem” LPS 
kongress aicina Saeimu un valdību īstenot tādu 
valsts politiku un fiskālās disciplīnas stratēģiju, kas 
balstās uz ekonomikas izaugsmi un valsts parāda 
samazinājumu. No 2014. gada pāriet uz divdaļīgu 
budžeta gatavošanas procedūru, kad gada pirmajā 
pusē notiktu vienošanās ar LPS par pašvaldību daļu 
un tiktu koriģēts trīs gadu budžeta ietvars, bet gada 
otrajā pusē tiktu pieņemts budžets kārtējam gadam 
likuma ietvaros. Lai nodrošinātu pašvaldībām iespē-
ju plānot savu fiskālo disciplīnu un attīstību, likumā 
noteikt, ka pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa daļa 
kopējos valsts nodokļu ieņēmumos (ieskaitot valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas) trīs gadu laikā 
sasniedz 21%. Atteikties no centieniem samazināt 
darbaspēka nodokļu slogu uz pašvaldību rēķina un 
no plāna samazināt pašvaldību ieņēmumus, ieviešot 
jaunu veselības nodokli. Mainīt pašreizējo kārtību, 
nosakot, ka vēlēšanu cikls, vidēja termiņa plānoša-

nas cikls un vidēja termiņa budžeta cikls ir 5 gadi. 
LPS aicina pašvaldības patstāvīgi iesaistīties fiskālās 
disciplīnas plānošanā, apvienojot katras pašvaldības 
ilgtermiņa stabilitāti ar mērķtiecīgu ilgtermiņa attīs-
tību; ieviest savus vidēja termiņa budžetus, sasaistot 
attīstības programmas ar plānotajām finansēm.

“Pašvaldību autonomijas deklarācija” – LPS kon-
gress aicina Latvijas sabiedrību apzināties, ka Latvi-
jas valstiskums būs apdraudēts, ja tā pamatā nebūs 
stabila pašvaldību demokrātija. Pilnvērtīgas pašval-
dību demokrātijas pamatā ir politiskā autonomija, 
kas nodrošina ievēlēto deputātu spēju pārstāvēt 
teritorijas iedzīvotāju intereses, aizsargājot pret 
politiskām vajāšanām un nepamatotiem rīcības 
ierobežojumiem; administratīvā autonomija, kas 
nodrošina izvēlēties vietējiem apstākļiem piemē-
rotākās pārvaldes struktūras; finanšu autonomija, 
kas nodrošina pašvaldību funkcijām finansējumu 
vismaz proporcionāli valsts kopējām finanšu ie-
spējām un iespēju patstāvīgi lemt par finansējuma 
sadalījumu starp pašvaldības darbības nozarēm; 
īpašuma autonomija, kas ļauj patstāvīgi izvēlēties 
piemērotākās formas, kā rīkoties ar teritorijas ie-
dzīvotāju kolektīvo – pašvaldības – īpašumu un 
tiesības to izmantot uzņēmējdarbībai pašvaldības 
iedzīvotājiem visizdevīgākajā veidā.

Rezolūcijā “Par pašvaldību darbinieku motivācijas 
sistēmu” LPS kongress aicina Saeimu un valdību 
atjaunot likumā “Par pašvaldībām” noteikto kārtī-
bu, ka pašvaldības darbinieku atalgojumu nosaka 
dome, tādējādi respektējot Latvijai saistošo paš-
valdību administratīvās autonomijas principu un 
izslēdzot no “Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likuma” normas, 
kas to attiecina uz pašvaldībām. LPS kongress aici-
na pašvaldības izstrādāt personāla motivācijas sis-
tēmas, kas ievēro vietējos apstākļus un maksimāli 
uzlabo pašvaldības darba produktivitāti.

Rezolūcijā “Par pašvaldību tiesībām un spēju rīko-
ties ar pašvaldības īpašumu un veikt uzņēmējdar-
bību iedzīvotāju interesēs” LPS kongress pieprasa 
Saeimai un valdībai atcelt likumos ierobežojumus 
pašvaldībai rīkoties ar savu īpašumu, atstājot kā 
vienīgo kritēriju rīcību savu iedzīvotāju interesēs; 
pašvaldībām dot lielākas tiesības rīkoties ar pub-
lisko īpašumu vietējās sabiedrības interesēs; atzīt 
likumos, ka pašvaldība var brīvi dibināt kapitālsa-
biedrības, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai, kā arī jomās, kurās ir tirgus nepilnības, 
tai skaitā gadījumos, kad pašvaldības piedalīša-
nās nodrošina vietējās sabiedrības sociālo mērķu 



sasniegšanu vai taisnīgāku publisko resursu izman-
tošanu; jāpārvalda stratēģiski nozīmīgs pašvaldības 
īpašums. Ļaut pašvaldībām brīvi izvēlēties, kādā 
formā nodrošināt vietējai sabiedrībai nozīmīgus 
pakalpojumus. Ievērot, ka pašvaldība patstāvīgi 
pārvalda savu īpašumu un uzņēmumus, pieļaujama 
tikai šīs pārvaldīšanas likumības kontrole, bet par 
pārvaldīšanas lietderību pašvaldības dome atskai-
tās vēlētājiem. Īstenot valsts pārvaldē un veicināt 
pašvaldībās jaunā “de minimis” nosacījuma valsts 
atbalstam 500 000 eiro apmērā pielietojumu.

Rezolūcijā “Par 2014. gada budžetu” – atbalstot 
LPS Domes nostāju 2014. gada budžeta veidoša-
nas principos, kas balstīta uz ilgtspējīgas proporci-
jas noteikšanu starp pašvaldību un valsts nodokļu 
ieņēmumiem, LPS kongress pilnvaro LPS Domi sa-
runās par 2014. gada valsts budžetu un trīs gadu 
budžeta ietvaru atbalstīt tikai tādus risinājumus, 
kas balstīti uz Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
nostiprinātajiem pašvaldību finanšu autonomijas 
principiem, izslēdz iespēju samazināt pašvaldību 
proporciju kopējos nodokļu ieņēmumos.

Šogad kongresā arī pasniedza Latvijas Pašvaldību 
savienības atzinības rakstus par nopelniem demo-

krātiskas un tiesiskas Latvijas valsts un Latvijas Paš-
valdību savienības attīstībā, saimnieciskajā vai sa-
biedriskajā darbībā vai citās valstij un pašvaldībām 
nozīmīgās jomās. Šogad LPS Valde nolēma apbal-
vot ar atzinības rakstu Kārli Albergu – bijušo Valkas 
novada domes priekšsēdētāju; Māri Aināru – biju-
šo Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju; Gintu 
Šķenderu – bijušo Cēsu novada domes priekšsēdē-
tāju; Ritu Krēmeri – bijušo Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju; Valdi Veipu – bijušo Bauskas nova-
da domes priekšsēdētāju; Aivaru Janelsīti – bijušo 
Siguldas pilsētas domes deputātu un Pauli Baro-
nu – bijušo LPS padomnieku.

 
Kongresā bija pārstāvētas 105 pašvaldības.

Kongresā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja 
Solvita Āboltiņa, Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Edmunds Sprūdžs un citi viesi.

VISI KONGRESA DOKUMENTI UN PREZENTĀCI-
JAS PIEEJAMAS ŠEIT: http://www.lps.lv/LPS/
Kongress/24kongress/ 

GRISI PLUS projekta ietvaros notiek 
informatīvais seminārs par ģeomātikas 
lomu pašvaldību attīstībā
8. augustā Auces novadā projekta GRISI PLUS (Lau-
ku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva 
PLUS) ietvaros notika informatīvais seminārs “Ģeo-
mātikas loma pašvaldību attīstībā”.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu 
GRISI PLUS, tā mērķiem un galvenajām aktivitātēm 
projekta ieviešanas laikā. Tā kā ģeomātika ir salīdzi-
noši jauns zinātnes un prakses novirziens, kas bal
stās uz ģeotelpiskās informācijas ieguvi, apstrādi 
un izmantošanu, daudziem semināra dalībniekiem 
informācija par to, kas ir ģeomātika un kā tā var 
sekmēt pašvaldību attīstību, bija kas jauns.

Projektā tiek strādāts ar tādiem labās prakses pie-
mēriem, kuri balstās uz koncepciju “Viena pašval-
dība, viens produkts”, kuras mērķis ir popularizēt 
reprezentatīvu vietējo produktu vai pakalpojumu, 
saistīt to ar pašvaldību un palīdzēt vietējiem iedzī-
votājiem radīt jaunas ekonomiskās iespējas saistībā 
ar šo produktu vai pakalpojumu. Semināra dalīb-

niekiem bija iespēja gūt ieskatu dažos labās prak-
ses piemēros, ar kuriem dalījušies mūsu projekta 
partneri no Īrijas un Čehijas. Tā, piemēram, diviem 
labās prakses piemēriem (“Soho Solo” un “Made 
in Galway”), kas nāk no Īrijas, tiks izstrādāts rīcības 
plāns, kas paredz šādu prakšu ieviešanas scenāriju 
Vidzemes plānošanas reģionā.

GRISI PLUS projekta mērķis ir izpētīt un pilnveidot 
lauku teritoriju attīstības politiku, pielietojot ģeo-
mātiskās informācijas rīkus, tādējādi veicinot lauku 
teritoriju kā potenciālo dzīves vietu pievilcību un 
paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem cilvēkiem 
strādāt attālināti.  GRISI PLUS ir Eiropas Komisijas 
INTERREG IVC programmas 4. uzsaukumā atbalstīts 
projekts. Projekta vadošais partneris ir Žēras (Fran-
cijā) provinces Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ra. No Latvijas projektā iesaistīti divi partneri – Lat-
vijas Pašvaldību savienība un Vidzemes plānošanas 
reģions. Projekta partnerību veido 14 partneri (re-
ģioni, vietējās pašvaldības un organizācijas) no 11 
Eiropas valstīm – Francijas, Īrijas, Latvijas, Kipras, 
Maltas, Čehijas, Slovēnijas, Rumānijas, Bulgārijas, 
Igaunijas un Grieķijas.

http://www.lps.lv/LPS/Kongress/24kongress/
http://www.lps.lv/LPS/Kongress/24kongress/


Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra 
noteikumos Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību iz-
glītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma iz-
glītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības peda-
gogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai””, 1. pielikums.

Par Ministru prezidenta 2013. gada 14. janvāra 
rezolūcijas Nr. 90/SAN-2129/236 izpildi, 2. pieli-
kums.

Par likumprojektu “Grozījumi Valsts informācijas 
sistēmu likumā”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli””, 4. pielikums.

VSS-1576 – Rīkojuma projekts “Par grozījumiem 
Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 
plānā 2007.- 2013.gadam”

LPS NESASKAņO

LPS SASKAņOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Aicinām pašvaldību uz-
ņēmumus pievienoties 
iniciatīvai “Godīgs eiro 
ieviesējs”!

Atbalstot godīgas uzņēmējdarbības principus, Eko-
nomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas uzņēmēju 
organizācijām izveidojusi iniciatīvu “Godīgs eiro ie-
viesējs”.

Iniciatīvas mērķis – nodrošināt preču un pakalpoju-
mu cenu stabilitātes saglabāšanu un pareizu cenu 
pārrēķinu eiro ieviešanas periodā Latvijā.

Iesaistoties iniciatīvā, uzņēmums iegūst tiesības 
izmantot zīmi “Godīgs eiro ieviesējs” savās tirdz-
niecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās. Zīme 
liecinās par godprātīgu uzņēmumu ar labu reputā-
ciju un dos iespēju patērētājiem viegli orientēties 
godīgo eiro ieviesēju kopā.

Visa informācija par iniciatīvu “Godīgs eiro ieviesējs” atroda-
ma mājas lapā www.godigseiroieviesejs.lv. Iniciatīvu koordi-
nē sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības konsultāci-
ju uzņēmums “LEAD. Korporatīvā komunikācija”, to atbalsta 
“Latvijas Pasts” un “Lursoft”. Iniciatīvas memoranda juridis-
kais konsultants – zvērināts advokāts Jānis Jurkāns (zvērinātu 
advokātu birojs “O. Cers un J. Jurkāns”).

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI

Izsludināti kultūras 
projektu konkursi

 
Līdz 23. augustam pulk-

sten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 19. augustam (pas-

ta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem pro-
jektus kultūras projektu konkursā. Projektu konkur-
sos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas per-
sonas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursu 
nolikuma prasībām. Vairāk šeit: http://esfinanses.
lv/lv/a/lapa/jaunumi/15641.

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294951
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294951
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294951
http://www.godigseiroieviesejs.lv/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15641
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15641
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15641
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15641
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3345&document_id=3345
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3344&document_id=3344
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3343&document_id=3343
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3342&document_id=3342


 Pēdējie projektu 
iesniegšanas 
termiņi ES 

programmā “Eiropa pilsoņiem” 2013. gadā
ES programma “Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) vei-
cina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu un līdz ar to arī 

iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ie-
saistīšanos Eiropas integrācijā. Šīs programmas mēr-
ķis ir dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un pieda-
līties kopīgās aktivitātēs, veidojot arvien saliedētāku 
Eiropu, izkopjot Eiropas identitātes izjūtu, kuras pa-
matā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra. Sīkāk 
šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15657.

  Pieejams atbalsts 
radošajiem braucie-
niem Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu 
mobilitātes pro
grammā “Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Kultūra” atbalsta mākslinieku reziden-

ces, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izvei-
di, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku 
mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izvei-
dot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Sīkāk šeit: 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15656.

Plašāku informāciju par projektu konkursiem un 
semināriem skatīt www.esfinanses.lv

Mārupē notiks 
šogad Latvijā 
vienīgās 
starptautiskās 
kalnu divriteņu 
sacensības 

25. augustā Mār-
upes novadā pirmo 
reizi norisināsies 
MTB maratons, 
kas šogad Latvijā ir 

vienīgās starptautiskās kalnu divriteņu sacensības. 
SMScredit.lv Mārupes MTB maratonā sportisti va-
rēs startēt 92 km garajā distancē, tautas distance 
būs 47 km gara, bet bērni varēs izmēģināt spēkus 
500 m–1 km garajā Maxima Favorit distancē.

SMScredit.lv Mārupes MTB maratona 92 km sporta 
distance ir iekļauta Starptautiskās riteņbraukšanas 
savienības (UCI) kalendārā, un UCI tai piešķīrusi 
augstāko starptautisko kategoriju – XCMS. Sacensī-

bu  starta un finiša vieta paredzēta Mārupes nova-
da teritorijā, pie Jaunmārupes ūdenstorņa.

Līdz šim dalību sacensībās ir apstiprinājis Stefens 
Tums no Ultra Sports Rose Racingteam, kas UCI MTB 
sērijas kopvērtējumā ierindojas augstajā 17. vietā. 
Tāpat SMScredit.lv Mārupes MTB maratonā startēs 
viņa komandas biedrs Simons Gegenheimers, kas 
pašreiz kopvērtējumā ieņem 29. vietu.

Visas dienas garumā laukumā pie Jaunmārupes 
ūdenstorņa notiks dažādas atrakcijas. Būs Ruļļu cī-
ņas jeb fiksēto velosipēdu sacensības, kurās varēs 
laimēt pilsētas divriteni ar slavenā latviešu BMX 
riteņbraucēja Māra Štromberga autogrāfu. Mazā-
kajiem apmeklētājiem paredzētas gan piepūšamās 
atrakcijas, gan dažādi konkursi. Skatītājiem tiks iz-
dalīti īpaši atribūti, kurus varēs izmantot, lai atbal-
stītu savus sacensību favorītus. 

Sagatavojusi Kate Nītiņa,
Mārupe novada Domes

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ar veļiku pa Aglyunu 2013

Šī gada 17. augustā Aglonas pa-
gasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa 
“Velomīļi” aicina velobraucējus 
ciemos uz Aglonu. Plkst. 13.30 

pulcēšanās Aglonas estrādē.

Pasākumā “Ar veļiku pa Aglyunu” ikviens varēs 
piedalīties veloparādē pa Aglonas ielām, marato-
nā – tautas trases distance (15 km), sporta trasē 
(velobraucējiem ar pieredzi – 30 km), šķēršļu jos-
las pārvarēšanā, kā arī triatlona stafetē (peldēšana, 
skriešana, velotriāls).

Velomaratonā būs jāorientējas pēc kartes. Trase 
būs gan pa asfaltētu, gan grants ceļu, meža celi-
ņiem un takām. Sacensības notiks individuāli un 
komandās.

Dalībnieku pieteikšanās – līdz 15. augustam 
plkst. 15.00 elektroniski vai telefoniski: edgarsur-
banovics@inbox.lv, mob.: 28367522 vai inguna.
barkevica@aglona.lv, mob.: 29285185.

Vairāk informācijas un programmu meklējiet šeit: 
http://www.aglona.lv/aktualitates/ar-veliku-pa-
aglyunu-2013/.

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
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