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Par Latvijas Pašvaldību savienības jauno 
priekšsēdi ievēlēts Gints Kaminskis

Foto: Ojārs Martinsons

18. augustā Alūksnē notikušajā Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) 28. kongresā par jauno priekšsēdi 
ievēlēts Auces novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis.

“Mana prioritāte bija un būs stipra pašvaldību in-
terešu pārstāvniecība, ieklausoties visu viedoklī, 
neizceļot kādas vienas grupas intereses. Latvijas 
Pašvaldību savienības stiprā puse vienmēr ir bijusi 

kompromisa meklēšana, tāpēc atrast zelta vidusce-
ļu ir prioritāte joprojām. Pašvaldību savdabība ir to 
pamats attīstībai,” uzskata G. Kaminskis.

LPS priekšsēža amatam līdz kongresam tika izvirzīti 
vairāki kandidāti, tomēr tikai Gints Kaminskis pie-
krita kandidēt. Līdzšinējais LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis par savu aiziešanu no amata paziņoja 
pirms gada. Viņš LPS vadījis 23 gadus. Pirmos divus 
gadus LPS vadīja Jānis Bunkšs.

Jaunais LPS priekšsēdis tika ievēlēts aizklātā balso-
šanā. Ievēlēts vienbalsīgi ar 172 balsīm.
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Gints Kaminskis ir bijis Auces pilsētas, novada paš-
valdības deputāts un domes priekšsēdētājs kopš 
2001. gada. LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa viet-
nieks, kas pārstāv novadus, un Novadu apvienības 
vadītājs kopš 2013. gada. Jaunais LPS priekšsēdis ir 
arī Eiropas Savienības Reģionu komitejas loceklis 

un Latvijas delegācijas vadītāja vietnieks. Pēc izglī-
tības jaunais LPS priekšsēdis ir jurists.

 
Jana Bunkus,

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Ar moto “Esiet kopā, un būsiet stipri!” 
izskanējis LPS 28. kongress

18. augustā Alūksnē aizritēja LPS 28. kongress, kurā 
piedalījās valsts augstākās amatpersonas, tika ap-
stiprinātas piecas jaunas rezolūcijas, kā arī deba-
tēts par vairākiem pašvaldībām aktuāliem jautāju-
miem. Šī kongresa moto bija: “Esiet kopā, un būsiet 
stipri!”

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā 
runā uzsvēra pašvaldību lielo nozīmi ikviena iedzī-
votāja labvēlīgas dzīves vides veidošanā, kā arī iz-
teica gandarījumu par redzēto reģionālajās vizītēs. 
“Kongresa sauklis ļoti labi sasaucas ar manis redzē-
to pašvaldībās, ka tikai vienotā un kopīgā darbā ir 
izaugsme. Īpaši vēlos uzslavēt uzņēmēju panāku-
mus un iedzīvotāju iniciatīvas – tikai kopā mēs va-
ram būt stipri un darīt visu iespējamo iedzīvotāju 
labā,” uzsvēra R. Vējonis. Foto: Ojārs Martinsons
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Valsts prezidents pateicās LPS priekšsēdim Andrim 
Jaunsleinim par ilggadējo darbu, pasniedzot Valsts 
prezidenta Cildinājuma rakstu. “Šo gadu laikā LPS 
ir kļuvusi par nopietnu sadarbības partneri, par ko 
noteikti jāpateicas Andrim Jaunsleinim,” apsveicot 
uzsvēra prezidents.

Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
uzrunājot klātesošos, pauda viedokli, ka pašvaldību 
intereses vienmēr ir bijušas valsts interešu augšga-
lā. “Esmu atvedusi līdzi arī cildinājuma vārdus Lat-
vijas Pašvaldību savienībai. Tās balss parlamentā 
vienmēr ir dzirdama skaidri un noteikti.”

Ministru prezidents Māris Kučinskis aktualizē-
ja jautājumus par nodokļu reformu un skolu tīklu 
optimizāciju. “Nodokļu reformas kontekstā gribu 
pieteikt ne gluži jaunu ideju vai pagaidām tikai 
uzdot jautājumu: vai valdībai un pašvaldībām 
nevajadzētu uzsākt jaunu diskusiju par funk-
ciju sadali starp valsti un pašvaldībām? Par fi-
nansēm, atbildībām un daudzām citām lietām? 
Esmu pārliecināts, ka tāda būs nepieciešama ne-
atkarīgi no tā, kādas ideoloģiskās ievirzes parti-
jas veidos nākamās valdošās koalīcijas. Visliet-
derīgāk šo sarunu būtu uzsākt katrā politiskajā 
partijā,” tā M. Kučinskis. Visa Ministru preziden-
ta runa pieejama šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards savā runā nebija tik optimistisks, 
jo aizskāra tēmu, kuru pašvaldības neatbalsta, pro-
ti, jaunu teritoriālo reformu, kas, kā izteicās mi-
nistrs, nesīs lielas izmaiņas, līdzšinējo 119 pašvaldī-
bu vietā atstājot tikai ne vairāk kā 30, kuras plānots 
saukt par apriņķiem.

Vēl klātesošos uzrunāja arī satiksmes ministrs Uldis 
Augulis un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldī-
bas komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.

“Ir pagājušas pašvaldību vēlēšanas, kurās iedzīvo-
tāji mums ir dāvājuši uzticību. Tā ir jāvērtē visaug
stāk. Vēlēšanās trešā daļa ir jaunpienākušie pašval-
dību deputāti. Tā ir laba tendence: nāk jauni cilvēki 
ar citu skatījumu. Ideālais apvienojums veiksmīgai 
izaugsmei neapšaubāmi ir jaunība savienojumā ar 
pieredzi,” savā runā pauda LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, aktualizējot šī brīža svarīgākās pro
blēmas, ar kurām saskārušās pašvaldības. Par tām 
plašāk var uzzināt A. Jaunsleiņa prezentācijā LPS 
interneta vietnē.

Kongresā izskanēja LPS Revīzijas komisijas ziņo-

jums, tika apstiprināti LPS Statūtu grozījumi, kā arī 
tika debatēts par vairākām šī brīža aktuālākajām 
problēmām, ar kurām saskaras pašvaldības. 

Vēl tika apstiprināts jaunais LPS Valdes sastāvs. Par 
priekšsēža G. Kaminska vietnieku no novadiem tika 
apstiprināts Smiltenes novada domes priekšsēdē-
tājs Gints Kukainis (attēlā pa vidu), vietnieks no 
pilsētām – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš (attēlā pa kreisi).

Kongresa dalībniekiem tika dāvināts LPS žurnāla 
“LOGS” speciālizdevums “Pašvaldības deputāta 
rokasgrāmata”, kurā apkopota svarīgākā informā-
cija, kas būs vieds palīgs ikviena deputāta darbā. 
Šāds izdevums tradicionāli tiek izdots pēc katrām 
pašvaldību vēlēšanām. Ar šo izdevumu iespējams 
iepazīties šeit.

Plašāks apraksts par kongresa norisi un rezolūcijas 
pieejamas LPS interneta vietnē šeit. 

Videoieraksts drīzumā būs pieejams LPS YouTube 
videokanālā.

Latvijas Pašvaldību savienība saka sirsnīgu paldies 
Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Arturam 
Dukulim un pašvaldības kolektīvam, kā arī Alūksnes 
Kultūras centra direktorei Sanitai Bērziņai ar ko-
lektīvu par atbalstu kongresa organizēšanā. Īpašs 
paldies mazajām dziedātājām Elizabetei Baldiņai 
un Tīnai Sloģei, kā arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestrim un tā diriģentam San-
doram Saulvedim Līviņam (defilē vadītāja Ilze Lī-
viņa).

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

http://www.mk.gov.lv/lv/content/lr-ministru-prezidenta-uzruna-latvijas-pasvaldibu-savienibas-kongresa-dalibniekiem-2017-gada
http://www.lps.lv/uploads/magazine_module/Rokasgramata_2017_KMEkXeEpkx.pdf
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3690-latvijas-pasvaldibu-savienibas-28-kongress
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Iznākusi “Pašvaldības deputāta 
rokasgrāmata”

Jau piekto reizi LPS un žurnāls “Logs” sagatavojis 
un izdevis “Pašvaldības deputāta rokasgrāmatu” 
(iepriekšējās rokasgrāmatas izdotas 2001., 2005., 
2009. un 2013. gadā).

2017. gada “Pašvaldības deputāta rokasgrāmatā” 
ceļavārdus 1614 jaunievēlētajiem pašvaldību de-
putātiem jaunajam četru gadu darba cēlienam teic 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis un vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Rubrikā “Esiet pazīstami!” varat iepazīties ar visu 
Latvijas pašvaldību vadītājiem – gan viņu fotoattē-
liem, gan atbildēm uz žurnāla “Logs” jautājumiem 
par katra novada vai pilsētas domes priekšsēdētāja 
stāžu pašvaldības vadītāja amatā, dzīves vai darba 
moto un interesēm vai vaļasprieku.

Rokasgrāmatas teorētiskajā sadaļā sniegts ieskats 
par pašvaldību, likumdošanas normām, pašval-
dības politikas veidošanu un darba organizāciju, 
autonomajām un deleģētajām funkcijām, finanšu 
sistēmu un LPS sarunu sistēmu ar ministrijām, poli-
tiķa atbildības formām, pašvaldības deputāta tiesī-
bām un pienākumiem, kā arī citiem ar pašvaldības 
ikdienu saistītiem jautājumiem.

Sadaļā “Pašvaldību savienībā” stāstīts par LPS uz-
būvi un nozīmīgākajiem notikumiem organizācijas 
25 gadu vēsturē, LPS piecām komitejām un trīs 
apakškomitejām, un LPS padomnieki iepazīstina 
ar svarīgāko un aktuālāko savas atbildības jomā – 
par finansēm, par tehniskajām problēmām un īpaši 
autoceļu, enerģētikas, civilās aizsardzības un kata
strofu pārvaldības, mājokļu politikas un būvnie-
cības jomā, par uzņēmējdarbības sekmēšanu un 
publiskajiem iepirkumiem, par reģionālo attīstību 
un vides aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu 
un lauku attīstību, par veselības aprūpi un sociā-
lajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, par 
izglītības sistēmu, darbu ar jaunatni, sportu un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, par 
pašvaldību sadarbības tīkliem, darbību Eiropā un 
citiem jautājumiem, ko nākas risināt gan Pašvaldī-
bu savienībai, gan visām pašvaldībām.

Rokasgrāmata LPS mājaslapā pieejama šeit.

Gunta Klismeta un Daina Oliņa

Videokonference par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta programmas jauno 
kārtību augļu un dārzeņu, un piena 
piegādei izglītības iestādēm

Videokonference notiks 23. augustā no plkst. 10 
līdz 12 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu 
zālē.

Par nosacījumiem informēs Zemkopības ministrijas 
speciālisti, piedalīsies Lauku atbalsta dienesta spe-
ciālisti, ēdinātāju un nozaru asociāciju pārstāvji.

Piedalās:

•	 Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbal-
sta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns (par 
Skolu programmu vispārīgajiem nosacījumiem);

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/uploads/magazine_module/Rokasgramata_2017_KMEkXeEpkx.pdf
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•	 Lauku atbalsta dienesta (LAD) Tirgus kopējās 
organizācijas departamenta direktora vietnie-
ce Oksana Miloševska (par Skolu programmu 
praktiskajiem nosacījumiem);

•	 Dace Freimane, ZM Tirgus un tiešā atbalsta de-
partamenta Tirgus kopējās organizācijas noda-
ļas vadītāja);

•	 Veronika Gailume, LAD direktores vietniece;

•	 Jānis Šolks ,Latvijas Piensaimnieku centrālās sa-
vienības Valdes priekšsēdētājs;

•	 Silvija Miniča un Ingvilda Grosberga, Izglītības 
iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāves;

•	 citu profesionālo asociāciju pārstāvji.

Videokonferenci varēs skatīties interneta vietnē: 
http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/ties-
raide/. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautāju-
mus, sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK 
izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 
RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Re-
ģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators” īstenošanas noteikumi””, 1. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāci-
jas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”, 2. pieli-
kums.
VSS564, Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā 
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo 
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”, 3. pie-
likums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

VSS869 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas 
personā”

VSS870 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS872 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ci-
vilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļauja-

mo informāciju”

VSS877 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Prei-
ļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašval-
dības īpašumā”

VSS878 – Informatīvais ziņojums “Par mazo ciemu 
nosaukumu saglabāšanas jautājumiem”

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434339
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434339
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434436
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434436
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434436
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434446
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_31_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_31_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_31_p3.pdf
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Ventspils Augstskolas studenti iekaro 
kosmosu

Ventspils Augstskolas (VeA) elektronikas inženierzi-
nātņu studenti, piedaloties starptautiskajās meteo-
roloģisko balonu sacensībās “Global Space Balloon 
Challenge”, 17. augusta pēcpusdienā no Ventspils 
lidostas teritorijas stratosfērā nogādājuši meteoro-
loģisko zondi “Irbe3”, ar ko tiks veikts zinātniskais 
eksperiments – dažādu atmosfēras gāzu mērījumi.

Galvenais “Irbe3” radiosignāla uztveršanas centrs 
atradīsies Ventspils Augstskolas radiostacijā (YL-
1VA). Aicinājums iesaistīties un uztvert balona sig-
nālu būs arī citiem Latvijas radioamatieriem. Seko-
šana balona atrašanās vietai un reālā laikā iegūtās 
GPS koordinātas tiks attēlotas uz kartes (piekļuve 
būs pieejama: http://www.habhub.org).

Ekspluatācijā nodots ceļš Klintaines pagastā

Šovasar Pļaviņu novadā veikti darbi uz pašvaldības 
ceļa “Bārbalītes”, kas atrodas A6 šosejas 113. kilo-
metrā Pļaviņu novada Klintaines pagastā. Ceļam, 

kam ikdienā jāiztur liela slodze, uzklāts cietais se-
gums, izmantojot inovatīvo valčbetona tehnoloģi-
ju: valčbetons uzklāts 761 m garam posmam 17 cm 
biezumā. Tas ir ilgmūžīgs betona ceļa segums, kas 
piemērots Latvijas mainīgajiem laikapstākļiem, spēj 
izturēt intensīvu satiksmi, un ilgstoši nav nepiecie-
šams remonts, kā arī tas ir izturīgāks un lētāks par 
asfaltbetonu. Valčbetons tiek ražots Latvijā un pir-
mo reizi ceļubūvē ar labiem rezultātiem izmēģināts 
pirms diviem gadiem.

“Bārbalīšu” ceļš atbilstoši standartiem veidots 
3,5 m plats, ar vairākām tā sauktajām kabatām un 
pusmetru platām nomalēm, lai pretimbraucošie 
transportlīdzekļi varētu ērti samainīties. Pa šo ceļu 
var nokļūt līdz privātmājām un Pļaviņām nozīmīgai 
rūpniecības zonai – grants karjeram un uzņēmu-
mam SIA “Krauss”, kas ir viens no vadošajiem bērza 
pārstrādes uzņēmumiem Latvijā.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Veclaicenē atklāts Latvijā vienīgais Medus 
muzejs

Alūksnes novada Veclaicenes pagasta “Mišās” 
11. augustā svinīgi tika atklāts Latvijā vienīgais 
Medus muzejs, kurā vāc, glabā, pēta un restaurē 

senlaicīgo biškopības inventāru, fotogrāfijas un li-
teratūru. Muzejā iekārtota arī telpa semināriem, 
kuras izveidei finansējums gūts, uzvarot iedzīvotāju 
balsojumā “Latvijas Mobilā telefona” (LMT) projek-
tu konkursā “LMT Latvijai”. Privāto muzeju veidojis 
Artis Krasts ar ģimeni.

http://www.habhub.org/
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Izbūvēta jauna laipa Vilgāles ezerā 18. augusta vakarā Kuldīgas novada Kurmāles pa-
gasta Vilgāles ciemā svinīgi tika atklāta jaunā Vilgā-
les ezera laipa. 80 metrus garo laipu izgatavojusi un 
uzstādījusi SIA “Rubiki”. Laipa kopumā izmaksājusi 
19 500 eiro. Darbus finansējusi Kuldīgas novada 
pašvaldība.

Vilgāles ezers ir lielākais ezers Kuldīgas novadā. To 
iecienījuši makšķernieki un atpūtnieki. Pie ezera ie-
rīkota ģērbtuve un izveidota atpūtas vieta. Netālu 
no ezera atrodas Vilgāles estrāde, un to ar ezeru 
savieno kāpnes ar vairākiem skatu laukumiem.

Eiropas mēroga fotokonkurss Eiropas Komisija ar ES fondu kampaņu #EUinMyRe-
gion jeb “Eiropa manā reģionā” aicina ikvienu inte-
resentu līdz 27. augustam iesūtīt fotogrāfijas par 
Eiropas Savienības fondu projektiem. No populā-
rākajām un žūrijas izvēlētajām fotogrāfijām trīs la-
bāko fotogrāfiju autori saņems braucienu uz Briseli 
divām personām Eiropas Reģionu un pilsētu nedē-
ļā 9.–12. oktobrī un ielūgumu uz fotografēšanas 
darbsemināru.

Darbi jāaugšupielādē Eiropas Komisijas Facebook 
lapā lietotnē “Europe in My Region”. Fotogrāfijas 
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var arī nosūtīt uz epastu: regioinfopub@
ec.europa.eu. Vairāk informācijas: http://www.es-

fondi.lv/jaunumi/iesutiesfonduprojektafotogra-
fijuunlaimecelojumuunfotoskolasnodarbibu.

Sākusies balsošana par Latvijas ainavu 
dārgumiem

Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas re-
ģioniem turpmākam sabiedrības vērtējumam izvir-
zījusi 243 ainavas, un informācija par tām ievietota 
tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/. Turpmāko 
mēnešu laikā no 243 ainavām ir jāatlasa 50 nozī-
mīgākās, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildu in-
formācija un gatavota izstāde.

Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, ikviens ir aici-
nāts paust savu viedokli tīmekļvietnē www.aina-
vudargumi.lv/ līdz 15. oktobrim! Konsultācijas par 
balsošanu pieejamas publiskajās bibliotēkās un pie 
vietnē www.ainavudargumi.lv norādītajām kon-
taktpersonām.

Kārsavas novada svētki

Aizvadot vasaru un sagaidot rudenīgo ražu, Kārsa-
vas novada svētkos ik gadu pulcējas novadnieki un 
viesi, lai mērotos spēkiem sporta sacensībās, bau-
dītu vietējo mājražotāju meistarojumus tirdziņā un 
kopīgi atpūstos plašās svētku programmas pasāku-
mos.

Novada svētki sākās pagājušonedēļ ar Jauniešu 
dienu un Sporta nedēļas aktivitātēm, bet šīs nedē-
ļas nogalē visi tiek aicināti iepazīt Goliševu. Pagasta 
prezentācija notiks Kārsavas kultūras namā 25. au-
gustā, pēc tam būs iespējams doties ar autobusu 

uz Goliševas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcu, lai 
piedalītos svētku dievkalpojumā.

Notikumiem piepildītākā diena būs sestdiena, 
26. augusts. Rosība visas dienas garumā paredzēta 
Kārsavas “Krosta” estrādes teritorijā, kur plkst. 11 
pulcēsies amatnieki un mājražotāji ar savu gar-
do un kvalitatīvo produkciju, bet stundu vēlāk te 
notiks Kārsavas novada jaundzimušo iedzīvotāju 
sveikšana un radošo ģimeņu koncerts. No plkst. 14 
svētku dalībnieki tiek aicināti piedalīties radošajās 
darbnīcās, iemēģināt roku dažādos amatos un ap-
gūt jaunas prasmes. Svētku vakara daļu iedūcinās 
“Latgales Retro auto moto kluba” parāde, pēc ku-
ras paredzēts koncerts “Balto domu svētki” un za-
ļumballe ar grupām “Eolika” un “Kā gribat!”.

27. augusta pēcpusdienā Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas katoļu baznīcā skanēs koncerts 
“Vasaras stāsts”, kurā klausītāji varēs gan dzirdēt 
ērģeles kā instrumentu karali, gan ieklausīties flau-
tas un ērģeļu kopspēlē. Koncertā muzicēs flautiste 
Kristīne Antonova un ērģelniece Larisa Carjkova.

mailto:regio-infopub@ec.europa.eu
mailto:regio-infopub@ec.europa.eu
http://www.esfondi.lv/jaunumi/iesuti-es-fondu-projekta-fotografiju-un-laime-celojumu-un-fotoskolas-nodarbibu
http://www.esfondi.lv/jaunumi/iesuti-es-fondu-projekta-fotografiju-un-laime-celojumu-un-fotoskolas-nodarbibu
http://www.esfondi.lv/jaunumi/iesuti-es-fondu-projekta-fotografiju-un-laime-celojumu-un-fotoskolas-nodarbibu
http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv
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Svētki “Stopiņu novadam – 130”

“Stopiņu novadam – 130” svētku nedēļa ar dažā-
diem pasākumiem, koncertiem un sporta sacen-
sībām norisināsies no 21. augusta līdz 26. augus-
tam. Stopiņu novada svētki tiek svinēti ik pēc pie-
ciem gadiem – nedēļas garumā.

Svētkus 21. augustā ieskandināja Bērnu diena vien-
laicīgi septiņos novada ciemos.

Otrdien, 22. augustā, visi novada mākslinieciskie 
kolektīvi sniegs koncertus piecos novada ciemos.

Trešdiena, 23. augusts, būs norisēm bagāta diena – 
Jauniešu, sporta un veselības diena ar dažādām 
aktivitātēm, sacensībām, koncertiem un biedrības 
“Latvijas Sarkanais Krusts” konsultācijām četros 
novada dienas centros. Vakarā pie Ulbrokas ezera 
pirmo reizi novadā būs muzikālais strūklaku šovs.

Ceturtdien, 24. augustā, paredzēta Ulbrokas ezera 
diena, kad jau trešo reizi norisināsies “Ulbrokas eze-

ra regate”, kurā sacentīsies komandas ar peldrīkiem, 
kas būvēti no PET pudelēm. Šeit arī būs iespēja izkalt 
jubilejas monētu, darboties radošajās darbnīcās, vē-
rot 19. Zemessardzes bataljona paraugdemonstrē-
jumus un tehniku, piedalīties Latvijas Kinoloģiskās 
federācijas sporta kluba “Mans draugs” paraugde-
monstrējumos un vēl daudzās citās aktivitātēs.

Piektdien, 25. augustā, Ulbrokas ezera krastā būs 
skatāms pirmatskaņojums – novada māksliniecisko 
kolektīvu koncertuzvedums “Ezera mistērija”, kas 
tapis ar novadnieka dzejnieka Pētera Brūvera dzeju 
un viņa jaunības drauga komponista Māra Lasma-
ņa mūziku.

Svētki noslēgsies sestdien, 26. augustā, Līgo par-
kā. No rīta bērnus priecēs izrāde “Ar gaisa balonu 
uz Āfriku”, un vakarā Līgo parka estrādē muzicēs 
komponists Uldis Marhilevičs ar draugiem. Svētku 
noslēgumā – svētku torte, novada uzņēmuma SIA 
“Kronus” dāvātais svētku salūts un balle, kurā spē-
lēs grupas “Apvedceļš” un “Klaidonis”.



10

Apes pilsētas svētki – Rūpniecības ielas 
stāsti un bagātības

Šogad dalībnieki Apes pilsētas svētkos, kas notiks 
no 25. līdz 27. augustam, dosies izzināt un no jauna 
atklāt Rūpniecības ielu. Šī iela, tāpat kā citas Apes 
ielas, ir bagāta ar stāstiem, notikumiem, cilvēkiem, 
ģimenēm. Viņu paveiktais un pieredzētais vairākās 
paaudzēs tiks ietērpts Apes 89. gadadienas svētku 
rotā.

Piektdienas, 25. augusta, vakarā Apes Svētā Mateja 
ev. lut. baznīcā notiks pilsētas svētkiem veltīts svēt-

brīdis, bet pēc tam svētku dalībnieki varēs klausīties 
Iras un Rūtas Dūdumu un Santas SāresGeržas kon-
certprogrammas. 26. augustā pašvaldības vadība 
godinās mazos novadniekus, būs arī lekcija dārzu 
mīļotājiem, velofotoorientēšanās, sacensības “Lat-
vijas spēcīgākā pilsēta”, lielu atzinību guvusī erudī-
cijas spēle “Prāta laboratorija”, leģendārās grupas 
“Menuets” koncerts, svētku balle kopā ar “Ballīšu 
orķestri” no Valmieras un daudzas citas aktivitātes, 
kas ļaus ieskatīties Rūpniecības ielas vēsturiskajās 
liecībās, vēstījumos, cilvēkos un viņu darbos laiku 
laikos. Svētdien, 27. augustā – kapusvētki Apes un 
Meža kapos.
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Vērienīgs muzikāls projekts Daugavpilī
24. augustā plkst. 18 Daugavpilī būs iespēja vērot 
grandiozu muzikālo projektu – 100 jaunu un talan-
tīgu Krievijas, Lietuvas un Latvijas mūziķu koncertu, 
kas norisināsies pilsētas Vienības nama koncertzā-
lē.

Vērienīgais muzikālais kopprojekts izskanēs Muzi-
kālā augusta dienās. Labākie no labākajiem topo-

šajiem mūziķiem – mūzikas akadēmiju, konserva-
toriju un mūzikas vidusskolu studenti, apvienoti 
vienā lieliskā projektā ar nosaukumu “Baltijas Mu-
zikālā akadēmija”. Projektā iesaistīts 100 jauniešu, 
puse no viņiem veido simfoniskā orķestra sastāvu, 
bet otra puse – skanīgu kori un solistu grupu. Latvi-
jas muzikālo daiļradi koncertā pārstāvēs Daugavpils 
komponista Jevgeņija Ustinskova skaņdarbs “DNP” 
orķestrim, korim un solistiem.

XVII Vispārējie Latvijas piena, maizes un 
medus svētki Jelgavā

26. augustā Jelgavā, Pasta salā un Lielupes prome-
nādē, atkal svinēs gadskārtējos piena, maizes un 
medus svētkus un apmeklētājiem tiks piedāvātas 
daudzas ar medu, pienu un maizi saistītas spēles, 
atrakcijas, degustācijas. Amizantākais svētku noti-
kums, kā ik gadu, būs regate, kurā dalībnieki sacen-
tīsies no tukšām piena pakām izgatavotās laivās un 
cīnīsies par balvām sešās nominācijās: oriģinālākā 
laiva, visatraktīvākā komanda, inovatīvākā laiva, 
treknākais piena plosts, “Pilnīgs sviests” un ātrākā 
laiva.

Svētku laikā paredzēti dažādi konkursi: Latvijas 
Biškopības biedrības medus prove “Latvijas atzī-
tākais medus 2017”, Latvijas Maiznieku biedrības 
konkurss “Latvijas rudzu maize Zemgalē”, biedrības 
“Siera klubs” Zemgales reģiona konkurss “Tautiskie 
raksti siera, biezpiena un maizes gardumā”, kā arī 
konkurss ģimenēm “Mūsu ģimenes gardā rudzu 
sviestmaize” sadarbībā ar Jelgavas Amatu vidus-
skolu un Latvijas Maiznieku biedrību.

Programmā paredzēti gan pašdarbnieku priekšne-
sumi, gan arī jauno jelgavnieku sveikšana “Mūs gai-
da, mēs nākam”.
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Kuldīgas jauniešu diena

26. augustā visas dienas garumā norisināsies Kuldī-
gas jauniešu diena, kas nu jau kļuvusi par ikgadēju 
tradicionālu pasākumu novada jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem. Dienas pirmajā daļā Kuldīgas 
Jauniešu mājā notiks DJ meistarklase kopā ar DJ 
Ziggy, grafiti darbnīca kopā ar mākslinieku Renāru 
Cauni un tikšanās ar dziedātāju Agnesi Rakovsku. 
Kuldīgas aktīvie jaunieši arī paši būs sagatavoju-
ši dažādas aizraujošas un radošas aktivitātes: būs 
iespēja nofotografēties jauniešu dienas fotostū-
rī, noteikt savu baiļu līmeni, apmeklējot “Escape 
room”, kā arī vēl daudz citu aktivitāšu. Kuldīgas pil-
sētas laukumā varēs vērot “Ghetto Basket” – Lat-
vijas 3 x 3 basketbola čempionāta pēdējo posmu, 

kurā ne tikai notiks cīņa par valsts čempionu titulu 
un medaļām, bet arī vīriešu grupā tiks noteiktas 
astoņas labākās komandas, kas saņems ceļazīmes 
uz sezonas kulmināciju – “Ghetto Basket” fināltur-
nīru 31. augustā Rīgā, Grīziņkalnā, lai pretendētu 
uz tradicionālo superbalvu – Andra Biedriņa dāvā-
to braucienu uz Nacionālās basketbola asociācijas 
jaunās sezonas spēli Ņujorkā.

Olaines novada Jauniešu diena

26. augustā jau septīto gadu Olaines Mežaparkā 
visiem jauniešiem un ikvienam interesentam būs 
iespēja piedalīties Olaines novada Jauniešu dienā, 
ko veido šādas sadaļas: Sporta brančs; “Pilsētas 
medības 2017” fotoveloorientēšanās sacensības; 

Popkorna skvēra maģiskā atklāšana; “Atpūtas pa-
galms”; Dzejas meistarklase; “Longboard”; “Izaicini 
sevi” alpīnisma aktivitātes; luminiscējošo gleznu 
izstāde “Es. Olaine”; Fizikas eksperimenti; Āra spē-
les; “Kastekust Gif foto”; “3 pret 3” burbuļfutbols; 
“Chris Noah”; “Edavārdi”; DJ Sun Lay.
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Spēkavīri sacentīsies Pļaviņās

26. augustā plkst. 13 Pļaviņu pļavā (laukumā pie 
SAC “Pļaviņas”) notiks “Oļģerta Bergmaņa piemi-
ņas kauss” – Latvijas atklātais spēkavīru čempio-
nāts baļķa celšanā un Skotu kalniešu spēļu sacen-
sības, ko atklās goda viesis Raimonds Bergmanis.

Spēkavīri sacentīsies baļķa celšanā trīs piegājienos, 
ar katru piegājienu izvēloties aizvien lielāku svaru. 
Skotu kalniešu sacensībās iekļautas tādas disciplī-
nas kā siena ķīpas vai atsvara mešana augstumā, 

akmens grūšana tālumā un tā sauktās gladiatoru 
cīņas jeb stumšanās ar baļķi, kad viens sportists, ie-
ķeroties baļķa galā, cenšas konkurentu izstumt no 
laukuma. Savu spēku sacensībās demonstrēs Lat-
vijas labākie spēkavīri Dainis Zāģeris, Oskars Mar-
tužans, Edgars Andersons, Otomārs Skreija, Didzis 
Zariņš, Jānis Šleckus un citi. Svarcēlāju paraugde-
monstrējumos piedalīsies Viktors Ščerbatihs ar au-
dzēkņiem.

Sacensības vērot klātienē aicināts ikviens iedzīvo-
tājs un pilsētas viesis!
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Tautas velosporta svētku “Ar veļiku pa 
Aglyunu 2017” desmitgade

Šogad tautas velosporta svētkiem “Ar veļiku pa Ag-
lyunu” – jau 10! 26. augustā ikviens – liels un mazs, 
katrs, kas prot un mīl mīt pedāļus, – tiek aicināts 
svinēt “Ar veļiku pa Aglyunu” desmitgadi, pieda-
loties veloparādē, izjūtot sacensību garšu dažādās 
velosacensībās, izmēģinot spēkus “Ruļļu cīņās”, 

izbaudot gaismas un pirotehnikas velošovu “Gree
trials Bike Tour NIGHT”! Šogad sagatavotas jaunas 
velomaratona trases – gan pa asfaltētu, gan grants 
ceļu, meža celiņiem un takām. Sacensības notiks 
individuāli un komandās. Tautas distances garums 
būs 15 km, sporta distances (velobraucējiem ar 
pieredzi) – 32 km, bet mazie velobraucēji varēs iz-
mēģināt spēkus šķēršļu joslas pārvarēšanā, kā arī 
sacensties kombinētajā stafetē.
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Zemītes pagasta svētki “Zemītei 580”

26. augustā norisināsies Kandavas novada Zemītes 
pagasta un sporta svētki “Zemītei 580”. Programmā 
gan daudzveidīgas sportiskas aktivitātes, piemē-
ram, volejbols, futbols, šautriņu mešana, šaušana 
ar pneimatisko šauteni, cirks, šķīvīšu mešana, ba-
lirints, lazdu šķēpu mešana, orientēšanās jaunie-
šiem, gan nūjošanas apmācība un ūdensbumbas 

atrakcija Dzirnavezerā, gan pankūku ballīte, svētku 
zupa, Cēres amatierteātris ar lustīgu uzvedumu “Sa-
biedrības labā”, gan svētku koncerts “Sirdij un dvē-
selei” un balle.

Dienu vēlāk, 27. augustā, Zemītes evaņģēliski lu-
teriskā baznīca aicina visus uz 450. gadadienas ju-
bilejas dievkalpojumu, ko vadīs Liepājas diecēzes 
bīskaps Hans Martins Jensons un mācītājs Vilnis Au-
ziņš. Svētkus kuplinās ansamblis “Cantabile”.

Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss 
2017 jeb Apsteidz tvaiku!”

26. augustā Gulbenes un Alūksnes novadā notiks 
riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss 2017 jeb 
Apsteidz tvaiku!”, kuru laikā pirmo reizi vēsturē tiks 
noskaidrots, kas ir ātrāks – tvaika vilciens vai riteņ-
braucējs.

Šaursliežu bānītis savu ikdienas maršrutu 33 kilo-
metru garumā no Gulbenes līdz Alūksnei pieveic 
1 stundā un 45 minūtēs. Sacensību laikā reizē ar 
tvaika lokomotīvi “Ferdinands” pulksten 13 no Gul-
benes ceļā dosies arī velobraucēji, lai noskaidro-
tu, cik ilgā laikā viņi var veikt maršrutu Gulbene–
Alūksne, tiesa gan – pa ceļiem un celiņiem, kas ved 

netālu no sliežu ceļa, līdz ar to velobraucēju trases 
kopējais garums būs lielāks nekā bānītim.

Savdabīgajās sacensībās piedalīsies dažāda vecu-
ma un rūdījuma riteņbraucēji – gan profesionāļi, 
gan aktīvas ģimenes no visas Latvijas. Sacensības 
vadīs satiksmes drošības eksperts un televīzijas 
personība Pauls Timrots. Pirms galvenā starta īpa-
šas sacensības Gulbenes dzelzceļa stacijā paredzē-
tas arī mazākajiem riteņbraucējiem.

Sacensību ātrāko riteņbraucēju finišs gaidāms 
ap 14:30 pie Alūksnes bānīša stacijas. Pēc finiša 
Alūksnes stacijā bānīša laupītāji visus dalībniekus 
cienās ar pašu gatavoto “Laupītāju biezputru”, bet 
uzvarētāji tiks arī pie vērtīgām balvām.
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Ātrumlaivu sacensības Alūksnes ezerā

26. un 27. augusts Alūksnē noritēs sportiskā gai-
sotnē – nedēļas nogalē Alūksnes ezerā notiks sa-
censības ātrumlaivām.
Ūdensmotosporta sacensības Alūksnes ezerā šo-
gad notiks Eiropas čempionātā jauniešiem GT15 

klases laivām un Latvijas čempionāta ieskaitē des-
mit laivu klasēs. Tiek prognozēts, ka sacensībās va-
rētu piedalīties ap 70 laivas. Abās dienās sacensību 
vērošana skatītājiem būs bez maksas. Tiem, kuri 
kādu iemeslu dēļ nevarēs klātienē apmeklēt ūdens 
motosporta sacensības, būs iespējams sekot tām 
tiešraidē: LIVE.STAR.LV.

Ziņas sagatavojušas Agnese Jēkabsone, Sanita Kitajeva, Evita Aploka, Kristīne Duļbinska, Lauma 
Silakaktiņa, Inese Krivmane, Inese Skrastiņa, Ilze Ērmane, Līga Korsaka, Agate Roga, Mārīte Rūja, Sanita 

Kitajeva, Tatjana Komare un Līga Šupstika

Apkopojusi Gunta Klismeta

jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

