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Kompensēs zaudējumus par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu 
2012. gadā

Valdība 25. jūnija sēdē lēma par papildu finansē-
juma piešķiršanu 803 590 latu apmērā, lai veiktu 
norēķinu par 2012. gadā sniegtajiem sabiedriskā 
transporta pakalpojumiem reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos.

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā ir grozīti Pārejas 
noteikumi un noteikts, ka ar sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu saistītos pārvadātāja zau‑
dējumus reģionālos vietējās nozīmes maršrutos to 
pakalpojumu pasūtījuma daļu, kas pārsniedz šo pa‑
kalpojumu nodrošināšanai paredzēto valsts budže‑

ta līdzekļu ietvaru, par 2012. gadu var kompensēt 
no valsts budžeta līdzekļiem. 

Ar Ministru kabineta rīkojumu nolemts piešķirt 
Satiksmes ministrijai (SM) 803 590 latus pārskaitī-
šanai plānošanas reģioniem zaudējumu segšanai 
par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegša-
nu 2012. gadā, sadalot tos: Latgales plānošanas 
reģionam – 50 013 LVL, Vidzemes plānošanas re-
ģionam – 484 910 LVL un Zemgales plānošanas re-
ģionam – 268 667 LVL.

Vairāk lasiet šeit: http://www.sam.gov.
lv/?cat=8&art_id=3678.

Aivis Freidenfelds,  
SM Komunikācijas nodaļas vadītājs

IePrIeKŠējā nedēļā

dziesmu un deju svētku akcenti pašvaldībās

2013. gada Dziesmu un deju svētki īpaši iezīmējas 
ar to, ka 2013. gada 30. jūnijā laikā no plkst. 13.10 
daudzviet Latvijā vietējās pašvaldības rīkoja svētku 
atklāšanas pasākumus, lai simboliski pavadītu svēt‑
ku dalībniekus uz Rīgu, kā arī radītu svētku sajūtu 
tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri nepiedalīsies svēt‑
kos klātienē.

Svētku atklāšanas pasākumu īpašu padara tas, ka 

brīdī, kad saule atrodas visaugstākajā punktā (sīkā‑
ka informācija http://www.suncalc.net), pašvaldī‑
bas svinīgi pacēla svētku karogu, kuru rotā attiecī‑
gās pašvaldības radošo cilvēku iedziedātā unikālā 
svētku zīme.

Lai akcentētu Dziesmu un deju svētku nacionālo un 
starptautisko nozīmību un lai izrādītu godu svētku 
dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku rīkotājiem 
pašvaldībās, aicinām pašvaldības svētku noslēgu‑
ma dienā, 2013. gada 7. jūlijā, piedalīties sociālā 
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akcijā, rosinot katras pašvaldības iestādes un iedzī‑
votājus izkārt pie ēkām Latvijas valsts karogu.

 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

ŠOnedēļ un turPMāK

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

Darba kārtība:

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

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

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

25. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
Ojārs Spārītis un Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis parakstīja ielūgumu 
uz pirmo diskusiju pašvaldību vadošajiem darbinie‑
kiem „Zinātne‑uzņēmējdarbības veicināšana‑paš‑
valdības”.

LZA un LPS sadarbības ietvaros pirmā diskusija 
notiks 9. jūlijā. uz sarunu tiek aicināti zinātnieki 
un pašvaldību vadītāji, lai kopīgi meklētu atbil-
des uz valstiski svarīgiem jautājumiem. Kas ne-
pieciešams, lai atjaunotu 90. gados pazaudēto 
saiti starp Latvijas zinātni un ražošanu? Kas ne-

pieciešams, lai talantīgi un prasmīgi inženieri un 
zinātnieki atgrieztos savās pašvaldībās un radītu 
pasaulē konkurētspējīgus produktus? Kā kopīgi 
ietekmēt valsts un ES politiku? Kā pašvaldības 
var sadarboties ar zinātniekiem šo un citu svarīgu 
jautājumu risināšanā? 

Pirmā diskusija „Zinātne‑uzņēmējdarbības veici-
nāšana‑pašvaldības” notiks 9. jūlijā plkst. 15.00 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē Akadē-
mijas laukumā 1 rīgā. 

Lūdzam apstiprināt savu dalību diskusijā līdz 
5. jūlijam, zvanot pa tālruni 67508527 vai rakstot 
uz e-pastu lelde.vazdike@lps.lv.

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

9. augustā Auces novada Kultūras centrā (Aucē, 
Ausmas ielā 3) notiks Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) 24. kongress un biedru sapulce. Kongre‑
sa sākums plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.00.

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

Savukārt mediju pārstāvji aicināti pieteikt savu da‑
lību e‑pastā: ilze.mutjanko@lps.lv. 

Kongresa darba kārtība 1. pielikumā.

InfOrMācIjA nO LPS PārStāVnIecīBAS BrISeLē

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

„Baltijas valstu liktenis zvaigznēs rakstīts”

26. jūnijā Eiropas Parlamenta ēkā Briselē (Beļģijā) 
tika atklāta „Baltijas ceļa aleja”, kas turpmāk būs 

apliecinājums un atgādinājums par triju Baltijas 
tautu vienotību neatkarības atgūšanas laikā. Alejas 
sākumā novietoto Aigara Bikšes veidoto piemiņas 
zīmi „Baltijas valstu liktenis zvaigznēs rakstīts” svi‑
nīgi atklāja Eiropas Parlamenta prezidents Mar‑
tīns Šulcs. Atklāšanas ceremonijā svinīgas uzrunas 
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teica Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskai‑
te un Eiropas Savienības transporta komisārs no 
Igaunijas Sīms Kallass. 

Kuplajā klātesošo pulkā Latviju pārstāvēja virkne 
atmodas laika aktīvistu, tostarp Sandra Kalniete, 
Ivars Godmanis, Dainis Īvāns, Jānis Škapars un Sar‑
mīte Ēlerte.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

LPS neSASKAņO

LPS SASKAņOŠAnAI PIePrASītIe dOKuMentu PrOjeKtI

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli””, 2. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tir-
gus likumā”, 3. pielikums.

Par Pamatnostādņu projektu „Transporta attīstī-
bas pamatnostādnes 2013.‑2020. gadam”, 4. pie-
likums. 

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli”, 5. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības li-
kumā”, 6. pielikums.

Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Informatīvais ziņo-
jums „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemēroša-
nas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēša-
nu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabine-
ta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1620 
„Noteikumi par būvju klasifikāciju” noteiktie lieto-
šanas veidi””, 7. pielikums.

VSS‑1074 ‑ Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 
“Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada 
perioda vadības noteikumi”” 

VSS‑1094 ‑ Noteikumu projekts “Noteikumi par 
minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 
tarifa likmi” 

VSS‑1141 ‑ Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” 

VSS‑1105 ‑ Noteikumu projekts “Grozījumi Minis‑
tru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos 
Nr.111 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.‑
2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stip‑
rināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas 
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un re‑
ģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība”” 
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Latvijas pašvaldību darbinieku sporta 
diena jūrmalā – 24. augustā

Šāgada 24. augustā notiks Latvijas pašvaldību dar‑
binieku veselības, sporta un zināšanu diena Jūrma‑
lā “Uz viļņa!”.

Pasākums notiks Jūrmalas pilsētā – gan Majoru 
pludmalē, gan Latvijas pludmales volejbola stadio‑
nā.

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

PrOjeKtI, SeMInārI, fInAnSējuMS, dAŽādI

VArAM aicina pieteikties finansiālam 
atbalstam ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis‑
trija aicina Latvijā reģistrētus komersantus un kul‑
tūras, ārstniecības un izglītības iestādes pieteikties 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk ‑ 
KPFI) finansiālam atbalstam, lai uzlabotu ēku ener‑
goefektivitāti.

Projekta iesniegumus aicinām iesniegt KPFI finan‑
sēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinā‑
jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 
3. kārta” līdz 2013. gada 22. augustam (ieskaitot).

Konkursā paredzēts sniegt finansiālu atbalstu tiem, 
kuri iecerējuši veikt pāreju no fosilām tehnoloģijām 
uz tādām, kurās izmanto atjaunojamos energo‑
resursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehno‑
loģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ra‑
žošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku 
energoefektivitāti.

Sīkāk lasiet: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/
preses_relizes/?doc=17127 

Linda Tilta, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Sabiedrības informēšanas nodaļa

  Latvijas Pašval-
dību savienība 
Valsts kultūras 
pieminekļu aiz-
sardzības in-
spekcijas vārdā 
aicina pašval-

dības starptautiskā konferencē „Kultūras manto-
jums un eS stratēģija 2020 – uz integrētu pieeju” 
atspoguļot savus labās prakses piemērus kultūras 
mantojuma sfērā.

Konference „Kultūras mantojums un ES stratēģija 
2020 – uz integrētu pieeju” norisināsies 2013. gada 
13. un 14. novembrī Viļņā (Lietuvā). Konferen‑
ci organizē Lietuvas Kultūras ministrijas Kultūras 
mantojuma departaments Lietuvas prezidentūras 
ES Padomē ietvaros (skat. 8. pielikumu ‑ ielūgums 
angļu valodā).

Dalībvalstis tiek aicinātas piedalīties ar labās prak‑
ses piemēriem konferences darba grupās 14. no‑
vembrī. Ar piemēru priekšlasījumiem un debatēm 
darba grupās konferences rīkotāji vēlas parādīt 
kultūras mantojuma nozīmi attīstībā un sadarbību 
starp kultūras mantojuma nozari un vides, lauk‑
saimniecības un kohēzijas politikas nozarēm (skat. 
9. pielikumu ‑ Call for Good Practice angļu valo‑
dā).

Aizpildītās pieteikuma veidlapas (skat. 10. pieliku-
mu), lūdzu, sūtiet elektroniski uz e‑pastu: katrina.
kukaine@mantojums.lv līdz 2013. gada 10. jūlijam.

Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Valsts kul‑
tūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras 
mantojuma politikas daļas vadītājas vietnieci Katrī‑
nu Kukaini, tālr. 67229272; katrina.kukaine@man‑
tojums.lv.
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Informē reģionālie eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centri –  
www.esfinanses.lv

Latvijas Kopienu iniciatīvu 
fonds atsāk projektu pie-
teikumu pieņemšanu pro‑
grammā “Atbalsts kopienu 
centriem”

20.06.2013.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds līdz š.g. 30. au‑
gustam izsludina projektu konkursu biedrībām un 
nodibinājumiem, kuri veic kopienu centru funkcijas 
Latvijas reģionos un kuru darbības mērķis ir vietējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kuri īste‑
no dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpo‑
jumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un 
kuriem ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo 
pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Izsludināta atklātas projek-
tu iesniegumu atlases 4. 
kārta 3.4.3.3. aktivitātē “At-

balsts kultūras pieminekļu privātīpašnie-
kiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un 
to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 
izmantošanā”

19.06.2013.

LR Kultūras ministrija no 2013. gada 17. septembra 
līdz 17. oktobrim izsludina atklātas projektu iesnie‑
gumu atlases konkursa Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras 
pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminek‑
ļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla 
efektīvā izmantošanā” ceturto kārtu. Konkursā var 
pieteikties juridiskas vai komercreģistrā reģistrētas 
fiziskas personas (izņemot biedrības, nodibināju‑
mus, reliģiskās organizācijas).

Pieejama rokasgrāmata „Starpkultūru komunikā-
cija” un infografika par trešo valstu valstspiederī-
go integrāciju Latvijā

Pateicoties Eiropas trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas fonda finansējumam, no 2011. gada 
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) organizējis ap‑
mācības „Starpkultūru komunikācija” valsts pārval‑
des un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas sniedz 
vai potenciāli var sniegt pakalpojumus trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Kopumā apmācībās 145 valsts 
pārvaldes un pašvaldību iestāžu, kā arī NVO darbi‑
nieki ir ieguvuši jaunas zināšanas par integrāciju, kā 
arī stiprinājuši starpkultūru komunikācijas prasmes. 
Projektos ir aktualizēta rokasgrāmata „Starpkultūru 
komunikācija”, kas latviešu un angļu valodā pieeja‑
ma SIF mājaslapā www.sif.lv. Vairāk informācijas par 
rokasgrāmatu „Starpkultūru komunikācija” ‑ šeit.

Lai sekmētu valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldī‑
bu darbinieku izpratni par integrāciju, projektā tika 
izstrādāts unikāls materiāls ‑ infografika par trešo 
valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā. Infogra‑
fika pārskatāmā un vienkāršā veidā sniedz skaid‑
ras atbildes uz jautājumiem: „Kas ir trešo valstu 
valstspiederīgais Latvijā? Kādi pienākumi, tiesības 
un pakalpojumi ir pieejami trešo valstu valstspie‑
derīgajiem? Kāda ir procedūra un iespējas trešo 
valstu valstspiederīgajiem uzsākt dzīvi Latvijā?” 
Infografika par trešo valstu valstspiederīgo integrā‑
ciju Latvijā pieejama trīs valodās – latviešu, krievu 
un angļu valodā SIF mājaslapā www.sif.lv. Vairāk 
informācijas par infografiku ‑ šeit. 

Vairāk informācijas: Ilze Dūmiņa, Sabiedrības in‑
tegrācijas fonds, tālr. 67078187; ilze.dumina@sif.
lv
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tiek meklētas viesģimenes visā Latvijā vēl 
5 ārzemju skolniekiem, kas Yfu apmaiņas 
programmas ietvaros iebrauks Latvijā
YFU ir viena no lielākajām skolēnu apmaiņas pro‑
grammām pasaulē, kas dod iespēju vidusskolē‑
niem vienu mācību gadu pavadīt ārvalstīs, dzīvo‑
jot izvēlētajā zemē vietējā ģimenē un mācoties 
vietējā skolā. Ik gadu YFU programmā piedalās ap 
7000 jauniešu no visas pasaules. 

Jau zināms, ka vasaras izskaņā Latvijā iebrauks 
18 apmaiņas skolēnu no dažādām pasaules val‑
stīm – Vācijas, Austrijas, ASV, Taizemes. Viesģime‑
nes šiem apmaiņas skolēniem tiek meklētas visā 
Latvijā, un potenciālās viesģimenes dzimtā valoda 
var būt gan latviešu, gan krievu.

Viesģimenes nozīme apmaiņas skolēna dzīvē ir ne‑
aprakstāma, un ģimenei tā ir iespēja ne tikai gūt 

starptautisku pieredzi, iepazīt apmaiņas skolēna 
dzimtās zemes kultūru, bet arī uzlabot savas sveš‑
valodu zināšanas, saprašanās prasmes, paplašināt 
redzesloku. 

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura vēlas 
gūt šādu starptautisku pieredzi un kurai ir iespējas 
savās mājās izmitināt apmaiņas skolēnu uz vienu 
gadu. Bez ēdienreizēm, kuras apmaiņas skolēns 
pavada kopā ar viesģimeni, pārejos ikdienas tēri‑
ņus sedz apmaiņas skolēna īstā ģimene. Lai kļūtu 
par viesģimeni, jāsazinās ar YFU Latvija –zvanot: 67 
212 025 vai rakstot: zane@yfu.lv.

Šobrīd vēl 5 bērniem tiek meklētas viesģimenes, 
un, ja jūsu ģimenei ir vēlēšanās iegūt starptautisku 
pieredzi šeit Latvijā, – droši sazinieties ar YFU! 

Vairāk lasiet šeit: http://www.yfu.lv/Viesgimenem.
html.

„Atmiņu daugavas” atvēršanas svētki

Smaržojot jāņuzālēm un mierīgi plūstot Daugavas 
viļņiem, 22. jūnija pēcpusdienā Koknesē, Likteņ‑
dārzā, daudzu gaidītie grāmatas „Atmiņu Daugava” 
atvēršanas svētki kopā sasauca vērienīgā izdevuma 
sastādītājus, atbalstītājus, koknesiešus, tuvus un 
tālus ciemiņus.

Biedrība „Koknese” grāmatu izdevusi Jelgavas 
tipogrāfijā, tās izdošanu finansiāli atbalstījušas 
piecas pašvaldības: Kokneses novada dome, Aiz‑
kraukles novada dome, Pļaviņu novada dome, 
Salas novada dome, Staburaga pagasta pārvalde, 
kā arī Latvijas Pašvaldību savienība, MEDILINK, 
zemnieku saimniecība „KalnAvoti” un AS „Die‑
na”. Izdevuma sastādītāji – grāmatas idejas au‑
tors kolekcionārs Jānis Ivars Padedzis un vēstur‑
nieks Mārtiņš Mintaurs ‑ paveikuši milzīgu darbu, 
lai taptu atmiņu stāsts par Daugavu – veltījums 
mūsu tautas Likteņupei. Atšķirot „Atmiņu Dau‑
gavu”, kuru grūti noturēt rokās un no kuras vāka 

uz mums noraugās zudis dārgums – Staburaga 
klints ‑, lasām: „Grāmatā ir apkopoti materiāli, 
kas tika iegūti, trīs gadu garumā vācot atmiņas, 
dokumentus un fotoliecības par Daugavas senleju 
posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei pirms senle‑
jas applūdināšanas. Šajā laikā tika pierakstītas ne‑
skaitāmas aculiecinieku liecības, kā arī ieskenētas 
apmēram 4000 fotoattēlu kopijas, kas deva iespē‑
ju paskatīties uz Daugavu gadsimta griezumā. Cil‑
vēku atmiņas papildināja rakstītie vēstures avoti: 
arhīvu dokumenti, preses publikācijas, apraksti un 
pētījumi. Tā ir neliela, taču ļoti būtiska Daugavas 
vēstures daļa. Grāmata ir veltīta tiem likteņiem, 
kas tika salauzti mūsu kopējās labklājības celšanas 
vārdā, un tai paaudzei, kurai nekad nebūs lemts 
skatīt Daugavu tādu, kādu to savām acīm skatījuši 
mūsu vecāki un vecvecāki.”

Vairāk lasiet šeit: http://www.koknese.
lv/?o=2530#.

Kokneses Novada Vēstis
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No 25. jūnija līdz 1. jūlijam Barselonā (Spānijā) 
starptautiskā zinātniskā kongresā, kas veltīts jū‑
gendstila vēstures pētījumiem un atklājumiem visā 
pasaulē, izskanējis arī Liepājas vārds. 

Ar referātu „Cosmopolitan Atmosphere and Lat-
vian Jugendstil in Liepaja” uzstājās RTU profesors 
topošās grāmatas par Liepājas jūgendu autors Jānis 
Krastiņš. 

Kongress Barselonā atzīmēja žurnāla „Coupe de 
fouet” („Pātagas Cirtiens”) iznākšanas desmitgadi. 
Minētais žurnāls ir vienīgais jūgendstilam veltītais 
izdevums, kurš publicē kvalitatīvus materiālus par 

šī stila izpausmēm arhitektūrā un mākslā visā pa‑
saulē, tāpēc kongresā tika aicināti piedalīties jū‑
gendstila pētnieki no Spānijas, Lielbritānijas, Fran‑
cijas, Krievijas, ASV, Japānas un daudzām citām 
pasaules valstīm. 

Vairāk lasiet šeit: http://www.liepajniekiem.lv/zinas/
kulturvide/kultura/liepajas‑jugendstilu‑prezentes‑bar‑
selona‑93493

Guntas Šnipkes foto
Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists

Projektā „nodarbinātība plus” tiek 
izstrādāts jauns modelis mazāk aizsargāto 
sociālo grupu integrēšanai izglītībā un 
darba tirgū 
Šā gada 2.–4. jūnijā projekta „Nodarbinātība plus” 
sanāksmē Padujā Itālijā tika apspriesta jauna ma‑
zāk aizsargāto sociālo grupu iekļaušanas modeļa 
izveide, ko varētu izmantot dažādu Eiropas Savienī‑
bas valstu pašvaldību sociālās iekļaušanas veicinā‑
šanai. Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības 
attīstības studiju akadēmiskais centrs ir viens no 
projekta partneriem. 

Padujā notikušajā projekta „Nodarbinātība plus” 
ekspertu sanāksmē tika prezentēta un apspries‑
ta projekta Ziemeļīrijas partneru piedāvātā ma‑

zāk aizsargāto sociālo grupu iekļaušanas modeļa 
struktūra un tās piemērotība kontekstā ar projekta 
iepriekšējiem rezultātiem – dažādu valstu labāko 
integrācijas prakšu analīzi, kuru veicas Latvijas Uni‑
versitāte sadarbībā ar projekta partneriem no Spā‑
nijas – Altempordas provinces pašvaldību.

Latvijas institūcijas un pašvaldības, kuras būtu 
ieinteresētas saņemt papildu informāciju par 
projektu, sociālās integrācijas prakšu pārņemša-
nas iespējām un mazāk aizsargāto sociālo grupu 
iekļaušanas modeļa pielietošanu, lūdzam sazinā-
ties ar Lu projekta koordinatoru romānu Putānu 
(tel. 29442854; e‑pasts: romansputans@gmail.
com).

Vairāk lasiet šeit: http://www.lu.lv/zinas/t/21581/.

Zemgales un Ziemeļlatvijas mājražotājiem turpmāk 
būs iespējams savu produkciju realizēt sešos jaunos 
tirdziņos, kas apvienojušies zīmolā „Mājtirgus”. Latvi‑
jas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas pro‑
jektā „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” Latvijā 
(Rundālē, Viesītē, Pļaviņu novadā) un Lietuvā (Šauļu 
rajonā, Kurtuvenai un Žagarē) izveidota platforma, lai 
atbalstītu vietējos mājražotājus un veicinātu to pro‑
duktu pieejamību un noietu vietējos tirgos.

Zīmola nosaukums “Mājtirgus” veidots, darinot 

jaunvārdu. Saliktenis „Mājtirgus” norāda uz tirgu kā 
mājīgu vietu, kur pieejami dažādi labumi – produkti 
un preces, kas ražoti mājas apstākļos. „Mājtirgus” 
produkti ir daudz personīgāki par plaša patēriņa pro‑
duktiem. Ikviens mājražotājs pielicis daudz pūļu un 
arīdzan sava sirds siltuma, lai radītu produktus, kas 
nes prieku ikvienam to patērētājam. Zīmola vizuālajā 
noformējumā izmantota arī Jumja (Ašvieniai) zīme, 
kas uzsver spēku un auglību un izsenis ir rotājusi mā‑
jas gan Latvijā, gan Lietuvā. Zīmola nosaukums lietu‑
viski ir „Kiemturgis” (tulkojumā – „pagalma tirgus”), 
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uzsverot mājīgo atmosfēru tirdziņos.

Vairāk lasiet šeit: http://www.zemgale.lv/index.

php?option=com_content&view=article&id=1974:
zemgal‑un‑ziemelietuv‑darbu‑sk‑mjtirgus&catid=9
2:benefits&Itemid=100128.

Aglonas novada Grāveros atklāta 
brīvdabas estrāde

Raito deju soļu ritmā, skanot bērnu un pašdarbī‑
bas kolektīvu balsīm pirms Līgo svētkiem, 21. jūnijā 
Grāveros tika atklāta brīvdabas estrāde pie ezera. 
Uz oficiālo atklāšanu un lentas griešanu pulcējās 
krietns pulks skatītāju, lai kopā priecātos par jauno 
estrādi, par vēl vienu jauku un sakārtotu vietu Ag‑
lonas novadā, Grāveru pagastā.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna 
Streiķe atklāja pasākumu un izteica gandarījumu 
par jauno estrādi. Tradicionālo sarkano lentu pār‑
grieza Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina 
Buiniča un Attīstības un plānošanas nodaļas spe‑
ciāliste Grāveru estrādes projekta vadītāja Anita 
Podskočija.

Grāveru estrāde izbūvēta Lauku atbalsta dienes‑
ta izsludinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2007.‑2013. gadam 
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošana teritorijā” projektā “Teri‑
torijas labiekārtošana ar estrādes ierīkošanu Ag‑
lonas novada Grāveru pagastā” nr. 12‑03‑LL22‑
L413201‑000001.

Projekta realizācijas termiņš – 07.05.2012.–
30.07.2013.

Projekta kopējās izmaksas – 13 253,63 LVL 
(90% ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums).

Vairāk lasiet šeit: http://www.aglona.lv/projekti/
elfla‑projekti/graveros‑atklata‑brivdabas‑estrade/.

Zane Ločmele, 
Aglonas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste

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
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