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Pašvaldības izvirzītas uz 
konkursa “Eiropas Gada 
pašvaldība 2013” otro 
kārtu 

No 30 pašvaldībām, kuras bija 
pieteikušās uz konkursa “Ei-
ropas Gada pašvaldība 2013” 
pirmo kārtu, plānošanas re-

ģionu vērtēšanas komisijas ir izvirzījušas 15 paš-
valdības, kuras sacentīsies konkursa otrajā kārtā, 
un 18. oktobrī svinīgā apbalvošanas ceremonijā 
tiks sumināti uzvarētāji, kā arī visi konkursanti.

Plānošanas reģionos tika izveidotas vērtēšanas ko-
misijas, kuras vērtēja pašvaldības gan pēc iesnieg-
tajiem pieteikumiem, gan arī apmeklējot pašvaldī-
bas klātienē. Kurzemes plānošanas reģionā uz otro 
kārtu izvirzīts  Rucavas novads, Liepājas pilsēta un 
Talsu novads; Zemgales plānošanas reģionā izvir-
zīts Iecavas novads, Jelgavas pilsēta un Jēkabpils 
novads; Rīgas plānošanas reģionā izvirzīts Siguldas 
novads, Jūrmalas pilsēta un Kandavas novads; 
Latgales plānošanas reģionā uz otro kārtu izvirzīts 
Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta un Preiļu no-
vads; no Vidzemes plānošanas reģiona otrajā kārtā 
sacentīsies Alūksnes novads, Valmieras pilsēta un 
Amatas novads. 

Konkursa otrajā kārtā noteiks gan Eiropas Gada 
pašvaldību, gan laureātus četrās nominācijās: “Paš-

valdība kultūrai”, “Pašvaldība integrācijai un ie-
kļaušanai”, “Pašvaldība veselībai” un “Pašvaldība 
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai”. Vēr-
tēšanas komisija no augusta beigām līdz 26. sep-
tembrim apmeklēs katru pašvaldību, lai iepazītos 
un izvērtētu tur paveikto iedzīvotāju integrācijā, 
kultūrā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā 
arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā un 
iedzīvotāju iesaistē starptautiskā sadarbībā. Otrās 
kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās arī tiks meklēti 
Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz darba, pūļu, ne-
savtības un sirsnības ieguldījuši gan kultūras, gan 
veselīga dzīvesveida, gan iedzīvotāju integrācijas 
jomā savā novadā vai pilsētā.

Konkursu rīko Latvijas Pašvaldību savienība sadar-
bībā ar Latvijas plānošanas reģioniem, Kultūras mi-
nistriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, 
Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecību Latvijā. Otrajā kārtā vērtēša-
nas žūrijā piedalīsies gan ministriju pārstāvji, gan 
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvis, 
kā arī konkursa ģenerālsponsora AS “Swedbank” 
pārstāvis. Šogad vērtēšanas komisijā piedalīsies 
arī konkursa sadarbības partnera SIA “Lattele-
com” pārstāve. Vērtēšanas komisijas vizītes sāksies 
27. augustā. 

Konkursa ģenerālsponsors – AS “Swedbank”. Kon-
kursa sadarbības partneri – Latvenergo koncerns, 
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SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. Kon-
kursu atbalsta AS “Grindeks”, Taipejas misija Lat-
vijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Latvijas 
valsts meži” un AS “Laima”.

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avī-
ze”, Latvijas Televīzija, Latvijas Radio 1 un LPS žur-
nāls “Logs”.

14. augustā notika diskusija par grozījumiem 
Publisko iepirkumu likumā, kuri ir stājušies spēkā 
1. augustā, un grozījumiem Administratīvo pār-
kāpumu kodeksā, kas paredz administratīvo sodu 

ieviešanu par publisko iepirkumu pārkāpumiem un 
stāsies spēkā 1. septembrī. Diskusiju LPS veidoja 
sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Diskusiju vadīja Iepirkumu uzraudzības biroja vadī-
tāja Dace Gaile.

Diskusijas tiešraides videoieraksts un prezentāci-
jas pieejamas šeit: http://www.lps.lv/Pasakumi/V
ideoieraksti/?task=view&article_id=3365

LPS sadarbībā ar Carnikavas novada domi 
uzņem meliorācijas nozares pārstāvjus no 
Polijas 

Pagājušajā nedēļā LPS sadarbībā ar Carnikavas no-
vada domi uzņēma meliorācijas un vides darbinie-
ku, kā arī meliorācijas specializācijas mācībspēku 
delegāciju no Lielpolijas reģiona Polijā.

Vizītes pirmā daļa notika Carnikavas novada tautas
namā “Ozolaine”, kur delegāciju laipni sagaidīja 
novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica un ad-
ministrācijas vadītājs Imants Pastors, kurš pastāstīja 
par Carnikavas novadu, meliorācijas sistēmu uztu-
rēšanu un rekonstrukcijas iespējām, kā arī par valsts 
un ES līdzekļu pieejamību. I. Pastors arī aicināja vie-
sus uz nēģu svētkiem, kas norisināsies 24. augustā. 
Par Latvijas pašvaldībām un LPS darbu viesiem pa-
stāstīja LPS padomniece Sniedze Sproģe.

Vizītes otrajā daļā delegācijai bija iespēja pavieso-
ties Carnikavas novada domē un sociālā dienesta 
telpās, kā arī apskatīt jaunuzcelto pirmsskolas izglī-
tības iestādi “Riekstiņš” un Carnikavas parku.

20. augustā notiks Latvijas Pašvaldību sociālās ap-
rūpes institūciju apvienības (LPSAIA) valdes sēde, 
kurā skatīs “Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu 
attīstībai 2014.–2020. gadam”.

20. augustā notiks Sociālo dienestu vadītāju ap-
vienības valdes sēde, kurā skatīs aktuālos jautāju-
mus sociālajā jomā, apspriedīs Ekonomikas minis-

trijas virzītās izmaiņas dzīvokļa pabalsta piešķir-
šanā, kā arī diskutēs un gatavos priekšlikums par 
“Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 
2014.–2020. gadam”..

24. augustā Jūrmalā notiks Latvijas pašvaldību 
darbinieku veselības, sporta un zināšanu diena 
“Uz viļņa!”.
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26. augustā no plkst. 12 līdz 14 notiks Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) Valdes sarunas ar Finan-
šu ministriju par 2014. gada budžetu.

26. augustā notiks LPS organizēta konference 
“Jaunatnes politikas attīstība pašvaldībās”, kurā 
galvenie jautājumi būs Latvijas pašvaldību koordi-
nējoša jaunatnes atbalsta tīkla izveidošana un jau-
niešu garantijas iniciatīvas ieviešana Latvijā. Konfe-
rence notiks no plkst. 9 līdz 16 Rīgas domes sēžu 
zālē Rātslaukumā 1 Rīgā. Mērķis jaunatnes atbalsta 
tīkla veidošanai un jauniešu garantijas iniciatīvas 
ieviešanai Latvijā ir attīstīt jaunatnes politikas ko-
ordināciju, veicināt jauniešu sociāli ekonomisko iz-
augsmi, uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī vai-
rāk iesaistīt jauniešus Eiropas Komisijas rosinātajās 
aktivitātēs.

27. augustā plkst. 13 notiks LPS Tehnisko prob-
lēmu komitejas sēde. Darba kārtībā: par pasāku-
miem  Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta 
protokollēmuma “Par kompleksu risinājumu elek-
troenerģijas tirgus problemātikai” izpildes nodroši-
nāšanai; priekšlikumi grozījumiem Enerģētikas liku-
mā (Enerģētikas likuma 50. pants); par pašvaldību 
priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanas likumā, tiešo norēķinu 
ieviešanas problemātika”.

28. augustā no plkst. 10 līdz 12 notiks LPS Izglītī-
bas un kultūras komitejas sēde (LPS mītnē Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē). Komitejas sēdē 
piedalīties ir aicināti arī Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas pārstāvji. Sēdes darba kārtībā: par valsts 
atbalstu privātajiem pakalpojuma sniedzējiem 
pirmsskolas izglītībā; par Izglītības likumā pare-
dzētajiem MK noteikumiem; par Izglītības un zi-
nātnes ministrijas plāniem pedagogu motivācijas 
programmā.

Pievēršam uzmanību – 
deinstitucionalizācija

Labklājības ministrija politikas plānošanas doku-
mentos ir iekļāvusi deinstitucionalizāciju kā prio-
ritāti. Šī rīcības virziena īstenošanai tiek plānots 

Eiropas Sociālā fonda kopējais indikatīvais finansē-
jums – EUR 47 204 562. Finansējumu plānots izlie-
tot, lai samazinātu institucionālās aprūpes pakal-
pojumu saņēmēju skaitu un veicinātu personu ar 
invaliditāti neatkarīgu dzīvi un integrāciju sabiedrī-
bā un nodarbinātībā.

mērķa grupas:
pilngadīgas personas ar garīgiem traucējumiem, •	
kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijās vai kurām ir risks nokļūt in
stitucionālā aprūpē;
ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;•	
ģimenes, kurās ir bērns ar garīgiem vai fiziskiem •	
traucējumiem.

Indikatīvās atbalstāmās darbības ESF: 
klientu vajadzību izpēte, deinstitucionalizācijas •	
plānu izstrāde;
VSAC klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi paš-•	
valdībā;
pakalpojumi personu ar garīgiem traucējumiem •	
neatkarīgai dzīvei pašvaldībā, pakalpojumi bēr-
niem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;
speciālistu apmācība un sabiedrības attieksmes •	
maiņa;
informatīvi un izglītojoši pasākumi audžuģime-•	
ņu un aizbildņu skaita palielināšanai, bērna pa-
mešanas novārtā un neatbilstošas aprūpes riska 
mazināšanai;
ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izvei-•	
de ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošiem bēr-
niem;
infrastruktūras izveide pašvaldībās pakalpojumu •	
un atbalsta sniegšanai personām ar garīgiem 
traucējumiem neatkarīgai, patstāvīgai dzīvei sa-
biedrībā.

Lai pieņemtu lēmumu par indikatīvā finansējuma sa-
ņēmēju, ņemot vērā pašvaldību viedokli, jautājums 
par deinstitucionalizāciju 1. augustā tika skatīts LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejā. Informāciju 
sniedza LM Sociālo pakalpojumu departamenta di-
rektors Aldis Dūdiņš un LM Eiropas Savienības struk-
tūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa. 

Veselības un sociālo jautājumu komiteja, balstoties 
uz komitejas locekļu viedokli un ņemot vērā, ka Al-
ternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības program-
ma tiek veiksmīgi īstenota, izmantojot plānošanas 
reģionus, pieņēma lēmumu – atbalstīt kā indikatī-
vā finansējuma saņēmēju plānošanas reģionus sa-
darbībā ar pašvaldībām un sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem. 



VSS1619 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos 
Nr.78 “Atbalstāmo investīciju projekta apstiprinā-
šanas un īstenošanas kārtība”” 

VSS1639 – Rīkojuma projekts “Par pieejas kanāla 
kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akcep-
tēšanu” 

VSS1607 – Informatīvais ziņojums par Eiropas Ko-

misijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabied-
rības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienoto 
rīcību „Garīgā veselība un labklājība” (MHWB) 

VSS1640 – Noteikumu projekts “Teritorijas attīstī-
bas plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” 

VSS1638 – Rīkojuma projekts “Par jūras teritorijas 
noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo ie-
kārtu ierīkošanai un ekspluatācijai” 

Veidos Eiropas Sociālā fonda sasniegumu 
foto stāstu galeriju

Lai veicinātu cilvēku izpratni par Eiropas Sociālā 
fonda nozīmi un ieguldījumu Latvijas izaugsmē, 
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfon-
du departaments sadarbībā ar Sabiedrības integ-
rācijas fondu uzsāk foto stāstu akciju “ESF – tev”. 
Akcijas laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts 
tīmekļa vietnē www.draugiem.lv/VK_ESFprojekti 
ievietot fotogrāfiju ar aprakstu, kas pamato īste-
notā Eiropas Sociālā fonda projekta nozīmi.

Foto stāsti jāiesniedz no 15. augusta līdz 18. sep-
tembrim plkst. 16. Balsot par foto stāstiem varēs 
līdz 25. septembrim plkst. 14. Foto stāstu akcijai 
īpaši aicinām iesniegt fotogrāfijas un stāstus no 

Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda 
pārraudzītajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm, 
t. i., projektiem, kas stiprina nevalstisko organizā-
ciju spēju piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu 
pieņemšanā, projektiem, kuru laikā radīti jauni 
pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota pašvaldību 
sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie ad-
ministratīvo šķēršļu mazināšanas uzņēmējdarbībā 
un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem u.c.

Fotogrāfijas aprakstā jeb stāstā jānorāda, kāds bijis 
labums no šī Eiropas Sociālā fonda projekta īsteno-
šanas – jums, jūsu kaimiņam, organizācijai, nova-
dam, pilsētai, Latvijai vai kādai mērķa grupai. Stāstā 
var sniegt pamatojumu, kāpēc arī nākotnē Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļus vajadzētu ieguldīt šādās ak-
tivitātēs. Fotogrāfijas aprakstā aicinām norādīt arī 
projekta nosaukumu, tomēr projekta nosaukuma 
nenorādīšana netiks uzskatīta par pārkāpumu.
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meklē kandidatūras ministru 
kabineta balvas piešķiršanai

Lūdzam līdz 23. septembrim uz epastu lps@lps.lv 

iesūtīt iespējamās kandidatūras Ministru kabineta 
balvas piešķiršanai.

Vairāk informācijas par balvu skatīt šeit: http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/apbalvosanaspadomepa-
sniegtieapbalvojumi/
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Informatīvā akcija piekrastes dabas vērtību 
aizsardzībai

23. augustā plkst. 11 Jūrmalā, Ķemeru “meža 
mājā”, norisināsies noslēdzošais seminārs infor-
matīvajā akcijā, ko rīko biedrība “Baltijas krasti”, 
lai paaugstinātu piekrastes pašvaldību lēmumu 
pieņēmēju, plānotāju, uzņēmēju un citu iesaistīto 
pušu izpratni par piekrastes aizsargrisinājumiem, 
par piekrastes sniegtajiem ekosistēmas pakalpo-
jumiem un to ekonomisko novērtēšanu kā inova-
tīvu metodi vides aizsardzības politikas veidoša-
nā.

Tiks demonstrētas visbiežāk pieļautās kļūdas pie-
krastes aizsardzības plānošanā un veikšanā, kā arī 

informēs par piekrastes ekosistēmu ekonomisko 
novērtējumu kā metodi piekrastē īstenojamo un 
plānoto projektu ekonomiskās un tehniskās liet-
derības novērtēšanai attiecībā pret dabas vērtību 
aizsardzību. Semināra noslēguma daļā plānots ana-
lizēt piekrastes vides aizsardzības politikas veidoša-
nu un plānošanu vietējā pašvaldību līmenī. Disku-
siju daļā piedalīsies pārstāvji no Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašval-
dību savienības, kā arī piekrastes pašvaldībām.

Uz semināru aicinām piekrastes pašvaldību lēmu-
mu pieņēmējus, telpiskos un teritoriālos plānotā-
jus, uzņēmējus, nekustamo īpašumu īpašniekus un 
aktīvos iedzīvotājus, kā arī nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus un citus interesentus.

Dalībai seminārā var pieteikties elektroniski (e-
pasta adrese: balticoasts@gmail.com) vai pa tāl-
runi 26441273 līdz 19. augustam.

ES māja aicina uz semināru “Jaunieti, vai tu 
zini savas garantijas?”
Visi interesenti tiek aicināti piedalīties seminārā, 
kas veltīts Eiropas Komisijas iniciatīvai “Jauniešu 
garantija”, kuras mērķis ir novērst augsto bezdarbu 
jauniešu vidū. Paredzēts, ka ikvienam 15–25 gadus 

vecam jaunietim tā dos iespēju 4 mēnešu laikā ie-
gūt vai nu darbu, vai apmācību piedāvājumu, vai 
arī praksi. Seminārs notiks 5. septembrī plkst. 15–
17 ES mājā Aspazijas bulvārī 28 Rīgā.

Pieteikšanās semināram pa epastu esmaja@ 
esmaja.lv vai pa tālruni 67085445.

Seminārs projektu iesniedzējiem 
programmā “Jaunatne darbībā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina 
pieteikties jauniešus, jaunatnes darbiniekus un vi-
sus interesentus, kas vēlas izstrādāt un iesniegt pro-
jektu programmā “Jaunatne darbībā” uz 2013. gada 
1. oktobra termiņu. Seminārs notiks 30. augustā Ei-
ropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28 

Rīgā. Pieteikšanās – līdz 26. augustam!

Seminārā paredzēts iepazīstināt ar projekta iesnie-
guma formu, izskaidrot finansēšanas noteikumus 
un eformās visbiežāk pieļautās kļūdas, kā arī risi-
nāt citus jautājumus.

Sīkākai informācijai: http://www.jaunatne.gov.lv/
lv/raksti/piesakiesuzseminaruprojektuiesnie-
dzejiem%20%20.

mailto: balticoasts@gmail.com
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aesmaja%40esmaja.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aesmaja%40esmaja.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-uz-seminaru-projektu-iesniedzejiem
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-uz-seminaru-projektu-iesniedzejiem
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-uz-seminaru-projektu-iesniedzejiem


Seminārs ““Eiropa pilsoņiem” programmas 
finansējuma apguves iespējas pilsoniskās 
sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”

“Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centrs Latvi-
ja” aicina pieteikties semināram par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”, kas notiks 20. augustā ES mājā 
Rīgā (Aspazijas bulv. 28, Konferenču zālē, 2. stāvā). 

Reģistrācija no plkst. 10.30, seminārs ilgs līdz plkst. 
16.30. Tajā varēs uzzināt par aktuālajiem projek-
tiem, kas paredzēti šajā programmā no 2014. gada, 
kā tajos pieteikties, kā arī informāciju par pieteikša-
nās termiņiem 2013. gada aktivitātēm. 

Lūdzam reģistrēties iepriekš pa epastu solis.tuvak@ 
inbox.lv vai pa tālruni 28797310.

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

Apei – 85. „mana 
pilsēta laiku 
lokos”

No 23. līdz 25. au-
gustam notiks Apes 
pilsētas svētki. Tajos 

tiks veidots ceļš no ziediem “Laiku lokos” par godu 
Apes 85. gadadienai. Svētku apmeklētājus visas 

svētku dienas priecēs Apes iedzīvotāju veidotas iz-
stādes, Latvijā pazīstamu mūziķu priekšnesumi un 
koncerti, dziedošie un dejojošie kolektīvi, transpor-
ta parāde, kā arī dažādi uzvedumi gan lieliem, gan 
maziem.

Plašāka informācija par svētku programmu pie-
ejama šeit: http://www.apesnovads.lv/2013/08/
apespilsetassvetki/.

24. augustā – 
Zvārtes svētki

24. augustā Amatas 
novada Drabešu pa-
gastā notiks viens 
no Gaujas nacionālā 
parka 40. jubilejas 

gada pasākumiem – Zvārtes svētki. Ciemos aicinā-
ti ne tikai novada iedzīvotāji un tuvākie kaimiņi, 
bet arī tūrisma uzņēmēji, dabas, tūrisma un kul-
tūrvēstures interesenti.

Svētku programmas aktivitātes notiks no plkst. 12 
līdz 16, bet teritorija būs atvērta apmeklējumiem 

no plkst. 9 līdz 19. Svētku dienā Zvārtes ieža terito-
rijas apmeklējums būs bez maksas.

Papildu informācija: Zvārtes ieža apmeklētāju 
centrs, tālr. 29335446 (plkst. 9–18); ac@gnp.lv.

Pasākumu rīko Dabas aizsardzības pārvalde un SIA 
“Gaujas nacionālā parka informācijas centrs” Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda projekta “Gaujas 
nacionālajam parkam 40 – sajūti, iepazīsti, izbau-
di!” ietvaros. Pasākumu atbalsta Amatas novada 
dome.

Plašāka informācija par Gaujas nacionālā parka 
40. jubilejas gada pasākumiem: www.daba.gov.
lv, sadaļā “Aktualitātes”.
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