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20. augustā notika Latvijas pašvaldību sociālās ap-
rūpes institūciju apvienības (LPSAIA) valdes sēde, 
kurā apsprieda “Pamatnostādnes sociālo pakalpo-
jumu attīstībai 2014.–2020. gadam”. Pašvaldību 
pansionātu direktori pauda vislielāko nesapratni 
par pašvaldību pansionātu un tajos mītošo cilvēku 
diskrimināciju, kas pieļauta šajā pamatnostādņu 
projektā, jo tajā vairāk nekā 7 miljoni latu paredzēti 
valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras uzla-
bošanai, bet pašvaldību iestādes nav pat pieminē-
tas. LPSAIA valdes apkopotā informācija liecina, ka 
82 pašvaldību pansionātiem infrastruktūras sakār-
tošanai un aprūpes kvalitātes uzlabošanai nepie-
ciešami nepilni 17 miljoni latu. Valde nolēma nosū-
tīt savus priekšlikumus Labklājības ministrijai.

Kā vienu no problēmjautājumiem klātesošie minē-
ja faktu, ka pamatnostādnēs nav minēts finansē-
jums paliatīvajai aprūpei pieaugušajiem. Sēdē ro-
sināja apkopot tos jautājumus un problēmas, kuras 
šobrīd ir aktuālas sociālās aprūpes institūcijām, lai 
LPS valdes sēdē informētu valdes locekļus.

20. augustā notika Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienības (LPSDVA) valdes sēde, 
kurā diskutēja par Ekonomikas ministrijas (EM) 
virzītajām izmaiņām dzīvokļa pabalsta piešķiršanā, 
kur grib izmainīt pabalsta aprēķināšanas formulu, 

taču klātesošie sociālo dienestu vadītāji vienojās, 
ka izveidot vienādu formulu visiem nebūtu korekti, 
kā arī nepieciešams terminētais dzīvokļa pabalsts, 
jo šobrīd EM paredz ieviest neterminēto pabalstu. 
Pašvaldību pārstāvji paliek pie viedokļa, ka GMI 
būtu jāmaksā valstij. Šī pabalsta mazais apmērs 
nespēj nodrošināt cilvēka pamatvajadzības un ne-
mazina cilvēku sociālo atstumtību. Gan dzīvokļa 
pabalsta jautājums, gan GMI problemātika būtu 
jāskata sarunās ar Labklājības ministriju. 

Sēlijas novadu pašvaldību pārstāvji 21. augustā 
Jaunjelgavā pulcējās Sēlijas novadu apvienības 
kopsapulcē. Apvienības biedri nolēma aktīvi atbal-
stīt un iesaistīties 2014. gada Sēlijas kongresa rīko-
šanā, kurš plānots 23. un 24. maijā Ilūkstes un Viesī-
tes novados. Kongresa laikā notiks kongresa tēmām 
veltītas aktivitātes arī citās pašvaldībās. Pašvaldību 
pasākumus koordinēs Viesītes novada pašvaldība.

Nolemts izveidot darba grupu enciklopēdijas-grā-
matas “Sēlija” izdošanai. Darba grupā katrs novads 
deleģē 1 pārstāvi. Grāmatas koordinēšana uzticēta 
Aknīstes novada domei. Dalībnieki vienojās izvēr-
tēt kopīga tūrisma bukleta izdošanas iespējas nā-
kamajā gadā. Tika nolemts rīkot 2. Sēlijas Dziesmu 
un deju svētkus 2014. gada 28. jūnijā Salas novadā, 
Sēlpilī.

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



Sapulce apsprieda apvienības turpmāko aktivitāšu 
idejas un darbības virzienus.

Par apvienības  priekšsēdētāja vietnieku tika ie-
vēlēts Jānis Dimitrijevs, Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs.

Jaunjelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Guntis Libeks

Svinīgi noslēdzies lāpu skrējiens “Apkārt Latvijai” 

Lāpu skrējiens 
“Apkārt Latvijai” 
noslēdzās 21. au-
gustā ar skrējie-
nu no Torņakalna 
stacijas Rīgā uz 
Esplanādi, kur pie 
pulkveža Oskara 
Kalpaka pieminek-
ļa notika svinīgs 
lāpu sagaidīšanas 
pasākums. Noslē-
dzošajā skrējiena 
posmā no Torņa-
kalna stacijas pie-
dalījās aptuveni 
40 dalībnieku. 

Pēdējā skrējiena posmā no Brīvības pieminekļa, 
simbolizējot skrējiena dalībnieku vienotību un sa-
liedētību, skrēja Nacionālo bruņoto spēku, Valsts 
robežsardzes, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts 
un pašvaldības policijas, valsts akciju sabiedrības 
“Latvijas Dzelzceļš” un Latvijas Olimpiskās komi-
tejas pārstāvji. LPS pārstāvēja Carnikavas novada 
domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica un Engures 
novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.

Skrējiens “Apkārt Latvijai” sākās 15. augustā, kad 
tā dalībnieki divās grupās uzsāka skrējienu gar Lat-
vijas robežu caur 50 Latvijas pašvaldībām. Skrējie-
na kopējais garums bija aptuveni 1500 kilometru. 
Tas norisinājās 7 dienas 14 posmos. Abas skrējiena 
“Apkārt Latvijai” lāpnešu grupas satikās 21. augus-
tā plkst. 11 Subatē. 

Sākas konkursa “Eiropas 
Gada pašvaldība 2013” 
otrās kārtas vērtēšanas 
vizītes pašvaldībās

27. augustā sāksies konkur-
sa “Eiropas Gada pašvaldība 
2013” otrās kārtas vērtē-

šana, kurā plānošanas reģioni izvirzījuši 15 paš-
valdības. Vērtēšanas komisija  apmeklēs katru 
pašvaldību, lai iepazītos un izvērtētu tur paveikto 
iedzīvotāju integrācijas, kultūras jomā, veselīga 
dzīvesveida popularizēšanā, kā arī Eiropas Savienī-
bas vērtību popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistē 

starptautiskajā sadarbībā.

Vērtēšanas komisijas sastāvā ir pārstāvji no Latvijas 
Pašvaldību savienības, Kultūras ministrijas, Lab-
klājības ministrijas, Izglītības un zinātnes minis-
trijas, Veselības ministrijas un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas. Aplūkot labos 
darbu novados un pilsētās dosies arī konkursa ģe-
nerālsponsora AS “Swedbank” pārstāvis, konkursa 
sadarbības partnera SIA “Lattelecom” pārstāve, kā 
arī Latvijas Avīzes un žurnāla “Logs” pārstāvji.  Tā-
pat arī otrās kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās 
tiks meklēti Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz darba, 
pūļu, kā arī nesavtību un sirsnību ieguldījuši gan 
kultūras, gan veselīga dzīvesveida, gan iedzīvotāju 
integrācijas jomā savā novadā, pilsētā. 
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27. augustā vērtēšanas komisija viesosies Siguldas 
novadā, 28. augustā – Jūrmalā, 30. augustā – Kan-
davas novadā, 3. septembrī – Rēzeknes pilsētā, 
4. septembrī – Rēzeknes novadā, 5. septembrī – 
Preiļu novadā, 10. septembrī – Alūksnes novadā, 
11. septembrī – Valmieras pilsētā, 12. septembrī – 
Amatas novadā, 17. septembrī – Rucavas novadā, 
18. septembrī – Liepājas pilsētā, 19. septembrī – 
Talsu novadā, 24. septembrī – Iecavas novadā, 
25. septembrī – Jelgavas pilsētā un 26. septembrī – 
Jēkabpils novadā. Svinīgā apbalvošanas ceremoni-
ja notiks 18. oktobrī, taču uzvarētāji tiks paziņoti 
iepriekš. 

Konkursa otrajā kārtā noteiks gan Eiropas Gada 
pašvaldību, gan laureātus četrās nominācijās: “Paš-
valdība kultūrai”, “Pašvaldība integrācijai un iekļau-
šanai”, “Pašvaldība veselībai” un “Pašvaldība Eiro-
pas Savienības vērtību popularizēšanai”. 

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. 

Konkursa ģenerālsponsors ir AS „Swedbank”. 
Konkursa sadarbības partneri ir Latvenergo kon-
cerns, SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. 
Konkursu atbalsta AS “Grindeks”, taipejas misija 
Latvijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Lat-
vijas Valsts meži” un AS “Laima”.

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avī-
ze”, Latvijas televīzija, Latvijas Radio 1 un žurnāls 
“Logs”.

Turpinot labās tradīcijas, kuras LPS aizsāka, rīkojot 
konkursu “Sakoptākais Latvijas pagasts”, šogad otro 
reizi apbalvos Eiropas Gada pašvaldību. Katru gadu 
šī konkursa tēma mainīsies atbilstoši Eiropas Gada 
tēmai. Iepriekšējais gads bija veltīts aktīvām un ve-
selīgām vecumdienām un paaudžu sadarbībai.

Vairāk informācijas atradīsiet LPS mājaslapā www.
lps.lv sadaļā Eiropas Gada pašvaldība.

Informāciju sagatavojusi Ilze Mutjanko, Latvijas 
Pašvaldību savienības padomniece sabiedrisko at-
tiecību jautājumos .

Tālrunis: 67221102; ilze.mutjanko@lps.lv

26. augustā notiks LPS Valdes sarunas ar 
Finanšu ministriju par 2014. gada budžetu.

26. augustā notiks LPS organizēta konference “Jau-
natnes politikas attīstība pašvaldībās”, kurā galve-
nie jautājumi būs Latvijas pašvaldību koordinējoša 
jaunatnes atbalsta tīkla izveidošana un Jauniešu ga-
rantijas iniciatīvas ieviešana Latvijā, kā arī plānots 
diskutēt par aktualitātēm jaunatnes politikā. Vairāk 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3374.

27. augustā plkst. 13 notiks LPS tehnisko prob-
lēmu komiteja. Sēdes darba kārtība: par pasāku-
miem  Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta 
protokollēmuma “Par kompleksu risinājumu elek-
troenerģijas tirgus problemātikai” izpildes nodro-
šināšanai; par priekšlikumiem grozījumiem Ener-
ģētikas likumā (Enerģētikas likuma 50. pants); par 
pašvaldību priekšlikumiem likumprojektā “Grozīju-
mi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, tiešo no-
rēķinu ieviešanas problemātika”.

27. augustā notiks LPS Finanšu un ekonomikas ko-
mitejas sēde. Sēdes darba kārtība: LPS Finanšu un 
ekonomikas jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
vietnieka vēlēšanas; aktuālākā informācija par paš-
valdību budžetu 2014. gadā; eiro ieviešana – saga-
tavošanās pašvaldībās. Uzaicināta AS “Swedbank” 
Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas 
vadītāja Ilze Kukute.

28. augustā no plkst. 10 līdz plkst. 12 notiks LPS 
Izglītības un kultūras komitejas sēde LPS mītnē 
Rīgā, Mazā Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Komitejas sēdē 
piedalīties ir aicināti arī Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārstāvji.

Sēdes darba kārtībā: par valsts atbalstu privātajiem 
pakalpojuma sniedzējiem pirmsskolas izglītībā; par 
Izglītības likumā paredzētajiem MK noteikumiem; 
par Izglītības un zinātnes ministrijas plāniem peda-
gogu motivācijas programmā.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
mailto:ilze.mutjanko@lps.lv
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3374
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Deinstitucionalizācija

Labklājības ministrija politikas plānošanas doku-
mentos ir iekļāvusi deinstitucionalizāciju kā prio-
ritāti. Šī rīcības virziena realizēšanai tiek plānots 
Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda finansējums:

• Eiropas Sociālā fonda kopējais indikatīvais finansē-
jums – EUR 47 204 562. Finansējumu plānots iegul-
dīt kvalitatīvu institucionālajai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģi-
meniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai.

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda kopējais indi-
katīvais finansējums – EUR 44 441 977. Finansēju-
mu plānots izlietot, lai samazinātu institucionālās 
aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaitu un veicinā-
tu personu ar invaliditāti neatkarīgu dzīvi un integ-
rāciju sabiedrībā 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 traucēju-•	
miem neatkarīgai dzīvei pašvaldībā, pakalpo-
jumi bērniem 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 izveidei pašvaldībās pakalpoju-•	
mu un atbalsta sniegšanai personām ar garīgiem 
traucējumiem neatkarīgai, patstāvīgai dzīvei sa-
biedrībā.

Lai pieņemtu lēmumu par indikatīvā finansējuma 
saņēmēju, kurš būtu balstīts, ņemot vērā pašval-
dību viedokli, jautājums par deinstitucionalizāciju 
tika skatīts 2013. gada 1. augustā LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejā. Informāciju sniedza 
LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors 
Aldis Dūdiņš un LM Eiropas Savienības struktūrfon-
du 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 realizēta, izmantojot plānošanas 
reģionus, pieņēma lēmumu: “Atbalstīt kā indikatīvā 
finansējuma saņēmēju – plānošanas reģioni sadar-
bībā ar pašvaldībām un sociālo pakalpojumu snie-
dzējiem”.

LPS NESASKAŅo

Par Zemes pārvaldības likumprojekta saskaņošanu 
pēc Ministru kabineta komitejas 2013. gada 5. au-
gusta sēdes, 1. pielikums. 

Par Pamatnostādņu projektu “Pamatnostādnes so-

ciālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. gadam”, 
2. pielikums. 

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli””, 3. pielikums. 

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3383&document_id=3383
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3382&document_id=3382
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3381&document_id=3381


VSS-1666 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2006.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.786 
“Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību 
īpašumā””  

VSS-1667 – Rīkojuma projekts Grozījums Ministru 
kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 “Par 
nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā 
un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā”” 

VSS-1668 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 
“Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizā-
cijai”” 

VSS-1662 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā iz-
vērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību 
valsts pamatizglītības standartam un valsts vispā-
rējās vidējās izglītības standartam” 

VSS-1663 – Noteikumu projekta “Kārtība, kādā 
valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību 
līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm”  

VSS-1647 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamā 
īpašuma “Ošas” Krimuldas novadā, Krimuldas pa-
gastā daļas atsavināšanu īpaši aizsargājamā kultū-
ras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbības 
nodrošināšanai” 

VSS-1661 – Likumprojekts “Grozījumi Likumā “Par 
autoceļiem””  

VSS-1643 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Ārstniecības riska fonda darbību” 

VSS-1650 – Likumprojekts “Publisko pakalpojumu 
likums” 

VSS-1651 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 
“Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”” 

VSS-1652 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.1014 “Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimnie-
košanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība””

8. septembris – tēva diena

Tuvojas Tēva diena, tāpēc Labklājības ministrijas vār-
dā aicinām iespēju robežās organizēt un informēt 
(ievietot informāciju mājaslapā u.c.) savus iedzīvo-
tājus par plānotajiem Tēva dienas pasākumiem. Lai 
izceltu un atgādinātu par tēva svarīgo lomu ģimenē, 
aicinām rīkot svētkus savā novadā vai pilsētā.

Viens no Rīcības plāna pamatnostādņu “Ģimenes 
valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017. ga-

dam” 2012.–2014. gada pasākumiem ir informēt 
par ģimenēm domātajiem atpūtas un izklaides pa-
sākumiem nacionālā mērogā atzīmējamās dienās. 
Tēva diena tiek svinēta septembra otrajā svētdie-
nā. Tuvākajā laikā tiks aktualizēta informācija LM 
mājas lapā. 

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties: Lauris Nei-
kens, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes 
politikas departamenta vecākais eksperts, tel. 
67021590, Lauris.Neikens@lm.gov.lv.

meklē kandidatūras ministru 
kabineta balvas piešķiršanai

Līdz 2013. gada 23. septembrim lū-
dzam uz e-pastu lps@lps.lv iesūtīt 

iespējamās kandidatūras Ministru kabineta balvas 
piešķiršanai.
Vairāk informācijas par balvu skatīt šeit: http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/apbalvosanas-padome-pa-
sniegtie-apbalvojumi/.

PRoJEKtI, SEmINĀRI, FINANSĒJumS, DAŽĀDI

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKumENtu PRoJEKtI
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Seminārs par atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstību Latvijā

SIA “Liepājas RAS” aicina piedalīties seminārā 
“Pašvaldību atbildība un loma atkritumu apsaim-
niekošanā”, kas notiks no 19. un 20. septembrī SIA 
“Liepājas RAS” CSA poligonā “Ķīvītes”.

Seminārā paredzēts diskutēt par dažādiem paš-
valdību un komersantu sadarbības modeļiem, tie-
siskiem regulējumiem un atbildību atkritumu ap-
saimniekošanas jomā. Tiks apskatīta reģionālo At-
kritumu apsaimniekošanas plānu loma, pašvaldību 
saistošo noteikumu nozīme un nepieciešamība pēc 
kvalitatīva, vienota pakalpojuma pašvaldībā, reģio-

nā, valstī. Tiks konkretizēti atkritumu apsaimnie-
košanai izvirzīto mērķu sasniegšanas paņēmieni, 
resursi un atbildība par sasniedzamajiem rezultā-
tiem atsevišķiem atkritumu veidiem un atkritumu 
plūsmām 2013.–2020. gadā.

Semināra tēmas: valsts, pašvaldību, komersantu 
atbildības sadalījums atkritumu apsaimniekošanā; 
atkritumu apsaimniekošanas dažādas tehnoloģijas, 
modeļi Latvijā, reģionā, to priekšrocības un trūku-
mi; veicamie pasākumi vides kvalitātes uzlabošanai 
un efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
uzlabošanai Latvijā.

Seminārā aicināti piedalīties: VARAM, LASUA, LASA, 
LPS biedri, atkritumu nozares uzņēmumi, konsul-
tanti, zinātnieki un sadarbības partneri no Baltijas 
valstīm, Skandināvijas. Atrast semināra pieteiku-
mu un iepazīties ar pilnu semināra programmu un 
dalībnieku sarakstu var šeit: www.liepajasras.lv.

uzsākta Eiropas Sociālā fonda sasniegumu 
foto stāstu akcija 

Lai veicinātu cilvēku izpratni par Eiropas Sociālā 
fonda nozīmi un ieguldījumu Latvijas izaugsmē, 
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu 
departaments sadarbībā ar Sabiedrības integrāci-
jas fondu ir uzsācis foto stāstu akciju “ESF – tev”. 
Akcijas laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts 
tīmekļa vietnē www.draugiem.lv/VK_ESFprojekti 
ievietot fotogrāfiju ar tās aprakstu, kas pamato īs-
tenotā 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 organizāci-
ju spējas 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.

Sīkāka informācija par akciju pieejama interneta 
vietnē: http://www.sif.lv/index.php?option=com_
content&view=article&id=9026%3APIEDALIES-FO-
TO-STASTU-AKCIJA-ESF-TEV&lang=lv

Jauns kultūras un mākslas 
festivāls tukumā

No 28. līdz 31. augustam Tuku-
mā pirmo reizi notiks kultūras 
un mākslas festivāls “Pastaigas 
Tukumā”. Festivālā tiks piedā-

vātas teātra izrādes, koncerti, dzejas lasījumi, rado-
šās darbnīcas, tiks atklātas izstādes un vides objek-
ti. Pasākuma laikā varēs piedalīties Tukuma pilsētas 
maketa veidošanā no plastilīna, iepazīties ar Tuku-
mam veltītām pastkartītēm, lielformāta gleznā va-
rēs skatīt gleznainākās Tukuma vietas, noskatīties 
1992. gadā uzņemto filmu ”Ceļojums uz Tukumu”. 

http://www.liepajasras.lv
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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

Bērni tiks iepazīstināti, kā tiek veidotas animācijas 
filmas, jaunieši ar fotoaparātu dosies pastaigā un 
iemūžinās “50 lietas, kuras var darīt Tukumā”. Divas 
dienas tiek piedāvātas mazo formu teātra izrādes, 

festivāls noslēgsies ar koncertu “Roks uz jumta”.

Pasākuma programma pieejama šeit: www.tu-
kums.lv un www.draugiem.lv/pastaigastukuma/.

“Pieslēdzies, 
Latvija!” – finālists 
Golden Bridge 
Awards 2013

Piektā ikgadējā Golden 
Bridge Awards 2013 

(Sanfrancisko, ASV) žūrija Lattelecom projektu 
“Pieslēdzies, Latvija!” iekļāvusi finālistu sarakstā, 
pasaules mērogā izvirzot par vienīgo pretendentu 
PR un mārketinga kategorijas nominācijā “Gada 
sociālās atbildības projekts”. 

“Patiess prieks, ka Lattelecom projekts “Pieslēdzies, 
Latvija!” spēj konkurēt un pozitīvi izcelties visas pa-
saules mērogā. Piecu gadu laikā projektā ieguldīts 
milzīgs darbs. Līdz šī gada beigām datorprasmes 
būsim iemācījuši jau 15 tūkstošiem senioru – tas ir 
vairāk nekā, piemēram, iedzīvotāju skaits Kuldīgā, 
Saldū vai Tukumā! Šobrīd pļaujam to, kas sēts vai-
rāku gadu garumā, – gandarījums, ka raža padevu-
sies tiešām branga, kas vienlaikus stiprina uzņēmu-
ma reputāciju un sociāli atbildīga uzņēmuma tēlu,” 
norāda “Pieslēdzies, Latvija!” projekta vadītāja Līga 
Bite.

Golden Bridge Awards piedalās plašs dažādu indus-
triju pārstāvniecību loks, pretendējot uz gada labā-
ko preci, pakalpojumu, vadītāju un menedžmentu, 
sievieti uzņēmējdarbībā un profesijā, klientu ap-
mierinātības programmu, sabiedrisko attiecību un 
mārketinga kampaņu, reklāmu, inovāciju u.c. ka-
tegorijām. Pieteikumus varēja iesniegt uzņēmumi 
un organizācijas no visas pasaules, tai skaitā neval-
stiskais sektors, start-up projekti u.c. Uzvarētāji tiks 

godināti Golden Bridge Awards noslēguma pasāku-
mā šā gada 30. septembrī Sanfrancisko, Amerikas 
Savienotajās Valstīs.

Līdz šim “Pieslēdzies, Latvija!” jau saņēmis Baltic 
PR Awards balvu par labāko sociālās atbildības 
projektu. Tāpat Lattelecom senioru projekts kļuvis 
par nacionālo čempionu Eiropas lielākajā biznesa 
konkursā European Business Awards, kā arī ir viens 
no diviem nacionālā līmeņa atlases uzvarētājiem, 
pretendējot uz Eiropas Komisijas organizēto Eiro-
pas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvu 2013.

Lattelecom projekts “Pieslēdzies, Latvija!” uzsākts 
2008. gadā, lai mazinātu digitālo plaisu un sociālo 
atstumtību cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem, kuru 
ikdienā mūsdienu tehnoloģijas, t. sk. dators un 
internets, ienāk tikai patlaban. Bezmaksas dator-
apmācības visā Latvijā tiek organizētas jau piekto 
gadu – līdz šā gada beigām būs apmācīti 15 tūkstoši 
senioru. Projektu plānots realizēt līdz Latvijas valsts 
simtgadei – 2018. gadam, apmācot vismaz 30 tūk-
stošus interesentu. Sociālā iniciatīva ir kļuvusi par 
nacionāla mēroga projektu, ko atbalsta Labklājības, 
Izglītības un zinātnes, Kultūras ministrija, kā arī Ei-
ropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas In-
formācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāci-
ja, Latvijas Pašvaldību savienība un Nodarbinātības 
valsts aģentūra.§

Informāciju sagatavojusi Līga Bite
“Pieslēdzies, Latvija!” projekta vadītāja

Tālr.: 67055740, 29109944,  
e-pasts: liga.bite@lattelecom.lv

www.piesledzieslatvija.lv, www.lattelecom.lv
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