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26. augustā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes pārstāvju un Finanšu ministrijas (FM) 
pārstāvju tikšanās, kurā FM iezīmēja nodokļu ie-
ņēmumu prognozes pašvaldību budžetā un pašval-
dību iespējas aizņemties finansējumu investīciju 
projektu realizācijai nākamajā gadā un trīs gadu 
periodā. 

Tikšanās laikā FM informēja LPS valdes pārstāvjus, 
ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu 
prognoze pašvaldību budžetā 2014. gadā plānota 
762,7 miljonu latu apmērā ar nodokļa ieņēmumu 
sadalījumu 80% – pašvaldību budžetā un 20% – 
valsts budžetā. 

LPS uzskata, ka jārisina jautājums par iespēju paš-
valdībām brīvi aizņemties finanšu līdzekļus, lai pil-
sētā vai novadā būtu iespēja īstenot būtiskākos in-
vestīciju projektus. LPS priekšsēža vietnieks Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš uzsvēra, ka 
“ir jāsāk īstenot pašvaldību pamatbūtību – stabilus 
un prognozējamus pašvaldību ieņēmumus ilgākā 
laika periodā, kas būtu īstenojams, ja būtu zināmi 
ilgtermiņā pašvaldību ieņēmumi no IIN”.

LPS ar FM tiksies vēl divas reizes, lai sīkāk apspries-
tu arī pašvaldību izdevumu daļu un citus aktuālākos 
jautājumus attiecībā uz nākamā gada budžetu. 

Konferencē “Jaunatnes politikas attīstība pašval-
dībās” nodibināts Latvijas pašvaldību jaunatnes 
lietu atbalsta tīkls.

26. augustā notika Latvijas pašvaldību jaunatnes 
konference “Jaunatnes politikas attīstība pašvaldī-
bās”, ko organizēja Latvijas Pašvaldību savienība. 
Uzrunā, atklājot konferenci, LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis uzsvēra: “Mums ir jādara viss, lai jau-
niem cilvēkiem nevajadzētu braukt prom no Latvi-
jas.” Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Spor-
ta un jaunatnes departamenta direktores vietniece 
jaunatnes jomā Diāna Sīmansone deva ieskatu jau-
natnes politikas attīstībā Latvijā un uzsvēra IZM un 
Latvijas pašvaldību sadarbību un partnerību jau-
natnes politikas īstenošanā Latvijā. Sīkāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3390.
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27. augustā notika LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas sēde, un tās darba kārtībā pirmais jautājums 
bija par pasākumiem Ministru kabineta 2013. gada 
13. augusta protokollēmuma “Par kompleksu risi-
nājumu elektroenerģijas tirgus problemātikai” iz-
pildes nodrošināšanai. Komiteja nolēma atzīt par 
nelietderīgu vienotu dzīvokļa pabalstu ieviešanu, 
kas orientēta tikai uz elektrības pieauguma daļēju 
kompensāciju trūcīgajiem iedzīvotājiem; energore-
sursu cenu pieauguma dēļ jānosaka valsts līdzfinan-
sējums dzīvokļa pabalstiem ne mazāk kā 30% ap-
mērā (20% līdzfinansējums varētu segt elektrības 
daļu); atbilstoši 2013. gada 13. augusta Ministru 
kabineta sēdes protokollēmumam Ekonomikas mi-
nistrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas 
Pašvaldību savienību un nozares nevalstiskajām 
organizācijām izvērtēt sociālā atbalsta jautājumus 
iedzīvotājiem saistībā ar siltumenerģijas tarifu pie-
augumu un sagatavot priekšlikumus risinājumiem; 
atzīt, ka subsidētās enerģijas nodokļa attiecināšana 
uz augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām ar 
uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW, kas pieslēgtas 
centralizētās siltumapgādes sistēmām, ir nesamē-
rīga, jo tas radīs centralizētas siltumapgādes zonā 
piegādātās siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu.

Izskatot priekšlikumus grozījumiem Enerģētikas li-
kumā, komiteja nolēma atzīt, ka starp Enerģētikas 
likuma 50. un 51. pantu un Ēku energoefektivitā-
tes likuma 5. pantu pastāv tiesību normu kolīzija; 
Enerģētikas likuma 50. pants neatbilst ES Direktī-
vas 2012/27/ES par energoefektivitāti prasībām; 
aicināt Ekonomikas ministriju izveidot darba grupu 
pašvaldību priekšlikumu izvērtēšanai, par pamatu 
ņemot Latvijas Siltumapgādes asociācijas priekšli-
kumus.

Vēl komiteja izskatīja pašvaldību priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Dzīvojamo māju pār-
valdīšanas likumā” un nolēma atbalstīt tos grozīju-
mus, kas izslēdz regulējumu par norīkotā pārvald-
nieka darbību; atzīt, ka tikai dzīvokļa īpašnieks var 
izvēlēties norēķinu veidu; lai risinātu jautājumus, 
kas saistīti ar parādsaistību samazināšanu un dzī-
vokļa īpašnieku, pakalpojuma sniedzēju un pār-
valdnieku atbildību, nepieciešams izstrādāt dar-
botiesspējīgu parāda apjoma kontroles un parādu 
piedziņas mehānismu, izveidot vienotu valsts datu
bāzi par dzīvojamajām mājām un to pārvaldnie-
kiem un Ekonomikas ministrijai izstrādāt metodiku 
tiešo norēķinu piemērošanai.

28. augustā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā skatīja 
jautājumu par valsts atbalstu privātajiem pakalpo-
juma sniedzējiem pirmsskolas izglītībā. Saistībā ar 
Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā tiek 
aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no 
1,5 gadu vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanai 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem 
šo pakalpojum privātā izglītības iestādē” komitejā 
lēma, ka 2014./2015. gadā atbalsts sniedzams tikai 
valsts budžeta ietvaros bez ietekmes uz pašvaldību 
budžetu. VARAM mājaslapā ir ievietots materiāls, 
kur sniegtas atbildes uz iedzīvotāju 10 visbiežāk 
uzdotajiem jautājumiem par valsts atbalstu, aug-
stākminētajiem MK noteikumiem –http://www.
varam.gov.lv/lat/buj.

Sēdē skatīja jautājumu par MK noteikumu projektu 
“Kārtība, kādā valsts un pašvaldība organizē un fi-
nansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības 
iestādēm”. Komitejā nolēma, ka LPS sagatavos un 
nosūtīs vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai ar 
lūgumu sniegt detalizētu skaidrojumu par to mācī-
bu līdzekļu iegādi, par ko ir atbildīga pašvaldība.

Komitejā skatīja arī jautājumu par jaunatnes po-
litikas attīstību pašvaldībās un Eiropas Komisijas 
iniciatīvu “Jauniešu garantija”. Lūgums sniegt vie-
dokli par pirmā vai otrā varianta izmantošanu sais-
tībā ar jauniešu piesaistīšanu “Jauniešu garantijai”. 
Sīkāku informāciju skatiet šeit:  http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3390.

27. augustā notika LPS Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejas sēde, kurā notika komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas; sniegta aktuālā-
kā informācija par pašvaldību budžetu 2014. gadā, 
kā arī komitejā viesojās “Swedbank” Valsts un paš-
valdību klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze 
Kukute, kura vērsa pašvaldību uzmanību veicama-
jiem sagatavošanās darbiem saistībā ar eiro ievie-
šanu (stāstīja par skaidras naudas (eiro) priekšpie-
gādēm, eiro monētu un banknošu glabāšanu, paš-
valdības naudas plūsmas plānošanu u.c.). 

Komiteja nolēma par LPS Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniekiem ap-
stiprināt Mālpils novada domes priekšsēdētāju Alek-
sandru Lielmežu un Ogres novada domes priekšsē-
dētāju Edvīnu Bartkeviču.
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Pirmajās LPS un Finanšu ministrijas sarunās par 
pašvaldību budžetu 2014. gadā, kas notika š. g. 
26. augustā, Finanšu ministrija iepazīstināja LPS 
valdes pārstāvjus ar plānotajām izmaiņām likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldību bu-
džetā ienākošo nodokļu ieņēmumu prognozēm. 
2014. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ie-
ņēmumi pašvaldību budžetā (80% nodokļa daļas) 
plānoti 762,7 milj. latu apmērā, dabas resursu no-
dokļa ieņēmumi – 6,8 milj. latu un azartspēļu no-
dokļa ieņēmumi – 4,75 milj. latu apmērā.

Finanšu ministrija ir precizējusi arī IIN ieņēmu-
mu prognozi 2013. gadam, un tā ir palielināta par 
34 milj. latu jeb 4,9%. Pieņemot šāgada budžetu, IIN 
ieņēmumu prognoze 2013. gadam bija 698,3 milj. 

latu, tagad precizētā šāgada prognoze (sagaidāmā 
izpilde) ir 732,3 milj. latu. 

Sarunās ar Finanšu ministriju tika diskutēts arī par 
pašvaldību aizņēmumiem 2014. gadā. LPS pauda 
viedokli, ka no nākamā gada ir jārod iespēja pašval-
dībām brīvi aizņemties finanšu līdzekļus infrastruk-
tūras projektu īstenošanai atbilstoši katras pašval-
dības vajadzībām. LPS uzskata, ka ir jāatsakās no 
ekonomiskās krīzes laiku prakses, kad pašvaldības 
varēja aizņemties tikai valsts budžeta likumā no-
teiktiem mērķiem. Par pašvaldību aizņemšanās ie-
spējām diskusija tiks turpināta nākamajās LPS un 
FM sarunās.

Lāsma Ūbele, LPS padomniece

Latvijas Pašvaldību savienība 2013. gada 4. sep-
tembrī plkst. 15 organizē pašvaldību uzņēmējdar-
bības atbalsta tīkla darba diskusiju “Kooperatīvās 
krājaizdevuma sabiedrības attīstības iespējas Lat-
vijā”. Diskusijā piedalīsies Inesis Feiferis, “Krājaizde-
vuma Apvienības” valdes priekšsēdētājs; Ēriks Čo-
ders, kooperatīvās krājaizdevuma sabiedrības “Al-
lažu saime” valdes priekšsēdētājs; un Pauls Irbins, 
“Vidzemes uzņēmējdarbības un inovācijas centra” 
valdes loceklis.

Diskusija notiks LPS telpās Mazajā Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē. Lūdzam ievērot, ka diskusija notiks paralēli 
ar video tiešraidi internetā. Tas nozīmē, ka dalīb-
nieki, kuriem nav iespējas ierasties uz semināru 
klātienē, varēs vērot tā norisi internetā, kā arī pie-
dalīties diskusijās un uzdot jautājumus. Semināra 
tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā http://www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/. Dalībnieki, kuri vēlēsies 

aktīvi iesaistīties ar jautājumiem vai komentāriem 
un kuru dators ir aprīkots ar mikrofonu un video-
kameru, var uzinstalēt bezmaksas rīku Lync (līdzīgs 
Skype) un pilnvērtīgi iesaistīties diskusijā. Ja dators 
nav aprīkots ar mikrofonu un kameru, izmantojot 
Lync rīku, ir iespēja ērti uzdot jautājumus. 

Sīkākai informācijai: Andra Feldmane, padomnie-
ce uzņēmējdarbības jautājumos, tālr.: 67508565, 
29423295; Andra.Feldmane@lps.lv.

Turpinās konkursa “Eiropas Gada 
pašvaldība 2013” vērtēšanas vi-
zītes pašvaldībās. Sīkāka infor-
mācija šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3384 

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK

“Par Finanšu ministrijas publiskai apspriešanai no-
dotajiem 2014.–2020. gada perioda Eiropas Savie-
nības fondu plānošanas dokumentu projektiem”, 
1. pielikums.

“Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Teri-
torijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
noteikumi””, 2. pielikums.

LPS NESASKAŅo
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VSS1680 – Rīkojuma projekts “Par nekustāmā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu” (38.saraksts)  

VSS1681 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 “Par 
valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai”” 

VSS1682 – Rīkojuma projekts “Par kūrorta statusa 
piešķiršanu Jūrmalas pilsētas daļai” 

VSS1684 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos 
Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apseko-
šanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energo-
efektivitātes minimālajam prasībām”” 

VSS1671 – Informatīvais ziņojums “Par Daugavpils 
cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to 
finansēšanas modeļiem” 

VSS1676 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā”” 

VSS1678 – Koncepcijas projekts “Par izdienas pen-
siju piešķiršanu” 

VSS1688 – Rīkojuma projekts “Par Ogres nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā” 

VSS1685 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos 
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu”” 

VSS1686 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”” 

VSS1687 – Rīkojuma projekts “Par Jūrmalas pilsē-
tas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, 
Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu 
Jūrmalas pašvaldības valdījumā” 

Tiek īstenota iecere 
uzlabot dzīves 
kvalitāti lauku 
apvidos

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Ļeņin-
gradas reģiona pašvaldību padomi un Gulbenes 
novada pašvaldību īsteno projektu “Atbalsts vie-
tējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves 
kvalitāti lauku apvidos” (“Supporting the local self-
government development to improve the quality 
of life in rural areas”) Igaunijas–Latvijas–Krievijas 
pārrobežu programmas ietvaros. Projekta ilgums – 
1 gads (2013. gada jūnijs–2014. gada maijs).

Projekta mērķi: uzlabot dzīves kvalitāti Krievijas 
un Latvijas lauku apvidos; attīstīt ilgtspējīgu attīs-

tību starp LPS un Ļeņingradas reģiona pašvaldību 
padomi (Council of municipalities of the Leningrad 
Region), veicinot pārrobežu sadarbību; veicināt 
sociālo dialogu starp iedzīvotājiem un vietējām 
pašvaldībām lauku apvidos; paaugstināt vietējo 
pašvaldību kapacitāti, paaugstinot to kvalifikāciju 
(apmācības, pieredzes apmaiņa) un pielietojot la-
bas pārvaldības principus.

Viena no projekta aktivitātēm bija Latvijas pašval-
dību vadītāju mācību vizīte Sanktpēterburgā un 
Priozerskas apgabalā šāgada 27.–29. augustā, lai 
veicinātu pašvaldību pārrobežu sadarbību. Vizītes 
laikā pašvaldību vadītāji piedalījās pašvaldību foru-
mā Sanktpēterburgā.

Elita Kresse, projekta vadītāja
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8. septembris – Tēva diena

Tuvojas Tēva diena (8. septembris), tāpēc Labklā-
jības ministrijas vārdā aicinām iespēju robežās 
organizēt un informēt savus iedzīvotājus par plā-
notajiem 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 svētdienā. 
Tuvākajā laikā tiks aktualizēta informācija LM mā-
jaslapā.

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

Notiks noslēguma 
konference par 
pielāgošanos 
Baltijas jūras 
klimata izmaiņām

Latvijas pašvaldību pārstāvji ir laipni gaidīti Balti-
jas jūras reģiona prioritārā projekta “Baltadapt” 
no slēguma konferencē “Adaptation to Climate 

Change in the Baltic Sea Region” no 3. līdz 4. sep-
tembrim Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, 
kur tiks prezentēta projektā izstrādātā Baltijas jūras 
reģiona adaptācijas klimata pārmaiņām stratēģija 
un rīcības plāns. Paredzētas diskusijas paralēlajās 
sesijās par prioritāro rīcību un adaptācijas piemēru 
prezentācijas. Konferencē darbs notiks angļu va-
lodā. Pieteikties konferencei vēl var elektroniski 
mājaslapā: http://www.baltadapt.eu.

Rīgas plānošanas reģions ielūdz pašvaldību un plā-
nošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistus 
12.–13. septembrī uz divu dienu semināru Jaunpils 
novadā “Par pašvaldību sadarbības jautājumiem un 
vietējo kopienu iniciatīvu lomu teritorijas attīstībā”.

Lūdzam semināram pieteikties. līdz 9. septembrim, 
aizpildot tiešsaistes reģistrēšanās formu http://
ej.uz/RPRseminarsJaunpils.

Papildu informācija par semināra norises vietu: 
http://www.jaunpilspils.lv/index.php?lang=lat.

Detalizētāka informācija par projekta mērķiem un 
akitvitātēm RPR interneta vietnē: http://www.rpr.
gov.lv/pub/index.php?id=482.

Laura Cimža, Rīgas plānošanas reģions
+ 371 6 7559821; + 371 29487517

Aicinājums sadarboties 
prezidentūras logo izvēlē

No 2015. gada 1. janvāra līdz 
30. jūnijam Latvija pirmo reizi 
būs Eiropas Savienības Pado-
mes prezidējošā valsts. Aici-

nām iesaistīties šā notikuma veidošanā!

Šobrīd norisinās Latvijas prezidentūras logo izvēle. 
Tajā aicināts piedalīties ikviens – balsojot par sev 

tīkamāko logo Latvijas prezidentūras ES Padomē 
sekretariāta mājaslapā un tādējādi palīdzot žūrijai 
izlemt, kurš būs Latvijas prezidentūras logo. Nobal-
sot par logo var, izmantojot kādu no četriem auto-
rizēšanās variantiem – Twitter.com, Facebook.com, 
Draugiem.lv kontu vai arī ar savu epasta adresi. 
Balsošana norisinās līdz 8. septembrim. Pēc žūrijas 
lēmuma informācija par uzvarētāju tiks publicēta 
sekretariāta mājaslapā.

Balsot var šeit: www.es2015.lv/balso!
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Izsludināts konkurss 
“Eiropas balva 
pilsētām ar pieejamu 
vidi”

Eiropas Komisija jau ceturto reizi ir izsludinājusi 
konkursu uz balvu “Access City Award” jeb Eiropas 
balvu pilsētām ar pieejamu vidi. Šīs ikgadējās bal-
vas mērķis ir godināt un apbalvot pilsētas, kurās 
liela vērība ir pievērsta tam, lai vide būtu pieejama 
it visiem, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti un gados ve-
cākiem cilvēkiem.

Konkursā aicinātas piedalīties visas Eiropas pilsētas, 
kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju, un Latvijā tādas 
ir Rīga, Daugavpils, Jelgava, Liepāja un Jūrmala, 
kuras tiek aicinātas pieteikt savu kandidatūru bal-
vai līdz 10. septembrim (līdz pusnaktij pēc Briseles 
laika) interneta vietnē http://ec.europa.eu/justice/
accesscity. Pieteikums jāaizpilda angļu, franču vai 
vācu valodā.

Aicinām Latvijas pilsētu nevalstiskās organizācijas 
un pašvaldību sadarbības partnerus atbalstīt pilsē-
tu dalību šajā konkursā. Tā ir iespēja Jūsu pilsētai 
iegūt starptautisku popularitāti un dalīties veiksmī-
gajā pieredzē par pilsētvides attīstības lēmumiem.

Atklājot konkursu 21. maijā, Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece Eiropas Savienības tie-
siskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumu 
komisāre Viviāna Redinga (Viviane Reding) sacīja: 
“Turpināsim kopīgi strādāt, lai atvieglotu dzīvi ES 
iedzīvotājiem. Es aicinu iesaistīties pilsētas no visas 
Eiropas un dalīties ar idejām par to, kā dzīvi pada-
rīt pieejamāku ikvienam. Ja esat īpaši strādājuši, lai 
uzlabotu pieejamību, jūsu pilsēta var būt labs pie-
mērs un iedvesma citiem.”

Konkursā tiks vērtēta iniciatīvu integrētā pieeja 
četrās pamatjomās:

radītā pilsētvide un sabiedriskās vietas; 1. 
transports un ar to saistītā infrastruktūra; 2. 
informācija un komunikācija, ieskaitot jaunās 3. 
tehnoloģijas (IKT);
sabiedriskie objekti un pakalpojumi.4. 

Žūrija īpaši vērtēs to, cik lielā mērā pieejamības pasā-
kumi ir iespaidojuši ikdienas dzīvi cilvēkiem ar invali-
ditāti un pilsētu kopumā, kā arī ņems vērā sasniegto 
rezultātu kvalitāti un ilgtspējību. Tāpat pilsētām būs 
uzskatāmi jāapliecina, ka cilvēki ar invaliditāti un tos 
pārstāvošās organizācijas aktīvi piedalās pilsētas pie-
ejamības politikas plānošanā un īstenošanā.

Atlase notiks divās kārtās – vispirms iniciatīvas vēr-
tēs valstu līmenī, bet pēc tam labākās no tām izvēr-
tēs Eiropas līmenī. Eiropas mēroga žūrijas sastāvā 
būs pieejamības jomas eksperti, tostarp Eiropas 
Invalīdu foruma pārstāvji, kuri Eiropas atlases kārtā 
no nacionālajiem finālistiem izraudzīsies ne vairāk 
kā četras finālistes, kas piedalīsies apbalvošanas 
ceremonijā Briselē. Balvu pasniegšanas ceremo-
nija norisināsies šāgada 3.–4. decembrī vienlaikus 
ar Eiropas Invalīdu dienai veltīto konferenci. Kon-
kursa uzvarētājai tiks piešķirts goda nosaukums 
“2014. gada balvas Access City Award ieguvēja”. 
Divām citām pilsētām tiks piešķirta finālista balva 
par novatorismu pieejamības jomā.

Tāpat Eiropas žūrija izteiks īpašu atzinību tām pil-
sētām, kas guvušas vērā ņemamus panākumus un 
sasniegušas rezultātus īpašās pieejamības jomās 
vai aspektos.

Vairāk informācijas par projektu konkursa mājas-
lapā: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/award/index_en.htm.

EKL uzsāk jaunu projektu “Aktīva pilsoniskā 
līdzdalība: Latvija = ES”

Biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” (EKL) ir uzsāku-
si īstenot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finan-
šu instrumenta 2009.–2014. gada perioda pro
grammas “NVo fonds” apakšprogrammas “NVo 
darbības atbalsta programma” projektu “Aktīva 
pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES”. Projekts tiek 
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īstenots no 2013. gada 26. augusta līdz 2015. gada 
31. decembrim. Projekta kopējais finansējums: 
46833 LVL (66637 EuR).

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrī-
bas informētību, pilsonisko apziņu un aktīvu līdzda-
lību lēmumu pieņemšanā nacionālā, kā arī Eiropas 
Savienības/starptautiskā (neizslēdzot vietējo/re-
ģionālo) līmenī. Programma pamatā tiks realizēta 
Latvijas teritorijā (gan Rīgā, gan reģionos), dažas 
specifiskas aktivitātes īstenojot ārzemēs vai ar ār-
valstu kolēģiem.

Galvenās projektā paredzētās aktivitātes:
Partnerības stiprināšana un darbs ar mērķa 1. 
grupām (eksperti, NVO un NVO tīkli, jaunieši, 
lēmumu pieņēmēji, plašāka sabiedrība).

Informācijas sniegšana un dialogs (EKL Ziņu 2. 
lapa, mediji, sociālie mediji u.c.).
Līdzdalība un līdzdalības veicināšana saskaņā 3. 
ar EKL tematiskajām prioritātēm (ES Pilsoņu 
gads; Latvijas prezidentūra ES Padomē, ES 
daudzgadu budžets (2014–2020)).
Interešu aizstāvība, uzraudzība, līdzdalības 4. 
veicināšana sadarbībā ar pārvaldes iestādēm.
Pasākumi EKL kapacitātes celšanai.5. 

Plānots, ka EKL projekts cels pilsoniskās sabiedrī-
bas informētību, spējas un vēlmi iesaistīties lēmu-
mu pieņemšanā Latvijā un ES un aktīvi izmantot ES 
sniegtās iespējas.

Vairāk informācijas var iegūt, rakstot uz epastu: 
info@eiropaskustiba.lv.

Sākas pieteikšanās 
mācību braucieniem 
2013. gada projektu 
konkursā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz 
15. oktobrim izsludina pieteikšanos Eiropas Savie-

nības Mūžizglītības programmas caurviju program-
mas mācību braucieniem 2013. gada II pieteikumu 
iesniegšanas termiņa ietvaros. Mācību braucieni ir 
izglītības vadošo speciālistu iespēja nedēļu pavadīt 
mūžizglītības programmas dalībvalstī, lai gūtu jaunu 
pieredzi, apmainītos ar idejām un rastu jaunus risi-
nājumus savas valsts izglītības sistēmas pilnveidei.

Tiks rīkots seminārs par atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas attīstību Latvijā

SIA “Liepājas RAS” aicina piedalīties seminārā 
“Pašvaldību atbildība un loma atkritumu apsaim-
niekošanā”, kas notiks 19. un 20. septembrī SIA 
“Liepājas RAS” CSA poligonā “Ķīvītes”.

Semināra laikā paredzēts diskutēt par dažādiem 
pašvaldību un komersantu sadarbības modeļiem, 
tiesiskiem regulējumiem un atbildību atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Tiks apskatīta reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas plānu loma, pašvaldī-
bu saistošo noteikumu nozīme un nepieciešamība 
pēc kvalitatīva, vienota pakalpojuma pašvaldībā, 
reģionā, valstī. Tiks konkretizēti atkritumu apsaim-
niekošanai izvirzīto mērķu sasniegšanas paņēmie-

ni, resursi un atbildība par sasniedzamiem rezultā-
tiem atsevišķiem atkritumu veidiem un atkritumu 
plūsmām 2013.–2020. gadā.

Semināra tēmas:
Valsts, pašvaldību un komersantu atbildības 1. 
sadalījums atkritumu apsaimniekošanā.
Atkritumu apsaimniekošanas dažādas tehno-2. 
loģijas, modeļi Latvijā, reģionā. Priekšrocības, 
trūkumi.
Veicamie pasākumi vides kvalitātes uzlaboša-3. 
nai 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 pieteikumu un iepazīties ar pilnu 
semināra programmu un dalībnieku sarakstu var 
šeit: 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

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 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.

Sīkāka informācija par akciju pieejama interneta 
vietnē: http://www.sif.lv/index.php?option=com_
content&view=article&id=9026%3APIEDALIESFO-
TOSTASTUAKCIJAESFTEV&lang=lv.
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