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11. septembrī Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) valdes pārstāvji tikās ar Finanšu 
ministrijas (FM) pārstāvjiem, lai runātu par 
nākamā gada budžetu, kā arī sāktu darbu 
pie Ministru kabineta un LPS 2014. gada 
vienošanās un domstarpību protokola. 

Jautājumā par finansējumu pašvaldību autoce-
ļiem un ielām 2014. gadā LPS uzskata, ka ir jāie-
vieš autoceļu finansēšanas modelis no 2014. gada, 
valsts autoceļu fondam novirzot finansējumu, kas 
atbilst 100% ieņēmumu no transportlīdzekļu eks-
pluatācijas nodokļa un 30% ieņēmumu no akcīzes 
nodokļa par naftas produktiem. Ieviešot autoceļu 
finansēšanas modeli, bija paredzēts proporciju au-
toceļu fonda līdzekļu sadalei starp pašvaldībām un 
valsti noteikt 25%:75%; pieaugot finansējumam, 
attiecīgi 30%:70%. 2013. gadā atbilstoši  Ministru 
kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr. 171 “Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” fonda lī-
dzekļu sadales attiecība starp pašvaldībām un val-
sti ir 22,8%:77,2%. LPS lūdz noteikt autoceļu fonda 
līdzekļu sadales proporciju starp pašvaldībām un 
valsti 2014. gadā vismaz 25%:75%. Noteikt, ka kat-
ru nākamo gadu valsts autoceļu fonda finansējums 
tiek palielināts par 10% no plānotajiem akcīzes 
nodokļa ieņēmumiem, līdz tiek sasniegts Likumā 
par autoceļiem paredzētais finanšu apjoms. FM 
piedāvājums mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem 

2014. gadā – 25,2 miljoni, savukārt LPS piedāvā-
jums – 33,1 milj., kas atbilst akcīzes nodoklim naf-
tas produktiem 30% apmērā pilnam autoceļu no-
doklim un sadalījumam.

Jautājumā par finansējumu zaudējumu segšanai 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 
2014. gadā LPS uzskata, ka, sagatavojot 2014. gada 
budžetu, Satiksmes ministrijai jādefinē minimā-
lais sabiedriskā transporta pakalpojumu apjoms 
atbilstoši Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2014.–2020. gadam noteiktajam apjomam. Sa-
skaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību 
savienības 2013. gada vienošanās un domstarpību 
protokolu un noslēgtajiem līgumiem par pasažieru 
pārvadājumu nodrošināšanu pārvadātāju nesegtie 
zaudējumi jāsedz to reālajā apmērā. LPS prasa segt 
Latvijas vietējo reģionālo maršrutu pārvadātājiem 
2013. gadā nekompensētos zaudējumus 1,4 milj. 
latu apmērā un noteikt, ka 2014. gadā reģionāla-
jiem vietējās nozīmes maršrutiem paredzētais fi-
nansējums nav mazāks par 11,2 milj. latu. Paredzē-
tais finansējums reģionālajos starppilsētu maršru-
tos nav mazāks par 7,75 milj. latu.

Jautājumā par dzīvokļa pabalstu saistībā ar elek-
troenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecībām 
LPS viedoklis ir šāds: lai nodrošinātu Ekonomikas 
ministrijas plānotā sociālā atbalsta instrumenta 
pieejamību trūcīgām personām elektroenerģijas 
jomā, bet nesarežģītu un nepadarītu smagnēju 
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administrēšanas mehānismu, Latvijas Pašvaldību 
savienība piedāvā izmantot šādu mehānismu:

Pašvaldības piešķir trūcīgas personas statusu 1. 
uz 3 vai 6 mēnešiem, reģistrē personu pašval-
dību aplikācijā “SOPA” vai Labklājības infor-
mācijas sistēmā (LabIS) un izsniedz trūcīgas 
personas apliecību.

Labklājības ministrija, izmantojot Labklājības 2. 
sistēmu (LabIS), apkopo informāciju par trū-
cīgām mājsaimniecībām.

AS “Latvenergo” atlaižu piemērošanai nepie-3. 
ciešamo informāciju par trūcīgajām mājsaim-
niecībām iegūst no Labklājības ministrijas.

AS “Latvenergo” iesniedz rēķinu pēc fakta at-4. 
bildīgajai valsts institūcijai.

Par daudzbērnu ģimenes statusam atbilsto-5. 
šām mājsaimniecībām AS “Latvenergo” un 
Labklājības ministrija iegūst informāciju no 
Iedzīvotāju reģistra.

Piedāvājot šādu risinājumu, Latvijas Pašvaldību sa-
vienība uzskata, ka:

Labklājības ministrijai jāsavieto ministrijas 1) 
rīcībā esošā datu bāze ar pašvaldību rīcībā 
esošajiem datiem, garantējot iespēju šai 
sistēmai pieslēgties AS “Latvenergo”;

saistībā ar elektroenerģijas cenu paaugsti-2) 
nājumu paredzētās administratīvās izmak-
sas un cenu kompensācija trūcīgām per-
sonām starp esošo Starta tarifu un Pamata 
tarifu elektroenerģijas kopējo cenu ir pare-
dzamas valsts budžetā.

10. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savie-
nības Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde. Darba kārtībā skatīja jautājumu par eiro ie-
viešanu saistībā ar sociālā darba sfēru, kā arī ap-
sprieda sociālās jomas informācijas ievākšanu, datu 

apkopošanu, analīzi un izmantošanu. Apsprieda arī 
sociālās palīdzības sistēmas reformu, situāciju ar 
asistenta pakalpojumu nodrošināšanu un visaptve-
rošas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu ārstnie-
cības iestādēs.

Iepriekšējā nedēļā konkur-
sa “Eiropas Gada pašvaldība 
2013” vērtēšanas komisija vie-
sojās un vērtēja trīs pašvaldī-
bas – Alūksnes novadu, Valmie-
ras pilsētu un Amatas novadu. 
Šonedēļ vērtēšanas komanda 
viesosies Kurzemes pašvaldī-

bās – Rucavas novadā, Liepājas pilsētā un Talsu 
novadā. 

18. septembrī plkst. 10 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības Valdes sēde, kurā lems par Valdes vie-
dokli jautājumā par Ministru kabineta un Latvijas 
Pašvaldību savienības 2014. gada vienošanās un 
domstarpību protokola nostādnēm.

18. septembrī plkst. 15 notiks Latvijas Novadu 
apvienības valdes sēde, kurā apspriedīs vairāku 

novadu pašvaldību vadītāju parakstītu vēstuli par 
Lauku attīstības programmas un SIVN sabiedrisko 
apspriešanu. Valde skatīs arī citus jautājumus: par 
sadarbību ar lielajām pilsētām un novadu pašvaldī-
bu savstarpēju sadarbību.

18. septembrī plkst. 12.30 notiks Latvijas Pašval-
dību savienības un Finanšu ministrijas sarunas par 
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2014. gada budžeta jautājumiem, par finansējumu 
izglītības jomā, kā arī par Ministru kabineta un Lat-
vijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstar-
pību protokola projektu.

17. septembrī no plkst. 15 līdz 18 notiks Latvijas 
Zinātņu akadēmijas (LZA) un LPS kopīgi rīkotā 
diskusija “Pašvaldību ekonomiskās intereses ES 
un Latvijā”. Konferences mērķis – noskaidrot, kā 
izmantot Eiropas Savienības sniegtās iespējas na-
cionālo, vietējo pašvaldību un uzņēmēju mērķu sa-
sniegšanai. Diskusija notiks LZA Portretu zālē. 

Apkopojot LZA un LPS kopīgi rīkotajā pirmajā se-
minārā ieskicētās problēmas un reaģējot uz paš-

valdību ierosinājumiem diskusiju tematikai, Lat-
vijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Pašvaldību 
savienība piedāvā lekciju un diskusiju cikla turpi-
nājumu. Otrās diskusijas tēmu loks skar pašvaldī-
bu intereses un iespējas ES budžeta, projektu lī-
dzekļu piesaistei, kā arī uzņēmējdarbības iespēju 
modelējumu vietējo resursu sekmīgākai izmanto-
šanai. 

Darba kārtību skatiet 1. pielikumā.

turpinās konkursa “Eiropas Gada pašval-
dība 2013” vērtēšanas vizītes pašvaldībās. 
Sīkāka informācija šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3384.

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

Dzīves kvalitātes paaugstināšanai – sports

16. septembrī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas 
Savienības Reģionu komitejas Izglītības, jaunat-
nes, kultūras un pētniecības komisijas sanāksmē 
Balvu novada domes deputāts Jānis Trupovnieks 
un Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere diskusijās par Eiropas sabiedrības nove-
cošanos, cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti un 
sporta nozīmi to ikdienā norādīja, ka būtiski ir ie-
saistīt pašvaldības jau dažādu Eiropas Komisijas šīs 
jomas tematisko programmu sagatavošanā, ne ti-
kai īstenošanā.

Reģionu komitejā šis jautājums aktualizējies, ņe-
mot vērā cilvēku ar invaliditāti skaita pieaugumu 
un vēlmi uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Atzinuma 

“Sports, invaliditāte, atpūta” gatavotājs Lakanūr-
gas (La Canourgue) pašvaldības mērs Žaks Blāns 
(Jacques Blanc) atklāj, ka Eiropas Savienībā ir ap 
80 miljoniem cilvēku ar invaliditāti jeb 15% no vi-
siem iedzīvotājiem. Viņš aicina šiem skaitļiem pie-
vērst īpašu uzmanību Eiropas sabiedrības noveco-
šanās kontekstā, jo vecāka gadagājuma cilvēkiem 
pieaug invaliditātes risks, kas nākotnē Eiropas 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām varētu ra-
dīt vēl papildu risināmas problēmas. “Es no sirds 
ticu sportam un tā labvēlīgajai ietekmei uz cilvēka 
veselību. Taču gribētu uzsvērt, ka sporta nozīme ir 
vēl lielāka cilvēku ar invaliditāti dzīvē, un sports cil-
vēkiem ar invaliditāti nebūtu jāizolē no vispārējās 
sporta jomas. Šāda jomas integrācija mums ļautu 
cilvēkus ar invaliditāti labāk iesaistīt sabiedrībā, un 
te nozīmīga loma būtu pašvaldībām, kas ir iedzī-
votājiem vistuvākais līmenis,” emocionāli uzsvēra 
Blāns.

Vērtējot šo problemātiku no Eiropas Savienības 
skatpunkta, Trupovnieks norādīja: „Būtiski, lai paš-
valdības tiktu iesaistītas jau programmu izstrādes 
posmā, nevis tikai izpildē. Šāda agrīna iesaistīša-
na būtu pamats turpmākai veiksmīgai pašvaldību 
līdzdalībai programmas īstenošanā.” Viņš tāpat uz-
skata, ka pašvaldību priekšrocība, lai visveiksmīgāk 
tuvinātu Eiropas Savienības un vietējo līmeni, ir 
tiešas saziņas un sadarbības iespējas ar dažādiem 
sporta klubiem, skolām un bērnu ar invaliditāti ve-
cākiem.
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē 
mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestā-
dēm”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par auto
ceļiem””, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta 10.9.2013. darba kārtībā ie-

kļauto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli””, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra 
noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās 
mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo re-
montu un energoefektivitātes minimālajam prasī-
bām””, 5. pielikums.

Patlaban Eiropas Komisija gatavo nākamo “ES sporta 
darba plānu”, kuru plānots apstiprināt 2014. gadā. 
Šobrīd Eiropas Komisija dalībvalstīm un līdz ar to arī 
pašvaldībām sporta jomā nevar uzlikt pienākumus, 
bet gan tikai izvirzīt priekšlikumus dažādām aktivi-
tātēm. Tāpat Eiropas Komisija piedāvājusi nākamā 
plānošanas perioda “Erasmus+” programmā ietvert 
tikai sportam veltītu nodaļu, kas Eiropas Savienības 

politikā vērtējams kā nozīmīgs jauninājums.

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

VSS-1729 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 
“Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemes-
grāmatā uz valsts vārda un pārdošanu””

VSS-1730 – Rīkojuma projekts “Par nekustāmā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu (39.saraksts)”

VSS-1721 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Liepnas ielā 48A, Viļakā, Viļakas novadā, 
nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-1734 – Informatīvais ziņojums “Par papildu 
valsts budžeta saistību uzņemšanos Baltijas jūras 
reģiona finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
un pasākumu īstenošanai”

VSS-1724 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos 

Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, pro-
fesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifi-
kācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību””

VSS-1726 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.166 
“Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu 
izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un 
reģistra vešanas kārtību””

VSS-1737 – Noteikumu projekts “Nevalstisko orga-
nizāciju un Ministru kabineta sadarbības memo-
randa īstenošanas padomes nolikums”

VSS-1738 – Ministru kabineta un nevalstisko orga-
nizāciju sadarbības memoranda projekts

VSS-1725 – Likumprojekts “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā”

LPS NESASKAŅo

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASītIE DoKuMENtu PRoJEKtI

https://twitter.com/LPSBrux
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298788
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298788
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298788
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298788
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298789
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298789
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298789
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298744
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298744
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298744
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298793
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298793
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298793
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298793
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298761
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298761
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298761
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298761
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298761
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298761
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298784
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298784
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298784
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298784
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298784
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298801
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298801
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298801
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298797
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298797
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298770
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40298770
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3439&document_id=3439
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3438&document_id=3438
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3437&document_id=3437
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3436&document_id=3436


Iedzīvotāji un uzņēmēji vēlas dzīvot pašvaldībā, kurā domes darbs ir godīgs, atklāts un caurska-
tāms. Vienlīdz svarīgi, lai informācija par nozīmīgiem lēmumiem, kuri ietekmē biznesa vidi un 
cilvēku ikdienu, būtu pieejama pēc iespējas īsākā laikā un vēlams – digitālā vidē. To iespējams īste-
not, izmantojot Lattelecom pakalpojumu Balss un Video ieraksti. Ar tā palīdzību varēsiet veikt aug-
stas kvalitātes domes sēžu ierakstus gan audio, gan video formātā, lai vēlāk publicētu pašvaldības 
mājaslapā.   

Ar Lattelecom pakalpojuma Balss un Video ieraksti palīdzību jūsu pašvaldība varēs izpildīt “Likumā 
par pašvaldībām” noteiktos kritērijus.

Lai ieviestu Lattelecom Balss un Video ierakstu pakalpojumu, Lattelecom nodrošinās montāžas 
darbus un visu ierīču kon�gurēšanu. Jums tikai jāizvēlas piemērotākā cena un tehnoloģiju risinā-
jums.

Balss un video ieraksti – 
iespēja iedzīvotājiem uzzināt 
par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem



Valsts kanceleja 2013. gada 27. septembrī organi-
zē semināru “Nodokļu likumdošanas piemēroša-
na Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu vadībā”. Semināru vadīs Valsts ie-
ņēmumu dienesta amatpersonas. Semināra darba 
kārtību skatīt 6. pielikumā.

Seminārs notiks Latvijas Pašvaldību savienības ēkā 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Pateicoties Valsts kancelejas un Latvijas Pašvaldī-
bu savienības sadarbībai, šis seminārs tiek piedā-
vāts ar video tiešraides translāciju internetā. Da-
lībnieki, 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/. Tie, kas izmanto ko-
munikācijas rīku Lync, varēs pieslēgties tiešraidei, 
aktivizējot šo saiti: https://meet.lync.com/lpslv/
lpsadmin/SJBRPH51.

Pamatojoties uz LPS līdzšinējo praksi, jautājumu 
uzdošanai tiešraides laikā visefektīvāk darbojas 
šādi veidi:

tiem, kas skatās tiešraidi mājaslapā, ir iespēja 1) 
rakstīt jautājumus uz e-pastu: tiesraide@lps.lv;

tie, kas pieslēdzas, izmantojot 2) Lync rīku, var 
izmantot šā rīka sarunu (Chat) lodziņu.

Lūdzam jūsu iestādi dalībai seminārā nominēt pār-
stāvjus un pieteikumā norādīt pilnu vārdu un uz-
vārdu, pārstāvēto institūciju, ieņemamo amatu, kā 
arī kontaktinformāciju.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 25. septembra plkst. 11 uz e-pasta ad-
resi apmacibas@mk.gov.lv.

Lūdzam ievērot, ka dalībai apmācību pasākumā 
iestādes drīkst deleģēt tikai to struktūrvienību 
pārstāvjus, kuru amata aprakstā noteiktie pienā-
kumi ir saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfon-
du un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajām 
ES fondu vadošās iestādes, maksājuma iestādes, 
revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, atbildī-
gās un sadarbības iestādes funkcijām. Šī nosacī-
juma neievērošanas gadījumā Valsts kancelejai ir 
tiesības pieprasīt atlīdzināt kursu dalības maksas 
izdevumus. Izņēmums ir plānošanas reģionu pār-
stāvji un Eiropas Savienības fondu Uzraudzības 
komitejā pārstāvētie partneri, tai skaitā Latvijas 
Pašvaldību savienības sastāvā esošās pašvaldī-
bas.

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

25. septembrī Eiropas Savienības 
mājas 1. stāva Sarunu istabā (As-
pazijas bulvārī 28 Rīgā) plkst. 13 
norisināsies projekta “Latvijas 
Sarkanā Krusta regulāra darbība 
cilvēktiesību un pretdiskriminā-

cijas jomā” informatīvā diena, kas tiek organizē-
ta ar EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO 
fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta 
programma” Islande, Lihtenšteina un Norvēģija fi-
nansiālu atbalstu.

Informatīvās dienas pasākuma mērķis ir iepazīstināt 
iesaistītās puses (ikviens iedzīvotājs, it īpaši perso-
nas, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, tre-
šo valstu valstspiederīgie, pašvaldības, citas NVO, 
kas darbojas cilvēktiesību, interešu aizstāvības un 
diskriminācijas mazināšanas jomā, reģionālie NVO 
centri, darbojošās neformālās iedzīvotāju grupas, 
valsts pārvaldes iestādes, uzņēmēji u.c. potenciālie 

atbalstītāji, mediji) ar projekta saturu, gada darba 
plāna ieviešanas gaitu, darbības programmas plāno-
tajiem rezultātiem, kā arī, iespējams, veidot kopēju 
sadarbības tīklu. Informatīvajā dienā, lai piesaistītu 
dažādas iedzīvotāju grupas, tiks organizēts konkurss 
bērniem, erudīcijas loterija jauniešiem u.c.

Darbības programmas īstenošanā aktīvi tiks iesais-
tītas LSK 27 komitejas, LSK 19 nodaļas, kas darbojas 
visos Latvijas reģionos, t. sk. LSK Jaunatnes nodaļas 
un sekretariāts Rīgā.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uz informatīvo 
dienu aicina visus speciālistus un ieinteresētās pu-
ses, iepriekš reģistrējot dalību pasākumā. Informā-
ciju par dalību lūdzam līdz 24. septembrim nosūtīt 
uz e-pastu elina.zarina@redcross.lv.

Papildu informācija par projektu: http://www.
redcross.lv/faili/DAP.pdf, kā arī www.eeagrants.org 
un www.norwaygrants.org.
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Jau ceturto gadu tiek izsludināts konkurss 
“AtDZIMt No PELNIEM”

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sie-
viešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete 11. septembrī izsludina 
konkursu “Atdzimt no pelniem”.

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē 
sievietes uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomis-
kajā un sociālajā attīstībā. Īpašu atbalstu un atzinī-
bu ir pelnījušas sievietes mazās uzņēmējas, jo viņas 
ne tikai maksā nodokļus, bet arī rada darbavietas 

apkaimē un dod iespēju cilvēkiem palikt savā nova-
dā un Latvijā.

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas, es nolēmu ie-
dibināt balvu “Atdzimt no pelniem”, kas tiks pie-
šķirta sievietei uzņēmējai, kura, pārvarot morālu, 
cilvēcisku, materiālu vai finansiālu zaudējumu, 
spējusi atrast izeju no grūtībām un uzsākusi kaut 
ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, apguvusi 
jaunas iemaņas, nodibinājusi savu uzņēmumu un, 
sasniedzot nozīmīgus rezultātus jaunajā nodarbē, 
ir “atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem 
cilvēkiem,” tā Sandra Kalniete pamato balvas izslu-
dināšanu.

Vairāk par konkursu un pieteikšanos lasiet šeit: 
www.lidere.lv.

Informējam, ka LIKtA 
izsludina pieteikša-
nos Latvijas infor-
mācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju 
balvai “Platīna pele 

2013”, kas šogad tiks pasniegta jau septīto gadu 
pēc kārtas. Pieteikšanās notiek kategorijās “e-pa-
kalpojumi”, “e-biznesa risinājumi un inovācijas” un 
“labākais e-skolotājs” līdz š.g. 28. oktobrim. Vairāk 
lasiet šeit: http://www.likta.lv/LV/Lapas/pele2013.
aspx.

Izsludināta 
mērķprogramma 
projektiem radošo 
industriju jomā

Valsts kultūrkapitā-
la fonds līdz 27. septembrim plkst 12 (sūtot pa 
pastu – pasta zīmogs 23. septembris) izsludinājis 
mērķprogrammu, lai sniegtu atbalstu radošo in-

dustriju attīstībai.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunrades projektus 
un inovācijas kultūras radošo industriju jomā, kam 
ir potenciāls radīt produktus ar augstu pievienoto 
vērtību, finansējot produktu vai pakalpojumu (arī 
biznesa ideju) izstrādi.

Vairāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15676.
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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

Atbalsts īstermiņa 
un ilgtermiņa 
sadarbības 
tīklu veidošanai 
kultūras jomā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro
grammā “Kultūra” līdz 2. oktobrim iespējams pie-
teikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilg-
termiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Īstermiņa sadarbība: finansējums pasākumiem, 
kas ilgst līdz 1 gadam; maksimālā projekta summa 

ir € 25 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem 
projekta izdevumiem; pašam tīklam (tīkla darbībā 
iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 
30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, 
kā tas tiks sasniegts; labi funkcionējošs īstermiņa 
sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda bei-
gām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermi-
ņa sadarbības tīkla darbībai. 

Vairāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15682.

Vairāk par ES finansējumu un semināriem šeit: 
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums.

Aicinām informēt mūzikas skolas par iespēju jau-
najiem mūziķiem piedalīties II starptautiskajā  
jauno mūziķu konkursā “Kaunas SoNoRuM”, kas 
notiks novembrī Kauņā (Lietuva). Pieteikumu ter-
miņš ir 1. oktobris.

Sīkāka informācija šeit: http://www.kaunassono-
rum.kaunas.lt/article/en/main/menu/kaunas-so-

norum-2011.

Jautājumu gadījumā sazinieties: gintaras.bal-
ciunas@kaunas.lt. 

Gintars Balčūns
Kauņas pašvaldības Izglītības departamenta 

vecākais speciālists 
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