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Ģerboņu svētkos godina Brocēnu un 
Beverīnas novadus un Rankas un Liezēres 
pagastus

Valsts prezidenta kancelejā pagājušajā nedēļā tika 

pasniegti ģerboņi Brocēnu un Beverīnas nova-
diem, kā arī diviem pagastiem – Rankas pagastam 
Gulbenes novadā un Liezēres pagastam Madonas 
novadā. Sveicam pašvaldības ar sava ģerboņa sa-
ņemšanu!

IePRIekŠējā nedēļā

Beverīnas novads



Brocēnu novads

Madonas novada Liezēres pagasts

Gulbenes novada Rankas pagasts



2011. gada nogalē Valsts prezidents Andris Bērziņš 
iedibināja tradīciju – novadu un pagastu ģerboņu 
svinīgo pasniegšanu. Uz svētkiem tiek aicināti tie 
novadi un pagasti, kas izstrādājuši un likumā no-
teiktajā kārtībā saskaņojuši savas pašvaldības ģer-
boni. Pasākumā pašvaldības pārstāvji īsā prezentā-
cijā vai priekšnesumā iepazīstina klātesošos ar savu 
pašvaldību.

Foto: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja

dažādi novadi, līdzīgas raizes – LPS 
priekšsēdis viesojas Tērvetē un Mērsragā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis 
Andris jaunsleinis pagājušajā nedēļā apmeklēja 
Tērvetes un Mērsraga novadus, lai ar to vadību 
pārrunātu pašvaldību attīstības iespējas, to raizes 
un nākotnes ieceres.

Sarunās ar Tērvetes novada domes priekšsēdētāju 
Daci Reiniku un Mērsraga novada domes priekšsē-
dētāju Lauri Karlsonu izskanēja vienota atziņa – arī 
novadi, kas nav definēti kā attīstības centri, spēj 
paši attīstīties, piesaistīt investīcijas un vēlas pre-
tendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem arī 
nākamajā plānošanas periodā.

“Mums nevajag neko dāvināt, galvenais, lai ir ie-
spēja konkurēt,” atzina L. Karlsons. Viņš piebilst: 
nav tālredzīgi vienkārši turēties pie kritērija, ka 
mazs automātiski nozīmē – ar sliktām attīstības 
iespējām. Mērsragā attīstās osta, darbojas virkne 
veiksmīgu uzņēmumu, kas sniedz ieguldījumu gan 
valsts, gan pašvaldības budžetā.

Līdzīgi izsakās Tērvetes novadā – lai arī oficiāli Tēr-
vete ir ārpus definēto attīstības centru loka, uzņē-
mēji izvēlas investēt ne mazus līdzekļus ražotnēs 
novada teritorijā.

Arī LPS sarunās ar amatpersonām dažādos līmeņos 
uzsver, ka nav pieņemami ES fondu sadalē vadīties 
tikai pēc nozaru principa, neveicot vajadzību analīzi 
teritoriālā griezumā. Ir būtiski finansējuma sadalē 
iekļaut elementus, kas ļautu diferencēt atbalstu, 
ņemot vērā vietējos sociālekonomiskos un iekš
zemes kopprodukta datus.

novadu apvienība sarunā ar Valsts 
prezidentu uzsver vienmērīgas reģionu 
attīstības nozīmi
Latvijas novadu apvienības Valde trešdien, 
14. maijā, tiekoties ar Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu, uzsvēra vienmērīgas reģionu attīstības 
nozīmi un aicināja pieņemt “Valsts investīciju 
programmu uzņēmējdarbības atbalstam 2014.–
2020. gadam”.

Pārspriežot Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda aktualitātes, Nova-
du apvienības Valdes priekšsēdētājs Auces novada 
domes vadītājs Gints Kaminskis pauda, ka inves-
tīciju sadalē ir būtiski ņemt vērā katras teritorijas 
individuālās vajadzības un izsvērt, kāda būs reālā 
atdeve, labums iedzīvotājiem un uzņēmējiem no 
veiktajiem ieguldījumiem.

Apkopojot informāciju par iepriekšējos gados veik-
tajiem ieguldījumiem reģionos, ir skaidri redzams, 
ka tie ir bijuši ļoti nevienmērīgi un neļauj runāt par 

Tikšanās Tērvetes novada domē



vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību, atzīmē-
ja Kaminskis.

Novadu apvienības pārstāvji sarunā pieturējās pie 
nostājas, ka nav pieņemami vadīties tikai pēc no-
zaru principa, neveicot vajadzību analīzi teritoriālā 
griezumā. Ir būtiski finansējuma sadalē iekļaut ele-
mentus, kas ļautu diferencēt atbalstu, ņemot vērā 
vietējos sociālekonomiskos un iekšzemes koppro-
dukta datus, īpaši pašvaldībās ar zemākiem attīstī-
bas rādītājiem. 

Lai visas teritorijas attīstītos mērķtiecīgi un līdzsva-
roti, līdz ar ES struktūrfondu finansējumu apguvi 
jāpieņem “Valsts investīciju programma uzņēmēj-
darbības atbalstam 2014.–2020. gadam”, lai ne-
pietiekamais finansējums novadiem, kuru nevar 
nosegt ar ES līdzekļiem, tiktu papildināts ar finan-
sējumu no valsts budžeta.

Sarunā tika diskutēts arī par ceļu, mobilitātes un ie-
kļaujošās izaugsmes jautājumiem, kur kā svarīgus 
faktorus pašvaldību pārstāvji minēja to, lai katram 
bērnam būtu iespēja no mājām nokļūt skolā ne il-
gāk kā 45 minūtēs ar vienu sabiedrisko transportu 
vai skolas autobusu visos gadalaikos, lai tuvākā sa-
biedriskā transporta pietura būtu ne tālāk kā 2 km 
attālumā no dzīvesvietas un lai katram iedzīvotā-
jam darbspējas vecumā būtu iespējams ar sabied-
risko transportu katru dienu nokļūt uz darbu, kā arī 
no darba mājās.

Valsts prezidents sarunas noslēgumā uzsvēra, ka 
pašvaldību loma nākotnē tikai pieaugs un valsts 
loma mazināsies, tādēļ būtu objektīvi jāraugās arī 
uz lielāku novadu veidošanu, ja tas veicina attīstību 

un uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Sarunā piedalījās LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdē-
tājs un Auces novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kamin skis, Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs, Ilūkstes novada domes priekš-
sēdētājs Stefans Rāzna, Aizkraukles novada domes 
priekšsēdētājs Leons Līdums, Kārsavas novada do-
mes priekšsēdētāja Ināra Silicka, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Rundāles no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Beve-
rīnas novada domes priekšsēdētāja Cilda Purgale.

LPS un Izglītības un zinātnes ministrija 
vienisprātis – sākumskolas izglītība 
jānodrošina pēc iespējas tuvāk bērna 
dzīvesvietai

LPS un IZM ikgadējās sarunās viens no galvenajiem 
jautājumiem šogad bija izglītības pieejamība un 
izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, un abas puses 
bija vienisprātis – sākumskolas izglītība ir jānodro-
šina pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai.

LPS kā vienu no pirmajiem jautājumiem apsprie-
šanai izvirzīja jautājumu par izglītības kvalitāti un 
pieejamību, akcentējot, ka šie ir faktori, kas veicina 
izglītotas, inteliģentas, ražotspējīgas sabiedrības 
attīstību.

LPS un IZM vienojās par turpmāko sadarbību 



izglītības vides kvalitātes paaugstināšanā, veicot iz-
glītības satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infra-
struktūru. Svarīgs izglītības kvalitātes faktors ir arī 
cienīgs atalgojums pedagogiem, un IZM apņēmās 
informēt par rezultātiem darbā pie algu paaugsti-
nāšanas pēc darba grupas “Jauna pedagogu dar-
ba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagogu 
darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrāde” 
darba rezultātu apkopošanas.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3933.

LPS un Iekšlietu ministrijas sarunās 
spriež par sadarbību apreibinošo vielu 
ierobežošanā un ātrumpārkāpēju kontrolē

Pagājušajā nedēļā notika ikgadējās LPS un Iekšlie-
tu ministrijas sarunas, kuru dalībnieki sprieda par 
valsts un pašvaldību sadarbību apreibinošo vielu 
izplatības ierobežošanā, ātrumpārkāpēju kontroli 
un citiem jautājumiem.

Diskutējot par problēmām, kas saistītas ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas 
piebraukšanu pie daudzstāvu ēkām pa iekšējām 
ielām un piebraucamajiem ceļiem, puses vienojās 
par pasākumu plānu šīs problēmas daļējam risi-
nājumam, kuram ir rekomendējošs raksturs. Paš-
valdību pārstāvji atzīmēja, ka centralizēti šo pro
blēmu atrisināt nav iespējams. Pašvaldību admi-
nistratīvajās teritorijās iekšpagalmu piebraucamie 
ceļi lielākoties neatrodas uz pašvaldībai piederošas 
vai piekrītošas zemes, tie pieder privātpersonām, 
kuras īpašuma tiesības atguvušas zemes reformas 

rezultātā. Līdz ar to izskanēja aicinājums deleģēt 
pašvaldībām tiesības noteikt stingrāku regulējumu 
saistošajos noteikumos, paredzot tiesības pašvaldī-
bas policijai kontrolēt un sodīt par ceļa zīmju izvie-
tošanu, kā arī deleģējot vietējām pašvaldībām tie-
sības veidot komisijas, kuru sastāvā ietilptu VUGD, 
VAS “Latvijas valsts ceļi”, pašvaldības un ēku ap-
saimniekotāju pārstāvji.

Pilna informācija par sarunām šeit: http://www.
lps.lv/Sakumlapa/?task=view&article_id=3941/.

LPS pieprasa pārskatīt regulējumu 
sabiedriskā transporta pakalpojumu 
kompensēšanai

Ņemot vērā LPS prasību pārskatīt regulējumu sa-
biedriskā transporta pakalpojumu kompensēšanai, 
Ministru kabinets Satiksmes ministrijai ir uzde-
vis trīs mēnešu laikā sagatavot jaunu tiesību akta 
projektu par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanas izdevumu un sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu tarifu noteikšanu.

Valdības sēdē 13. maijā tika izskatīti grozījumi 
Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteiku-
mos nr. 341 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē 
ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sa-
biedriskā transporta pakalpojuma tarifu”. Grozīju-
mi izdarīti saskaņā ar 2014. gada 30. aprīļa Latvi-
jas Pašvaldību savienības un Satiksmes ministrijas 
sarunās panākto vienošanos, noteikumu projektā 
paredzot, ka maksimālo kompensējamo izmaksu 
apmērs tiks ierobežots pārvadātājiem, kuriem ko-
riģētā viena kilometra pašizmaksa pārsniegs visu 

LPS un IZM ikgadējās sarunās

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3933
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3933
http://www.lps.lv/Sakumlapa/?task=view&article_id=3941/
http://www.lps.lv/Sakumlapa/?task=view&article_id=3941/


pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra 
pašizmaksu vairāk nekā par 5%, tādējādi atceļot ie-
priekš noteikto pārejas periodu.

Plašāk: http://www.lps.lv/
Sakumlapa/?task=view&article_id=3942/.

Šonedēļ un TuRPMāk

otrdien, 20. maijā, notiks LPS Izglītības un kultūras 
komitejas sēde. Darba kārtība šeit: http://www.lps.
lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3922/. 

jau nākamnedēļ, 30. maijā, Aizkraukle uz-
ņems Latvijas Pašvaldību savienības kongre-
sa dalībniekus. http://www.lps.lv/Notikumi/
LPS/?task=view&article_id=3802.

InfoRMācIjA no LPS PāRSTāVnIecīBAS BRISeLē

Latvijas lauku ražotāji populāri Briselē
17.maijā Briselē (Beļģijā) Eiropas Savienības insti-
tūciju Atvērto durvju dienās jau otro gadu norisinā-
jās Maizes svētki, Šūmaņa aplī pulcējot Eiropas Sa-
vienības dalībvalstu ražotājus, tādējādi ar produktu 
palīdzību atklājot iedzīvotājiem kultūru dažādību. 
Latviju šogad pārstāvēja “Svētes maize”, “Beku-
bode”, Latgales “Špeka veirs”, “Līgas medus” un 
zemnieku saimniecības “Blūdži” un “Vainadziņi”, 
piedāvājot nobaudīt un iegādāties Latvijā gatavotu 
maizi, sieru, medu un kūpinātu gaļu. Viņu dalība tik 
kuplā skaitā bija iespējama, pateicoties Zemkopī-
bas ministrijas atbalstam, kā arī Latvijas Lauku tīk-
la un uzņēmēju pārstāvēto pašvaldību – Jelgavas, 
Lielvārdes, Rēzeknes un Tērvetes novada – līdzfi-
nansējumam.

Maizniekmeistars Jānis Dāvids, viens no “Svētes 
maizes” izveidotājiem, svētkos piedalījās jau otro 
reizi un ar atzinību novērtēja, ka šogad svētkos 
ir gan plašāks piedāvājums, gan arī daudz vairāk 
apmeklētāju. “Ražotāju un to pārstāvēto valstu ir 
vairāk, tas priecē! Šogad piedalās arī lietuvieši, ce-
rams, ka nākamgad piepulcēsies arī igauņi,” svētku 
rezultātu novērtēja Dāvids. Viņa pieredze lieti no-
derēja Latvijas pārstāvjiem, kuriem šie Maizes svēt-
ki bija pirmie, taču ne pēdējie, jo gatavību atgriez-
ties atkal nākamgad izteica visi Latvijas pārstāvji. 
Vēl jo vairāk jaunām aktivitātēm ārpus Latvijas ie-
dvesmoja daudzu pircēju uzdotais jautājums: “Vai 
šo var nopirkt arī kaut kur Briselē!?”

Gandarīta ar jauniegūto pieredzi bija arī “Bekubo-
des” īpašniece Anita Rudzīte, kura šoreiz piedāvāja 

iepazīties ar Latvijai tik raksturīgo saldskābmaizi un 
rupjmaizi gan ar klasiskām sastāvdaļām, gan arī ar 
dažādiem pildījumiem – ne tikai jau mums pieras-
tajiem riekstiem un aprikozēm, bet arī žāvētu gaļu, 
speķi un ķiplokiem. Interesanti, ka Anita Rudzīte 
1990. gados bijusi viena no pirmajām, kura sākusi 
gatavot maizi ar pildījumiem. Pēc tam, kad privati-
zēta piemājas kolhoza ēdnīca, Rudzīte nolēmusi, ka 
neceps kaut ko vienkāršu, bet piedāvās pircējiem 
citādu maizi: “Pirmo es izmēģināju rupjmaizi ar laz-
du riekstiem, rozīnēm un aprikozēm. Pēc tam jau 
mēģinājām saldskābmaizi ar riekstiem un augļiem, 
vēlāk arī radās ideja par maizi ar burkāniem, speķi 
un ķiplokiem. Tad jau sāc domāt – ko vēl varētu pie-
dāvāt,” ar aizrautību par “Bekubodes” attīstību da-
lījās īpašniece. Tagad jau “Bekubodei” ir doma par 
kafejnīcas veidošanu un ekskursiju organizēšanu, 
lai atklātu interesentiem maizes tapšanas norisi. 

Latvieši pārsteidza Briseles iedzīvotājus un viesus 
ne tikai ar baudījumu vēderam, bet arī dvēselei. 

http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3922/
http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3922/
http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3802
http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3802


Svētku apmeklētājus ar savām dziesmām priecēja 
Pūres muzikanti, atskaņojot gan lustīgas latviešu 
dziesmas, gan arī dažas dziesmas no beļģu folklo-
ras, iemantojot lielu auditorijas uzmanību!

Maizes svētkus jau otro gadu pēc kārtas ar Eiropas 
Komisijas atbalstu organizēja Šūmaņa kvartāla aso-
ciācija. Tāpat ar savu produkciju – maizi un citiem 
reģionālajiem produktiem – svētkos piedalījās arī 
ražotāji no Beļģijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Īri-
jas, Lietuvas un Spānijas, kā arī virkne vietējo kafej-
nīcu un maiznīcu.

Reģionu komitejā pievērš uzmanību bez-
pajumtniecības problēmai

16. maijā Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Savie-
nības Reģionu komitejas Ekonomikas un sociālās 
politikas komisijas sanāksmē izskatītajā atzinumā 
par Eiropas stratēģiju bezpajumtniecības jomā tika 
apstiprināti vairāki Latvijas delegācijas vadītāja 
Andra jaunsleiņa iesniegtie priekšlikumi, saņemot 
atzinīgus vārdus no ziņotāja, Budapeštas galvaspil-
sētas padomes locekļa Gabora Bihari (Gábor Biha-
ri).

Savā atzinumā Reģionu komiteja aicina ES dalībval
stis izstrādāt stratēģijas bezpajumtniecības jomā, 
lai sāktu risināt paradoksālo situāciju, ka Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, kurās ir visattīstītākā soci-
ālās aizsardzības sistēma, dzīvo aptuveni 3 miljoni 
bezpajumtnieku. Tāpat šī atzinuma sagatavotājs Bi-
hari uzsvēra, ka bezpajumtniecības stratēģijā būtu 

skaidri jānosaka valsts un pašvaldību loma un uz-
devumi, vienlaikus neaizmirstot iesaistīt arī neval
stiskās organizācijas, kurām dažkārt bezpajumtnie-
ki uzticas vairāk. 

Jaunsleinis savā uzrunā pauda viedokli, ka nepie-
tiek ar atsevišķu sociālās aizsardzības un veselības 
aprūpes sistēmu pastāvēšanu. Vienlīdz svarīga ir šo 
sistēmu pastiprināta sadarbība, lai nepieļautu krasu 
dzīves kvalitātes un līdz ar to arī veselības stāvokļa 
pasliktināšanos tiem cilvēkiem, kuri nupat kļuvuši 
par bezpajumtniekiem. Viņš tāpat norādīja, ka ne-
drīkst aizmirst par adekvāta Eiropas Savienības un 
nacionālā finansējuma un atbalsta nodrošināšanu 
bezpajumtniecības novēršanā iesaistītajām pusēm, 
lai patiešām efektīvi varētu iesaistīt nodarbinātības 
dienestus, organizēt bezpajumtniekiem mācības, 
palīdzēt darba meklējumos, kā arī nodrošināt at-
balstu darba saglabāšanā. 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece vese-
lības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa, kura 
līdzdarbojās Latvijas delegācijas viedokļa sagata-
vošanā par minēto Reģionu komitejas atzinumu, 
uzsvēra, ka, lai risinātu bezpajumtniecības pro
blēmas, dažādas aktivitātes jāveic paralēli vairākās 
jomās. “Eiropas Savienības līmeņa pasākumus bez-
pajumtniecības jautājuma risināšanai jo īpaši sva-
rīgi īstenot ekonomikas, finanšu, sociālās drošības, 
reģionālās attīstības un veselības aprūpes jomās, jo 
bezpajumtniecības cēlonis lielā mērā slēpjas valsts 
vājā ekonomiskajā attīstībā, nodokļu politikas ne-
pilnībās, kā arī zemo darba algu un augsto patēriņa 
cenu disproporcijā,” norādīja Šimfa. Viņa tāpat vēr-
sa uzmanību, ka ļoti svarīgi šo nozaru politiku vei-
dot, ņemot vērā augsto iespējamo risku cilvēkiem 
nonākt nabadzībā un zaudēt vienīgo mājokli.

Reģionu komitejas atzinumu par Eiropas stratēģi-
ju bezpajumtniecības jomā plānots pieņemt 25.–
26. jūnija plenārsesijā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

https://twitter.com/LPSBrux


VSS1515 – par plāna projektu “Partnerības līgums 
ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam”, 
1. pielikums.

VSS73 – likumprojekts “Slīteres Nacionālā parka 
likums”, 2. pielikums.

VSS432 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Re-
publikas un Krievijas Federācijas valsts robežas jos-
las ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu”

VSS434 – Likumprojekts “Grozījumi Iedzīvotāju re-
ģistra likumā”

VSS435 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā”

VSS437 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos 
Nr.971 “Valsts zemes dienesta nolikums””

VSS443 – Noteikumu projekts “Noteikumi par paš-
valdību teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem”

VSS-442 – Informatīvais ziņojums “Par pašreizējo 
situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā 
un priekšlikumi situācijas risināšanai”

Partnerības meklēšanas pasā-
kumi eiropas ekonomikas zo-
nas (eeZ) finanšu instrumenta 

pro grammā “nacionālā klimata politika”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja aicina interesentus pieteikties dalībai EEZ finanšu 
instrumenta programmas “Nacionālā klimata poli-

tika” atklāto konkursu partnerības meklēšanas pa-
sākumos, kas notiks 2014. gada 27. maijā jūrmalā. 
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties 
ne vairāk kā divus pārstāvjus no vienas institūcijas 
vienam pasākumam un savlaicīgi reģistrēties foru-
mam līdz 2014. gada 15. maijam plkst. 17.00. Sīkā-
ka informācija šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16030_657/.

Reģionālais semināru cikls “Instrumenti ilgt-
spējīgai uzņēmēju un pašvaldību sadarbībai 
inovāciju un teritorijas pārvaldības jomā”

Reģionālo semināru mērķis ir iepazīstināt Latvijas 
pašvaldību uzņēmējdarbības vides speciālistus, 
attīstības plānotājus un vietējos uzņēmējus ar ie-
spējām uzlabot un veicināt uzņēmējdarbības vides 
attīstību Latvijas reģionos.

Semināros iepazīstinās ar dažādiem instrumentiem, 
kas izstrādāti Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
starptautiskajos projektos “Vienots Centrālbaltijas 
mājas tirgus (Home market)” un “Science Link”, kā 
arī skaidros citu aģentūras projektu – portāla Lat-

vija.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) – 
sniegtās iespējas gan uzņēmējiem, gan pašvaldī-
bu darbiniekiem. “Science Link” – iespēja uzlabot 
uzņēmējdarbības konkurētspēju ar zinātnes palī-
dzību. Šī projekta mērķis ir veicināt uzņēmēju un 
zinātnieku sadarbību, kā arī tehnoloģiju komerci-
alizāciju. Semināra dalībnieki varēs uzzināt vairāk 
par rīku, kas izstrādāts “Science Link” projektā in-
terneta vietnē http://www.sciencelink.vraa.gov.lv, 
lai atvieglotu sadarbības uzsākšanu starp uzņēmē-
jiem un zinātniekiem. Atverot mājaslapu, apmek-
lētājs var izvēlēties kādu no diviem piedāvātajiem 
ceļiem – “Ceļš pie zinātniekiem” vai “Ceļš pie uzņē-
mējiem”. Sekojot norādēm, iespējams atrast sadar-
bības partnerus un/vai klientus attiecīgajā jomā.

PRojekTI, SeMInāRI, fInAnSējuMS, dAŽādI

LPS neSASkAņo

LPS SASkAņoŠAnAI PIePRASīTIe dokuMenTu PRojekTI
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Aicina uz VARAM rīkoto semināru par 
LIfe klimata apakšprogrammas uzsākšanu 
un tās finansējuma apgūšanas iespējām 
30. maijā plkst. 9.00–15.30 VARAM telpās 
Rīgā, Peldu ielā 25 – zālē (409. telpā)

Semināra mērķis – atbalstīt LIFE Klimata pasākumu 
apakšprogrammas uzsākšanu. Apakšprogramma ir 
ievērojams Eiropas Savienības finansiālais ieguldī-
jums klimata izmaiņā. Šajā apakšprogrammā finan-
sējums klimata rīcības projektiem ir ievērojami lie-
lāks nekā iepriekšējās LIFE kārtās. Semināra darba 
valoda – angļu, tulkojums netiks nodrošināts.

Seminārs sniegs iespēju:

• iegūt informāciju un izpratni par programmu, 
tās galvenajiem elementiem un finansēšanas ie-
spējām;

• saņemt informāciju par uzaicinājumiem iesniegt 
projektus un jo īpaši saņemt skaidras norādes par 
pieteikšanos – prioritārās jomas, projektu veidi, 
finansēšanas mehānismi, finansējuma mērķi;

• dzirdēt par pieredzi jau esošajos LIFE klimata 
projektos;

• veidot kontaktus un apmainīties viedokļiem ar 
citām ieinteresētajām organizācijām par projek-
tu attīstību un iespējamo sadarbību.

Semināra mērķauditorija: 
• vides, klimata, transporta, pilsētplānošanas mi-

nistrijas un tām pakļautās iestādes;
• reģionālās un vietējās pārvaldes;
• komunālo pakalpojumu sniedzēji;
• mazie un vidējie uzņēmumi;
• NVO, kuras nodarbojas ar klimata jautājumiem;
• universitātes, izpētes institūti, konsultanti, kas 

darbojas saistībā ar klimata pārmaiņām;
• gan publiskais, gan privātais sektors.
Iepriekšēja elektroniska pieteikšanās seminā-
ram obligāta; lūdzu, izmantojiet saiti uz pieteik-
šanās anketu: https://docs.google.com/forms/
d/1oHqTzfdXNTW5DDCP05AwcFqIpKYKtQNOc-
ToMC1ougU/viewform?sid&c=0&w=1&token/. 
Dalība seminārā bez maksas! Pieteikšanās līdz 
28. maijam (vietu skaits ir ierobežots)!

Ir iznākusi starptautiskā projekta “nodar-
binātība Plus” otrā ziņu lapa!

Latvijas Universitāte aicina iepazīties ar starptau-
tiskā projekta “Nodarbinātība Plus” otro ziņu lapu 
(http://labourplus.eu/index.php/news/58the
newsletterispublished) par projekta aktivitātēm 
2013. gada 2. pusē. Ziņu lapā īpaša uzmanība pie-
vērsta Nīderlandes un Ungārijas pašvaldību integ-
rācijas politikai mazaizsargāto sabiedrības grupu 
integrācijai. Tāpat varēsiet izlasīt par citām projek-
ta aktivitātēm, cilvēkiem un tā norisi. Informācija 
angļu valodā. 

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīs-
tības studiju akadēmiskais centrs kopš 2012. gada 
piedalās starptautiskā ES projektā “Nodarbinātība 
Plus” (Labour Plus, www.labourplus.eu). Viens no 

projekta galvenajiem mērķiem ir cīnīties pret īpa-
ši neizsargātu sabiedrības grupu sociālo atstum-
tību darba tirgū. Latvijas partnera loma projektā 
ir sniegt atbalstu projekta pētījumu īstenošanā, 
integrācijas prakšu pārņemšanas koordinēšanā, 
piedalīties citās projekta aktivitātēs, kā arī gūt un 
analizēt citu valstu pieredzi imigrantu integrācijai 
darba tirgū.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda atbalstu “Interreg 4C” programmā.

Romāns Putāns,
LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju aka-
dēmiskā centra pētnieks, projekta koordinators, 

romansputans@gmail.com.
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Aicina uz forumu “dzīves kvalitāte”

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vārdā aici-
nām apmeklēt forumu “Dzīves kvalitāte” 5. jūnijā no 
plkst. 9.00 līdz 16.00 Rīgā, viesnīcas “Radisson Blu 
Hotel Latvija” konferenču zālē “Omega 2” Elizabetes 
ielā 55. Pasākumā būs iespēja kopā ar ekonomikas, 
veselības, izglītības un reģionālās attīstības eksper-
tiem diskutēt par Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanas iespējām un ilgtspējīgu valsts attīstību.

Forumu atklās Latvijas Republikas Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma un Eiropas Savienības 
reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns. Lū-
dzam apstiprināt dalību forumā līdz 23. maijam, 
rakstot uz epasta adresi mailto:dziveskvalitate@
repute.lv vai zvanot pa tālr.: 67350502.

Vairāk informācijas un foruma programma šeit: 
http://www.esmaja.lv/dziveskvalitate/aicina-
jumspiedalitiesforumadziveskvalitate/.

Iespēja piedalīties “zaļajai enerģijai” veltī-
tajā vasaras skolā
Vācijas “Renewable Academy” un Francijas “Na-
tional Solar Energy Institute” aicina piedalīties 
zaļajai enerģijai veltītajā vasaras skolā, kas notiks 
no 18. augusta līdz 5. septembrim. Pasākumā tiks 
pievērsta uzmanība atjaunojamās enerģijas izman-
tošanas tehniskajiem, politiskajiem un juridiska-

jiem aspektiem. “Zaļās enerģijas vasaras skolā” jeb 
“Green Energy Summer School (GESS 2014)” aici-
na pieteikties ikvienu interesentu no publiskā un 
privātā sektora, nevalstiskajām organizācijām vai 
enerģētikas nozares.

Plašāka informācija par pieteikšanos un dalības 
maksu šeit: ftp://renacserver.renac.de/RENAC_
INES_Summer_School_2014.pdf/.

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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