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LPS ģenerālsekretāre un Lielās talkas 
pašvaldību koordinatori pie Valsts 
prezidenta

Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Atzīmējot Lielā talkas kustības desmito jubileju, 
19. jūlijā Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents un Lie-
lās talkas patrons Raimonds Vējonis pateicās vi-
siem Lielās talkas koordinatoriem no pašvaldībām 
par kopīgo darbu desmit gadu garumā. Novērtējot 
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paveikto, uz pasākumu bija aicināti Lielās talkas or-
ganizatori, atbalstītāji un pašvaldību koordinatori.

Pasākumā piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) ģenerālsekretāre Mudīte Priede, jo LPS ir 
viens no Lielās talkas organizatoriem un sadarbības 
partneris jau kopš pirmās talkas. “Mēs lepojamies 
ar paveikto šo desmit gadu laikā, kad soli pa solim 
esam kopā padarījuši Latviju zaļāku un tīrāku, kā 
arī mainījuši domāšanu, ikdienas paradumus un at-
tieksmi pret dabu, atstājot aiz sevis tīru un sakoptu 
vidi. Mēs pateicamies ikvienam Lielās talkas koor-
dinatoram ikvienā pašvaldībā! Koordinatori ir tie, 
kuri ar vislielāko atbildības sajūtu palīdzējuši un pa-

līdzēs šo kustību aiznest līdz katram iedzīvotājam. 
Lielās talkas kustība ir arī ģimeņu, kolektīvu, kopie-
nu, ciemu kopābūšanas diena, kad sanākam kopā, 
lai veidotu mūsu Latviju skaistāku,” pauž M. Priede.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties 
viena no pasaules drosmīgākajiem cilvēkiem uz-
ņēmējdarbībā un zinātnē – profesora Gintera Pau-
li – lekciju “Inovatīvi uzņēmējdarbības veidi, kas iz-
manto vietējos resursus, rada vērtību un pievēršas 
visu iedzīvotāju vajadzībām: ekoloģisks, revolucio-
nārs modelis, kas piešķir kapitālismam cilvēcību”.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS līdzdalība mazpulku vērtēšanā

LPS ik gadu piedalās konkursa “Rītdienas sējējs – 
mazpulka dalībnieks” vērtēšanās komisijā. Šis kon-
kurss ir viena no sastāvdaļām lielajā “Sējējā”, ko 
rīko Zemkopības ministrija ar mērķi noteikt labāko 
ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā.

Pagājušajā nedēļā vērtētāji apmeklēja četrus šo-
gad konkursam “Rītdienas sējējs – mazpulka dalīb-
nieks” pieteiktos dalībniekus: Agnesi Smiļģi no Lut-
riņu mazpulka, kura jau vairākus gadus nodarbojas 
ar tīršķirnes trušu audzēšanu un piedalījusies izstā-
dēs gan Latvijā, gan arī ārzemēs, Kristoferu Kairišu 
no Cielaviņas mazpulka, kurš sastādījis samteņu 
vagas LV100 uzraksta formā un īstenojis individu-
ālos projektus “Manas 100 tautas dziesmas” un 
“Rēzekne”, Laimu Grišuli no Nautrēnu mazpulka, 
kura nodarbojas ar ārstniecības augu audzēšanu 
piemājas dārzā, un Viktoru Drozdovu no Nautrēnu 
mazpulka.

Nautrēnu mazpulcēns Viktors Drozdovs ne tikai no-
darbojas ar sīpolu, gladiolu, gurķu un zemeņu audzē-
šanu, bet arī kļuvis par Nautrēnu mazpulka priekšsē-
dētāju un piedalās vietējo pasākumu organizēšanā.

Jānis Upenieks,
LPS pārstāvis

Azerbaidžānas delegācijas pieredzes 
apmaiņas vizīte Latvijā

No 23. līdz 27. jūlijam LPS un Stopiņu, Dobeles, 
Ventspils, Grobiņas un Valkas novada pašvaldības 
uzņem pieredzes apmaiņas vizītē Azerbaidžānas 

pašvaldību asociāciju un pašvaldību pārstāvju de-
legāciju. Tās sastāvā ir pašvaldību vadītāji no Baku 
pilsētas Binegedi rajona M. Resulzades pašvaldī-
bas, Nizami pašvaldības un Abšeronas rajona Nov
hani pašvaldības, kā arī Azerbaidžānas pašvaldību 
asociāciju pārstāvji.
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Azerbaidžānas kolēģi vizītes laikā tiksies ar LPS va-
dību un darbiniekiem, lai pārrunātu pašvaldību at-
tīstībai būtiskus jautājumus, apspriestu līdzšinējo 
sadarbību un plānotu nākotnes sadarbības iespē-
jas starp Latvijas un Azerbaidžānas pašvaldībām, 
attīstot sadarbību ar Austrumu partnerības val-
stīm. Tāpat darba kārtībā iekļauta Azerbaidžānas 

Tirdzniecības nama atklāšana Rīgā. Nedēļas laikā 
delegācija viesosies piecās pašvaldībās, lai klātienē 
tiktos ar pašvaldību vadību, pārrunātu iespējamo 
sadarbību un iepazītos ar Latvijas pašvaldību attīs-
tības labās prakses piemēriem.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Diskusija “Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likuma 
piemērošana iepirkumu organizēšanā 
pašvaldībās” 

Diskusija notiks 25. jūlijā plkst. 14 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē

Diskusijas darba kārtība:

1. Par aktualitātēm starptautisko un Latvijas Re-
publikas nacionālo sankciju likuma piemēroša-
nā iepirkumos (Daina Dzilna, LPS padomniece).

2. Finanšu ministrijas (FM) viedoklis (Artis La-
piņš, FM Juridiskā departamenta direktors; Ive-
ta Cirse, FM Juridiskā departamenta Iepirkumu 
politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldī-
šanas politikas nodaļas vecākā eksperte).

3. Ārlietu ministrijas (ĀM) loma un skaidrojumi 
likuma piemērošanā (Katrīna Kaktiņa, ĀM Juri-
diskā departamenta direktora vietniece, Starp-

tautisko tiesību nodaļas vadītāja; Elīza Grīsle, 
ĀM Juridiskā departamenta Starptautisko tie-
sību nodaļas 3. sekretāre; Sabīne Janisela, ĀM 
Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību 
nodaļas 3. sekretāre).

4. Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumi 
(Dace Gaile, Iepirkumu uzraudzības biroja vadī-
tāja).

5. Latvijas Komercbanku asociācijas pieredze un 
viedoklis (Jānis Brazovskis, Latvijas Komercban-
ku asociācijas Valdes loceklis; Uldis Upenieks, 
Latvijas Komercbanku asociācijas Darbības at-
bilstības un kontroles komitejas līdzpriekšsē-
dētājs, bankas “Citadele” Valdes loceklis atbil
stības jautājumos; Juris Bogdanovs, Latvijas Ko-
mercbanku asociācijas Darbības atbilstības un 
kontroles komitejas līdzpriekšsēdētājs; Edgars 
Pastars, Latvijas Komercbanku asociācijas juri-
diskais padomnieks).

6. Atbildes uz jautājumiem.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE
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Diskusiju varēs skatīties arī tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” 
vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Daina Dzilna,
LPS padomniece

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Grobiņas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāksme 
notiks 3. augustā plkst. 10 Grobi-
ņas novada “Ķīvītēs” (Reģionālās 
atkritumu saimniecības (RAS) po-
ligonā).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Grobiņas novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Priedola uzruna un novada prezentā-
cija (izpilddirektors Uldis Vārna).

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis).

10:35–11:15 – Atkritumu apsaimniekošanas ak-
tualitātes; sadzīves atkritumu dalītas vākšanas 
attīstība (Liepājas RAS Valdes loceklis Normunds 
Niedols un LPS padomniece Sniedze Sproģe).

Atkritumu apjomi un sastāvs mežos (“Latvijas valsts 
mežu” (LVM) Valdes loceklis Edvīns Zakovics).

11:30–13:00 – Valsts reģionālie, vietējie un meža 
ceļi, pašvaldību ceļi, tajā skaitā atjaunotie grants 
ceļi (LAD projekti), un Grobiņas novada ielas: iz-
braukums autobusos pa Grobiņas novada ielām 
un ceļiem.

Pašvaldības ceļu uzturēšanas risinājumi (autoceļš 
Grobiņa–Ālande–Bārta) (Grobiņas novada ceļu uz-
turēšanas speciālists Sandis Džeriņš).

LVM ceļu standarti (Vecais leišu ceļš) (LVM pārstā-
vis).

13:15–14:30 – Paula Timrota vadīta programma 
un diskusija par ceļiem lidostā “Liepāja” (Lidostas 
ielā 8, Grobiņas pagasta “Cimdeniekos”).

Pašvaldību grants ceļu projektu gaita (Lauku atbal-
sta dienesta (LAD) departamenta direktors Andris 
Grundulis).

Valsts reģionālo un vietējo ceļu aktualitātes (“Latvi-
jas valsts ceļu” Valdes priekšsēdētājs Jānis Lange).

Pašvaldību aptaujas rezultāti (LVM Ceļu ekspluatā-
cijas un uzturēšanas vadītājs Ingus Barviķis).

Pašvaldību ceļu aktualitātes (LPS padomnieks Aino 
Salmiņš).

Paula Timrota kopsavilkums – redzējums par ce-
ļiem un to attīstību Latvijā.

Novada apskate un diskusijas pie jūras Karostā līdz 
plkst. 17.

Lūgums pieteikt dalību līdz 27. jūlijam!

Reģistrēšanās LPIA semināram Grobiņā šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 7. augustā plkst. 10–12:30 
Jūrmalā, Turaidas ielā 1 (Dzintaru koncertzālē)

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” 
(ziņo LPS padomniece Kristīne Kinča).

2. Par pašvaldību izdevumu pieejamību svešva-
lodā un par grozījumiem likumā “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” (ziņo LPS 
padomnieces Kristīne Kinča un Jana Bunkus).

3. Jūrmalas pilsētas prezentācija (ziņo Jūrmalas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis).

4. Jūrmalas pilsētas labās prakses piemērs ANO 

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://goo.gl/forms/8bmBdPuP2PEsqp1Q2
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Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību 
ieviešanā (ziņo Labklājības pārvaldes vadītāja 
Laima Grobiņa).

5. Jūrmalas pilsētas labās prakses piemērs darbā 
ar nepilngadīgajiem (ziņo Labklājības pārvaldes 

vadītāja Laima Grobiņa).

6. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

Par noteikumu projektu “Higiēnas prasības perso-
nu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, 
1. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes 
dzīlēm””, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Valsts budžeta finansē-
juma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība pro
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrā-
cijas fonda likumā”, 4. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par konceptuālu risinā-
jumu informācijas apmaiņas par bērna dzimšanu 
starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu 
ieviešanai”, 5. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par informācijas aprites 
un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē”, 6. pie-
likums.

19. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS733 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objekta “Stembrīte”, Sakas pagastā, Pāvilostas no-

vadā, nodošanu privatizācijai”

VSS712 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Rozes”, Rites pagastā, Viesītes novadā, 
pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460704
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460581
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p6.pdf
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valdījumā un pārdošanu”

VSS713 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pārdošanu”

VSS714 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Kroņu ielā, Rīgā pārdošanu”

VSS722 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku 
novērošanas torni zemes nodalījuma joslai”

VSS724 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku 
robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai”

VSS725 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu 
robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas 
torni zemes nodalījuma joslai”

VSS726 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagas-
tā zemes nodalījuma joslai”

VSS728 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 

nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS729 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā”

VSS718 – Rīkojuma projekts “Par Zemkopības mi-
nistrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma 
“P36” Stradu pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu 
Satiksmes ministrijas valdījumā”

VSS720 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldī-
ga rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

VSS721 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļavi-
ņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene pārbūves projekta 
īstenošanai”

VSS738 – Noteikumu projekts “Adresācijas notei-
kumi”

VSS716 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 
546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sis-
tēmas noteikumi””

Pašvaldības var pievienoties “The MAYOR.
eu” – Eiropas pašvaldību portālam

Platformas “The MAYOR.eu” pamatā ir koncepcija, 
kā palīdzēt labākai komunikācijai starp ES iedzīvo-
tājiem, vietējo varu un Eiropas institūcijām. Tā ir ie-
spēja informēt par labajām praksēm vietējā līmenī, 
fokusējot Eiropas iedzīvotāju uzmanību uz vietējās 
varas darbu, un palīdzēt informācijas apmaiņai 
starp pašvaldībām visā Eiropas Savienībā. Platfor-
mas uzdevums ir arī Eiropas politikas popularizē-

šana, kas saistīta ar reģionu attīstību un ES Mēru 
pakta īstenošanu, sadarbojoties ar Eiropas Komisi-
ju, Reģionu komiteju un Eiropas Parlamentu.

Platforma ir dinamiska, un tai var pievienoties ik-
viena ES pašvaldība, kurai par to ir interese, turklāt 
dalība nav atkarīga no finansiālām saistībām, bet 
tiek dota iespēja kļūt par daļu no vienīgā portāla, 
kas izveidots visas Eiropas Savienības pašvaldībām.

7. pielikumā īsa informācija par “The MAYOR.eu” 
sniegtajām iespējām.

Sīkāka informācija par portālu un pieteikšanos: 
šeit. Oficiālais epasts Latvijas pašvaldībām: lat-
via@themayor.eu.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460581
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460583
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460583
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460690
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460690
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460690
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460693
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460687
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460687
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460687
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460709
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460709
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460673
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460673
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460673
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460673
http://www.themayor.eu/lv/eiropas-pasvaldibu-portals
mailto:latvia@themayor.eu
mailto:latvia@themayor.eu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_27_p7.pdf
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Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES 
programmu atbalstītajiem projektiem

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu līdz-
finansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau sa-
ņēmuši vai plāno saņemt atbalstu ES programmās 
“Radošā Eiropa” (2014–2020), “Eiropa pilsoņiem” 
(2014–2020), “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
(2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptau-
tisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības 

integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Projektus konkursā var pieteikt juridiskās personas 
(t.sk. biedrības un nodibinājumi), komercsabiedrī-
bas un valsts iestādes, kas kā vadošais vai atbalsta 
partneris jau īsteno projektus minētajās ES atbalsta 
programmās.

Kopējais pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums 
šajā konkursā ir 190 780 eiro, bet vienam pro-
jektam vienā kārtā pieejams līdzfinansējums līdz 
15 000 eiro. Pieteikumi līdzfinansējuma saņemša-
nai jāiesniedz KM līdz 9. augustam.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs KM izveido-
ta vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus: 
projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo ak-
tivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas 
organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbil-
stība Latvijas kultūrpolitikas un sabiedrības integ-
rācijas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Plašāka informācija par nosacījumiem līdzfinansē-
juma saņemšanai: šeit.

Kuldīgā un Rēzeknē – semināri par ES 
fondu atbalstu praktiskiem pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ar se-
mināriem Kuldīgā un Rēzeknē turpina semināru 
ciklu par zinātniskajām institūcijām un komersan-
tiem pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) atbalstu praktiskiem pētījumiem.

Izsludinot projektu atlasi par ES fondu atbalstu 
praktiskiem pētījumiem šīs programmas 2. kārtā, 
semināru ciklu CFLA sāka jūnijā ar semināru Rīgā. 
Interesentiem Kurzemes reģionā seminārs no-
tiks 25. jūlijā Kuldīgā, savukārt Latgales reģionā – 
31. jūlijā Rēzeknē. Augustā paredzēts organizēt arī 
atkārtotu semināru Rīgā.

Semināros tiks sniegta projektu iesniegumu saga-
tavošanā noderīga informācija, kā arī atbildes uz 
projektu iesniedzēju jautājumiem. Informācija par 
semināru norises vietu, darba kārtība un pieteikša-
nās to apmeklējumam – CFLA vietnes sadaļā “Pa-
sākumi”.

Projektu iesniegumi tiek pieņemti līdz 3. septem-
brim.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi 
pieejami Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra 
noteikumos nr. 34.

https://goo.gl/tc6cD2
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://likumi.lv/ta/id/279475-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-latvijas-zinatnisko-instituciju#p45&pd=1
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Seminārs par jaunizveidoto BIS 
funkcionalitāti

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka 
27. jūlijā plkst. 10 Ekonomikas ministrijā (Rīgā, 
Brīvības ielā 55, 224. telpā) notiks seminārs teh-
nisko noteikumu izdevējiem, projektētājiem un ie-
ceres ierosinātājiem par Būvniecības informācijas 
sistēmas (BIS) funkcionalitāti “Būvniecības iece-
ru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana”, 
kas pilnveidota projekta “Būvniecības procesu un 
informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)” pirmajā 
posmā.

Semināra programma:

– tehnisko noteikumu izdēvēju (TNI) darba vieta;

– TNI līguma slēgšana BISā (līguma aizpildīšana, 
saskaņošana, parakstīšana);

– administratora pilnvarošana;

– konta pārvaldīšana – jaunu lietotāju izveide, tie-
sību pievienošana, grupu veidošana;

– tehnisko noteikumu izdošana;

– ierosinātāja/projektētāja darba vieta;

– pilnvarošana/deleģējumi: pilnvaras/deleģējuma 
izveide un saskaņošana;

– tehnisko noteikumu pieprasīšana;

– ieceres iesniegšana, t.sk. projekta dokumentāci-
jas pievienošana.

Semināra apmeklējumam var pieteikties, izmanto-
jot šo saiti.

Tiks nodrošināta arī semināra tiešraides video-
translācija. Saite uz tiešraides video tiks publicēta 
Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa vietnē 
(www.bvkb.gov.lv) un BIS portālā (www.bis.gov.lv), 
sadaļā “Jaunumi”.

Aicinājums piedalīties konkursā “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība 2018”

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) 2017. gadā 
uzsāka programmas “Ģi-
menei draudzīga pašval-
dība” īstenošanu, kas pa-

redz konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” or-
ganizēšanu un ilgtermiņā funkcionējoša, visaptve-
roša un viegli pārskatāma informācijas apkopojuma 
veidošanu tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv par 
pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Programmas darbība tiek turpināta, un arī šogad 
norisināsies konkurss “Ģimenei draudzīga paš-

valdība 2018”, nosakot labākās pašvaldības, kas 
nodrošina lielāko atbalstu, kā arī daudzveidīgā-
kos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar 
bērniem.

VARAM lūdz līdz 20. augustam sniegt informāciju 
par pašvaldības 2018. gadā plānoto atbalstu ģi-
menēm ar bērniem, kā arī noteiktām pakalpojumu 
kategorijām un konkrētām mērķa grupām, aizpil-
dot anketu tiešsaistē.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā varat sazinā-
ties ar VARAM Reģionālās politikas departamenta 
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecāko 
eksperti Ilzi Vārpiņu (Ilze.Varpina@varam.gov.lv; 
66016764) vai vecāko eksperti Litu Trakinu (Lita.
Trakina@varam.gov.lv; 67026909).

http://bvkb.gov.lv/lv/content/seminars-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-jauno-funkcionalitati-27-julijs
http://www.bvkb.gov.lv
http://www.bis.gov.lv
mailto:Ilze.Varpina@varam.gov.lv
mailto:Lita.trakina@varam.gov.lv
mailto:Lita.trakina@varam.gov.lv
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Bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
varēs saņemt ES fondu finansētus 
pakalpojumus

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem 
noteikta invaliditāte, būs pieejami sabiedrībā bal
stīti sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funk-
cionālo spēju uzlabošanai. Šim mērķim no Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai ir paredzē-
ti vairāk nekā 4,2 miljoni eiro.

CFLA izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu at-
lasi, kur biedrība vai nodibinājums projekta īsteno-
šanai varēs saņemt līdz 191 000 eiro: attiecināmās 
izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 

15% – no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu īstenotāji – biedrības vai nodibinājumi – 
organizēs atbalstu bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem un viņu ģimenēm: sociālo rehabilitāci-
ju, dienas aprūpi un “atelpas brīžus” jeb īslaicīgus 
diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus. Tāpat 
projektā finansējums paredzēts materiāltehniskā 
nodrošinājuma iegādei un speciālistu apmācībai. 
Paredzēts, ka ES fondu programmā atbalstu varēs 
saņemt 1300 bērnu ar funkcionāliem traucēju-
miem.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē projektu ie-
sniegumus ESF atbalsta saņemšanai biedrības un 
nodibinājumi var iesniegt CFLA līdz 20. septem-
brim. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veid-
lapas un cita noderīga informācija pieejama CFLA 
vietnē.

Projektu iesniegumu sagatavošanai noderīgu in-
formāciju potenciālie finansējuma saņēmēji varēs 
iegūt seminārā 2. augustā plkst. 10 Mākslas aka-
dēmijas jaunā korpusa zālē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 
(ieeja no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja puses). 
Darba kārtība – šeit, pieteikšanās semināra apmek-
lējumam – šeit. Semināru būs iespējams vērot attā-
lināti tiešraidē CFLA mājaslapā.

Jaunieši var pieteikties EP Vietējo 
un reģionālo pašvaldību kongresa 
plenārsēdēm 2019. gadā

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongress vēlas turpināt iniciatīvu “Atjaunojošā 
politika” un aicina jauniešu delegācijas piedalīties 
kongresa plenārsēdē, kas norisināsies 2019. gada 
2.–4. aprīlī un 29.–31. oktobrī Strasbūrā.

Jauniešiem, kuri ieinteresēti nākamgad piedalīties 
kongresa plenārsēdē, līdz šāgada 17. septembrim 
jāaizpilda pieteikuma anketa.

Kongresa birojs izvēlēsies pa vienam jaunietim no 
katras dalībvalsts. Izvēlēto jauniešu uzdevums būs 
aktīvi piedalīties divās kongresa plenārsēdēs un 
mājās ieviest projektu pēc kongresa iniciatīvas “At-
jaunojošā politika”. Jauniešu ceļa un uzturēšanās 
izdevumus segs kongress.

Plašāka informācija, prasības pretendentiem un 
pieteikuma forma pieejama šeit.

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-2-3
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-2-3
https://cfla.gov.lv/userfiles/files/Darba_kartiba_9223_seminars_02082018.docx
https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/anketa/9223_seminars_02082018
http://www.cfla.gov.lv/
https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b
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Notiks unikāla Daugavas ūdenstūrisma 
maršruta izpētes ekspedīcija

No 23. jūlija līdz 5. augustam norisinās vēl nepiere-
dzēta Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes eks
pedīcija ar mērķi pirmo reizi izstrādāt publiski pie-
ejamu, vienotu karti Latvijas lielākās upes ūdenstū-

risma ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem devusies pie-
cu vides ekspertu komanda un desmit brīvprātīgie 
palīgi, kas mēro ūdens ceļu no Daugavas augšteces 
Krāslavas novada Piedrujas pagastā līdz Mangaļ-
salas bākai Rīgā, kopā 352 kilometrus. Ekspedīciju 
organizē publisko un privāto partnerattiecību bied-
rība “Zied zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības gru-
pām no 21 pašvaldības un biedrību “Ūdensmalu at-
tīstībai” sadarbības projektā “DaugavAbasMalas”.

Ekspedīcijas komanda dokumentēs un mērīs tūris-
ma ūdensceļu, apstāšanās vietas, drošas Daugavas 
HES apiešanas vietas, kā arī kultūrvēsturiskos ob-
jektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus Dauga-
vas abās pusēs 1 km attālumā no krasta. Par ekspe-
dīcijas gaitu tiks uzņemta videofilma, fotoreportā-
ža un panorāmas attēli. Tās norisei līdzi var sekot 
projekta “DaugavAbasMalas” Facebook lapā un 
drīzumā arī mājaslapā daugavabasmalas.lv.

Valmiera atzīmēs 735. gadadienu

Svētku gājiens “Valmiera lepojas”, amatnieku un 
mājražotāju tirgus, grupas “Prāta vētra” koncerts, 
Dona uzstāšanās, bērnu piedzīvojumu parki – no 
27. līdz 29. jūlijam ar muzikālām, garšīgām, spor-
tiskām, izzinošām, jautrām un darbīgām aktivitā-
tēm sagaidīsim Valmieras 735. dzimšanas dienu.

Valmieras pilsētas svētku programma skatāma viet-
nes www.valmiera.lv sadaļā “Kultūra” – “Valmieras 
pilsētas svētki 2018”.

Gulbenē pirmais starptautiskais 
tekstilmākslas festivāls “Divi Jūliji”

Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar Gulbe-
nes novada vēstures un mākslas muzeju 27. un 
28. jūlijā organizē pirmo starptautisko tekstilmāk-

slas festivālu “Divi Jūliji”, kas veltīts novadniekiem 
un Latvijas lietišķās mākslas meistariem Jūlijam 
Maderniekam un Jūlijam Straumem.

Festivāls notiks piecos blokos, apdzīvojot teju visu 
Gulbenes vēsturiskā centra teritoriju un piedāvā-
jot aktivitātes visai ģimenei: ZINĀŠANAS (27. jūlijā 
Vecgulbenes muižā starptautiska zinātniska konfe-
rence “Divi Jūliji. Pirmie cīruļi”); PRASMES (vilnas 
krāsošana dabas krāsvielās, aušanas meistarkla-
se, meistardarbnīca “No aitas sprogas līdz vilnas 

https://www.facebook.com/DaugavAbasMalas/
http://daugavabasmalas.lv/
http://www.valmiera.lv
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dzijai”, izstāde un lekcijastāstījums “No vilnas līdz 
dzijai”); TRADĪCIJAS (meistarklase “Tradicionālās 
vilnas veltnēšanas tehnikas, pirtslietu darināšana” 
un izstāde “Es izaudu gultas deķi zaļu ziedu rak
stiņiem”); RADOŠUMS (mākslas plenērs “Mana 
Vid zeme”, meistardarbnīcas “Eksperimentālo pa-
klāju darbnīca” un “Netradicionālo paklāju darinā-

šanas paņēmieni”, izstāde, porcelāna apgleznoša-
nas darbnīcas); BAUDAS (latviešu un citu tautu ko-
lektīvu uzstāšanās, amatnieku tirgus un tematiskas 
gastronomiskas aktivitātes).

Plašāka informācija par festivālu: www.gulbenes-
muzejs.lv.

Alūksnes novada Jaunlaicenē – otrie 
Vispasaules malēniešu svētki

28. jūlijā Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā 
notiks otrie Vispasaules malēniešu svētki, kas aici-
na pulcēties novadniekus no malu malām un viesos 
uzņems ikvienu, kurš vēlas tuvāk iepazīt malēnieša 
dvēseli.

Šie svētki notiks jau otro reizi, un malēnieši pasāku-
ma apmeklētājiem ļaus pārliecināties, ka šai pusē 
dzīve rit atbilstoši teicienam “Malēnietis dzīvo, 
cepuri kuldams”. Dienas daļā Jaunlaicenes muižas 
muzejs aicinās uz jaunās pagalma izstādes “Malē-
nieša raksturs jeb Ak prieki, ak luste, ak borģele!” 
atklāšanu. Svētku laikā notiks grāmatas “No Apu-
kalna veroties” atvēršana. Sarunu teltī būs tikšanās 
un sarunas ar slaveniem malēniešiem, varēs klau-
sīties stāstus par trim novadniekiem jubilāriem – 
Linardu Laicenu, Jāni Mauliņu un Valentīnu Pelēci. 
Par jautrību, muzikālām un dejiskām izrīcībām gā-
dās Alūksnes novada amatierteātri, deju kolektīvi, 
vokālie ansambļi, pūtēju orķestris, folkloras kopas, 
notiks amatnieku tirdziņš, meistarklases un malē-
niešu skaitīšana. Alūksnes un Apes novada fonds 
organizēs dažādas aktivitātes un arī labdarības 
bumbu dzīšanas sacensības. Vakara daļā pie ma-
lēniešiem ciemosies kurzemnieki un latgalieši kon-
certprogrammā “Lustīgā ziņģu un danču andele”. 
Savukārt pēc koncerta vakara noslēgumā uz lustīgu 
zaļumballi aicinās Alūksnes muzikanti.

Uz svētkiem aicina arī Cesvaines novads

Kā gadu no gada ierasts, jūlija noslēgumā Cesvainē 
svin svētkus. Novada svētku galvenā diena – 28. jū-

lijs – sāksies jau pulksten 8 no rīta, kad pilsētu mo-
dinās Cesvaines pūtēju orķestris, un būs piepildīta 
visas dienas garumā ar pasākumiem dažādām gau-
mēm un visiem vecumiem.

http://www.gulbenesmuzejs.lv
http://www.gulbenesmuzejs.lv
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Kuldīgas novadā aicina uz Ķikuru ezera 
svētkiem

28. jūlijā Kuldīgas novada Turlavas pagastā, Ķiku-
ru ezera krastā, astoņpadsmito reizi svinēs Ķikuru 
ezera svētkus. Šogad dalībnieki aicināti ierasties 
disko stilā. Svētku viesi pasākuma laikā varēs izmē-
ģināt jauno laipu.

Ķikuru ezera svētki iesāksies plkst. 6 no rīta ar 
makšķerēšanas un spiningošanas sacensībām, bet 
svētkus oficiāli atklās plkst. 12. Jaunākos svētku 
dalībniekus gaida ūdens bumbas un putu ballīte, 
bet plkst. 13 sāksies sacensības “Trakajā futbolā” 
un “Stilīgajā volejbolā”. Katrā no tām sacensties ai-
cinātas komandas sešu cilvēku sastāvā. Svētki no-
slēgsies ar kārtīgu diskoballi, kurā pie pults stāsies 
Māris Dadzis. Dejas ilgs līdz pat četriem rītā.
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Aizvadīts aprīlis, maijs un jūnijs – ar Lieldienām un 
pavasari kalendārā un dabā, ar pasākumu “Satiec 
savu meistaru!”, kurā tautas lietišķās mākslas meis-
tari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti 
un dziedātāji vairāk nekā 150 vietās visā Latvijā ai-
cināja ikvienu interesentu iepazīt nemateriālo kul-
tūras mantojumu, ar atmiņām par 21. aprīli pirms 
28 gadiem Daugavas stadionā Rīgā, kad Vislatvi-
jas deputātu sapulces vairāk nekā 8000 delegātu 
no 492 pagastiem un 56 pilsētām deva mandātu 
Augstākajai Padomei 1990. gada 4. maijā pieņemt 
Neatkarības deklarāciju, ar Lielo talku 28. aprī-
lī, kas šogad aizritēja ar saukli “Mainām Latviju! 
Maināmies paši!”, ar Meža dienām gan Kārķos, 
gan citviet Latvijā, ar Baltā galdauta svētkiem 
4. maijā, kad svinējām Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanas gadadienu, ar “Lauku ceļotāja” 
ikgadējo akciju “Atvērtās dienas laukos”, ar tradi-
cionālo Muzeju nakti 19. maijā, kuras tēma šogad 
bija “Šūpulis” un kurā līdz ar 122 akreditētajiem 
muzejiem iesaistījās arī 82 citas kultūras, valsts 
pārvaldes un pašvaldību institūcijas, ar Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem 
14. jūnijā, ar 16. Lielo labdarības robežtirgu, dvīņu 
pilsētu Valkas–Valgas festivālu un Cimzes mūzikas 

dienām Valkā, aizraujošo palu šovu “Lido zivis Kul-
dīgā”, Vimbu svētkiem Bauskā, 21. Gaujas plost-
nieku svētkiem Strenčos, Gaujas svētkiem Ādažos, 
Alūksnes svētkiem Kalnciema kvartālā Rīgā, pir-
majiem Bernātu Ceriņu svētkiem, viduslaiku die-
nu Ronnenburgā jeb Raunā, starptautisko tautas 
mākslas festivālu “Augšdaugava” Daugavpils no-
vada Naujenes pagasta Slutišķu sādžā, Saldējuma 
svētkiem Rūjienā, Jēkabpils pilsētas svētkiem “RADI 
Jēkabpilī!”, ar līgošanu un akcijas “Izgaismo Latvi-
ju!” ugunskuriem, ar citiem svētkiem un dažneda-
žādiem pasākumiem un notikumiem.

Aprīļa, maija un jūnija ziņu apkopojumā stāstīts 
gan par jaunumiem pašvaldībās, gan infrastruk-
tūras projektiem – ielām, ceļiem un laukumiem –, 
ūdenssaimniecības un siltumtīklu sakārtošanu un 
teritoriju labiekārtošanu, gan izglītības, kultūras, 
sporta un sociālajām būvēm, gan vides un māk
slas objektiem un piemiņas vietām, gan izdotajām 
grāmatām un izveidotajām filmiņām, gan tūrisma 
piedāvājumiem un citiem paveiktajiem darbiem un 
darbiņiem.

Par to visu lasiet InfoLOGA speciālpielikumā!
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