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Latvijas simtgades zaļumballes visā Latvijā

Attēlā: LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja Jana 
Bunkus pateicas pašvaldībām par lielo atsaucību 
Latvijas simtgades zaļumbaļļu organizēšanā.

26. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā ar 
svinīgu pasākumu un skaistiem ceļavārdiem deva 
simbolisku startu 153 zaļumballēm, kas 100 dienas 
pirms simtgades, 11. augustā, notiks visā Latvijā un 
arī ārpus valsts robežām.
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Kultūras ministre Dace 
Melbārde, stāstot par 
šo ideju, akcentēja, 
ka zaļumballes Latvijā 
vienmēr bijušas īpaši 

notikumi, jo devušas iespēju satikties, aprunāties 
un veidot kopienas.

“Latviešiem zaļumballes, līdzīgi kā jebkuri godi, 
nekad nav notikušas pa roku galam, tās vienmēr – 

gan senos laikos, gan mūsdienās – ir rūpīgi plāno-
tas un nepacietīgi gaidītas. Apsveicama ir plašā 
pašvaldību iesaiste un atsaucība simtgades zaļum-
baļļu organizēšanā, patiess lepnums, ka vienlaicīgi 
visā Latvijā notiks tik daudz ar šo iniciatīvu saistītu 
pasākumu,” uzsvēra Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Komunikācijas nodaļas vadītāja Jana Bunkus.

Plašāka informācija šeit. Ar zaļumbaļļu norises vie-
tām var iepazīties šeit.

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

25. jūlijā Latvijas Pašvaldību savienībā tiešraidē no-
risinājās diskusija, kurā tika spriests par aktualitā-
tēm starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likuma piemērošanā iepirkumos. Diskusijā 
piedalījās Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, 
Iepirkumu uzraudzības biroja un Latvijas Komerc-
banku asociācijas pārstāvji.

Diskusijas videoieraksts pieejams LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” šeit. Ar prezentācijām var iepazīties šeit.

Azerbaidžānas delegācija pieredzes 
apmaiņas vizītē viesojas vairākās 
pašvaldībās

Attēlā: Azerbaidžānas delegācija viesojās arī Vents-
pils novadā un atzinīgi novērtēja tā tūrisma iespējas

Foto: Ventspils novada dome

No 23. līdz 27. jūlijam LPS, Stopiņu, Dobeles, Vents-
pils, Grobiņas un Valkas novada pašvaldības piere-
dzes apmaiņas vizītē uzņēma Azerbaidžānas paš-
valdību asociāciju un pašvaldību pārstāvju delegā-
ciju. Delegācijas sastāvā bija pašvaldību vadītāji no 
Baku pilsētas Binegedi rajona M. Resulzades paš-
valdības, Nizami pašvaldības un Abšeronas rajona 
Novhani pašvaldības, kā arī Azerbaidžānas pašval-
dību asociāciju pārstāvji.

Valkas novada domē Azerbaidžānas pārstāvji tikās 
ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Ar-
mandu Kraukli. Viņš viesus iepazīstināja ar novada 
aktualitātēm, kā arī ar pašvaldības pārziņā esoša-
jām jomām.

Arī Ventspils novadā delegācija tikās ar domes 
vadību – Ventspils novada domes priekšsēdētāju 
Aivaru Mucenieku, viņa vietniekiem Gunti Mač-
tamu un Māri Dadzi. Viesi apskatīja Usmas ezeru, 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4218-latvijas-simtgades-zalumballes-visa-latvija
https://lv100.lv/programma/kalendars/simtgades-zalumballe/
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/264-diskusija-starptautisko-un-lr-nacionalo-sankciju-likuma-piemerosana-iepirkumu-organizesana-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4212-diskusija-starptautisko-un-lr-nacionalo-sankciju-likuma-piemerosana-iepirkumu-organizesana-pasvaldibas
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iegriezās Rubeņa bataljona muzejā Ugālē un Vētru 
muzejā Jūrkalnē un aplūkoja stāvkrastu Jūrkalnē. 
Viesi pateicās par saturīgo piedāvājumu un augstu 
novērtēja arī Ventspils tūrisma piedāvājumu.

Dobeles novadā delegācija tikās ar domes priekš-
sēdētāju Andreju Spridzānu, domes priekšsēdē-
tāja vietnieku Gunti Safranoviču un pašvaldības 
izpilddirektoru Agri Vilku, lai pārrunātu pašvaldību 
attīstībai būtiskos jautājumus un apmainītos ar pie-
redzi. Vizītes laikā tika runāts arī par iespējamajām 
nākotnes sadarbības iespējām.

Tikšanās laikā delegācijas pārstāvji apskatīja Do-
beles pilsdrupas, apmeklēja AS “Dobeles dzirnav-
nieks”, kā arī paviesojās Dārzkopības institūtā, lai 
gūtu priekšstatu par Dobeli un Dobeles uzņēmu-
miem. Plašāka informācija šeit.

Stopiņu novadā viesi iepazinās ar atkritumu pār-
strādes poligonu SIA “Getliņi EKO”. Ar interesi tika 
sekots līdzi stāstam par to, kā notiek atkritumu šķi-
rošana un pārstrāde – no nonākšanas poligonā līdz 
enerģijas ražošanai un siltumnīcās augošajiem dār-
zeņiem un ziediem.

Lauku sētā “Krīvi” saimniece viesus sagaidīja latvie-
šu tautastērpā. Šeit viesi iepazinās ar 19. gadsimta 
latviešu lauku sētas ikdienu, darba rīkiem un latvie-
šu zemnieku mājas iekārtojumu.

Stopiņu novadā delegāciju uzņēma novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens un Sto-
piņu novada domes projektu vadītāja Ingrīda Birz-
niece-Ezera. 

Vizītē delegācija apmeklēja arī Grobiņas novadu. 
Lai gan Grobiņas novadam nav sadraudzības pil-
sētu šajā valstī, tās delegācijas ir viesojušās vai-
rākkārt, iepazinušas novadu un izrunājušas iespē-
jamos nākotnes sadarbības plānus. To tiekoties 
uzsvēra arī Grobiņas novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Priedols. 

Ar lielu interesi viesi iepazinās ar Grobiņā bāzētā 
uzņēmuma “RK Metāls” (attēlā) darbu. Pēc tam 
viesi ieradās Grobiņas novada domē, kur tieši to-
brīd norisinājās ikmēneša domes sēde, iepazinās 
ar deputātiem un īsumā iepazīstināja ar sevi. 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka sirsnīgu pa-
teicību visām pašvaldībām par atsaucību un rasto 
iespēju uzņemt Azerbaidžānas Republikas pašvaldī-
bu vadītāju delegāciju!

Plašāka informācija šeit.

Jana Bunkus, Kristīne Pastore, Inese Skrastiņa, 
Zane Brūvere-Kvēpa, Marlena Zvaigzne,  

Liesma Sāviča

Attēlā: delegācija viesojas Dobeles novadā. Foto: Dobeles novada dome

http://www.dobele.lv/lv/news/azerbaidzanas-delegacijas-pieredzes-apmainas-vizite-dobele
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4210-azerbaidzanas-delegacijas-pieredzes-apmainas-vizite-latvija
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Diskusija par pieejamo ES finansējumu 
pēc 2020. gada

Diskusija notiks 2. augustā plkst. 11 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Diskusiju būs iespē-
ja skatīties arī LPS tiešraidē.

Diskusijas mērķis ir izrunāt VARAM pieprasījumu 
(investīciju vajadzības, lai reģionālās attīstības in-
vestīciju plānošanā balstītos uz reālām pašvaldību 

vajadzībām pēc teritoriju attīstībai nozīmīgām in-
vestīcijām un pilnvērtīgi sagatavotos nākamajam 
plānošanas periodam) un saņemt atbildes uz plā-
nošanas reģionu un pašvaldību jautājumiem un 
metodiskās vadlīnijas informācijas sagatavošanai.

Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS vietnē: http://
www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/. 

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv. Jautāju-
mus var iesūtīt arī iepriekš uz e-pasta adresi andra.
feldmane@lps.lv.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

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.

Reģistrēšanās sanāksmei noslēgusies. Plašāka 
informācija šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:andra.feldmane@lps.lv
mailto:andra.feldmane@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4198-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektori-sanaksme-spriedis-par-atkritumu-apsaimniekosanu-un-autoceliem
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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 
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 NESASKAŅO

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.

Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, 
1. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par valsts 
palīdzību īres dzīvojamo māju būvniecībai”, 2. pie-
likums.

Par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”, 
3. pielikums.

VSS-746, Par noteikumu projektu “Audžuģimeņu 
informācijas sistēmas noteikumi”, 4. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 469 
“Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saim-
nieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzla-
bošanai””, 5. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, 
eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā 
noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās 

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_28_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_28_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_28_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_28_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_28_p5.pdf
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izglītības programmas un novērtē valsts augstsko-
lu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību 

izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību””, 
6. pielikums.

Veloekskursija “Raiņa pirmais ceļojums” 
Tadenavā

4. augustā plkst. 12:00 no Raiņa muzeja “Tade-
nava” notiks velobrauciens pa biedrības “Ūdens-
zīmes” izstrādāto velomaršrutu “Raiņa pirmais 
ceļojums” Jēkabpils novada Dunavas un Rubeņu 
pagastā. Brauciens iekļauj trīs ciemus – Tadenavu, 
Kaldabruņu un Červonku – un deviņus apskates ob-
jektus, to skaitā Dronku Velnakmeni un Červonkas 
baznīcu. Kopumā velomaršruts ir 28 km garš, un 
to var izbraukt aptuveni četrās stundās. Brauciens 
ir pa rāmu Sēlijas nostūri – mazliet pa grants, bet 
lielākoties pa meža ceļiem. Plašāka informācija: 
http://memorialiemuzeji.lv/. 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

26. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-744 Rīkojuma projekts “Par Krustpils novada 
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pār-
ņemšanu valsts īpašumā” 

VSS-764 Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības li-
kumā” 

VSS-765 Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma ob-
jekta “Vecliepiņas”, Padures pagastā, Kuldīgas no-
vadā, nodošanu privatizācijai” 

VSS-739 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Īslīces ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā 
nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”  

VSS-748 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdīju-
mā” 

VSS-749 Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievi-

jas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”  

VSS-750 Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašu-
mu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievi-
jas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”  

VSS-746 Noteikumu projekts “Audžuģimeņu infor-
mācijas sistēmas noteikumi” 

VSS-741 Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta “E67/
A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai” 

VSS-754 Informatīvais ziņojums “Par Latvijas vie-
dokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas 
pārrobežu sadarbības veicināšanai 2018.gada 
sēdē”  

VSS-758 Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.475 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu ie-
sniegumu konkursu veidā””

http://memorialiemuzeji.lv/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460989
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460989
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460989
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460909
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460909
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460909
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460999
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460999
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460999
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40461008
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_28_p6.pdf
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Viesītes novadā uzsākts projekts sociālo 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai

Projekts nr. LLI-317 “Sociālo pakalpojumu kvalitā-
tes un pieejamības uzlabošana Vidusbaltijas re-
ģionā” (“Improvement of Quality and Accessibility 
of Social Services in Mid-Baltic Region”) jeb “Soc-
Quality” izstrādāts ar mērķi uzlabot sociālo pakal-
pojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot so-
ciālo iekļaušanu cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, 

jauniešiem un senioriem reģionos. Šādas darbības 
izvēlētas tāpēc, ka apzinātās problēmas partnerre-
ģionu lauku teritorijās ir līdzīgas – sabiedrības no-
vecošanās, pieaugošs cilvēku skaits ar funkcionā-
liem traucējumiem, kā arī nabadzības risks.

Paredzēts, ka divu gadu laikā sociālie pakalpojumi 
un iekļaujošie pasākumi kļūs pieejamāki vismaz 
1000 cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem 
un senioriem. Latvijā tas tiks panākts vairākos vei-
dos – gan attīstot infrastruktūru, gan organizējot 
pasākumus un veidojot ilgtermiņa aktivitātes.

Plašāka informācija: https://www.zemgale.lv/ima-
ges/info_pamatteksti/dati/Projekti_SocQuality.
pdf.

Latvijā ierodas 100. brīvprātīgais

Gaidot Latvijas simtgadi, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA) sagaidīja un svinīgi 

sveica Latvijā ieradušos 2018. gada 100. brīvprā-
tīgo. Brīvprātīgā Natalija Kameņuka Rīgā ieradās 
no Ukrainas un tālāk devās uz Talsiem, kur gandrīz 
gadu strādās brīvprātīgā darbu Talsu Tūrisma un in-
formācijas centrā.

Ik gadu 100–200 jauniešu izvēlas kļūt par program-
mas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgajiem 
Latvijā.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgā dar-
ba projekti piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 
30 gadiem iegūt pirmo darba pieredzi jomā, kurā 
jaunietis nolēmis studēt vai ieguvis specialitāti, vai 
vienkārši vēlas izmēģināt, lai saprastu, vai izvēlēta-
jā sfērā viņš vēlētos turpināt savas darba gaitas.

Plašāka informācija šeit. 

Izsludināta pieteikšanās tematiskajam 
vasaras festivālam “Projektu nakts”

Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentū-
ra jau ceturto gadu pēc 
kārtas organizē tema-

tisku vasaras festivālu “Projektu nakts”. Festivāla 
mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē. 
Festivāla laikā atbalstīsim organizāciju pārstāvjus 
programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projek-
tu sagatavošanā. “Projektu nakts 2018” laikā būs 
iespējas iepazīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jau-
niešu apmaiņas, Brīvprātīgā darba un Jaunatnes 

https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/Projekti_SocQuality.pdf
https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/Projekti_SocQuality.pdf
https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/Projekti_SocQuality.pdf
https://www.jaunatne.gov.lv/sites/default/files/field/image/baiba.demberganatalija_kameniuk_daina_sproge.jpg
https://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/latvija-ierodas-100-brivpratigais
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darbinieku mobilitātes projektu būtību un, pro-
tams, strādāt pie sava projekta pieteikuma.

Plašāka informācija: https://www.jaunatne.gov.lv/
lv/raksti/piesakies-projektu-naktij-2018. 

VARAM aicina piedalīties vasaras skolā-
nometnē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldī-
bu no 22. līdz 24. augustam organizē vasaras skolu-
nometni Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību 
speciālistiem ES fondu jautājumos, kas norisināsies 

kempingā “Niedras” Dobeles novada Bikstu pa-
gastā. Vasaras skolas-nometnes mērķis ir stiprināt 
pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu pro-
fesionālo kapacitāti ES fondu projektu plānošanas 
un īstenošanas jautājumos.

Nometne tiek organizēta jau trešo reizi. Plašāka in-
formācija šeit.

Aicina kļūt par brīvprātīgajiem valsts 
sociālās aprūpes centros

Latvijā ir sešas Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) 
filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt 
bērnu audzināšanā un aprūpē. Šīs filiāles ar prieku 
sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos 
dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepil-

dīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm – auklēt, 
pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās 
un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastai-
gāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai 
bērnībai. Konkrētais uzdevums tiktu precizēts filiālē 
atbilstoši vajadzībai un situācijai konkrētajā dienā.

Plašāka informācija šeit.

Ciblas un Vārkavas novadā stāstīs un 
diskutēs par lauksaimniecības nākotni

Trešdien, 1. augustā, Ciblas novadā un ceturtdien, 
2. augustā, Vārkavas novadā norisināsies Zemko-
pības ministrijas (ZM) un Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra (LLKC) rīkots informatīvais 
seminārs par Kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) attīstību pēc 2020. gada un Lauku attīstības 
programmas (LAP) aktualitātēm 2018. gadā. Semi-
nārā piedalīsies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, 
lai informētu lauku uzņēmējus par sarunām ar Ei-

ropas Komisiju, kā arī atbildētu uz lauksaimniekus 
interesējošiem jautājumiem.

Seminārā ZM speciālisti informēs par KLP nākotnes 
perspektīvām un šī gada LAP atbalsta pasākumu 
programmām, savukārt Lauku atbalsta dienesta 
speciālisti informēs par aktualitātēm projektu pie-
ņemšanā. Tāpat semināra laikā informēs par LLKC 
jaunumiem. Semināra noslēgumā plānota diskusija 
par KLP attīstību pēc 2020. gada ar īpašu uzsvaru uz 
atbalstu mazajām un vidējām saimniecībām.

Plašāka informācija šeit. 

https://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-projektu-naktij-2018
https://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-projektu-naktij-2018
http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26272
http://www.lm.gov.lv/news/id/7775
http://www.lm.gov.lv/news/id/7775
http://www.lm.gov.lv/news/id/7775
https://www.zm.gov.lv/presei/ciblas-un-varkavas-novada-stastis-un-diskutes-par-lauksaimniecibas-nak?id=9668
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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

Starptautiskā mediju nometne Young 
Media Sharks

No 2018. gada 7. līdz 12. augustam Kuldīgas no-
vada Pelčos norisināsies starptautiskā mediju no-
metne Young Media Sharks, kur spējīgākie jaunieši 
no Baltijas nedēļas garumā gūs unikālas zināšanas 

un praktiskas iemaņas mediju jomā. Viens no jau-
dīgākajiem pasniedzējiem būs Somijas YLE TV po-
pulārā jauniešu portāla Kioski redaktors Anti Hir-
vonens, kas novadīs meistarklasi jauniešu medija 
izveidē.

Plašāka informācija šeit.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/4193-starptautiska-mediju-nometne-young-media-sharks-2018-no-7-lidz-12-augustam

