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LPS noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Kirgizstānas Pašvaldību asociāciju

20. augustā Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints 
Kaminskis un Kirgizstānas Pašvaldību asociācijas 
Valdes priekšsēdētājs Narinas pašvaldības mērs 
Emils Alimkulovs parakstīja līgumu par sadarbību. 
Tas paredz Latvijas un Kirgizstānas pašvaldību aso-
ciāciju sadarbību un dalīšanos pieredzē un zināša-
nās.

Darba vizītē Biškekā kopā ar LPS priekšsēdi bija arī 
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede, Pārgaujas no-
vada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Amatas 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Tālis Še-
lengovs un projekta vadītāja Elita Kresse.

Vizīte Kirgizstānā notika ar Ārlietu ministrijas finan-
sētā projekta “Pašvaldību attīstība un labas pārval-
dības veicināšana Kirgizstānā” atbalstu. Šā projekta 
mērķis ir veicināt labu pārvaldību Kirgizstānā, stip-
rinot vietējās pārvaldes un Kirgizstānas Pašvaldību 
asociācijas kapacitāti.

LPS pārstāvji Biškekā dalījās pieredzē par nacionālā 
dialoga veidošanu un pašvaldību interešu lobēšanu 
valsts un Eiropas Savienības institūcijās. Tiekoties 
ar centrālās valdības un pašvaldību pārstāvjiem, 
Latvijas eksperti dalījās zināšanās, kas gūtas Latvi-
jas attīstības un reformu procesā un administratīvi 
teritoriālās reformas pieredzē, jo šis jautājums ir 
ļoti aktuāls Kirgizstānas valdībai un pašvaldībām.

Vairāk lasiet šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS priekšsēža tikšanās ar Valsts kontroles 
pārstāvjiem

23. augustā notika LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska un Valsts kontro-
les (VK) pārstāvju tikšanās, kurā 
tika runāts par VK konstatēto paš-

valdību revīzijās, arī par pašvaldību deputātu atal-
gojuma noteikšanas kārtību.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVijAS PAŠVALdību SAViEnībā

LPS dalība ziemeļvalstu un baltijas valstu 
pašvaldību asociāciju pārstāvju sanāksmē

27. augustā Klaipēdā (Lietuvā) notika ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu pašvaldību asociāciju pārstāvju 
sanāksme “NoBa”, kurā piedalījās LPS ģenerālsek-
retāre Mudīte Priede un LPS padomniece ārējo sa-
karu jautājumos Kristīne Kūlīte.

Sanāksmē Klaipēdas pilsētas mērs Vītauts Grub-
ļausks prezentēja pilsētas attīstības vīziju, kas bal
stīta uz zilās ekonomikas konceptu. Savukārt Lietu-
vas Iekšlietu ministrijas viceministrs Aruns Gražulis 
iepazīstināja ar Lietuvas reģionālās politikas pamat-
nostādnēm un iniciatīvu “Smart regions”, ar kuras 
palīdzību mūsu kaimiņvalstī tiek ieviesti big data 
instrumenti informācijas apkopošanai un efektīvai 

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4240-lps-paraksta-sadarbibas-ligumu-ar-kirgizstanas-pasvaldibu-asociaciju
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lietošanai, lai sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem.

Sanāksmē notika arī aktīvas diskusijas par Eiro-
pas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
nākamā plānošanas perioda finanšu ietvaru. Visu 
asociāciju pārstāvji, tajā skaitā LPS, iepazīstināja ar 
asociācijas aktualitātēm un izaicinājumiem turp-
mākā gada griezumā. LPS pārstāve Kristīne Kūlīte 

prezentēja Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa ziņojumu par vietējo un reģionālo demo-
krātiju Latvijā, kas tika pieņemts 34. plenārsēdē šo-
pavasar.

Vairāk skatiet šeit.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

28. augustā plkst. 10 Pašvaldību savienībā notiks 
LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde.

darba kārtība:
1. Jaunie finanšu disciplīnas pasākumi attiecībā uz 
ES fondu projektu līguma vai vienošanās par pro-
jekta īstenošanu grozījumiem (uzaicināti Finanšu 
ministrijas un CFLA pārstāvji).
2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 
2018. gadā: IIN ieņēmumi šāgada astoņos mēne-
šos (janvāris–augusts) un prognoze IIN ieņēmumu 
izpildei gadā kopumā; IIN pārmaksu atmaksas.
Kārtība IIN iemaksai budžetā, ja nodokļa maksātā-

jam saistībā ar progresīvās IIN likmes piemērošanu 
vai gada diferencētā neapliekamā minimuma pie-
mērošanu būs radies pienākums piemaksāt trūk-
stošo IIN rezumējošā kārtībā (uzaicināti Finanšu 
ministrijas pārstāvji).
3. Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. ok-
tobra noteikumos nr. 584 “Kases operāciju uzskai-
tes noteikumi”.
4. Dažādi (sēdes slēgtā daļa):
– jautājumi saistībā ar pašvaldību budžetu 

2019. gadā;
– citas aktualitātes.

Sēdes norisi (pirmo trīs jautājumu izskatīšanu) va-
rēs vērot tiešraidē LPS interneta vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit. Darba kār-
tības 4. jautājums tiks skatīts sēdes slēgtajā daļā.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠonEdēļ un TurPMāK
TiEŠrAidE

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4246-lps-piedalas-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-pasvaldibu-asociaciju-parstavju-sanaksme
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Videokonference par pasākumu “Lauki 
ienāk pilsētā”

30. augustā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videokonference par pa-
sākumu “Lauki ienāk pilsētā”.

Videokonferencē piedalīsies projekta vadītājs 
graudkopības nozares pārzinis rihards Krastiņš, 
kultūras daļas režisore Mirdza Zīvere, dārzkopības 
nozares pārzine Māra bisniece, mežsaimniecības 
nozares pārzinis Kristaps Ceplis un pasākuma ap-

meklētāju ēdināšanas zonas vadītāja Agita Hauka.

Šis Latvijas simtgades svinību ietvaros notiekošais 
lielpasākums norisināsies 8. septembrī Rīgā, 11. no-
vembra krastmalā. Pasākuma dalībnieki pārstāvēs 
nozīmīgākās lauksaimniecības jomas, produktus, pa-
kalpojumus un ar lauksaimniecību saistītas izglītības 
iestādes, kopā veidojot stāstu par Latvijas lauku vēs-
turi un mūsdienīgu saimniekošanu un dzīvi laukos.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

TiEŠrAidE

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 
4. septembrī plkst. 10 Paš-
valdību savienībā.

darba kārtība:

1. Reformas Neatliekamās medicīnas palīdzības 
dienestā (uzaicināta Neatliekamās medicīnas palī-
dzības dienesta direktore Liene Cipule).

2. Ziņojums “Par nepieciešamajiem uzlabojumiem 

starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā 
bērniem un jauniešiem ar psihiskiem un uzvedības 
traucējumiem” (informēs Pārresoru koordinācijas 
centra (PKC) vadītāja vietniece Attīstības plānoša-
nas nodaļas vadītāja rudīte osvalde un PKC Attīs-
tības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsul-
tante Sigita Sniķere).

3. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS dzīvokļu apakškomitejas sēde

LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde notiks 4. sep-
tembrī plkst. 13 LPS 4. stāva zālē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1).

darba kārtība:
1. Likumprojekti “Dzīvojamo telpu īres likums” un 
“Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā”” (informēs Ekonomikas ministrijas 
Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš 
Auders un LPS padomnieks tautsaimniecības jau-
tājumos Aino Salmiņš).
Sanāksmē plānots diskutēt par jaunā īres regulē-
juma problemātiku (ģimenes locekļu atbildība, 
garantijas, pašvaldību tiesības izdot saistošos no-
teikumus, bezstrīdu piespiedu nosacījumu izpildes 
kārtība, kā pašvaldībās noteikt īres maksu u.c.).
2. Ekonomikas ministrijas un LPS pozīcija 2019. gada 
valsts budžeta pieprasījumu mājokļu politikas sa-
daļā (informēs Mārtiņš Auders un Aino Salmiņš).
3. Mājokļu politikas apakštīkla sanāksme Valmierā 
(informēs Aino Salmiņš).

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Koknesē

Latvijas Pašvaldību izpilddirekto-
ru asociācijas (LPIA) sēde notiks 
7. septembrī plkst. 10 Kokneses 
novada domē (Melioratoru ielā 1).

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Kokneses novada domes priekšsē-
dētāja daiņa Vingra uzruna un novada prezentāci-
ja – izpilddirektors ilmārs Klaužs.

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs ivo Virsis.

10:35–11:00 – Iespējas izveidot vietējo produktu 
un pakalpojumu portālu (atbalsts uzņēmējdarbī-
bai) – “anaZana” pārstāve Lidija Škoļnija.

11:00–14:00 – iekšējā un ārējā kontrole pašvaldī-
bās:

– Interešu konfliktu pārkāpumi (30 min) un pašval-
dību iekšējā kontrole (30 min) – KNAB Stratēģiskās 
analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā 
speciāliste inta nolle.
– Aktuālais pašvaldību gada pārskatu finanšu revī-
zijās (30 min) – zvērinātā revidente biruta novika.
– Pašvaldību labā prakse (4 x 15 min).
– Jautājumi, diskusija.

14:00–14:30 – Zivju fonda aktualitātes – LPS pār-
stāvis Zivju fonda konsultatīvajā padomē Monvīds 
Švarcs.

15:00–18:30 – novada apskate: pilsdrupas, Dau-
gava un Pērse, TIC, Sporta centrs, Likteņdārzs un 
vietējo produktu degustācija.

Dalībniekiem lūgums pieteikties līdz 31. augustam.

Reģistrācija LPIA sanāksmei šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

https://goo.gl/forms/o1EM0O58rn8kRClj2
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Seminārs LPS domes locekļiem ādažos

Latvijas pamatvērtība ir demokrātiska un atvērta 
sabiedrība, un viens no tās pamatprincipiem ceļā 
uz savstarpējās izpratnes veicināšanu ir dialogs. 
Ņemot vērā, ka aizsardzība un drošība Latvijā ir 
viena no valsts prioritātēm, kurā būtiska loma tiek 
piešķirta tieši pašas valsts aizsardzības spēju stipri-
nāšanai, LPS un Aizsardzības ministrija LPS Domes 
locekļus aicina uz semināru “Latvijas aizsardzības 
un drošības aktuālie jautājumi”.

Seminārs notiks 19. septembrī no plkst. 8:30 līdz 
16:30 nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku 
mehanizētās brigādes štābā ādažos.

darba kārtība:

8:30 – Dalībnieku reģistrācija.

8:30–9:30 – Semināra atklāšana – aizsardzības mi-
nistra raimonda bergmaņa uzruna un informācija 
par aizsardzības nozares aktualitātēm.

9:30–11:00 – 1. sesija “Latvijas valsts aizsardzība”

Diskusija par aktuālajiem Latvijas drošības izaicinā-
jumiem un informatīvās telpas radītiem riskiem sa-
biedrībā. Diskusijā plašāk iepazīstinās ar visaptve-
rošās aizsardzības principu īstenošanu Latvijā, kur 
būtiska nozīme ir ne tikai militārajām spējām, ko 
sniedz Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze, 
bet arī civilajai sabiedrībai.

11:00–11:30 – Pārtraukums.

11:30–13:00 – 2. sesija “Sabiedrības psiholoģiskā 
noturība – mīts vai realitāte?”

Diskusija par sabiedrības psiholoģiskās noturības 
veidošanu un tās nozīmi sabiedrības aizsardzības 
stiprināšanā, lai nodrošinātu tās rīcībspēju pret 
ārējo apdraudējumu un krīzes situācijās. Kopīgi 
diskusijās tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kā 
veidojas sabiedrības patriotisms un kādi faktori to 
ietekmē.

13:00–14:00 – Pārtraukums.

14:00–15:30 – 3. sesija – debates “Pašvaldības 
loma valsts drošības stiprināšanā”

Semināra dalībnieki tiks aicināti iesaistīties deba-
tēs, lai kopīgi apzinātu rīcību dažādās krīzes situā-
cijās, pieņemtu lēmumus un izplatītu vēstījumus.

15:30–16:30 – Nacionālo bruņoto spēku un NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas militārās 
tehnikas un ekipējuma izstāde.

Par dalību seminārā lūdzam informēt LPS sekretari-
ātu (epasta adrese: lps@lps.lv) līdz 31. augustam, 
norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu 
un autotransporta numuru. (Informācija nepiecie-
šama, lai varētu iekļūt Nacionālo bruņoto spēku 
Sauszemes spēku mehanizētās brigādes štāba teri-
torijā Ādažos (Kadagā).)

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.

mailto:lps@lps.lv
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Par likumprojektu “Administratīvo sodu par pārkā-
pumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā likums”, 1. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”,  
2. pielikums.

23. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS846 – Informatīvais ziņojums “Par visaptvero-
šas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā”

VSS851 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS860 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 
513 “Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas 
un darbības kārtība””

VSS842 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Kronvalda bulvārī 2b, Rīgā, nodošanu Rī-
gas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS844 – Noteikumu projekts “Šaujamieroču, to 
būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas 
pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču 
marķēšanas kārtība”

VSS854 – Likumprojekts “Par Ventspils Augstsko-

las Satversmes grozījumiem”

VSS855 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 
īstenošanas noteikumi””

VSS848 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos 
Nr. 1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo 
autoceļu posmu sarakstiem””

VSS856 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Liepājas pilsētā”

VSS858 – Plāna projekts “Plāns nepilngadīgo aiz-
sardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret ti-
kumību un dzimumneaizskaramību 2018.–2021. 
gadam”

VSS852 – Likumprojekts “Ģenētisko resursu iz-
mantošanas likums”

VSS853 – Likumprojekts “Grozījums Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā”

LPS SASKAņoŠAnAi PiEPrASīTiE doKuMEnTi

LPS nESASKAņo
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462123
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462123
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462123
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462129
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462129
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_32_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_32_p2.pdf
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240 000 skolēnu sāks dalību iniciatīvā 
“Latvijas skolas soma”

Foto: Krists Luhaers

Jaunajā mācību gadā vairāk nekā 240 000 skolu 
jauniešu sāks dalību lielākajā Latvijas valsts simtga-
des programmas iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. 
Lai nodrošinātu iniciatīvas darbību, 21. augustā Mi-
nistru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus 
par iniciatīvas ieviešanu un finansējumu sadalīju-
mu šim gadam.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodro-
šināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa 
ietvaros katrs 1.–12. klases skolēns, t. sk. profesio-
nālās izglītības iestāžu audzēkņi, klātienē izzina un 
pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī 
iepazīst zinātnes sniegumus un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus.

MK noteikumi paredz, ka no 2018. gada 1. septem-

bra līdz 31. decembrim pieejamā summa veidojas, 
ņemot vērā skolēnu skaitu un reizinot to ar 7 eiro, 
kopumā paredzot dalību vairāk nekā 240 000 skolē-
nu un tam atvēlot teju 1,7 miljonus eiro. Par inicia-
tīvas īstenošanu 2019. gadā un turpmāk plānots sa-
gatavot atsevišķus Ministru kabineta noteikumus.

Finanšu līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam 
saņems izglītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, 
ministrijas, biedrības, nodibinājumi un komersanti, 
kas īsteno pamata un vidējās vispārīgās un profe-
sionālās izglītības programmas. Līdzekļi paredzēti, 
lai skolēniem segtu ieejas biļešu maksu, transporta 
izmaksas, viesizrāžu un profesionālo radošo pro-
jektu un darbnīcu izmaksas. Nākamā gada sākumā 
finansējuma saņēmēji sniegs detalizētas atskaites 
par finansējuma izlietojumu atbilstoši noteiktajām 
saturiskajām jomām.

“Latvijas skolas somas” īstenošanai Kultūras mi-
nistrija izstrādājusi metodisko materiālu, kā arī 
apkopojusi un regulāri atjaunina informāciju par 
norisēm kultūras jomā. Izveidota arī Valsts kultūr-
kapitāla fonda mērķprogramma “Latvijas skolas so-
mas” satura radīšanai.

Plašāka informācija par iniciatīvu “Latvijas skolas 
soma” atrodama Latvijas valsts simtgades pro
grammas interneta vietnē šeit.

Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā aprē-
ķina un piešķir valsts budžeta finansējumu pro
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim” pieejami šeit.

informatīvā akcijā “Atpakaļ uz skolu!” 
konsultēs pedagogus un vecākus

Sagaidot jauno mācību gadu, Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālrunis 116111 rīko akciju pedagogiem, 
bērniem un vecākiem, kā arī citiem bērnu likumiska-
jiem pārstāvjiem (audžuģimenēm, aizbildņiem utt.).

Akcija norisināsies no 27. augusta līdz 3. septem-
brim, un tās laikā pedagogiem, vecākiem un citiem 
būs iespēja zvanīt uz Uzticības tālruni 116111 un 
saņemt profesionālas konsultācijas un atbalstu 
saistībā ar bērniem, kā arī jaunā mācību gada sāk-
šanos.

ProjEKTi, KonKurSi, SEMināri, FinAnSējuMS, PASāKuMi

Foto: Shutterstock.com

https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230&mode=mk&date=2018-08-21
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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.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludi-

nājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi, kur bied-
rība vai nodibinājums projekta īstenošanai 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 atbalsta pasākumus bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem un viņu ģimenēm – sociālo 
rehabilitāciju, dienas aprūpi un “atelpas brīžus” jeb 
īslaicīgus diennakts sociālās aprūpes pakalpoju-
mus. Projektā finansējums paredzēts arī materiāl-
tehniskā nodrošinājuma iegādei un speciālistu ap-
mācībai pakalpojumu nodrošināšanai. Paredzēts, 
ka ES fondu programmā atbalstu varēs saņemt 
1300 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

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.

Vēl var iesniegt projektus ES 
programmas “Eiropa pilsoņiem” 
atbalsta apakšpasākumos “Pašvaldību 
sadraudzība” un “Pašvaldību tīklojumi”

Līdz 3. septembrim vēl 
var iesniegt projektu pie-
teikumus ES programmas 

“Eiropa pilsoņiem” apakšpasākumos “Pašvaldību 
sadraudzība” un “Pašvaldību tīklojumi”.

3. septembra projektu uzsaukumam var pieteikties 
2. darbības “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabied-
riskā līdzdalība” 2.1. apakšpasākumā “Pašvaldību 

sadraudzība” (Town Twinning) (projekta iesnieg-
šanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT) un 
2.2. apakšpasākumā “Pašvaldību tīklojumi” (Net
works of Towns) (projekta iesniegšanas kārtība un 
dokumentācija pieejama ŠEIT).

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā 
pieejama EACEA vietnē ŠEIT.

Prezentācija PIC koda iegūšanai – ŠEIT.

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veid-
lapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punktu Latvijā vai tieši ar Izpild
aģentūru (eipasts: eaceahelpdesk@ec.europa.eu).

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://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5f18cdc7da&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=26d13fd9e5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=889cf811cc&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=19e3fa5746&e=c29645e246
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
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bezmaksas apmācības Latvijas kultūras 
vēstnieku nometnē

Lai kopīgās mācībās pilnveidotu savas zināšanas 
par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrī-
bas saliedēšanu, dažādu vietējo kopienu kultūras 
līderi – latvieši un īpaši mazākumtautību pārstāv-
ji no visas Latvijas – aicināti piedalīties apmācību 

ciklā “Latvijas kultūras vēstnieku nometne”. Apmā-
cības notiks no 13. līdz 16. septembrim Lubānas 
novadā, Indrānu pagasta “Ezerniekos”.

Galvenās apmācību tēmas: starpkultūru dialoga 
prasmju attīstība; projektu un aktivitāšu izstrāde 
un īstenošana; labās prakses piemēri; personības 
pilnveidošanas nodarbības.

Dalība apmācību programmā jāpiesaka, aizpildot 
dalībnieka anketu un līdz 5. septembrim nosūtot 
to uz epasta adresi celma.lauma@gmail.com. Ap-
stiprinājums par dalību mācību programmā izvēlē-
tajiem dalībniekiem tiks paziņots līdz 10. septem-
brim.

Vairāk informācijas ŠEIT.

noslēdzies mācību festivāls “Projektu 
nakts 2018”

Šis ir jau ceturtais gads, kad Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra (JSPA) augusta beigās 
īsteno mācību festivālu “Projektu nakts”, kurā visi 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” intere-
senti – gan jaunieši, gan jaunatnes jomā strādājo-
šie – savas idejas pārvērš reālos, starptautiskos un 
kvalitatīvos projektos.

“Projektu nakts 2018” pulcēja vairāk nekā 100 da-
lībniekus no 27 Latvijas pilsētām un novadiem, kā 
arī ekspertus – projektu koordinatorus un mācību 
vadītājus, kuri 24 stundu laikā dažādās tematiskās 
darbnīcās apguva jaunradi un ideju ģenerēšanu, 
zināšanas par projekta attīstības ciklu, neformālās 
izglītības metodēm un mācīšanos, veiksmīgas part-
nerības veidošanu, projektu redzamību, publicitāti, 
rezultātiem un to izplatīšanu. Plašāka informācija 
šeit.

Foto: Oskars Kupics

mailto:celma.lauma@gmail.com
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=f98ac25d4e&e=c29645e246
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/4239-nosledzies-macibu-festivals-projektu-nakts-2018
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jauniešu festivāls “Artišoks 2018” 
daugavpilī

“Artišoks” ir lielākais jauniešu 
festivāls Daugavpilī, ko organi-
zē Daugavpils pilsētas domes 
Jaunatnes nodaļa. Jauniešu pa-
sākums ir kļuvis par vienu no 
Daugavpils pilsētas vizītkartēm, 
jo tajā piedalās ne tikai vietējie 

jaunieši, bet arī viesi no citām Latvijas pilsētām 
un valstīm. Šogad festivāls norisināsies, kā ierasts, 
gada pirmajā septembra sestdienā – 1. septembrī 
no plkst. 15 līdz 22. Pasākums notiks Daugavpils 
Dubrovina parkā.

“Artišoks” tiek rīkots, lai iepazīstinātu jauniešus ar 

iespējām lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku 
Daugavpils pilsētā, atbalstot visdažādākās intere-
ses, radošu pieeju un aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.

Pasākuma atmosfēru nodrošinās dažādu jauniešu 
organizāciju ieplānotās aktivitātes, radošās darbnī-
cas, aizraujoši priekšnesumi, iedvesmojoši paraug-
demonstrējumi, meistarklases, šovi, sporta sacen-
sības, mūzikas un deju zonas. Festivāla jautro no-
skaņu papildinās arī vairāku dejotāju un dziedātāju 
uzstāšanās uz vienas skatuves.

Jauniešu festivāla “Artišoks” princips ir ideju darb
nīca: jauniešu subkultūras, NVO, kā arī sporta sek-
ciju pārstāvju prezentācijas par sasniegumiem un 
neformāli stāsti par savām organizācijām, veidojot 
daiļrades enerģijas akcentus.

Elektromobiļu maratons “uzlādes tīkls 
savieno pilsētas”

30. augustā startēs elektromobiļu maratons “Uzlā-
des tīkls savieno pilsētas”. Maratona dalībnieku pir-
mais kontrolpunkts būs Jūrmalā, Jomas ielā 4 (Elek-
trum Energoefektivitātes centrā), plkst. 8–8:15.

Maratona mērķis ir informēt par iespējām, ko 
sniedz valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” šogad izveidotais elektromobiļu 
ātrās uzlādes staciju tīkls, un popularizēt tūrisma 
un citu jomu sniegto pakalpojumu papildināšanu 
ar jaunu – elektromobiļu uzlādes – pakalpojumu.

Maratona pieturvietās dalībnieki informēs par ie-
spējām, ko sniedz Latvijā šogad izveidotais ātrās 

uzlādes tīkls, par tā turpmāko paplašināšanu, kā 
arī par iespēju piesaistīt elektromobiļu tūristus. 
Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunajiem 40 kWh 
akumulatora “Nissan” elektromobiļiem Leaf un 
eNV200, kā arī to uzlādes iespējām.

Maratona pieturvietas:

30. augustā – Ventspilī, Platajā ielā 10, plkst. 
12:00–13:45,

Liepājā, Satiksmes ielā 11, plkst. 16:30–18:00;

31. augustā – bauskā, Uzvaras ielā 1, plkst. 9:00–
10:45,

jēkabpilī, Rīgas ielā 103b, plkst. 13:00–15:00,

daugavpilī, Kraujas ielā 3, plkst. 16:30–18:00;

1. septembrī – Stāmerienā, pie Bānīša stacijas, 
plkst. 12:00–15:00 (šeit notiks tradicionālais, nu 
jau trešais elektromobiļu ekipāžu salidojums),

Valmierā, Eduarda Lācera iela 3, plkst. 18:00–
19:30.

Maratona laikā tiks parakstīti sadarbības līgumi par 
uzlādes punkta viesnīcā “Dobele” (Dobelē) un Lūz-
navas muižā (Rēzeknes novadā) iekļaušanu kartē, 
ko uztur Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība 
un AS “Latvenergo”.
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bānīša svētkos Alūksnē durvis vērs unikāla 
šaursliežu dzelzceļa vēstures ekspozīcija

1. septembrī savu 115. dzimšanas dienu svinēs 
Gulbenes–Alūksnes bānītis. Alūksnē šajā dienā pir-
mo reizi apmeklētājiem durvis vērs jauna, unikāla 
ekspozīcija “Alūksnes bānīša stacija”, kas veltīta 
Baltijā vienīgajam regulāriem pasažieru pārvadāju-
miem izmantotajam šaursliežu dzelzceļam.

Jaunā multimediālā ekspozīcija nupat pārbūvi pie-

dzīvojušajā Alūksnes Bānīša stacijas bagāžas šķū-
nī vēstīs par dzelzceļa vēsturi, laikmetu ainām un 
šaursliežu vilcieniņu kā palīgu, darba vietu un ie-
dvesmas avotu vairāk nekā gadsimta garumā. Tā 
būs kā virtuāls ceļojums, kas laikā un telpā popula-
rizēs dzelzceļa kultūru kā tradicionālu, bet vienlai-
kus modernu un ilgtspējīgu dzīvesveida sastāvdaļu.

Dizaina biroja “H2E” veidotās ekspozīcijas vizuālā 
tēla pamats ir unikālā Alūksnes stacijas bagāžas 
šķūņa arhitektonika un tā galvenā funkcija – bagā-
žas novietošana. Ekspozīcija apmeklētājus iepazīs-
tinās ar dzelzceļa vēsturi trijās dimensijās. Eiropas 
dimensijas stāstā būs attēloti Eiropas dzelzceļa at-
tīstības scenāriji kontekstā ar Alūksnes bānīti. Lokā-
lās dimensijas stāsts attēlos braucošu un nemitīgi 
kustībā esošu bānīti ar animācijām un vēstīs par 
desmit Gulbenes–Alūksnes bānīša stacijām. Trešā 
dimensija stāstīs par dzelzceļa tehniskajiem aspek-
tiem.

bānīša svētku aktivitātes notiks gan stacijās, gan 
arī pašā vilcienā.

SVINĪBU DIENAS CEĻOJUMS  
UZ ALŪKSNI

Svinības Alūksnes stacijā

Bānītim 

Pasākums tiek organizēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas „ZAĻAIS DZELZCEĻŠ/GREEN RAILWAY” projekta ietvaros
Šis informatīvais materiāls atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

2018. gada 
1. septembrī

13.55  Bānīša sagaidīšana Kalnienas stacijā
  Lustīga dancošana kopā ar Alūksnes novada 

amatierkolektīviem, cienāšanās ar Gulbenes 
mājražotāju labumiem

14.30  Bānīša sagaidīšana Papardes stacijā
  Tvaika lokomotīves dzirdināšana, muzicēšana kopā 

ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas orķestri, 
cienāšanās ar Alūksnes mājražotāju labumiem

14.55  Bānīša sagaidīšana Umernieku stacijā
  Sadziedāšanās lustes kopā ar Alūksnes un Gulbenes 

muzikantiem no Umernieku līdz Alūksnes stacijai

15.20  Bānīša sagaidīšana Alūksnes stacijā
  Muzikāls ceļojums „No sirds uz ziedu” kopā  

ar dziedātāju Ainaru Bumbieri

15.40  Bānīša pavadīšana no Alūksnes stacijas
  Sadziedāšanās lustes kopā ar Alūksnes un Gulbenes 

muzikantiem no Alūksnes līdz Umernieku stacijai

16.25  Bānīša sagaidīšana Papardes stacijā
  Tvaika lokomotīves dzirdināšana, muzicēšana kopā 

ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestri, cienāšanās ar Alūksnes mājražotāju 
labumiem

17.00 Bānīša sagaidīšana Kalnienas stacijā
  Lustīga dancošana kopā ar Alūksnes novada 

amatierkolektīviem, cienāšanās ar Gulbenes 
mājražotāju labumiem

Stacijās pasākumi bez maksas
Vilciena biļešu rezervācija pa tālruni +371 64 473 037

115

Virtuāls ceļojums laikā un telpā –  
jauna un unikāla ekspozīcija  
stacijas bagāžas šķūnī
(atvērta no 2018. gada 1. septembra)
Ekspozīcija veltīta Baltijā vienīgajam pasažieru 
pārvadājumiem izmantotajam šaursliežu dzelzceļam.
Desmit staciju stāstos tā vēstī par dzelzceļa vēsturi, 
dzīvesstāstiem, laikmetu ainām un bānīti kā palīgu,  
darba vietu un iedvesmas avotu.

Ekspozīcijas “Alūksnes bānīša stacija” apmeklējums par maksu.

No 10.00 līdz 18.00

Dziedātāja Ainara Bumbiera 
koncerts „No sirds uz ziedu”

Alūksnes novada 
amatierkolektīvi

Valmieras Drāmas teātra aktieris 
Māris Bezmers

GIF fotostudijas fotoatrakcija 
KASTEKUST

No 14.30 līdz 17.30
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Kārļa ulmaņa atceres pasākums “Pikšās”

2. septembrī plkst. 12 tiek rīkota svētku atcere Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšas” Dobeles novada 
Bērzes pagastā.
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Ventspils novada Pagastu diena Piejūras 
brīvdabas muzejā Ventspilī

Ventspils novada sieviešu biedrība “Spārni” Piejū-
ras brīvdabas muzejā Ventspilī jau sešpadsmito rei-
zi rīkos Pagastu dienu. Tā notiks 2. septembrī, un 
pasākums sāksies plkst. 11.

Šajā dienā Ventspilī ieradīsies visu pagastu un Pil-
tenes pārstāvji, lai dižotos ar saviem amatniecības 
un kulinārijas izstrādājumiem un iepriecinātu skatī-
tājus ar dejām: uzstāsies Ventspils novada deju ko-
lektīvu pārstāvji. Koncertā dziedās māsas Legzdiņas 
no Zemgales, Doroteja Loča no Vācijas, muzicēs 
Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords”, 
dejos Strenču pagasta kolektīva “Madaras” dalīb-
nieki.

Šogad Pagastu dienas moto ir “Noprovē ventiņ 

smek”, tāpēc svētkos goda vietā cels sentēvu re-
ceptes, gaisā virmos kārdinoša ēdienu smarža, būs 
iespēja iegādāties kūkas, marinējumus, zivis un 
piena produktus, katlos vārīsies dažādas zupas. 
Galdā būs celts vīns, trušu gaļas desa, pankūkas un 
piparkūkas, pīrāgi un maize, arī medus. Savu vei-
kumu rādīs amatnieki: varēs apskatīt pītus grozus, 
etnogrāfiskās rotas, stikla izstrādājumus, ar pasā-
kuma apmeklētājiem pāris vārdus pārmīs kalējs, 
bet keramiķe ļaus mīcīt mālus. Amatnieku darbu 
izstādē būs iespēja novērtēt dažādus rokdarbu 
veidus, notiks Kurzemes rokdarbnieču pieredzes 
apmaiņa.

Bērni un jaunieši varēs piedalīties radošās darbnī-
cās, šaut ar loku, jāt ar zirgiem, veidot draudzības 
aproces. Savu izaudzēto ražu rādīs mazpulcēni. 
Interesanta solās būt novada šalles mērīšana. To 
ziemas garajos vakaros adījuši katra pagasta pār-
stāvji, bet tagad atsevišķos gabalus saadīs kopā, lai 
secinātu, cik gara ir Latvijas valsts simtgadei veltītā 
novada šalle. Ikviens varēs ierakstīt savus ierosinā-
jumus un atsauksmes sieviešu biedrības “Spārni” 
viesu grāmatā.

Pagastu diena ir viens no sirsnīgākajiem un jautrā-
kajiem pasākumiem Piejūras brīvdabas muzejā, kas 
ļauj sanākt kopā Ventspils novada ļaudīm, aplie-
cināt sevi un sava pagasta vērtības, parādīt ārpus 
pilsētas dzīvojošo prasmes ventspilniekiem un pil-
sētas viesiem un vienkārši labi atpūsties.

Pārtikas ražotāju nacionālais kopstends 
izstādē “riga Food 2018”

no 5. līdz 9. septembrim izstādē “Riga Food 2018” 
nacionālajā kopstendā varēs sastapt, nodegustēt 

un iegādāties 25 Latvijas pārtikas ražotāju labu-
mus. Kopstendā būs gan pastāvīgie uzņēmumi, kā 
arī tādi, kas startēs pirmo reizi.

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 35 valstis, savus 
jaunākos produktus un pakalpojumus prezentēs 
vairāk nekā 700 dalībnieku, un izstādi apmeklēs 40 
tūkstoši apmeklētāju.

Vairāk informācijas: www.rigafood.lv.

http://www.rigafood.lv
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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

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
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