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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

28. augustā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) no-
tika LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, 
kurā tika skatīti šādi jautājumi: par jaunajiem fi-
nanšu disciplīnas pasākumiem attiecībā uz ES fon-
du projektu līguma vai vienošanās par projekta īs-
tenošanu grozījumiem; par iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumiem 2018. gadā un par šāgada 
augustā valdībā pieņemtajiem grozījumiem Minis-
tru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos 
nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”.

Finanšu ministrijas (FM) Eiropas Savienības fondu 
investīciju pārvaldības departamenta direktore Di-
āna Rancāne informēja, ka šogad 26. jūnijā valdībā 
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https://likumi.lv/ta/id/80346-kases-operaciju-uzskaites-noteikumi
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ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr. 382 
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. de-
cembra noteikumos nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda va-
dībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 
2014.–2020. gada plānošanas periodā””, kas pa-
redz, ka 2018. gada 1. septembrī spēkā stājas jauni 
finanšu disciplīnas atbildības nosacījumi un kār-
tība gadījumos, kad projekta gada finanšu plāns 
nav izpildīts par vairāk nekā 25% (vērtēs iesniegtos 
maksājumu pieprasījumus pret plānoto) vai finan-
sējuma saņēmējs projektu vēlas pagarināt par vai-
rāk nekā sešiem mēnešiem.

Sākot ar 2018. gada 1. septembri, finansējuma 
saņēmēja iesniegtais CFLA plānoto maksājumu 
pieprasījumu iesniegšanas grafiks tiks analizēts 
katram kalendārajam gadam. Ja projekta gada fi-
nanšu plāns nebūs izpildīts par vairāk nekā 25%, 
var tikt samazināts ES fondu un valsts budžeta līdz-
finansējums par starpību, kas pārsniedz 25% no 
neizpildes. Savukārt kalendārā gada finanšu plāna 
pārpilde tiks vērtēta pozitīvi, un, protams, nekādu 
sankciju nebūs.

Projekta īstenošanas termiņu CFLA var pagarināt 
līdz sešiem mēnešiem kopā projekta īstenošanas 
laikā. Ja projekta pabeigšanai nepieciešams pagari-
nājums par vairāk nekā sešiem mēnešiem, finansē-
juma saņēmējam tiks dota iespēja pabeigt projektu 
par paša līdzekļiem, bet nepārsniedzot Ministru ka-
bineta noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta 
mērķa vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem no-
teikto izdevumu attiecināmības termiņu.

D. Rancāne uzsvēra, ka 2018. gada izpildi CFLA vēr-
tēs, pamatojoties uz 2018. gada 1. septembrī plā-
noto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafi-
ku (PMPIG). 2019. gadā un turpmāk plāna izpildi 
vērtēs pret attiecīgā gada 1. februārī spēkā esošo 
PMPIG. Finansējuma saņēmējiem ir iespēja katru 
gadu līdz janvāra beigām atjaunināt PMPIG. Tā ie-
sniegšanas kārtība paliek nemainīga; CFLA aicina 
iepazīties ar skaidrojumiem (šeit) un tos ņemt vērā.

Vienlaikus arī definētas situācijas, kurās novirzes 
no plāna uzskatāmas par objektīvi pamatotām, līdz 
ar to šādos gadījumos finansējuma saņēmējam 
sankcijas netiks piemērotas un CFLA būs tiesīga 
atbalstīt objektīvi pamatotas izmaiņas projekta ie-
viešanas plānā. MK noteikumu nr. 784 grozījumos 
ietverto izņēmuma gadījumu pamatā ir tie apstākļi, 

kas radušies no finansējuma saņēmēja neatkarīgu 
apstākļu dēļ un ko objektīvi paredzēt nebija ie-
spējams, bet nav uzskatāmi arī par nepārvaramas 
varas gadījumiem (piemēram, radies izmaksu ie-
taupījums, iepirkums noslēdzies bez rezultāta (nav 
iesniegts neviens pretendenta piedāvājums vai 
pieteikums, iesniegtie piedāvājumi neatbilst prasī-
bām, piedāvājumos noteiktā līgumcena pārsniedz 
projektā paredzēto līgumcenu), piegādātājs atzīts 
par maksātnespējīgu u. c.).

Pārrunājot jautājumu par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) ieņēmumu prognozes izpildi pašval-
dību budžetā 2018. gadā, FM pārstāvji atzīmēja, ka 
pēdējo mēnešu nodokļa izpilde nerada lielas bažas 
par gada prognozes izpildi kopumā. FM Pašvaldību 
finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas 
departamenta direktore Inta Komisare norādīja, 
ka gada pirmo trīs ceturkšņu izpildi vērtēs oktobra 
sākumā un, ja tiks konstatēta IIN ieņēmumu plā-
na neizpilde, oktobrī pašvaldībām tiks nodrošinā-
ta prognozes neizpildes kompensācija. Savukārt, 
ja gada pēdējos mēnešos tomēr tiks konstatētas 
būtiskas nobīdes no IIN ieņēmumu plāna, FM lūgs 
valdībai IIN ieņēmumu neizpildi pašvaldībām kom-
pensēt avansā. Ja, noslēdzoties gadam, IIN ieņē-
mumu prognoze būs pārpildījusies, tad attiecīgi Fi-
nanšu ministrija varēs no pārpildes pašvaldību daļā 
ieturēt izmaksāto kompensāciju un atdot to valsts 
budžetam.

7. augustā valdība atbalstīja grozījumus MK 
2003. gada 21. oktobra noteikumos nr. 584 “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi” (MK 07.08.2018. 
noteikumi nr. 490 “Grozījumi Ministru kabineta 
2003. gada 21. oktobra noteikumos nr. 584 “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi””), kas pašvaldībām, 
no fiziskas personas saņemot skaidras naudas 
maksājumus par pašvaldības administrētu nodokli, 
nodevu vai maksas pakalpojumu, dod tiesības at-
kāpties no prasības sagatavot atsevišķu kases ieņē-
mumu orderi par katru maksājumu un tā vietā sa-
gatavot citu, pašvaldības noteiktu skaidras naudas 
maksājumu apliecinošu dokumentu, maksātājam 
izsniedzot šā cita dokumenta kopiju, norakstu vai 
kvīti. Tādējādi pašvaldību iestādēm ir radīta iespēja 
savā darbā atteikties no kases aparātu izmantoša-
nas.

Sēdes videoierakstu skatieties šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu jautājumos

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
https://likumi.lv/ta/id/80346-kases-operaciju-uzskaites-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/80346-kases-operaciju-uzskaites-noteikumi
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/276-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-28augusta-2018


3

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

Foto: Sniedze Sproģe

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
Valde uz savu sēdi 28. augustā pulcējās pilnā sa-
stāvā (Dagnis Straubergs, Uldis Kristapsons, Māris 
Dadzis, Jānis Lediņš un Ervīns Grāvītis), lai vērtētu, 
kā tiek īstenots nacionālas nozīmes projekts “Pie-
krastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana”. Valdes locekļi atzīmēja projekta bū-
tisko devumu pludmaļu sakārtošanā un labiekārto-
šanā, bet, no otras puses, norādīja, ka tas ir īpaši 
resurs ietilpīgs. Valde nolēma sagatavot priekšliku-
mus projekta optimizācijai tā iespējamai īstenoša-
nai nākamā gada sezonā.

Valde nolēma LPPA gada sapulci sasaukt Ruca-
vā (indikatīvi – 30. novembrī) un tās darba kārtī-
bā iekļaut projekta “Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanas izvēr-
tējumu un piekrastes pašvaldību kopīgai diskusijai 
virzīt LPPA priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ieteik-
to jautājumu par jūras piekrastes ūdeņu (2 km) ie-

spējamu iekļaušanu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

Ņemot vērā ES fondu uzraudzības komitejas sek-
retariāta lūgumu, tika izskatīts jautājums par LPPA 
pārstāvja dalību ES fondu 2014.–2020. gada plāno-
šanas perioda uzraudzības komitejā, un Valde no-
lēma tajā deleģēt Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētāju Ervīnu Grāvīti.

VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes 
politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš informē-
ja par publisko ūdeņu reģistrācijas kārtību un nepie-
ciešamību savstarpēji saskaņot normatīvos aktus 
(Zemes pārvaldības likums, Jūras vides aizsardzības 
un pārvaldības likums, no tiem izrietošie noteikumi), 
lai precizētu pašvaldību kompetenci jūras piekrastes 
ūdeņu pārvaldībā, kā arī par Valsts kontroles prasību 
nodrošināt grāmatvedības uzskaiti par pašvaldību 
valdījumā ar likumu nodotajiem piekrastes publiska-
jiem ūdeņiem pirms attiecīgu grozījumu Zemes pār-
valdības likumā pieņemšanas Saeimā.

Valde uzklausīja VARAM Telpiskās plānošanas de-
partamenta direktori Ingunu Urtāni par pušu sa-
darbību nākamajā ES fondu periodā attiecībā uz 
piekrastes projektiem, Telpiskās plānošanas poli-
tikas nodaļas vadītāju Kristīni Kedo par ministrijas 
sagatavoto Jūras plānojuma otro redakciju un jū-
ras piekrastes ūdeņu plānošanas vadlīniju izstrādi 
projektā “Pan Baltic Scope”, kā arī Valde pieņēma 
Vides izglītības fonda vadītāja Jāņa Ulmes ziņoju-
mu par kampaņas “Mana jūra” rezultātiem – atkri-
tumu monitoringu pludmalēs.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos

Videokonference par pedagogu darba 
samaksas jautājumiem

27. augustā notika LPS un Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas rīkotā videokonference par pedagogu dar-
ba samaksas jautājumiem un Valsts izglītības infor-
mācijas sistēmas funkcionalitātes uzlabojumiem.

Iesakām iepazīties ar tajā sniegto prezentāciju 
(šeit), kā arī atgādinām, ka informācija par pedago-
ģisko likmju skaitu pedagogiem, kuri ieguvuši kvali-
tātes pakāpi līdz 2017. gada 9. augustam, jāievada 
un jāapstiprina Valsts izglītības informācijas sistē-
mā līdz 5. septembrim, tāpat arī jāiesniedz atskai-
tes par izglītojamo skaitu.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4243-videokonference-par-aktualajiem-pedagogu-darba-samaksas-jautajumiem
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Videoieraksts pieejams šeit. Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par pasākumu “Lauki 
ienāk pilsētā”

30. augustā LPS notika vi-
deokonference par pasā-
kumu “Lauki ienāk pilsētā”. 
Tajā piedalījās projekta va-
dītājs graudkopības nozares 
pārzinis Rihards Krastiņš, 
kultūras daļas režisore Mir-
dza Zīvere, mežsaimniecības 

nozares pārzinis Kristaps Ceplis un pasākuma ap-
meklētāju ēdināšanas zonas vadītāja Agita Hauka.

Šis Latvijas simtgades svinību ietvaros notieko-
šais lielpasākums norisināsies 8. septembrī Rīgā, 
11. novembra krastmalā. Pasākuma dalībnieki pār-
stāvēs nozīmīgākās lauksaimniecības jomas, pro-
duktus, pakalpojumus un ar lauksaimniecību saistī-
tas izglītības iestādes, kopā veidojot stāstu par Lat-
vijas lauku vēsturi un mūsdienīgu saimniekošanu 
un dzīvi laukos. Informācija par pasākumu šeit.

Videokonferences ieraksts pieejams šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS pārstāvju dalība konferencē par 
izaicinājumiem, tendencēm un pieredzi 
sabiedrības līdzdalībā

29. augustā notika Nevalstisko organizāciju un Mi-
nistru kabineta sadarbības memoranda īstenoša-
nas padomes konference “Informēšana – līdzdalī-
ba”, kurā piedalījās arī LPS un pašvaldību pārstāvji.

LPS padomnieces Ivita Peipiņa un Gunta Lukstiņa 

vadīja diskusiju darbnīcu par sabiedrības līdzdalī-
bas pilnveidi pašvaldībās. Diskusijā pieredzē par 
pašvaldības iedzīvotāju iesaistes formām sabied-
rības līdzdalības procesos dalījās Jaunpils novada 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma noda-
ļas vadītāja Baiba Rasa un Ķekavas novada domes 
deputāts Juris Jerums, savukārt Cēsu novada paš-
valdības Komunikācijas un klientu servisa pārval-
des vadītājs Kārlis Pots iepazīstināja ar sava nova-
da labo praksi sabiedrības motivēšanā būt aktīviem 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/275-videokonference-par-aktualajiem-pedagogu-darba-samaksas-jautajumiem
http://flla.lv/LaukiIenakPilseta/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/277-videokonference-par-pasakumu-lauki-ienak-pilseta
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un iesaistīties lēmumu pieņemšanā.
Foto: Valsts kanceleja

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas simtgadei par godu Grobiņas 
pilsdrupu parkā augs LPS stādītie 
rododendri

LPS kolektīvs, atbalstot Lielās talkas iniciatīvu un īs-
tenojot LPS projektu “Pašvaldību labie darbi parkos 

Latvijas simtgadei”, sestdien, 1. septembrī, Grobi-
ņas pilsdrupu parkā stādīja savus “Laimes kokus”. 
Pavisam parkā tika iestādīti 17 rododendru stādi, 
to vidū viens kopīgais LPS rododendrs.

“Ar Grobiņas pilsdrupu parkā kopīgi iestādīto Lat-
vijas Pašvaldību savienības rododendra stādiņu 
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gribam nodot pozitīvām emocijām un domām pil-
nu vēstījumu nākamajām paaudzēm: lai Latvijas 
pašvaldības ir stipras un vienotas, lai kopīgi virzā-
mies uz mērķi – Latvijas un tās iedzīvotāju labklājī-
bu, izaugsmi un attīstību –, kā arī jūtam piederību 
mūsu Latvijai, savam novadam un pilsētai, nekad 
nezaudējot ticību savam spēkam un tādējādi vei-
dojot stipru Latviju,” pauž LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

LPS projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 
simtgadei” moto “Kopā nākotnes mežam” lieliski 
sasaucas ar Lielās talkas “Laimes koku” ideju: mēs 

stādām kokus nākamajām paaudzēm, apliecinot 
savu mīlestību Latvijai, ticību tās ilgtspējai un no-
dodot vēstījumu bērniem un bērnubērniem.

Aicinām arī katru pašvaldību pievienoties Lielās tal-
kas idejai – atzīmējot Vispasaules talkas dienu, kas 
šogad notiks 15. septembrī 150 pasaules valstīs, 
iestādīt savus “Laimes kokus”!

Vairāk informācijas par “Laimes koku” ideju atradī-
siet Lielās talkas interneta vietnē šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 
4. septembrī plkst. 10 
Pašvaldību savienībā.

Darba kārtība:

1. Reformas Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestā (uzaicināta dienesta direktore Liene Ci-
pule).

2. Ziņojums “Par nepieciešamajiem uzlabojumiem 

starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā 
bērniem un jauniešiem ar psihes un uzvedības 
traucējumiem” (informēs Pārresoru koordinā-
cijas centra (PKC) vadītāja vietniece Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja Rudīte Osvalde un 
PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas no-
daļas konsultante Sigita Sniķere).

3. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

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 problemātiskajiem jautājumiem (ģimenes lo-
cekļu atbildība, garantijas, pašvaldību tiesības izdot 
saistošos noteikumus, bezstrīdu piespiedu nosacī-
jumu 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. Par Mājokļu politikas apakštīkla sanāksmi Val-
mierā (informēs Aino Salmiņš).

TIEŠRAIDE

http://talkas.lv/2018/08/29/latvija-pasaules-talka-piedalisies-ar-musu-cilveku-vestijumu-nakamajai-simtgadei/


7

Sēdes norisi varēs skatīties tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai sekojot šai saitei.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 5. septembrī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Aktualitātes Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) darbībā (informēs NVA direktore Evita 
Simsone un NVA direktores vietniece Kristīne 
Stašāne).

2. Aktualitātes Sociālās integrācijas valsts aģentū-
ras (SIVA) darbībā un sadarbība ar pašvaldību 
sociālajiem dienestiem pakalpojumu nodroši-
nāšanā (informēs SIVA direktore Ilona Jurševska 
un SIVA Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas 
vadītāja Daiga Reinberga).

3. Dažādi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, vai se-
kojot šai saitei.

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 5. septembrī plkst. 13 Pašvaldību sa-
vienībā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1).

Darba kārtība:

1. Latvijas ekonomika aug reģionos: iespējas un iz-
aicinājumi? (informēs Swedbank vecākā ekono-
miste Agnese Buceniece).

2. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par 
municipalitātēm un mazākām teritoriālajām 
vienībām – eksperimentālā statistika (arī ciemu 
statistika) (informēs CSP Informācijas un komu-
nikācijas departamenta direktors Uldis Ainārs 

un Izplatīšanas risinājumu daļas vadītājs Dāvis 
Kļaviņš).

3. Kā izmantot CSP teritoriālo statistiku: BLIS – pār-
maiņu analīzes rīks (informēs LPS sistēmu analī-
tiķis Jānis Upenieks).

4. Bioekonomika, inovācijas un zaļās investīcijas – 
reģionu attīstības pamats 21. gadsimtā, kā arī 
sabiedrības iesaiste izglītošanas procesā (infor-
mēs GREEN EXPO RIGA 2018 izstādes direktors 
Jānis Brinkmanis).

5. Reģionālā politika pēc 2020. gada. Reģionālās po-
litikas pamatnostādnes: politikas mērķi, virzieni 
un izstrādes soļi (informēs VARAM Reģionālās po-
litikas departamenta direktors Raivis Bremšmits).

6. Dažādi.

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, vai 
sekojot šai saitei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Koknesē

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sēde no-

tiks 7. septembrī plkst. 10 Kokneses novada domē 
(Melioratoru ielā 1).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Kokneses novada domes priekšsē-
dētāja Daiņa Vingra uzruna un novada prezentācija 
(izpilddirektors Ilmārs Klaužs).

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs 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 (40 min) un pašval-
dību iekšējā kontrole (40 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 (3 x 15 min) (Rīgas domes 
Audita un revīzijas pārvaldes direktore Aija Roziņa, 
Birokrātijas apkarošanas centra direktors Sergejs 
Novikovs un Ērgļu novada pašvaldības izpilddirek-
tors Māris Grīnbergs).

– 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.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Seminārs LPS Domes locekļiem Ādažos

Latvijas pamatvērtība ir 
demokrātiska un atvēr-
ta sabiedrība, un viens 
no tās pamatprincipiem 
ceļā uz savstarpējās iz-

pratnes veicināšanu ir dialogs. Ņemot vērā, ka aiz-
sardzība un drošība Latvijā ir viena no valsts prio-
ritātēm, kurā būtiska loma tiek piešķirta tieši pašas 
valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, LPS un Aiz-
sardzības ministrija LPS Domes locekļus aicina uz 
semināru “Latvijas aizsardzības un drošības aktu-
ālie jautājumi”.

Seminārs notiks 19. septembrī plkst. 8:30–16:30 

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku me-
hanizētās 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 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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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.

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

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos 
nr. 670 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīs-
tīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības 
saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un 
ieviešana” īstenošanas noteikumi””, 1. pielikums.

Par plāna projektu “Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īs-
tenošanas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam īs-
tenošanas plāns 2018.–2020. gadam”, 2. pielikums.

Par Jūras plānojuma 2030 un Vides pārskata 2. re-
dakciju, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos nr. 263 “Ka-
dastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktu-
alizācijas noteikumi””, 4. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 
29. marta noteikumos nr. 190 “Kārtība, kādā pie-
ņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai ne-
izmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”” 
un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu 
(anotāciju), 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Oficiā-
lās statistikas programmas 2019.–2021. gadam no-
teikumi”, 6. pielikums.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_33_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_33_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_33_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_33_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_33_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_33_p6.pdf
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30. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-906 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 10 “Kraujas 2”, Kraujās, Gārse-
nes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS-908 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 655 
“Noteikumi par profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītoja-
mo””

VSS-909 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasā-
kuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga 
pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstī-
bai” īstenošanas noteikumi”

VSS-873 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 
871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

VSS-874 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Dein-
stitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””

VSS-875 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasāku-
mu īstenotāju izvēles principiem””

VSS-870 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts 
reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves pro-
jekta īstenošanai”

VSS-876 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma “Reņģītes”, Baldones pagastā, 
Baldones novadā, nodošanu Baldones novada paš-
valdības īpašumā”

VSS-877 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgā 
nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24–32, Preiļos, 
Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS-878 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgā 
nekustamā īpašuma Celmu ielā 3–60, Liepājā, no-
došanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-879 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgā 
nekustamā īpašuma Aviācijas ielā 23, k–1–39, Rīgā, 
nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-882 – Informatīvais ziņojums “Stratēģija Lat-
vijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. ga-
dam”

VSS-907 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos 
Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzrau-
dzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
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240 tūkstoši 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”. 
Tā veidota, lai nodrošinātu, ka valsts noteiktajā mā-
cību saturā un procesā katrs 1.–12. klases skolēns, 
t. sk. profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, klā-
tienē izzina un pieredz Latvijas dabas un kultūras 
vērtības, kā arī iepazīst zinātnes sniegumus un uz-
ņēmējdarbības veiksmes stāstus.

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) paredz, ka šim gadam 
pieejamā summa veidojas, skolēnu skaitu reizinot 
ar 7 eiro; kopumā tam atvēlēti teju 1,7 miljoni eiro.

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.

Ar “3+ Ģimenes karti” braucieni 
reģionālajos autobusos un vilcienos – ar 
divreiz lielāku atlaidi

1. septembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabi-
neta noteikumos, kas paredz, ka Latvijas Goda ģi-
menes apliecību “3+ Ģimenes karte” lietotāji var 
iegūt divreiz lielākas atlaides. Skolēni un studenti 
no daudzbērnu ģimenēm reģionālo maršrutu auto-
busos un vilcienos saņems biļetes ar 90% atlaidi, 
bet pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – atlaidi 
50% apmērā no vienas biļetes cenas vai 40% ap-
mērā no abonementa biļetes cenas.

Daudzbērnu ģimenes locekļi, kas apmeklē vispā-
rīgās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi 
vai turpina vispārīgās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda 
ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un perso-
nu apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230&mode=mk&date=2018-08-21
https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
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studenta apliecību, ir tiesīgi saņemt braukšanas 
maksas atlaidi 90% apmērā no viena brauciena bi-
ļetes pilnas cenas. Turklāt daudzbērnu ģimenes lo-
cekļiem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atlai-
di 100% apmērā no viena brauciena biļetes pilnas 
cenas, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpo-

jumus reģionālās nozīmes maršrutos valsts svētku 
dienās – 4. maijā, 11. un 18. novembrī. Autobusu 
vai vilcienu biļetes “3+ Ģimenes kartes” īpašnie-
ki ar atlaidēm var iegādāties ne tikai pie vadītāja, 
konduktora un biļešu kasē, bet arī pērkot autobusa 
biļetes internetā.

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: biedrība 
vai nodibinājums projekta īstenošanai varēs sa-
ņemt 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. Pro-
jektā finansējums paredzēts arī materiāltehniskā 
nodrošinājuma iegādei un speciālistu apmācībai. 
Plānots, ka ES fondu programmā atbalstu varēs sa-
ņemt 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, veidlapas 
un cita noderīga informācija pieejama CFLA vietnē.

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019 – 
Ikšķiles un Olaines novadu apvienība

Šogad konkursā par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 
bija pieteikušies četri novadi. Konkursa finālā sa-
centās Daugavpils un Rīgas pilsēta, Ikšķiles un Olai-
nes novadu apvienība, konkursam dalību bija pie-
teicis arī Daugavpils novads un Lielvārdes novads. 
Uzvarētāja noteikšanā tika ņemts vērā gan žūrijas 
vērtējums, gan publiskās balsošanas rezultāti.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā 
“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” par uzvarē-
tāju kļuva Ikšķiles un Olaines novadu apvienība, 

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-2-3
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kļūstot par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunat-
nes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem 
nākamā gada garumā.

Konkurss “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” 

tika rīkots jau ceturto reizi ar mērķi popularizēt 
darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt pašvaldību 
sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, 
kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto per-
sonu un jaunatnes organizāciju prestižu.

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 e-pasta adresi celma.lauma@gmail.com. Ap-
stiprinājums par dalību mācību programmā izvēlē-
tajiem dalībniekiem tiks paziņots līdz 10. septem-
brim.

Vairāk informācijas ŠEIT.

EK pārstāvniecība Latvijā aicina pieteikties 
pilsoniskās sabiedrības balvai

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina pie-
teikties pilsoniskās sabiedrības balvai “Identitāte, 
Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”. 
Kopumā 50 000 eiro piešķirs ne vairāk kā pieciem 
uzvarētājiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 
7. septembris.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 

ar 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai vēlas 
godalgot novatoriskas iniciatīvas, kas devušas ievē-
rojamu ieguldījumu šādu uzdevumu risināšanā:

– veicina informētību par Eiropas identitāšu 
daudzslāņainību un bagātību;

– pilnībā izmanto iespējas, ko rada Eiropas kultū-
ras bagātības;

– atvieglo piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam;

– popularizē Eiropas vērtības, piemēram, cilvēka 
cieņas un cilvēktiesību respektēšanu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu.

Pilns prasību saraksts un tiešsaistes pieteikuma 
veidlapa pieejama ŠEIT.

Šo balvu EESK piešķir jau desmito gadu. To var ie-
gūt ikviena pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas 
oficiāli reģistrēta ES un darbojas vietējā, nacionāla-
jā, reģionālā vai Eiropas līmenī.

mailto:celma.lauma@gmail.com
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=f98ac25d4e&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=911738e5ff&e=c29645e246
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Pieteikšanās ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mobilitātes programmai “Valsts 
administrācija”

Izsludināta papildu pieteikšanās ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts 
administrācija”, kas sniedz iespēju ierēdņiem un 
valsts pārvaldes sektorā strādājošajiem organizēt 
mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības 
tīklu veidošanu, tādējādi stiprinot sadarbību starp 
ziemeļvalstu un Baltijas valstu valsts un pašvaldību 
iestādēm visos administratīvajos līmeņos – valsts, 
novada, reģionālajā un vietējā līmenī.

Papildu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. ok-
tobris.

Uz mobilitātes atbalstu var pretendēt, gan lai dotos 

pieredzes apmaiņas vizītē uz ziemeļvalstīm, gan arī 
lai uzaicinātu savus ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
kolēģus uz darba semināru Latvijā. Tās varētu būt 
arī ziemeļvalstu valsts vai pašvaldību speciālistu vi-
zītes pie sadarbības partneriem sadraudzības paš-
valdībās vai valsts pārvaldes institūcijās.

Programmā tiek apmaksāti 60% no ceļa un uztu-
rēšanās izdevumiem. Programma aptver Igauniju, 
Islandi, Lietuvu, Latviju, Norvēģiju, Zviedriju, Somi-
ju, Dāniju, Ālandu salas, Fēru salas un Grenlandi. 
Viena no svarīgākajām prasībām, lai varētu saņemt 
mobilitātes programmas finansējumu: projektā jā-
būt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trim minē-
tajām valstīm.

Programmas mājaslapā www.nb8grants.org atra-
dīsiet visu nepieciešamo informāciju par program-
mu, kā arī varēsiet reģistrēt savu pieteikumu.

Kontaktpersona Latvijā ir Daina Mežecka (daina@
norden.lv; 29394399). Specifisku jautājumu gadī-
jumos lūgums sazināties ar programmas koordi-
natoru Madi Kanarbiku (public.administration@
norden.ee; +372 7423625. Saziņas valodas: angļu, 
zviedru vai igauņu valoda.

SIVA koledža pēdējo reizi uzņem 
studentus divgadīgajā valsts budžeta 
studiju programmā “Surdotulks”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) pēdējo 
reizi uzņem studentus valsts budžeta studiju pro-
grammā “Surdotulks”, kura šobrīd ilgst divus gadus 

un kuras absolventiem tiek piešķirts 1. līmeņa pro-
fesionālās augstākās izglītības diploms. Paralēli sa-
darbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti SIVA uzsākusi 
darbu pie bakalaura studiju programmas “Surdo-
tulks” izveides, kura ilgs četrus gadus.

Maksa par studiju programmu “Surdotulks” tiek 
segta no valsts budžeta līdzekļiem. Šogad tiek plā-
nota līdz 20 budžeta studentu grupa, un vēl līdz 
15. septembrim ir iespēja uz to pieteikties.

http://www.nb8grants.org/
mailto:daina@norden.lv
mailto:daina@norden.lv
mailto:public.administration@norden.ee
mailto:public.administration@norden.ee
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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, gan 
arī tādi, kas startēs pirmo reizi.

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 35 valstis, un savus 
jaunākos produktus un pakalpojumus prezentēs 
vairāk nekā 700 dalībnieku.

Vairāk informācijas: www.rigafood.lv.

Iespēja apmeklēt bezmaksas izstādi un 
vairāk uzzināt par Satiksmes ministriju

No 3. līdz 28. septembrim Satiksmes ministrija 
(Rīgā, Gogoļa ielā 3) aicina iedzīvotājus bez maksas 
apmeklēt izstādi “Latvijas būvmāksla 100 gados” 
un vairāk uzzināt par ministriju. Izstāde apmeklē-
tājiem pieejama katru darba dienu no plkst. 9. Ap-
tuvenais izstādes apmeklējuma laiks: 30 minūtes.

Izstādes apmeklēšanai ir jāpiesakās ne vēlāk kā līdz 
iepriekšējās darba dienas plkst. 16, sūtot savu vār-
du un uzvārdu uz e-pasta adresi komunikacijas@
sam.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67028274.

Papildu informācija par izstādi šeit.

Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs”

Zemkopības ministrijas apbalvojums – meža noza-
res gada balva “Zelta čiekurs” – ir ikgadēja augstā-
kā atzinība meža nozarē par nozīmīgiem sasniegu-
miem un ieguldījumu nozares labā.

Balvu piešķir šādās nominācijās:

“Par mūža ieguldījumu” – apbalvo fizisku personu 
par nozīmīgu mūža ieguldījumu nozares attīstībā;

“Par ilgtspējīgu saimniekošanu” – apbalvo fizisku 
vai juridisku personu, t.sk. pašvaldību, apsaimnie-
kotāju vai pilnvarotu personu atbilstoši konkursa 
“Sakoptākais mežs” nosacījumiem;

“Par inovatīvu uzņēmējdarbību” – apbalvo fizisku 
personu vai juridisku personu, kura nozarē darbo-

jas ne mazāk kā trīs gadus, par veiksmīgāko risinā-
jumu uzņēmuma attīstīšanā, modernizēšanā, kā arī 
inovatīvu, tajā skaitā vidi saudzējošu tehnoloģiju 
ieviešanu, jaunu produktu ražošanu un investīciju 
piesaisti pēdējo divu gadu laikā;

“Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” – ap-
balvo pētnieku vai pētnieku kolektīvu par nozīmī-
gu pētījumu, inovatīva tehnoloģiska risinājuma vai 
jauna produkta izstrādi pēdējo divu gadu laikā;

“Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” – apbal-
vo fizisku personu vai personu grupu par nozīmīgu 
veikumu profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā 
arī vides izglītībā un sabiedrības izglītošanā pēdējo 
divu gadu laikā.

Pretendentus apbalvošanai var izvirzīt ar meža no-
zari saistītas nevalstiskās organizācijas (biedrības, 

http://www.rigafood.lv
https://www.buvniekupadome.lv/notikums/celojosa-fotoizstade-latvijas-buvmaksla-100-gados/
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nodibinājumi, arodbiedrības un profesionālās or-
ganizācijas), meža nozares uzņēmumi, izglītības 
un zinātnes institūcijas, pašvaldības, meža nozares 

valsts pārvaldes institūcijas un pats pretendents.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 10. septembrim.

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē varēs 
apskatīt mākslinieka Sagojana dāvātās 
gleznas

7. septembrī plkst. 21 Daugavpils Mārtiņa Lutera 
katedrālē notiks unikāls mūzikas un mākslas pasā-
kums “Ienāc dievnamā…”, kurā būs iespēja aplūkot 
gleznotāja Ivana Aivazovska mazmazdēla, Lietuvā 
dzīvojošā armēņu izcelsmes mākslinieka Mihai-
la Sagojana, dāvātās gleznas un noklausīties čella 
(Maija Kalniņa) un ērģeļu (Regīna Krukovska) mū-
zikas koncertu.

Iepriekš šajā dievnamā apmeklētājiem bija iespēja 
gan dienā, gan vakara tumsā aplūkot Mihaila Sago-
jana monumentālo gleznu “Ābols”, kurā uz audekla 

attēlotas vairāk nekā 450 pazīstamas personas – 
politiķi, mākslinieki, dziedātāji, garīdznieki un pat 
kriminālās pasaules autoritātes – un 76 pasaules 
brīnumi. Savukārt tumsā gleznas sižets mainās, un 
skatam paveras dejojošu pāru ietverta Madonna ar 
bērnu.

Pateicībā par sniegto iespēju gleznu izstādīt Daugav-
pils dievnamā mākslinieks draudzei uzdāvinājis divas 
savas gleznas – “Zvana pacelšana” un “Koperniks 
runā ar Dievu”. Zīmīgi, ka gleznā “Koperniks runā ar 
Dievu” dienas laikā redzams Koperniks, bet tumsā – 
Mārtiņš Luters. Šī glezna atradīsies skatu platformā, 
kas ierīkota Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles 
tornī. Visu septembri apmeklētājiem katru dienu no 
plkst. 10 līdz 18 būs iespēja to aplūkot.

Daugavpils sikspārņu centrs aicina 
pieteikties nakts ekskursijām

Daugavpils cietoksnī notiek sikspārņu spietošana, 
un Daugavpils sikspārņu centra speciālisti aicina 
pieteikties sikspārņu vērošanas nakts ekskursijām.

Daugavpils cietoksnī sev mājvietu atradusi Latvi-
jā lielākā un Baltijas mērogā otrā lielākā ziemojo-

šo sikspārņu kolonija. Ik gadu uzskaitīto sikspārņu 
skaits svārstās ap 1000. Pētnieki, kas veic sikspārņu 
uzskaiti, konstatējuši, ka ziemas miegā cietoksnī 
dodas piecu sugu sikspārņi: ūdeņu naktssikspārņi, 
dīķa naktssikspārņi, ziemeļu sikspārņi, garausainie 
sikspārņi un Branta jeb bārdainie sikspārņi.

Sikspārņu centra ekspozīcijā, kas atrodas Daugav-
pils cietokšņa Nikolaja vārtos, var apskatīt sikspār-
ņu būrīšus, pastmarku kolekciju ar sikspārņiem, 
mākslas darbus ar sikspārņu tēliem, iepazīties ar 
sikspārņu dzīvesveidu un apkārtējo vidi. Tā ietver 
cietoksnī dzīvojošo sikspārņu fotogrāfijas un viņu 
dzīvesveidu raksturojošus informatīvos materiālus 
un eksponātus. Te ir lieliska iespēja pielaikot sik-
spārņa spārnus un, izmantojot ultraskaņas ierīci, 
mēģināt iztēloties, kā sikspārņi uztver apkārtējo 
pasauli.

Ekskursiju pieteikšana: 20127472, siksparni@
gmail.com.

mailto:siksparni@gmail.com
mailto:siksparni@gmail.com
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Sēņotāj, nakts piedzīvojums sauc!

8. septembrī dabas parkā “Numernes valnis”, kas 
atrodas Kārsavas novadā, noritēs, iespējams, pē-
dējais nakts sēņošanas festivāls “Ejom bakuot!”. 
Septiņu gadu garumā biedrība “Kārsavas novada 
jauniešu centrs “Pūga”” sadarbībā ar Kārsavas no-
vada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi un AS 
“Latvijas valsts meži” ir organizējusi vienīgo nakts 
sēņošanas pasākumu Latgalē, kas spējis pulcināt 

vairāk nekā 100 dabas mīļus un azartiskus sēņotā-
jus ik gadu.

Noteikumi dalībniekiem paliek nemainīgi: atrodi 
vēl divus sēņu pazinējus, ar ko kopā doties piedzī-
vojumā, paķeriet līdzi nazīšus, gaismekļus un gro-
zus, kur salikt brango guvumu, un plkst. 21 esiet 
klāt uz komandu reģistrāciju! Arī apģērbs un apavi, 
kas piemeklēti atbilstoši laikapstākļiem, palīdzēs 
justies enerģiski visa festivāla gaitā.

Tradicionāli sēņotāju loms tiks vērtēts vairākās no-
minācijās, kurām pasniegs piemiņas balvas, bet 
zupa, kas tapusi meža vidū, būs jo īpaši sātīgs no-
slēgums sēņu medībām. Pēc apbalvošanas kopā ar 
mūziķi Arni Slobožaņinu varēs baudīt maģisko nakti 
pie ugunskura.

Tikšanās vieta pēc GPS koordinātēm: 56.846549, 
27.4798143 un kartē šeit. Vairāk informācijas pa 
tālruni 28343926 (Juris Vorkalis).

Likteņdārzā notiks tradicionālā Ābolu balle

Jau trešo gadu Likteņdārzā norisināsies tradicionā-

lā rudens Ābolu balle. 8. septembrī no pulksten 11 
līdz 15 lieli un mazi būs mīļi gaidīti Likteņdārzā uz 
ābolu ražas svētkiem, lai kopīgi vāktu ābolus, spies-
tu sulas, vārītu ievārījumu, ceptu pankūkas, uzzi-
nātu jaunāko par ābolu šķirnēm un baudītu tautas 
deju priekšnesumus un īpašas aktivitātes bērniem.

Lai sagatavotu sulas un ievārījuma krājumus, kurus 
par ziedojumiem varēs iegādāties gan pasākuma 
dienā, gan vēlāk, ikviens pasākuma dalībnieks ai-
cināts ierasties un ziedot ābolus arī no saviem dār-
ziem.

Dalība pasākumā – bez maksas, degustācija, ieeja 
Likteņdārzā un autostāvvieta – par ziedojumiem.

Bauskas vecpilsētas Pagalmu svētkos un 
Putras godēšanā atdzīvosies 20 pagalmiņi

8. septembrī Bauskas vecpilsētā norisināsies VIII 
Pagalmu svētki un VI Putras godēšana, kur aiz-
raujošā veidā būs iespēja iepazīties ar vecpilsētas 
pagalmiņiem, kā arī nobaudīt dažādu garšu put-
ras. Līdztekus Rātslaukumā, kādreizējā Bauskas 
centrālajā tirgus laukumā, gaidāma varena andele 

Zemgales dižtirgū, kur pulcēsies ap 80 mājražotāju, 
amatnieku un citu preču tirgotāju no visas Latvijas.

Pagalmu un Putras svētki radīti ar ieceri pievērst 
sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajam man-
tojumam Bauskas vecpilsētā, aizdomāties par tā 
saglabāšanas nozīmību, kā arī atjaunot vecpilsētā 
rosību. Šogad svētkos atdzīvosies 20 pagalmiņi, ku-
ros gaidāmas dažnedažādas izglītojošas, radošas, 

https://www.google.lv/maps/dir/Ejom+bakuot!,+Salnavas+pagasts,+LV-5740/56.846549,27.4798143/@56.8481772,27.4768317,17z?hl=en
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aktīvas un izklaidējošas nodarbes. Līdztekus dažā-
dajām norisēm apmeklētāji būs aicināti sniegt pa-
līdzīgu roku līdzcilvēkiem, iesaistoties svētkos plā-
notajās akcijās.

Jau sesto gadu svētkos notiks arī putras godēšana. 
Pulksten 14 vairumā pagalmu tiks pasniegtas Lat-
vijā iecienītas putras, kuru garšu dažādību varēs 
nobaudīt ikviens svētku apmeklētājs. Svētku klāstā 
būs kviešu putraimi ar sviestu, grūbu putra ar dār-

zeņiem, mannas putra ar ievārījumu, šķelto zirņu 
putra ar žāvētu gaļu, auzu pārslas ar medu, uzpūte-
nis, kā arī citi putru veidi.

Kā jau ierasts, arī šogad svētku apmeklētāji varēs 
piedalīties loterijā. Šajā gadā uz pasākuma kartes 
jāiegūst deviņu pagalmu apmeklējumu apliecinoši 
spiedoga nospiedumi, no kuriem pieci ir apmeklē-
tāju brīva izvēle, bet četri pagalmi jāapmeklē obli-
gāti.

Kuldīgas novada Padure aicina uz Jautro 
mašīntalku

8. septembrī Kuldīgas novadā pie Padures muižas 
klēts norisināsies jau par tradīciju kļuvušais pa-
sākums “Jautrā mašīntalka Padurē” ar gadatirgu, 
izstādēm, koncertiem, radošajām darbnīcām, at-
rakcijām, rotaļām un iespēju darbībā redzēt īstu 
kuļmašīnu. Pasākuma kulminācijā plkst. 17 ar kon-
certprogrammu “Zeme” viesosies koklētāja Laima 

Jansone un DJ Monsta jeb Uldis Cīrulis, piedāvājot 
latviešu tradicionālās tautas mūzikas un elektroni-
kas sintēzi.

Šogad pasākuma vaininieci – restaurēto vēsturisko 
kuļmašīnu “Imanta” – iedarbinās plkst. 15. Tā kād-
reiz reāli darbojusies Kuldīgas novada Rumbas pa-
gastā. Iegādes brīdī tā nebija darba kārtībā, bet trīs 
gadu laikā pilnībā atjaunota, pateicoties biedrībai 
“Padure” un sponsoru atbalstam.
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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
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