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IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ  

 

21.janvārī notika Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas 
teritoriālās sadarbība” mērķa darbības programmu sagatavošanas konsultatīvās darba grupas sanāksme. 
Konsultatīvās darba grupas sastāvā iekļauti pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latgales, Vidzemes, Rīgas, 
Kurzemes un Zemgales plānošanas reģioniem, Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas, un darba grupas uzdevums ir uzraudzīt, kā tiek izstrādāta „Eiropas teritoriālās sadarbība” mērķa 
darbības programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodam, ņemot vērā Nacionālajā attīstības plānā 
2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes un uzdevumus. Programma "Eiropas teritoriālā sadarbība" atbalsta 
divpusējo un daudzpusējo pārrobežu sadarbību, t.sk. ar kaimiņvalstīm, transnacionālo sadarbību starp 
Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp 27 Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Finansējumu aktivitāšu īstenošanai piešķir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta, valsts budžeta, pašvaldību budžeta un pārējo 
programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem. Finansējums tiek piešķirts sadarbības projektiem atklāto 
konkursu kārtībā, kur savstarpēji konkurē dažādu valstu reģioni. 2007.-2013.gadu struktūrfondu 
plānošanas periodā Latvija piedalās desmit programmās. Vairākas no programmām ir saistītas ar pārrobežu 
sadarbību ar Igauniju, Lietuvu, Somiju un Krieviju. Tāpat Latvija piedalās starpreģionu sadarbības 
programmā "INTERREG IVC", pilsētvides attīstības programmā "URBACT II" un Eiropas telpiskās plānošanas 
pārraudzības tīkla programmā "ESPON 2013". Kopējais finansējuma apjoms Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmās, kurās piedalās Latvija un uz kuru Latvijas partneri kopā ar partneriem no citām valstīm var 
pretendēt, ir 352,65 miljoni latu. 

Sanāksmes prezentācijas skatiet: http://lps.lv/?task=view&article_id=2923  

Elita Kresse,  

LPS ārējo sakaru koordinatore 

*** 
Eiropas Komisijas pārstāvis atbalsta pieeju piešķirt noteiktu kohēzijas politikas finansējumu Latvijas reģioniem 
 

25. janvārī, noslēdzās Eiropas Komisijas organizētā 19 Latvijas novadu mēru vizīte Briselē (Beļģija), kuras 
ietvaros svarīgākie diskusiju jautājumi, tiekoties ar Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem, 
bija eiro ieviešana Latvijā un pašvaldībās pieejamais struktūrfondu finansējums nākamajā plānošanas 
periodā.  
 
Lai gan Latvijā jau tapis „Euro likuma ieviešanas” projekts un notiek aktīva gatavošanās eiro ieviešanai, 
Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro lietu komisāra Olli Rēna (Olli Rehn) kunga Kabineta eksperts 
Taneli Lahti bija izvairīgs par konkrēta datuma nosaukšanu, kad Latvija varētu pievienoties eiro zonai: „Mēs 
bieži pieminām Latvijā veiktās ekonomikas stiprināšanas reformas kā labu piemēru. Šī procesa kulminācija 
būs Latvijas pievienošanās eiro zonai, taču par konkrētu laiku neko nesolu – tas vēl jāpēta.” Vienlaikus viņš 
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atzina, ka Latvijai būtu jāpievienojas eiro zonai, jo tas ne tikai stiprinās Latvijas ekonomiku, bet arī eiro 
zonu, kura kļūs tikai pievilcīgāka, iegūstot reformētu un atveseļotu Latvijas ekonomiku.  
 
Diskusijas ietvaros Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks norādīja, ka eiro ieviešana 
varētu šķist nepieciešama sabiedrības mazākajai daļai – uzņēmējiem un tiem, kuriem jāpārvietojas valstīs, 
kuras pievienojušās eiro valūtas zonai, tāpēc patlaban šīs valūtas ieviešanu Latvijā atbalsta tikai aptuveni 
20% iedzīvotāju. Atbildot uz Libeka jautājumu, kādi varētu būt ikviena pašvaldības iedzīvotāja būtiskākie 
ieguvumi pēc eiro ieviešanas, Lahti kā praktiskus labumus uzsvēra cenu salīdzināmību, zemu inflāciju un 
zemas kredītu procentu likmes. Savukārt par svarīgu politisku ieguvumu viņš atzina iespēju piedalīties 
lēmumu pieņemšanā par ekonomikas nākotni, kurā aicināti tikai eiro zonas valstu pārstāvji: „Ja jūs tur 
neesat, jums būs vienkārši jāpiemērojas. Ja jūs tur esat, jums ir ietekme. Tāpēc patlaban neredzu, kādi būtu 
reāli zaudējumi, ja Latvija pievienojas eiro zonai,” secina Lahti. 
 
Vizītes Briselē ietvaros Latvijas pašvaldību pārstāvji tikās arī ar Reģionālās un pilsētu politikas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieku īstenošanas jautājumos Normundu Popenu, lai diskutētu par 
kohēzijas politiku nākamajā plānošanas periodā. Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns 
norādīja uz virknes Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības pausto priekšlikumu piešķirt 
noteiktu daļu no kopējā valstij pieejamā kohēzijas politikas finansējuma reģioniem. Popens to vērtēja 
pozitīvi: „Jūsu pieeja ir absolūti pareiza, taču jāskatās, lai būtu līdzsvars. Eiropas Komisija vēlas, lai tiktu 
nodrošināta integrēta teritoriālā pieeja visam un struktūrfondu finansētais projekts iekļautos integrētā 
teritoriālā attīstībā.” Tāpat viņš norādīja, ka Eiropas Komisijai ir svarīgi redzēt to, ka pašvaldības nāk klajā ar 
konkrētām idejām par uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstību savās teritorijās. Viņš aicināja pašvaldības 
tieši patlaban ļoti aktīvi iesaistīties diskusijās ar atbildīgajām valsts institūcijām par nākamā plānošanas 
perioda fondu līdzekļu plānošanu un paust savas intereses: „Svarīgi noteikti principus jau pašā sākumā, 
taču tam jānotiek dalībvalsts līmenī, jo projektu izvērtēšanu veic dalībvalsts un tās institūcijas, nevis Eiropas 
Komisija,” uzmanību vērsa Popens. 
 
Tāpat Latvijas novadu domju mēru delegācija ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem un Eiropas Parlamenta 
deputātiem no Latvijas diskutēja par pašvaldībām būtiskiem jautājumiem lauksaimniecības, 
energoefektivitātes un sociālās politikas jomā. 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK 

29.janvārī, plkst.13:00, notiks Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komiteja. Darba kārtībā 
plānots apspriest elektroenerģijas cenu pieauguma riskus un ierobežošanu, par ko ziņos LPS padomnieks 
Paulis Barons, kā arī ir uzaicināti piedalīties Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Kā otro skatīs jautājumu par 
grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citas aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā, 
ziņos Rudīte Vesere – VARAM Vides aizsardzības departaments direktore.  
Kā arī komitejās sēdē piedalīsies Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļa departamenta direktore 
Ilze Oša, lai informētu par likumprojektu „Būvniecības likums”. 
 

*** 
5.februārī notiks Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. Darba kārtība tiks precizēta. 
 

*** 
14. februārī plānots sasaukt Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdi. Darba kārtība tiks precizēta. 
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LPS NESASKAŅO 
 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas 
pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai”(Pielikums Nr.1) 

 
 Par likumprojektu „Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"(Pielikums Nr.2) 

 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-69 - Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  
 
VSS-54 - Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un 
pārdošanu (31.saraksts)"  
 
VSS-53 - Informatīvais ziņojums par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā  
 
VSS-85 - Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju 
nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"   
 
VSS-65 - Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V7" un "V9" Iecavas novadā, nodošanu Iecavas 
novada pašvaldības īpašumā"  
 
VSS-66 - Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V967" Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada 
pašvaldības īpašumā"  
 
 

 
PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 
ES māja izsludina konkursu vidusskolēniem „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?” 
 
Lai veicinātu Latvijas vidusskolēnus zināšanas par eiro ieviešanas priekšrocībām un trūkumiem, ES māja 
izsludina eseju konkursu „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?”. Darbus konkursam iespējams iesniegt no 
21.janvāra līdz 15.februārim, un septiņiem labāko darbu autoriem Eiropas Parlamenta deputāti Sandra 
Kalniete, Kārlis Šadurskis un Inese Vaidere dāvinās braucienu Briseli. 
 
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12.klases audzēkņi, sagatavojot eseju par 
tēmu „Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?”. Konkursam darbi jāiesniedz no 21.janvāra līdz 15.februārim, 
sūtot tos uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv.  
 
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 25.februārī, savukārt konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums un 
labāko darbu priekšlasījumi notiks ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās 28.februārī. Eseju 
konkursa nolikums pieejams www.esmaja.lv.  
 

*** 
Iespēja pieteikties Eiropas Publiskā sektora balvai. Informāciju par konkursu lasiet pielikumā Nr.3. 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274317
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274341
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274341
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274342
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274293
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274293
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274326
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274326
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274325
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274325
mailto:esmaja@esmaja.lv
http://www.esmaja.lv/
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Pagarināts termiņš projektu iesniegšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka ir pagarināts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” konkursa 7.kārtas projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 28.februārim. 

Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (turpmāk-MK noteikumi) ir veikti grozījumi 
3.pielikuma „Projekta iesnieguma veidlapa” 8.sadaļā – „Apliecinājums”, kas papildināts ar diviem 
apliecinājuma punktiem atbilstoši 40. un 40.¹ kritērijiem.  

Projektu iesniegumu atlases 7. kārtai pieejamais ERAF līdzfinansējums ir vismaz 5 802 962 LVL un pirmo 
sešu projektu iesniegumu atlases kārtu finansējuma atlikums. Kopā apmēram 30 miljoni LVL. 

2013.gada 7.februārī plkst. 10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25, 
Rīgā, 409.telpā notiks informatīvs seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējām saņemt 
finansiālu atbalstu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000. 

Lai piedalītos seminārā, aicinām līdz 2013.gada 6.februārim iepriekš pieteikties, nosūtot informāciju (vārdu, 
uzvārdu, organizāciju un kontaktinformāciju) uz e-pastu: inese.cerpakovska@varam.gov.lv. 

Projektu iesniedzēji seminārā varēs iepazīties ar konkursa pamatnosacījumiem, tai skaitā ar projekta 
veidlapas aizpildīšanu un projektu ieviešanas nosacījumiem, un saņemt atbildes uz interesējošajiem 
jautājumiem. 

*** 
Uzsāks projektu pieņemšanu pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 
ietvaros 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no š. g. 28.janvāra līdz 28.februārim notiks projektu iesniegumu 
pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 

Vairāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15385. 

*** 

Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina jaunu programmu "Nāc un dari! Tu vari". 

Programmas mērķis - sniegt finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām 
pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī 
vajadzības gadījumā sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 

Vairāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15381 

*** 
Vairāk par dažādiem projektu konkursiem un semināriem lasiet Reģionālo Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centru mājaslapā: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi 
 

 
 

mailto:inese.cerpakovska@varam.gov.lv
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15385
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15381
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi


4.infolapa – 28.01.2013. 

 

Izsludināts konkurss par Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos  

Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu par līdzfinansējuma  Latvijas Tautas frontes (LTF) 25 

gadu jubilejas pasākumu īstenošanu. Konkursa mērķis ir, sadarbojoties „atmiņas institūcijām” (muzejiem, 

bibliotēkām, arhīviem) un izglītības iestādēm, Latvijas reģionos veidot tematiskās izstādes, kas palīdzēs apzināt un 

popularizēt LTF darbību un ar to saistītos kultūrvēsturiskos materiālus. Tematiskās izstādes ļaus izjust jubilejas 

gaisotni ne tikai Rīgā, kur notiks centrālie pasākumi, bet visos Latvijas reģionos.  

Vairāk lasiet šeit: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3038 
 
 

 
PIELIKUMOS  

 Pielikums Nr.1; 2 - LPS nesaskaņojumi 
 Pielikums Nr.3 – Informācija par Eiropas Publiskā sektora balvu 
 

 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv  

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

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3038
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv

