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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Šonedēļ 
Otrdien, 21.aprīlī, notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde, kurā par valsts pārvaldes iestāžu reģionalizāciju informēja RAPLM 
Pašvaldību attīstības departamenta direktors Aivars Draudiņš. Viņš sacīja, ka valsts 
pārvaldes iestāžu reģionalizācija tiek apspriesta sanāksmēs plānošanas reģionos un ka, 
piemēram, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji ir ierosinājuši valsts pakalpojumu 
iestāžu darbiniekiem pieņemt apmeklētājus piecu Kurzemes rajonu centros, jo labāk 
lai valsts iestāžu darbinieki braukā no viena rajona uz otru nekā apmeklētāji. Aivars 
Draudiņš aicināja pašvaldības uz e-pastu aivars.draudins@raplm.gov.lv iesūtīt 
kuriozu piemērus par neracionālu valsts pārvaldes iestāžu rīcību. Sēdē Ogres rajona 
pārstāvji minēja piemēru, ka NVA atradās Ogres rajona padomes ēkā kopā ar citām 
valsts pārvaldes iestādēm, bet 2008.gada beigās pārcēlās uz privātām telpām, par 
kurām maksā dārgāku nomu, un uz kurām, piemēram, VSAA apmeklētājiem ir jāiet 
lieki 2 km. Rēzeknes rajona pārstāvji minēja piemēru, ka 2008.gadā ierīkoja 
ventilāciju Maltas Veselības un sociālās aprūpes centrā, bet tās darbināšanai vajadzēja 
Sabiedrības veselības aģentūras atļauju. Taču aģentūra lika pašiem meklēt sertificētu 
laboratoriju, kas par maksu veica mērījumus, un pēc kuras slēdziena aģentūra 
uzrakstīja nepieciešamo izziņu. RAPLM šādi kuriozu piemēri ir ļoti vajadzīgi, jo 
ministrija rosinās jautājumu par reģionu pašvaldību izveidošanu un par ministriju 
funkciju un tām paredzētā finansējuma nodošanu reģionu pašvaldībām 
strukturālo pārmaiņu veikšanas gaitā.  
 Atbildot uz jautājumiem par rajonu pašvaldību likvidāciju un par novadu 
veidošanu, Aivars Draudiņš aicināja ieskatīties www.raplm.gov.lv, kur ir ievietota 
„Novadu veidošanas rokasgrāmata”, kā arī izveidota sadaļa „Pašvaldību vēlēšanas 
2009” (labajā pusē), lai jaunievēlētie deputāti varētu ērti un ātri atrast informāciju, kas 
viņiem pašvaldībā būs jādara.   

Par LPS gadskārtējām sarunām ar RAPLM un Vides ministriju informēja LPS 
padomnieki Jānis Piešiņš un Gunta Lukstiņa. Sarunas ar Vides ministriju ir 
paredzētas trešdien, 6.maijā, pulksten 10 Vides ministrijā. Komiteja akceptēja 
izvirzītos sarunu jautājumus, uzsverot jautājumu par jaunveidojamajām īpaši 
aizsargājamajām dabas teritorijām Baltijas jūrā, pret kurām iebilst Ainažu, Mērsraga 
un Ventspils pašvaldības, kā arī Satiksmes ministrija un Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija. Gunta Lukstiņa aicināja pašvaldības aktīvi piedalīties 
upju baseinu apsaimniekošanas plānu apspriešanā. Jautājumus sarunām ar Vides 
ministriju skatiet pielikumā Nr.3. 

Jānis Piešiņš informēja, ka sarunas ar RAPLM tiek plānotas četrās daļās: 
Pašvaldību attīstības politika; Reģionu attīstības politika; Teritoriālplānošanas politika 
un E-pārvaldes politika (E-lietu sekretariāts tiek iekļauts RAPLM). 

 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Pirmdien, 27.aprīlī, no pulksten 900 Latvijas Pašvaldību savienība uzņem 
Kirgizstānas delegāciju mācību vizītē. Otrdien, 28.aprīlī, Kirgizstānas delegācija 
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viesosies Cēsu pilsētas domē, trešdien, 29.aprīlī, – Amatas novada domē un Priekuļu 
pagasta padomē. 
 
Otrdien, 28.aprīlī, LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēde un 
LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde NENOTIKS. 
 
Ceturtdien, 30.aprīlī, pulksten 11 LPS 3.stāva zālē notiks diskusija ar 
Ekonomikas ministriju par tirgiem. 
 
Otrdien, 5.maijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde.  
 
Trešdien, 6.maijā, pulksten 10 Vides ministrijā notiks LPS un Vides ministrijas 
gadskārtējās sarunas. LPS un Vides ministrijas gadskārtējo sarunu jautājumus 
skatiet pielikumā Nr.3. 
 
Piektdien, 8.maijā, Valkā notiks pašvaldību izpilddirektoru izbraukuma 
sanāksme. Darba kārtību skatiet pielikumā Nr.1. 
 
LPS nesaskaņo 

• Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Kārtība, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) komercdarbībai 
zvejniecībā, kā arī maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu” (VSS-549) (Pielikums Nr.2) 

• Labklājības ministrijas sagatavoto plāna projektu „Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas 
pasākumu plāns 2010.-2012.gadam” (VSS-509) (Pielikums Nr.4) 

• Baltijas jūras reģiona valstu par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo 
ministru sadarbības „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) 
Telpiskās attīstības komitejas sagatavoto VASAB Ilgtermiņa perspektīvas 
Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai projekta ceturto redakciju 
(Pielikums Nr.5) 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
 
VSS-633. Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2010-2019.gadam  
VSS-649. Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un 
piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā   
VSS-652. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par 
biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības 
programmām”   
VSS-653. Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) 
atlīdzības sistēmu  
VSS-634. Valsts programma "Eiropas gads cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību 
(2010)"   
VSS-664. Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 
„Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”   
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VSS-666. Par nekustamo īpašumu „Pludmale” un „Randu pļavas” saglabāšanu valsts 
īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā, Salacgrīvas pilsēta ar lauku 
teritoriju, Salacgrīvas novads   
VSS-667. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā   
VSS-636. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem 
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”   
VSS-638. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas zvejas ostās un 
zivju izkraušanas vietās””   
VSS-640. Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā   
VSS-641. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu valsts īpašumā   
VSS-642. Medību saimniecības attīstības pamatnostādnes 2009.–2013.gadam   
VSS-646. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zveja iekšējos ūdeņos””   
 
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 21.04.2009., Nr.60 
Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām 
Ministru kabineta noteikumi Nr.319 
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai 
ūdens vides pasākumiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.321 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā 
pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai 
dzīvojamās telpas nomu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.323 
Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par 
dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un 
dzīvokļa kopējās platības normām" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.324 
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.118 "Kārtība, 
kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.325 
 
LV, 22.04.2009., Nr.61 
Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018.gadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.246 
 
LV, 23.04.2009., Nr.62 
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu 
iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 
Ministru kabineta noteikumi Nr.328  
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par 
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.329 
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Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā 
tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.330 
 

LV, 24.04.2009., Nr.63 
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu 
darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.332 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
Ekonomikas atveseļošanas plāns un reģionālo un vietējo pašvaldību nozīme  
 
21.-22.aprīlī norisinājās RK 79.plenārsēde, kurā piedalījās Latvijas delegācija šādā 
sastāvā: delegācijas vadītājs Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, 
Dobeles pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Elksnītis, Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis 
Puķītis, Rīgas domes deputāts Edmunds Krastiņš, Skrundas domes priekšsēdētāja 
Nellija Kleinberga un Nīgrandes pagasta un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja 
Indra Rassa.  
Viens no svarīgākajiem dokumentiem, kas šajā sesijā tika izskatīts un pieņemts, ir RK 
atzinums „Ekonomikas atveseļošanas plāns un reģionālo un vietējo pašvaldību 
nozīme”, kuram grozījumus kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas bija iesnieguši 
Latvijas delegācijas pārstāvji E.Bartkevičs, A.Elksnītis un I.Rassa. Šo grozījumu 
galvenais mērķis bija panākt, lai Eiropas līmenī tiktu pievērsta uzmanība tam, ka 
vairākās ES dalībvalstīs netiek ievērots pašvaldību finansiālās autonomijas princips 
no valstu valdību puses, līdz ar to tiek pārkāpta Eiropas vietējo pašvaldību harta, kā 
arī vērst uzmanību uz to, ka citās valstīs šajos ekonomiskās krīzes apstākļos ir rasta 
iespēja pašvaldības atbalstīt ar papildus finansējuma piešķiršanu. 
Citi izskatītie atzinumu projekti: 
• Rīcības plāns par mobilitāti pilsētās. 
• Enerģētikas stratēģiskais pārskats un ēku energoefektivitāte. 
• Vietējo un reģionālo pašvaldību nozīme jaunajā Baltijas jūras reģiona 
stratēģijā. 
• Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība Austrumu partnerībā. 
• Pacientu drošība. 
• Patērētāju tiesības. 
Papildu info: 
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=681Fcxwjnog%3d  
 
Mācību braucieni 
20.-23.aprīlī LPS Pārstāvniecība Briselē organizēja Saldus rajona pašvaldību 
pārstāvju delegācijas vizīti Hāgā un Briselē. Hāgā delegācija pārstāvji tikās ar 
pašvaldības darbiniekiem, iepazinās ar Nīderlandes pašvaldību uzbūvi, Hāgas 
pašvaldības darbību un izglītības un labklājības politikas jautājumiem. Briselē 
delegācijas pārstāvji viesojās Eiropas Parlamentā, tikās ar deputāta Roberta Zīles 
asistenti Gunu Zaķi-Balto, apmeklēja ES Reģionu Komiteju, kur uzzināja par RK 
uzbūvi un darbības principiem, un kā novērotāji piedalījās RK 79.plenārsēdē, viesojās 
LR Pārstāvniecībā ES un tikās ar ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Normundu 
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Popenu, uzzinot par LR Pārstāvniecības darbu, Latvijas interešu pārstāvēšanu ES 
Padomē. Tāpat delegācija viesojās LPS pārstāvniecībā (Pašvaldību mājā Briselē) un 
iepazinās ar tās darbu, lobēšanas iespējām ES un ES Reģionu komitejas Latvijas 
delegātu darbību, kā arī tikās ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta pārstāvjiem. 
 
ES Komunikācijas forums  
21.aprīlī Briselē norisinājās Komunikācijas forums - diskusiju panelis ar Latvijas 
žurnālistiem par informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības un Latvijas 
institūcijām, kurā piedalījās Skrundas televīzijas pārstāvji Skrundas TV žurnāliste 
Ieva Benefelde un operators Alans Perševics, ES Reģionu komitejas Ilgtspējīgas 
attīstības komisijas administrators Jens Zvirgzdgrauds, LR Pārstāvniecības ES 
vēstnieka padomniece Inese Allika, LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja un Evita 
Gržibovska, Skrundas pilsētas domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga un 
Nīgrandes pagasta un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja Indra Rassa, LPS 
padomnieks Aino Salmiņš un Baložu pilsētas domes vadītājs Andis Adats. 
Diskusijas mērķis bija nepietiekama informācijas apmaiņa. 
Diskusijas gaitā tika apspriesti jautājumi saistībā ar Latvijas iedzīvotāju dalību un 
zemo aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās, veidiem, kā panākt lielāku 
ieinteresētību par  Eiropas Savienību, viena no augtākajiem eiropesimisma rādītāju 
iemesliem Latvijā. Tāpat tika ierosināts ES Reģionu komitejai un/vai Eiropas 
Komisijas komunikācijas nodaļai veidot īpašu atbalsta mehānismu maziem ES 
komunikācijas projektiem pašvaldībām un mēdijiem, kas palīdzētu nodrošināt 
regulāru informāciju iedzīvotājiem par ES norisēm un arī par pozitīvajiem piemēriem 
par ES iestāžu paveikto.  
 
Piedalieties aptaujā par izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas nākotni pēc 
2010.gada!  
Tuvākajā laikā  jāpieņem lēmums par Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju/ 
Lisabonas stratēģiju, kuras darbības plānotais termiņš beidzas 2010. gadā. Šodienas 
apstākļos šim lēmumam būs ievērojama nozīme, jo tas spēcīgi ietekmēs ekonomikas 
atveseļošanu pēc 
pašreizējas krīzes. Reģionu komiteja oficiāli atklāja minēto apspriešanos 6. martā 
Eiropas reģionu un pilsētu Prāgas samitā. Jūs varat sniegt atbildi savā dzimtajā 
valodā līdz 15.maijam: www.cor.europa.eu. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties 
ar mums pa e-pastu: consultation@cor.europa.eu.  
 

Sagatavoja: Solveiga Arnīte, LPS Pārstāvniecība Briselē, brisele@lps.lv 
 

5 gadi Latvijas dalībai ES – iespēja izmantot šo gadadienu, lai pastāstītu un 
ieinteresētu par Latviju!  
Šogad maijā apritēs 5.gadi kopš Latvijas dalības ES. Tuvojoties šai 5 gadu jubilejai 
ļoti daudzi (īpaši dažādu Eiropas valstu žurnālisti un pētnieki) meklē atbildi uz 
jautājumu -  kas Eiropā ir mainījies šo 5 gadu laikā – gan pašās dalībvalstīs, gan 
Eiropā kopumā.  
Lai vairāk pievērstu uzmanību Latvijai, kā arī pastāstītu par Latvijas redzējumu un 
interesēm Eiropā, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES saistībā ar šo 5 gadu jubileju ir 
iecerējusi rīkot atvērto durvju dienu Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības telpās, Briselē 
šī gada 16.maijā.   
Lai šajos grūtajos laikos jelkādu pasākumu vispār būtu iespējams noorganizēt, 
Pārstāvniecība ir aicinājusi uz sadarbību daudzus partnerus – Eiropas Komisijas 
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pārstāvniecību Latvijā, Beļģijā dzīvojošo latviešu kopienu, Briseles Eiropas skolu, 
u.c.   
Pateicoties šai sadarbībai, šī pasākuma laikā: 
- būs apskatāmas 2 izstādes - Latvijas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbu 
konkursā „Es un ES” uzvarējušo darbu izstāde, kā arī šobrīd Briselē dzīvojošu 
Latvijas jauniešu fotogrāfiju izstāde „Eiropieši”.  
- Ar savu sniegumu pasākuma laikā uzstāsies Briseles latviešu kori – gan 
pieaugušie, gan bērnu koris, kā arī Briseles latviešu deju kolektīvs.    
Šajā pasākumā mēs aicināsim piedalīties citu ES dalībvalstu pārstāvjus, ES institūciju 
darbiniekus, diplomātus, žurnālistus, kā arī Briselē dzīvojošos latviešus. 
Lai šī pasākuma dalībnieki varētu vairāk uzzināt, ieinteresēties par Latviju, 
Pārstāvniecība aicina arī Latvijas pašvaldības uz sadarbību.  
Pirmkārt, būtu jauki, ja pasākuma laikā Pārstāvniecībā būtu pieejami dažādi 
informatīvi tūrisma materiāli par Latviju. Otrkārt, ja kādām pašvaldībām būtu 
iespējams nodrošināt nelielus tradicionālus našķus (vietējais siers, rupjmaize, u.c.), ar 
kuriem varētu pacienāt pasākuma viesus, tad neapšaubāmi interese par Latviju tikai 
palielinātos ☺!!    
Cerot uz sadarbību, 
Inese Allika 
LR Pastāvīgajās pārstāvniecības ES  
Padomniece/Preses sekretāre 

Tālrunis: +32 22 383 206   
Mob: +32 473 756 428 
Fakss: + 32 22 383 250  

E-pasts: inese.allika@mfa.gov.lv   
  

Dažādi  

Zemkopības ministrija vēlas jūs informēt, ka Lauku atbalsta dienests 2009.gada 
31.marta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.50 ir izsludinājis otrās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem", kas notiks no 2009.gada 1.maija līdz 2009.gada 1.jūnijam. 
http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=189914&laidiens_id=7360  

Lauku atbalsta dienesta paziņojums 

Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 "Kārtība, kādā 
piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura 
rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam" un Ministru kabineta 2009.gada 
17.marta noteikumiem Nr.241 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija 
noteikumos Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam"", 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" notiks no 2009.gada 1.maija līdz 
2009.gada 1.jūnijam. 

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums pasākumā "Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem" ir 548 257 LVL (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši 
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divi simti piecdesmit septiņi lati). Rajonu ietvaros vietējām pašvaldībām pieejamais 
publiskais finansējums ir: 

1. Liepājas rajonam - 19 534 LVL; (Durbes novads) 

2. Tukuma rajonam - 38 234 LVL; (Jaunpils pagasts) 

3. Dobeles rajonam - 27 947 LVL; (Penkules un Bērzes pagasti) 

4. Jelgavas rajonam - 326 485 LVL;(Svētes, Vilces, Elejas un Sidrabenes pagasti) 

5. Bauskas rajonam - 128 178 LVL;(Ceraukstes pagasts) 

6.Saldus rajonam - 7 879 LVL.(Pampālu pagasts) 

Pasākumus īsteno līdz 2010. gada 30. septembrim. 

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv  

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības 
pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv  

_____________________________________________________________________ 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija aicina piedalīties 9. starptautiskajā 
projektu vadīšanas konferencē "Profesionalitāte. Efektivitāte. Izcilība", kas 
notiks trešdien, 2009.gada 27.maijā, Rīgā. Konferences noslēgumā pirmo reizi tiks 
piešķirta Latvijas Nacionālā izcilības balva projektu vadībā. 
Ar konferences programmu varat iepazīties interneta mājas lapā, nospiežot uz 
saites: http://www.lnpva.lv/index.php?name=prog_konf   
Nospiežot uz sekojošās saites, varat aizpildīt konferences pieteikuma anketu 
tiešsaistē: http://www.lnpva.lv/index.php?name=piet_dal 
_____________________________________________________________________
Jaunumi pašvaldību sadraudzības projektu pieteikumu iesniegšanā  

No 30.aprīļa pārstās darboties pašvaldību sadraudzības „karstais telefons”, 
zvanot uz kuru, projektu pieteikumu gatavotāji un īstenotāji varēja konsultēties. 
Turpmāk atbildes uz neskaidrībām varēs saņemt, sazinoties ar nacionālo „Eiropa 
pilsoņiem” kontaktpunktu.  

Latvijā kontaktpersona ir Kultūras ministrijas pārstāve Laura Turlaja (tālr. 67 
330 228; e-pasts: laura.turlaja@km.gov.lv). Pašvaldības, kuras gatavo projektu 
pieteikumu programmai „Eiropa pilsoņiem”, neskaidrību gadījumā joprojām aicinātas 
sazināties ar Latvijas Pašvaldību savienību (kontaktpersona: Agita Kaupuža, ārējo 
sakaru speciāliste, tālr. 67508535; e-pasts: agita.kaupuza@lps.lv).  

Tāpat no aprīļa pašvaldību sadraudzības projektu pieteikumus var iesniegt 
elektroniski. Ja Jums rodas tehniski jautājumi par tiešsaistes formas izmantošanu, 
varat sazināties ar EACEA Ārējās palīdzības dienestu (e-pasts: eacea-external-
helpdesk@ec.europa.eu; tālr. +32 2 29 90705 (pirmdien – piektdien 9:30 līdz 12:30 
un 14:00 līdz 16:30). 

Tā kā līdz 1.jūnijam var iesniegt projektu pieteikumus programmas „Eiropa 
pilsoņiem” pasākuma „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās” ietvaros, 
aicinām tos, kuri plāno gatavot projektu pieteikumu, taču to kavē kādi neskaidri 



 8

jautājumi, kā arī tos, kuri vēlas atrast sadraudzības pašvaldību, sazināties ar LPS ārējo 
sakaru speciālisti Agitu Kaupužu.  
____________________________________________________________________  

Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A programma pieņem projektu pieteikumus 
no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas (un Ālandu salām). Trešais projektu 
konkurss būs atvērts no 15.septembra līdz 15.oktobrim. Projektu pieteikuma 
veidlapa un programmas rokasgrāmata ir pieejamas Programmas mājas lapā 
www.centralbaltic.eu. Jautājumiem lūdzu kontaktēties: Signe Raikstiņa, tel: 
67350647; 2648296; Fax: 67357372; e-pasts: signe.raikstina@centralbaltic.eu; 
www.centralbaltic.eu  

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


