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Ārlietu ministrijai 
 

Par pamatnostādņu projektu “Par 
Attīstības sadarbības politikas 
pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” 
 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Attīstības sadarbības 
politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam. 
 
LPS lūdz rast iespēju ietvert šādus grozījumus:  
 
1. Pamatnostādņu 2. sadaļā “Sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem”, 12. lpp., 
papildināt zemāk minēto paragrāfu ar vārdiem “vietējo un reģionālo pašvaldību”: 
“Latvija savu attīstības sadarbības politiku plāno ciešā sasaistē ar ES Padomes 
secinājumiem attīstības sadarbības jomā, tajā skaitā par privātā sektora, vietējo un 
reģionālo pašvaldību1 lomu un iesaisti attīstības sadarbībā2 un dzimumu līdztiesības 
jautājumu nozīmīgumu3.”  
2. Pamatnostādņu 3. sadaļā “Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji”, 14. lpp., 
papildināt zemāk minēto dokumentu uzskaitījumu ar vārdiem “Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Partnervalstu vietējo pašpārvalžu ietekmes palielināšana, lai 
uzlabotu pārvaldību un sasniegtu efektīvākus attīstības rezultātus” (2013)”: 

“Sasaiste: Dienaskārtība 2030; Adisabebas rīcības programma (2015); Busānas deklarācija 
(2011), Akras rīcības dienaskārtība (2008); Parīzes deklarācija (2005); Romas deklarācija 
(2003); OECD DAC pieņemtie attīstības palīdzības principi, noteikumi un vadlīnijas, jo 
īpaši OECD attīstības palīdzības izvērtēšanas principi (1991); OECD attīstības sadarbības 
izvērtēšanas kvalitātes standarti (2010); OECD DAC rekomendācija par pretkorupcijas 
pasākumiem divpusējās attīstības palīdzības projektos (1996); Padomes secinājumi par 
dzimumu līdztiesību attīstības sadarbībā (2015), ES Pārmaiņu programma (2011); Valsts 
aizsardzības koncepcija; Parīzes nolīgums (2015); OECD ārējo ekspertu novērtēšanas 
norāžu ceļvedis (reference guide); Eiropas Vienprātība attīstībai (2006); ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plāns (2015); Padomes secinājumi “Privātā sektora stingrāka loma 
attīstības sadarbībā: uz rīcību vērsta perspektīva” (2014); ES Stratēģija par palīdzību 
tirdzniecībai: stiprinot ES atbalstu ar tirdzniecību saistītām jaunattīstības valstu vajadzībām 
                                                             
1 2013. gada 15. maija Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Partnervalstu vietējo pašpārvalžu ietekmes 
palielināšana, lai uzlabotu pārvaldību un sasniegtu efektīvākus attīstības rezultātus” 
2 2014. gada 12. decembra ES Padomes secinājumi “Privātā sektora stingrāka loma attīstības sadarbībā: uz 
rīcību vērsta perspektīva”. 
33 2015. gada 26. oktobra ES Padomes secinājumi “Par Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020”. 



 

 

2 
(2007); Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Partnervalstu vietējo 
pašpārvalžu ietekmes palielināšana, lai uzlabotu pārvaldību un sasniegtu efektīvākus 
attīstības rezultātus” (2013).” 
 
3. Pamatnostādņu 4. sadaļas 4.1. punktu “Latvijas attīstības sadarbības (divpusējās un 
daudzpusējās) prioritārās jomas”, 15. lpp., grozīt 1) apakšpunkta redakciju, vārdu “valsts”, 
aizstājot ar vārdiem “publiskās pārvaldes”: 
 
“1) Publiskās pārvaldes attīstība un spēju stiprināšana, tajā skaitā cīņa pret korupciju; 
atbalsts publiskās pārvaldes rīcībpolitikas izstrādē un administratīvajā pārvaldībā; 
decentralizācijas procesā un vietējās/reģionālās pārvaldes stiprināšanā; valsts publiskās 
pārvaldes finanšu pārvaldībā; tieslietu un iekšlietu sistēmas stiprināšanā (t. sk. muitas un 
robežas struktūru pārvaldība un reformas)”; 
 
4. Pamatnostādņu 4. sadaļas 4.2. punktu “Latvijas prioritārās partnervalstis un jomas ĀM 
divpusējā attīstības sadarbībā”, 16. lpp., apakšsadaļu “Gruzija” papildināt ar šādu 
apakšpunktu: 
 
- Atbalsts decentralizācijas procesā un vietējās/reģionālās pārvaldes stiprināšana; 

 
5. Pielikumā nr. 2 “Esošās situācijas raksturojums attīstības sadarbības politikas jomā 
Latvijā”, apakšsadaļā “Nevalstisko organizāciju un pašvaldību spēju stiprināšana”, 26. lpp., 
lūdzam mainīt redakciju zemāk minētajam punktam: 
“Latvijas pašvaldības un LPS līdz šim piesakās pieteikušās EK konkursos kā vieni no 
projekta partneriem, un šie projekti apstiprināti, taču pašvaldības un LPS nav 
pieteikušās kā projekta vadošais partneris neviens no pieteikumiem nav ticis 
apstiprināts.” 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


