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ŠONEDĒĻ  

*** 
Trešdien, 20.jūnijā, Rīgā notika LPS organizēta sanāksme pierobežu (sauszemes) pašvaldību 

vadītājiem, kurā analizēja INTERREG programma rezultātus, kā arī runāja par situāciju pierobežā izglītībā, 

veselības un sociālajā aprūpē un reģionālajā attīstībā. Sarunās piedalījās LPS priekšsēdētājs Andris 

Jaunsleinis ar padomnieku grupu un septiņpadsmit pierobežu pašvaldības. Viens no svarīgākajiem sapulces 

punktiem bija apspriest tālāko sadarbību starp pierobežu pašvaldībām, un izcelt kopējās problēmas.  

Sapulces pirmajā daļā LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Zane Dūze iepazīstināja un atbildēja 

uz jautājumiem par INTERREG iepriekšējās programmas izpildi. Tāpat sapulces dalībnieki tika informēti 

par sagatavošanās darbiem un prioritātēm nākamajam gadam. Jāatgādina, ka Latvijā darbojas sekojošas ES 

Teritoriālās sadarbības programmas: Latvija - Igaunija, kas starp pašvaldībām ir viena no populārākajām 

programmām; Latvija - Lietuva; Latvija – Igaunija – Krievija; Latvija – Lietuva - Baltkrievija un Baltijas 

jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma. Kā sarunu gaitā noskaidrojās, pašvaldībām nav 

problēmu ar projektu partneru atrašanu, bet problēmas pastāv projektu apstiprināšanas fāzē. Noslēdzoties 

sapulces pirmajai daļai, no pašvaldību puses bija ieteikums nākotnē nodrošināt interešu aizstāvību projektos 

starp lielajām un mazajām pašvaldībām jeb nodrošināt starp pašvaldībām „līdzsvarotu attīstību”.  

Sapulces otrajā daļā, LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis iepazīstināja ar Pierobežu Pašvaldību 

problēmu risināšanas misiju: „Atrisināt Latvijas kā valsts pastāvēšanai vitāli svarīgu problēmu - pārtraukt 

pierobežas depopulāciju, nodrošinot pierobežā pievilcīgu vidi dzīvošanai,” un tās mērķiem: „ Sociālo, 

Ekonomisko un Politisko problēmu risinājumiem pierobežās.” Prezentācijas gaitā no M. Pūķa puses kā 

galvenās problēmas Sociālajā sfērā tika minētas – Lielais demogrāfiskais slogs, augstais bezdarba līmenis un 

pakalpojumu nepieejamība pašvaldībās. Pie Ekonomiskās sfēras tika nosauktas sekojošas problēmas – 

Darbaspēka trūkums, papildus izmaksas produkcijai un citi administratīvie šķēršļi pašvaldībās. Visbeidzot, 

pie Politiskajām problēmām tika minēts - nesakārtotība ar vīzu režīmiem, valsts un pašvaldību atbalsta 

ierobežojumi, diskriminācija pēc pašvaldību izmēra un pārrobežu sadarbības ierobežošana.  

Pašvaldību pārstāvji, prezentācijas laikā, aktīvi piedalījās diskusijā, apmainījās ar piemēriem un 

priekšlikumiem, lai nākotnē varētu uzlabotu pašreizējo situāciju.  

Līdz ar sapulces otrās daļas beigām no LPS un pašvaldību puses tika pieņemts lēmums apkopot 

pierobežu pašvaldību problēmas. Visas pierobežu pašvaldības tiek aicinātas, laika posmā no 22.06.12 līdz 

09.07.12 elektroniskā formātā, uz adresi lps@lps.lv iesūtīt problēmas, kas ir sastopamas noteiktajā 

pašvaldībā. LPS birojs uzņemas iesūtītās vēstules apkopot, lai aizstāvētu un aktualizētu pierobežu 

pašvaldību problēmas. Tāpat LPS uzņemas arī nākotnē rīkot līdzīgas sanāksmes, lai runātu par aktualitātēm 

pierobežu pašvaldībās.  

 

 

*** 
 

Ceturtdien, 21.jūnijā Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un 

padomnieku grupa tikās ar Krāslavas novada domi. Tikšanās laikā apsprieda aktuālas pierobežu 

pašvaldību problēmas. LPS un novada dome vienojās par sadarbību Nacionālā attīstības plāna 

izstrādē, lai panāktu, ka plānā tiktu iekļautas pašvaldību attīstībai nepieciešamie instrumenti jo 

sevišķi pierobežā. Vienojās, ka LPS turpinās pārstāvēt visu pašvaldību viedokļus un aizstāvēt 

pašvaldību intereses kā līdz šim. 
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JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

*** 
27.jūnijā LPS pārstāvji tiksies ar Izglītības uz Zinātnes Ministru Robertu Ķīli. Tikšanās laikā 

tiek plānots pārrunāt speciālo izglītības iestāžu finansējumu 2013.gadam. Tāpat sarunu laikā LPS pārstāvji 

centīsies aktualizēt jautājumu, kas skar grozījumus Vispārējās izglītības likumā; Īpaša uzmanība tiks 

pievērsta bērnudārziem un pedagogu atalgojumam pirmskolas izglītības iestādē.  

Sanāksme notiks Izglītības uz Zinātnes Ministrijas telpās Rīgā, plkst. 11:00.  

*** 
28.jūnijā notiks pašvaldību vadītāju un VAS "Latvijas dzelzceļš" sanāksme. Galvenais 

apspriedes jautājums ir par LDz un pašvaldību sadarbību katastrofu gadījumos, ņemot vērā avāriju 

Daugavpils novadā šī gada ziemā. 

Sanāksme notiks Latvijas Dzelzceļa (LDz) telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, sākums plkst. 10:00. 

 

LPS NESASKAŅO 

 
 „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību, plāno valsts 

budžetā līdzekļus un veic maksājumus”(Pielikums Nr.1) 

 

 „Par likumprojektu „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā””(Pielikums Nr.2) 

 

 „Par likumprojektu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”(Pielikums Nr.3.) 

 

 „Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā "(Pielikums Nr.4) 

 

 „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa 

piešķiršanas un anulēšanas kārtība”(Pielikums Nr.5) 

 

 „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”(Pielikums Nr.6) 

 

 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-636 – Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par 

profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"  

VSS- 637 – Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas 

noteikumi"  

VSS-638 – Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"  

VSS-629 – Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā   

VSS-653 – Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā  

VSS-654 – Grozījumi Aizsargjoslu likumā  
 

 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 
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Kipras prezidentūra nepieļaus katastrofu  

 

Pēc dažām dienām, 1. jūlijā, sāksies Kipras sešu mēnešu ilgā prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē. 

Šīs salīdzinoši nelielās Eiropas Savienības dalībvalsts prezidentūras mērķi ir ambiciozi, taču prasīs daudzu 

nozīmīgu kompromisu panākšanu. 

 

Kipras prezidentūras runasvīrs Nikos Christodoulides tikšanās laikā ar ES dalībvalstu pašvaldību asociāciju 

pārstāvjiem uzsvēra, ka Prezidentūra centīsies veicināt kohēziju, solidaritāti un izaugsmi, lai novērstu tā 

sauktās „divu ātrumu” Eiropas veidošanos attiecībā uz dalībvalstu attīstības līmeni. Viņš arī uzsvēra, ka 

Prezidentūras darbakārtības prioritātes būs politiskas vienošanās panākšana par ES daudzgadu finanšu 

ietvaru, Vienotā tirgus akta un līdztekus arī mazo un vidējo uzņēmumu darbības sekmēšana, kā arī 

nodarbinātības veicināšana jo īpaši jauniešu vidū.  

 

„Daudzgadu finanšu ietvars būs mūsu galvenā prioritāte,” apliecināja Adonis Constantinides, Kipras 

Pastāvīgās pārstāvniecības ES pārstāvis. “Tas ir viens no ES galvenajiem attīstības instrumentiem un spēlē 

galveno lomu, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Lai arī sarunas ir sarežģītas, mēs centīsimies 

atrast kompromisus, jo, ja tās noslēgsies par vēlu, tā būs katastrofa.” Tāpat Constantinides norādīja, ka 

kohēzijas politikas jomā Kipra vēlas uzsvērt teritoriālo pieeju, ņemot vērā teritoriālo dažādību, kā arī 

partnerības principa nozīmīgumu.  

 

Vienlaikus Kipra savas prezidentūras ietvaros īpašu uzmanību pievērsīs tādiem jautājumiem kā 

energoefektivitāte, jūrlietu politika, Kopējā Eiropas patvēruma sistēma, aktīvas novecošanās un paaudžu 

solidaritātes veicināšana, izglītības sistēmas modernizācija un izglītības kvalitātes paaugstināšana, veicinot 

vienādas izglītības iegūšanas iespējas visiem. Šā gada otrajā pusgadā darbs koncentrēsies jautājumu lokā, 

kuri netika skarti Dānijas prezidentūras laikā, pēc tam turpinot diskusijas par tēmām, kurās netika panākts 

kompromiss pirmā pusgada laikā.  

 

ERAF ar viedo skatu rītdienā 

 

Nākamajā finanšu plānošanas periodā viena no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu 

prioritātēm, saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto priekšlikumu, būs pētniecības un inovāciju veicināšana 

ar viedās specializācijas palīdzību. Pēdējos gados Eiropas Savienībā (ES) arvien vairāk cerību tiek likts uz 

viedo specializāciju, lai ar struktūrfondu atbalstu veicinātu dalībvalstu reģionu izaugsmi un vienlaikus arī 

stiprinātu visas ES ekonomikas pozīcijas konkurences cīņā ar Āziju un ASV. „Taču „viedās specializācijas 

stratēģija” var kļūt arī par „stulbo stratēģiju”, ja mēs Eiropas Savienībā nespēsim piemēroties rītdienas 

prasībām,” skarbi norādīja Dienvidholandes provinces vicegubernators Rožers van der Sande (Rogier van 

der Sande) 15. jūnijā Briselē (Beļģija) notikušajā konferencē „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām 2012”. 

 

Eiropas Savienības reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn) aicināja reģionus 

izstrādāt viedās specializācijas stratēģijas, kur tas vēl nav sākts. Jo īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka nākamajā 

finanšu plānošanas periodā viens no ex-ante nosacījumiem Eiropas Savienības fondu ieviešanai pētniecības 

un inovāciju jomā būs atbilstoši valsts reformu programmai izstrādāta valsts vai reģionāla pētniecības un 

inovācijas stratēģija viedai specializācijai. Eiropas Komisija uzskata, ka, saskaņojot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu ar valstu reformu programmas prioritātēm, struktūrfondi tiks izmantoti efektīvāk, kā 

arī pastāvēs labāka saikne starp ES, nacionālo, reģionālo politiku un publiskajām, privātajām investīcijām. 

„Eiropas Savienībā patlaban ir 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu un 24 miljoni bezdarbnieku. Ja katrs 

no uzņēmumiem izveidotu vismaz vienu jaunu darbavietu, tas ievērojami uzlabotu nodarbinātības situāciju. 

Taču šiem uzņēmumiem ir arī svarīga loma inovāciju veicināšanā savos reģionos. Būtiski saprast, ka 

inovācijas nav tikai augstās tehnoloģijas, bet arī modernu tehnoloģiju un metožu izmantošana jau 

tradicionālajā rūpniecībā. Bet, lai viedās specializācijas izmantotu patiešām perspektīvās jomās, procesā 

jāiesaista arī reģionālie pārstāvji, kā arī uzņēmumi un universitātes,” norādīja Hāns. 

 

Tāpat reģionu ekonomikas pārveidē un viedas, ilgtspējīgas reģionālās ekonomikas veicināšanā 

nozīmīgas ir „svarīgās pamattehnoloģijas” (key enabling technologies). Profesors Gabriels Krīns (Gabriel 

Crean), Francijas valdības dibinātas tehnoloģisko pētījumu organizācijas „CEA Technologies” 



 

 

 

viceprezidents, uzsvēra, ka svarīgās pamattehnoloģijas ražojošs uzņēmums var veicināt citu mazo un vidējo 

uzņēmumu izveidošanos tajā pašā reģionā, lai noslēgtu ražošanas ķēdi ar pēc iespējas zemākām izmaksām – 

proti, vienā reģionā ražotu visas nepieciešamās detaļas konkrētam viedam produktam. „Lai gan daudzi 

reģioni ir lepni par reģionālajām universitātēm, tomēr ar zinātni vien nepietiks, lai veicinātu inovācijas un 

jaunas darbavietas. Salīdziniet faktus – ASV un Āzija lielāko daļu finansējuma zinātnei velta tieši lietišķās 

zinātnes attīstībai, savukārt Eiropa – pamata zinātniskajiem pētījumiem. Vai tā ir pareizā izvēle, ja redzam, 

ka tehnoloģiju attīstība un ražošana sasniegusi daudz plašākus apmērus tieši ASV un Āzijā, nevis Eiropā?” 

aizdomāties par turpmāk darāmo Eiropas reģionos aicina Krīns.  

 
Agita Kaupuža  

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

 LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

 
 

Magņitogorskas pilsēta Krievijā vēlas atrast sadraudzības pilsētu Latvijā 
Magņitogorska sevi pozicionē kā "tiltu starp Eiropas un Āzijas kontinentiem gan sava ģeogrāfiskā 

novietojuma, gan kultūras daudzveidības dēļ. Magņitogorskas pilsētā regulāri notiek virkne starptautisku 

kultūras pasākumu. Viens no galvenajiem projektiem ir Magņitogorskas pilsētas dzīvojamo namu 

apgleznošana dažādu valstu nacionālajās krāsās. 

Magņitogorska aizņem 375.8 km2 lielu platību Čeļabinskas apgabalā aptuveni 2000 km attālumā no 

Maskavas, un ir viens no lielākajiem melnās metalurģijas centriem. 

Kontaktpersona: Maija Bišofa. E-pasts: maija.bisofa@mfa.gov.lv , tel. 00 798 517 666 02 (LR vēstniecība 

Krievijas federācijā). 

*** 
 Iespēja pieteikties konkursam “Gada reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” 

Kas ir EER? 
“Eiropas Reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER — European Entrepreneurial 

Region) ir projekts, kas ļauj apzināt un apbalvot ES reģionus, kuriem ir tālejošs redzējums 

uzņēmējdarbības jomā, neatkarīgi no to lieluma, labklājības un kompetencēm. Reģioniem, 

kas izstrādājuši vispārliecinošāko un vistālredzīgāko rīcības plānu, tiks piešķirts nosaukums “Gada reģions, 

kas veicina uzņēmējdarbību”. Iniciatīvas mērķis ir dinamiskus, “zaļus” un uzņēmējdarbību veicinošus 

reģionus radīt visur Eiropā. Pasākumu īstenošanu regulāri uzraudzīs EER žūrija. 

EER balva radīta sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar tādu ES ieinteresēto pušu atbalstu kā Eiropas 

Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (UEAPME), Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības 

palātu apvienību (Eurochambres) un Social Economy Europe. Šajā projektā var iesaistīties ikviena 

organizācija, kas vēlas atbalstīt izvirzīto mērķu īstenošanu.  

Projekta balva jau ir piešķirta deviņiem reģioniem, proti, trīs reģioni apbalvoti par 2011. gadu 

(Brandenburga (DE), Kerri/Kiarī (IE), Mursija (ES)), trīs — par 2012. gadu (Katalonija (ES), Trnava (SK), 

Helsinki-Ūsimā (FI)) un trīs reģioni apbalvoti par 2013. gadu (Ziemeļfrancija-Padekalē (FR), 

Dienviddānija (DK), Štīrija (AT)). Ņemot vērā reģionu lielo interesi, RK 2012. gada 25. jūnijā izsludinās 

konkursu “EER 2014”.  

Konkursa “EER 2014” norises grafiks:  

 2012. gada 25. jūnijs: konkursa izsludināšana Reģionu komitejas ECOS komisijas sanāksmē  

 2012. gada 26. oktobris: pieteikumu iesniegšanas termiņš, pēc tam kandidātu novērtēšana (žūrijas 

darbs)  

 2013. gada sākums: EER balvas pasniegšanas ceremonija  

Sīkāka informācija pielikumā Nr.7. 

*** 
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Sākusies reģistrācija Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes (CEMR) Ģenerālai 

asamblejai  

CEMR Ģenerālā asambleja notiks no 2012.gada 26.līdz 28.septembrim Kadizā (Spānija). Dalībnieki, 

kuri paspēs reģistrēties līdz šī gada 1.augustam, saņems reģistrēšanās maksas atlaidi. Pasākumam varat 

reģistrēties šeit: www.cemr2012.eu. 

Tēmas, kuras skatīs pasākumā saistītas ar decentralizāciju, demokrātiju, attīstību un inovācijām. 

Piemēram: Kādā stadijā šobrīd pasaulē ir decentralizācija un vietējā demokrātija? Kā piemērot publiskos 

pakalpojumus mainīgajai politiskajai, sociālajai un finansiālai videi? Kā veicināt integrāciju starp dažādu 

paaudžu cilvēkiem? Kāda loma ir pašvaldībām uz vienlīdzības jautājumu risināšanas? 

Vairāk lasiet šeit: www.cemr2012.eu. 
 

*** 
Līdz 1. septembrim iespējams iesniegt projektus „Eiropas Pilsoņiem” programmas pašvaldību 

sadraudzības pasākumā  
Līdz 1. septembrim ir iespējams iesniegt projektu pieteikumus „Eiropa Pilsoņiem” programmā – 

apakšpasākumos „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās” un „Sadraudzības pašvaldību tīklojumi”. Ja 

projekti tiks apstiprināti, tos varēs realizēt, sākot ar 2013. gada 1. janvāri. Pirmā tipa projektos var paredzēt 

atbalstu tikšanām starp sadraudzības pilsētu iedzīvotājiem, lai sekmētu pilsonisko līdzdalību vietējā un 

Eiropas līmenī, stiprinātu pilsoņu atbalstu Eiropas integrācijai. Otrā veida projektos savukārt var ietvert 

atbalstu sadraudzības pilsētu tīkliem. Visa informācija par programmu un par pieteikšanos ir atrodama ES 

Kultūras kontaktpunkta Latvijā lapā: http://www.kkplatvija.lv/index.php?section=4. Kultūras kontaktpunkts 

piedāvā arī savu palīdzību partneru meklēšanā, par to informāciju skatiet šeit:  

http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=53. 

Informācijas avots: Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa: Nr. 2012-24, 2012. gada 12. jūnijs 

 

*** 

 

 

VRAA informē 

 

 
 

 

Aicinām uz ESPON NORBA noslēguma konferenci 

Konference "Teritorial cohesion in Europe and in the BSR" (Teritoriālā kohēzija 

Eiropā un Baltijas jūras reģionā) norisināsies š.g. 30.-31. augustā Jūrmalā, Baltic Beach 

Hotel. Konferencē aicināti piedalīties reģionālo politiku veidotāji, īstenotāji, pētnieki un 

citi interesenti, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar kohēzijas, stratēģiskās plānošanas vai teritoriālās 

pārvaldības jautājumiem. Lasīt vairāk 

 

PIELIKUMOS 

 
 Nr.1 ; 2 ;3 ;4 ;5 ;6 - LPS nesaskaņojumi 

 Nr.7 – Konkurss “Gada reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” 

 

 

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.cemr2012.eu/
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http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27486
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv
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