
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA  
 

INFORMĀCIJAI UN DARBAM 
www.lps.lv 

 

 

ŠONEDĒĻ  

Sākušās „Eiropas Gada pašvaldība 2012” vērtēšanas vizītes 

Līdz ar noslēgumu 1.kārtas vērtēšana konkursam „Eiropas 

Gada pašvaldība 2012” ir uzsākusies konkursa 2.kārta, kuras 

ietvaros vērtēšanas komisija apmeklē pašvaldības, lai klātienē redzētu 

un dzirdētu pašvaldībā notiekošo aktīvas novecošanas un paaudžu 

solidaritātes jomā.  

19.jūlija rītā vērtēšanas komisija 

uzsāka vizīšu sēriju uz pašvaldībām. 

Pirmās vizītes norisinājās Zemgales 

novadā - Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība un 

Jelgavas pilsētas pašvaldība. Vērtēšana komisija Bauskas novadā 

apmeklēja Bauskas novada Sociālo dienestu, „Bauskas Kultūras centru”, 

un „Bauskas Centrālo bibliotēku”.  

Kā nākamā sekoja Dobeles novada pašvaldība, kur vērtēšanas laikā 

komisija apmeklēja: „Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālā pakalpojuma centra dienas centru 

pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem „Stariņš”, „NVO centru” un „Dobeles amatu māju”.  

Vizīte Zemgales novadā noslēdzās ar Jelgavas pilsētas pašvaldības apmeklējumu, kura laikā tika 

iepazīstināti ar „Jelgavas pensionāri biedrība, paaudžu dienas centrs „Sadraudzība”, Jelgavas pilsētas 

Sabiedrības integrācijas pārvaldi” un „Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvaldi”.  

Visās pašvaldībās valdīja pozitīva un prieka pilna gaisotne, un no 

sastaptajiem cilvēkiem gan jauniešiem, gan bērniem, gan senioriem 

varēja gūt daudz labu emociju. Visās pašvaldībās apgalvoja, ka 

visaktīvākā sabiedrības daļa ir seniori. Kā arī pašvaldību pārstāvji 

novērtēja to, ka piedalīšanās šajā konkursā ļāva ieraudzīt, cik daudz labu 

lietu notiek pašu pašvaldībā, kā arī apzināt vēl tās lietas, pie kurām vēl ir 

jāpiestrādā. 

Nākamo nedēļu vērtēšanas komisija dosies uz Kurzemes novadu, 

kur tiks apmeklētas Liepājas pilsētas pašvaldība, Kuldīgas novada 

pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība.  

Kā jau iepriekš tika ziņots, turpinot labās tradīcijas, kuras LPS aizsāka rīkojot konkursu „Sakoptākais 

Latvijas pagasts”, šogad pirmo reizi apbalvos Eiropas gada pašvaldību. Katru gadu šī konkursa tēma 

mainīsies atbilstoši Eiropas Gada tēmai. Šis gads ir veltīts aktīvai un veselīgai novecošanai, un paaudžu 

sadarbībai. Šim gadam mērķis ir veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju aktīvai, veselīgai novecošanai un 

paaudžu solidaritātei, veselīgam dzīvesveidam, kā arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un 

sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā.  

Konkursu Latvijas Pašvaldību savienība rīko sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, 

Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju.  

Konkursu „Eiropas Gada pašvaldība 2012” atbalsta Latvenergo koncerns, Swedbank AS , AS 

„Grindeks”, Taipejas misija Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlamenta deputāte 

Inese Vaidere, AS „Valters un Rapa” un AS „Laima”. Konkursa informatīvie atbalstītāji ir „Latvijas Avīze”, 

Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un žurnāls „Logs”. 
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18.jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības sarunas ar 

Izglītības un zinātnes ministriju par jautājumiem, kas saistīti ar 

sporta nozari. Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvēja Sporta 

un jaunatnes departamenta direktora vietniece sporta jomā Agra 

Brūne un departamenta speciālisti Edgars Severs, Ilze Pauliņa. No 

LPS puses sarunas vadīja Bauskas novada pašvaldības 

priekšsēdētājs Valdis Veips, bija ieradušies 32 pārstāvji no 23 

pašvaldībām. Sarunās piedalījās arī LIZDA priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Krastiņš.  

A.Brūne informēja par ministrijā notikušo reorganizāciju, kuras rezultātā izveidots Sporta un 

jaunatnes departaments. Ar 2012.gada 30.jūliju Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces - 

Sporta un jaunatnes departamenta direktores amatā tiks iecelta Ulrika Auniņa, kura uzvarējusi konkursā uz 

šo amatu. 

Jautājumā par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansējumu pašvaldību pārstāvji 

uzsvēra, ka sakarā ar to, ka uz šo finansējumu var pretendēt arī privātas sporta skolas un klubi ir 

nepieciešamas palielināt kopējo finansējumu. Lai neizjauktu funkcionējošo pašvaldību sporta skolu sistēmu, 

būtu vēlams nodalīt privāto sporta skolu un klubu realizēto profesionālās ievirzes programmu finansējumu 

kā atsevišķu finansējuma programmu. 

Attiecībā uz sporta stundām vispārizglītojošajās skolās pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka nepieciešams 

atjaunot kontrolnormatīvus sporta stundās un arī ieskaiti. LPS padomnieks G.Apīnis aicināja ministriju 

strādāt pie tā, lai pirmo klašu audzēkņiem būtu lielāks sporta stundu skaits, lai neatkarīgi no vecāku 

attieksmes pret fizisko aktivitāšu nozīmi skola nodrošinātu nepieciešamās aktivitātes visiem bērniem. Tāpat 

nepieciešams mainīt izpratni un neiekļaut sporta stundu kopējā stundu slodzē, bet tieši otrādi izmantot to kā 

atslodzi no garīgās slodzes. 

LPS pārstāvji izteica neizpratni, kāpēc tagad ir pieņemts lēmums ieguldīt lielus līdzekļus, lai 

atjaunotu nolaisto Murjāņu sporta ģimnāzijas bāzi, ja daudzas pašvaldības, kurās ir uzceltas modernas sporta 

bāzes, būtu gatavas nodrošināt visu nepieciešamo un izveidot līdzīgu internātu bez lielām investīcijām. Šādu 

projektu realizācija valstij izmaksātu ievērojami lētāk. IZM pārstāvji informēja, ka lēmumu saglabāt 

Murjāņu sporta ģimnāziju ir pieņēmusi valdība, balstoties uz IZM izveidotās darba grupas ziņojumu. 

Pašvaldībās uzcelto sporta objektu izmantošana un turpmākās investīcijas šādos objektos jāskata kontekstā 

ar šobrīd izstrādājamajiem dokumentiem – „Sporta politikas pamatnostādnēm 2013. - 2020.gadam” un 

„Valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepciju”. 

E.Severs informēja par IZM sagatavotajām izmaiņām Sporta likumā, lai juridiski korekti noteiktu 

pašvaldību tiesības piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un aicināja LPS atbalstīt 

minētos grozījumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 
 

LPS sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju nenotiks 

 Līdz ar izveidojušos situāciju Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), kad ministrijas vadība nav 

noformēta (valsts sekretārs, departamentu direktori nav apstiprināti) Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 

uzskata, ka sarunas ar IZM šobrīd nav lietderīgas. Tādēļ LPS atsauc sarunas šī gada 24.jūlijā, bet tanī pašā 

laikā lūdz ministrijai šī gada augustā organizēt sarunas ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadību un 

atbilstošiem speciālistiem, piedaloties IZM vadībai, jautājumā par bezmaksas izglītības nodrošinājumu 

pamata un vispārējās izglītības iegūšanā. 

*** 
28.jūlijā Carnikavā notiks Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadam veltītā 

Latvijas pašvaldību darbinieku sporta diena. Pašvaldību darbinieki sacentīsies skriešanā 5 km un 1 km 

distancēs pa Carnikavas Piejūras parku, kā arī stafetē ar šova elementiem.  

Vēl svarīgāka par sportiskajiem sasniegumiem būs iespēja iepazīties ar jauniem vai no sirds 

izrunāties ar sen nesatiktiem kolēģiem, kopīgi padziedāt, padejot un vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm.  

Vakarā Carnikavas parkā sportiskos pašvaldību darbiniekus sagaidīs: 

- uz ugunskura vārīta zivju zupa,  

- dejas un joki kopā ar Ufo,  

- zaļumballe, kurā muzicēs grupa „Rīgas viļņi”. 

Aicinām visus atbraukt līdz vietai, kur Gauja ietek jūrā! 

 

*** 
Turpinās konkursa „Eiropas Gada pašvaldība” vērtēšanas 2.kārtas vizītes pašvaldībās. Plašāku 

informāciju skaties: www.lps.lv . 

 

LPS NESASKAŅO 

 
 „Par likumprojektu „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Pielikums Nr.1) 

  

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

 

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

 

 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 
VSS-721 – Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" 

  
VSS-  722 – Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā" 

  
VSS- 733 – Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"   

 

VSS- 734 – Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" 

  

VSS- 726  – Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  

 

VSS- 727 – Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  

 

VSS- 728 – Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  

 

VSS- 736  – Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par 

rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"" 

 

http://www.lps.lv/
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257010
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257011
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257026
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257027
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257015
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257016
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257017
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257017
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257031
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257031


VSS- 737 – Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā 

apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""  

 

 

 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

 

Nerimst peripetijas ap Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu 

 

Latvijas delegācija Eiropas Savienības (ES) Reģionu komitejas (RK) 96. plenārsesijā, kas 18. - 

19. jūlijā norisinājās Briselē (Beļģija), iestājās pret Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta 

atzinuma pieņemšanu, kurā vairākums citu valstu pašvaldību pārstāvju atzinīgi vērtēja Eiropas 

Komisijas ierosinājumu 10 miljardus eiro no Kohēzijas fonda paredzēt Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentam. 

Pašreizējais Eiropas Komisijas priekšlikums par nākamo daudzgadu finanšu shēmu paredz 50 

miljardu eiro finansējumu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, no kuriem 10 miljardi eiro paredzēti 

Kohēzijas fondā transporta infrastruktūrai. Projektu izvēli veiks Eiropas Komisija, tos izraugoties 

pieteikumu iesniegšanas kārtībā un nosakot arī līdzfinansējuma apmēru – līdz 85%. Savukārt Latvijas 

pašvaldību delegācijas Reģionu komitejā pārstāvji kā labāku risinājumu piedāvāja 10 miljardus eiro 

finansējumu veidot papildinoši nacionāli piešķirtajam Kohēzijas politikas apjomam. Priekšlikums iezīmēt 

dalībvalstu nacionālajās Kohēzijas fonda aploksnēs 10 miljardus eiro ES instrumenta vajadzībām raisa 

bažas, jo Kohēzijas fonda līdzekļi, īpaši mazāk attīstītajām dalībvalstīm, ir ļoti nozīmīgi.  

RK delegācijas vadītājs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Andris Jaunsleinis 

norāda: „Ja jautājums tiktu risināts citādi, nevis atņemot no kohēzijas līdzekļiem, mēs atbalstītu šo 

pieeju. Taču pašreizējā piedāvājumā RK vienas puses atbalsta ideju par nepieciešamību pārrobežu 

savienojumu veidošanai, bet no otras puses atņemam resursus tām teritorijām, kurām kohēzija ir 

līdzeklis, kā panākt šo mērķi un sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.” Tāpat viņš arī aicināja 

RK pārstāvjus ņemt vērā, ka ir daudzas dalībvalstis, kurās pamatinfrastruktūra vēl nav pilnībā 

izveidota. Piemēram, Latvijā ceļi nebūt nav tādā kārtībā, lai tagad varētu domāt tikai par dzelzceļa 

uzlabošanu un jaunu savienojumu izveidi.  

Šo pašu problēmu uzsvēra arī Lietuvas delegācijas pārstāvis, Druskininkai pašvaldības mērs, 

Ričardas Maļinauskas (Ričardas Malinauskas): „Priekšlikums par Eiropas Infrastruktūras savienošanas 

instrumentu patlaban neņem vērā to, ka arī ceļu infrastruktūra, ne tikai dzelzceļš, ostas vai lidostas, dažās 

dalībvalstīs nav pietiekami attīstīta. Mūsu problēma ir tā, ka ir maz iedzīvotāju ar zemu maksātspēju, tāpēc 

infrastruktūra nevar pilnveidoties, jo īpaši pierobežu rajonos. Taču pēc Kohēzijas fonda samazinājuma 

jaunajām dalībvalstīm tiks atņemtas iespējas pilnveidot ceļu infrastruktūru no Eiropas Savienības 

struktūrfondiem.” 

RK atzinuma autors, Slovēnijas pašvaldības Bistricas mērs un bijušais Slovēnijas pašvaldību lietu un 

reģionālās politikas ministrs, Ivans Žagars (Ivan Žagar) gan atzina, ka pašreizējo Eiropas Komisijas 

piedāvājumu vērtē ar zināmām bažām. Tāpēc kā kompromiss RK atzinumā pieņemts arī aicinājums Eiropas 

Komisijai pēc iespējas plašāk ievērot Kohēzijas fonda piešķīrumu, ņemot vērā dalībvalstu iemaksu 

proporciju Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentā no Kohēzijas fonda, lai tādējādi saņemtu savu 

iemaksāto naudu atpakaļ. Vienlaikus Žagars norādīja, ka princips, kad projekti tiks izraudzīti pieteikumu 

iesniegšanas kārtībā, varētu kļūt par vēl vienu šķērsli dalībvalstu sadarbībā, jo daudziem reģioniem un 

pašvaldībām būs nepieciešams tehnisks atbalsts iesaistei projektos.  

Neviennozīmīgi viedokļi attiecībā par 10 miljardu pārnesi no Kohēzijas fonda izskanēja arī 11. – 12. 

jūlijā notikušajā Eiropas Parlamenta REGI komitejas sēdē. Virkne Polijas, Nīderlandes un Vācijas deputātu 

pilnībā noraidīja šādu ideju, un atbalstu guva ierosinājums 10 miljardus eiro no Kohēzijas fonda saglabāt 

dalībvalstu nacionālajās aploksnēs. Tāpat vairāki deputāti pieprasīja nākamajā, septembra sanāksmē, ar 

konkrētiem skaidrojumiem par finansējumu ierasties ES transporta komisāram Sīmam Kallasam (Siim 

Kallass) un ES reģionālās politikas komisāram Johannesam Hānam (Johannes Hahn), pretējā gadījumā 

draudot balsot pret Eiropas Infrastruktūras savienojuma instrumentu kā tādu. 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257032
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257032
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


Tiešmaksājumi nav konkurents kohēzijai 

 

19. jūlijā Briselē (Beļģija) Latvijas delegācija Eiropas Savienības Reģionu komitejā tikšanās laikā ar 

Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Savienībā Ilzi Juhansoni pārrunāja aktualitātes 

sarunās Eiropadomē un Reģionu komitejā par nākamā plānošanas perioda daudzgadu finanšu ietvaru. 

Diskusiju centrā bija saruna par pēdējā laika tendenci publiskajās sarunās pretnostatīt divas Latvijai 

prioritārās jomas - kohēziju un tiešmaksājumus. Ilze Juhansone pauda viedokli, ka šāds pretnostatījums nav 

pareizs. Tam piekrīt arī Latvijas delegācijas pārstāvis, Mālpils novada domes priekšsēdētājs, Aleksandrs 

Lielmežs: „Latvijā, iespējams, neizpratnes dēļ šīs divas ļoti svarīgās jomas – lauksaimnieku tiešmaksājumi 

un kohēzijas aploksne, - tiek pretnostatītas, taču tās viena ar otru nebūt nekonkurē. Tie abi ir politiski 

jautājumi – par cik paaugstināt tiešmaksājumu apmēru un kāds finansējums būs kohēzijai.” Viņš arī norāda, 

ka šīs abas prioritātes nevajag pretnostatīt, pārmetot, ka zemnieki, izcīnot lielākus tiešmaksājumus, atņem 

naudu kohēzijas aploksnei. „Šīs naudas nav konkurējošas, bet gan politiskas,” vēlreiz uzsver Lielmežs. 

Tāpat Latvijas delegācijas pārstāve, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa atklāja, cik grūti 

dažkārt sabiedrību pārliecināt, ka infrastruktūras projekti, ar ko saprotam kohēziju, ir ļoti būtiski un skar vēl 

lielāku saņēmēju loku nekā tiešmaksājumi. Tā, piemēram, Saldus novada domes vēlme uzlabot ceļa stāvokli, 

kas nodrošina savienojumu ar novada centru, nebūt nesaņēma nedalītu atbalstu gan no deputātu, gan 

iedzīvotāju puses. „Lai gan ceļš atsevišķos posmos rudenī un pavasarī nebija izbraucams, diezgan smagi bija 

pārliecināt deputātu vairākumu par to, ka tieši tas ir efektīvs ieguldījums un sniegs labumu ne tikai vienam 

atsevišķam pagastam, bet arī Saldus novada pierobežas iedzīvotājiem un ražotājiem, jo Pampāļu pagastā 

atrodas novada lielākais lauksaimniecības uzņēmums, nodarbinot 22% pagasta iedzīvotāju.” 

Sanāksmē tāpat Latvijas delegāciju pārstāvēja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, 

Grobiņas novada domes deputāts Jānis Neimanis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs 

un Liepājas pilsētas domes deputāts Guntars Krieviņš. 

 

 

 

Agita Kaupuža  

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

 LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

             
26.jūlijā Ventspils Digitālajā centrā notiks seminārs par pašvaldību e-pakalpojumu izpēti un 

ieviešanu. Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicina pašvaldību speciālistus pieteikties uz šo 

semināru līdz 23.jūlijam LPS mājas lapā sadaļā „Pasākumi”:  http://www.lps.lv/Pasakumi/ 

 

Seminārs notiek Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “EgoPrise” ietvaros. 

LPS uzdevumi šā projekta ietvaros bija izpētīt pašvaldību e-pakalpojumu uzņēmējiem ieviešanas iespējas 

pilotprojektu pašvaldībās un sagatavot rekomendācijas visām pašvaldībām e-pakalpojumu izpētei un 

ieviešanai. Tika realizēti divi pilotprojekti – Ventspils pilsētā un Preiļu novadā un sagatavota e-pakalpojumu 

izpētes un ieviešanas rokasgrāmata, kas būtu noderīga visām pašvaldībām. Seminārā tiks apspriesti 

„EgoPrise” projekta rezultāti, kā arī sniegta jaunākā informācija par Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

iniciatīvām e-pārvaldes jomā.  

 

Pielikumā Nr. 5 var iepazīties ar semināra darba kārtību.  

 

http://www.lps.lv/Pasakumi/


*** 
Par iespēju pieteikties dalībai projektos pilsētvides attīstības programmā URBACT II  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka 2012.gada 23.aprīlī Eiropas 

Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pilsētvides attīstības programmas 

URBACT II (turpmāk – URBACT II programma) Uzraudzības komiteja apstiprināja 19 projektu idejas, kas 

paredz veidot tematiskos tīklus dažādos pilsētvides jautājumos. 

URBACT II programma atbalsta sadarbības tīklus starp Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices pilsētām, 

palīdzot tām veikt pilsētvides politikas vajadzību analīzi, nodrošināt pieredzes apmaiņu, identificēt un ieviest 

paraugprakses, kā arī izstrādāt rīcības plānus, rekomendācijas un vadlīnijas pilsētvides politikas uzlabošanai 

dažādās jomās vietējā, valsts un Eiropas Savienības līmenī.  

VARAM aicina Jūs izvērtēt iespējas un pieteikties partnerībai atlasīto projektu ideju  attīstības un ieviešanas 

posmā. Pieteikties dalībai tematiskajā tīklā var sešu mēnešu laikā (līdz 2012.gada oktobra beigām) !!!  

Papildus informācija ir pieejama URBACT II programmas mājas lapā - http://urbact.eu/  un VARAM 

mājas lapā http://www.varam.gov.lv  

 

 

*** 
Meklē sadraudzības pilsētu  
Kremenčugas pilsēta Ukrainā ir izteikusi vēlmi meklēt sadraudzības pilsētu Latvijā. Pilsētu interesē arī 

sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, kā reālākos sadarbības partnerus varētu izskatīt pilsētas, kur 

šādas iestādes ir. Intereses gadījumā sazināties ar Ievu Majori, 2.sekretāri Latvijas Republikā vēstniecībā 

Ukrainā –  ieva.majore@mfa.gov.lv 

 

Pielikumā Nr.6; 7  ir atrodama sīkāka informācija par Kremenčugas pilsētu Ukrainā.  

 

*** 
 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina pašvaldību un sporta 

organizāciju atbildīgās personas un publisku pasākumu rīkotājus savlaicīgi sniegt 

informāciju par plānotajiem pasākumiem un par drošību pasākuma norises vietā 

atbildīgo personu kontaktus. Plašāku informāciju skatīt pielikumā Nr.8.   

 

 

*** 

 
  24. jūlijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Pērses ielā 2, Rīgā 

(2.stāva zālē) notiks seminārs par programmas "Pasākumi centralizētās 

siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu vērtēšanas 

kritērijiem un projekta ieviešanas prasībām.  

 

Kā zināms, šī gada 29.jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāka atklāta konkursa 

4.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai". Programmas ietvaros centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem būs iespēja 

saņemt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu siltumavota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijai un 

būvniecībai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. 

 

Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums – 19748442,25 latu. Plašāka informācija par šo programmu 

pieejama saitē: http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/pasakumi_centralizetas_siltuma/  

Reģistrēties semināram sekojošā saitē:  http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/pasakumi/julijs/pcs_24072012/  

*** 
3.augustā, plkst.12:00 plānota Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša 

sanāksme, kas notiks Rēzeknē. Ar darba kārtību var iepazīties Pielikumā Nr. 4 

http://urbact.eu/
http://www.varam.gov.lv/
mailto:ieva.majore@mfa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/pasakumi_centralizetas_siltuma/
http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/pasakumi/julijs/pcs_24072012/


 

*** 

VRAA informē par "Teritorial cohesion in Europe and in the BSR" (Teritoriālā 

kohēzija Eiropā un Baltijas jūras reģionā) konferenci, kas 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. 

Vairāk informācijas par konferenci var atrast: 

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27486  

 

*** 
 

Ziedot.lv programma „Kopgalds” līdz 6. augustam aicina pieteikties atbalstam biedrības, 

nodibinājumus un reliģiskās organizācijas, kas sniedz zupas virtuves pakalpojumus. Atbalsts zupas 

virtuvēm tiks sniegts proporcionāli zupas virtuvē izsniegto porciju skaitam, bet ne vairāk kā LVL 4`500 

apmērā vienai zupas virtuvei. Atbalstu varēs saņemt zupas virtuves labiekārtošanai (inventāra iegādei, 

remontdarbiem u.tml.), uzturēšanai (ikmēneša maksājumiem), kā arī pārtikas iegādei.  

Programmu jau trešo gadu tiek īstenota pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējumam un 

veikalu tīkla Rimi atbalstam. 

Nolikumu un pieteikuma anketu skatiet - www.kopgalds.lv. 

 

 

 

 

VRAA informē 
 

Elektronisko iepirkumu sistēmā atvērts katalogs reprezentācijas precēm 

2012-07-12 

 
 

No 12.jūlija, Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā – EIS) ir atvērts reprezentācijas preču 

katalogs. Katalogā valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības, kā arī publisko personu kapitālsabiedrības varēs 

iegādāties dažādus reprezentācijas materiālus ar pasūtītāju logotipiem, kā arī ar Eiropas Sociālā fonda, 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Savienības logotipiem. 

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27980  

2012-07-16 

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27486
http://www.kopgalds.lv/
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27980
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27980
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27980


 

17. jūlijā pulksten 16.00. beidzas elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās, kurās 

reflektanti varēja pieteikties studijām izmantojot vienotā valsts un pašvaldību portāla 

www.Latvija.lv/studijas sniegto e - pakalpojumu. 

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27978  

 

PIELIKUMOS 

 
 Nr.1 ; 2; 3  – LPS nesaskaņojumi;  

 Nr.4 – darba kārtība Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāksmei; 

 Nr.5  – darba kārtība semināram par pašvaldību e-pakalpojumu izpēti un ieviešanu 26.jūlijā Ventspilī;  

 Nr.6,7 – informācija par Kremenčugas pilsētu Ukrainā; 

 Nr.8  – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicinājums; 

 Nr.9 – Informācija par Velomaratonu “Barona taka”; 

 

 

 

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.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27978
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27978
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv
mailto:ilze.mutjanko@lps.lv

