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ŠONEDĒĻ  
 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) lūdz Rīgas pilsētas domes deputātus izprast Rīgas pašvaldības un visu pārējo 

Latvijas pašvaldību sadarbības nepieciešamību kopēju problēmu risināšanā un interešu sekmīgā aizstāvēšanā valsts 

institūcijās, kā arī starptautiskajās institūcijās, piemēram, Eiropas Savienības Reģionu komitejā, Eiropas vietējo un 

reģionālo pašvaldību kongresā, Vispasaules pašvaldību asociācijā un citur, kur Latvijas Pašvaldību savienība ir dalībniece 

un reizē ar to arī Rīgas pilsētas pašvaldība, kā LPS biedrs.  

SAEIMĀ 

22.oktobrī plkst.11.00 Saeimas ārkārtas sēde. Darba kārtībā likumprojekts „Par  valsts budžetu 2013.gadam” un 

pavadošā likumprojektu pakete, kā arī lēmuma projekts Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2013.gada valsts 

budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam. 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

23.oktobrī notiks LPS Izglītības un kultūras komitejas un Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas 

sanāksme LPS 4.stāva zālē (Mazā Pils ielā 1, Rīgā).  

Darba kārtībā: 

1.     Par bērnu un ģimenes valsts politikas aktualitātēm (deinstitucionalizācija - alternatīvo pakalpojumu attīstīšana, 

pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība u.c.)  

Ziņo: Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa 

2.     Par aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

Ziņo: Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa. 

24.oktobrī Rīgas domes sēžu zālē notiks Latvijas Pašvaldību savienības domes ārkārtas sēde, kurā apspriedīs un 

vienosies par  Saeimā iesniedzamajiem priekšlikumiem 2013.gada budžetam. Sēdē aicināti piedalīties Saeimas frakciju 

priekšsēdētāji un Budžeta un finanšu komisijas un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētāji.  

2.novembrī Novadu diena Kocēnu novadā Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā. Pasākumi paredzēti trīs darba 

grupās: 1)Finanšu un uzņēmējdarbības attīstības; 2)Atkritumu apsaimniekošanas; 3)Pašvaldību auto ceļu un ielu 

infrastruktūras finansēšanas. Piedalīties Novadu dienā aicinātas arī lielo pilsētu pašvaldības. Dalībniekus var pieteikt 

Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā: www.lps.lv/semināri .  

 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
VSS-1038. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi 

par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  
VSS-1056. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 

"Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  
VSS-1058. Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Slīteres nacionālais 

parks", Kolkas pagastā, Dundagas novadā"  

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/semināri
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265213
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265213
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265213
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265242
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265242
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265244
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40265244


 

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

Publiskās un privātās partnerības veiksmes noslēpumi Gruzijā 

16. – 17. oktobrī Briselē (Beļģija) norisinājās Eiropas Attīstības dienas, kuru moto šoreiz bija „Atbalstot ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi cilvēku attīstībai”, pievēršot galveno uzmanību trim jomām – pārtikas drošībai, privātā sektora 
iesaistei un sociālajai aizsardzībai - attīstības veicināšanā pasaules nabadzīgākajās valstīs. 
 
„Privātais sektors ir lielākais jaunu darba vietu nodrošinātājs, tādēļ sniedz labākās iespējas cilvēkiem iesaistīties darba 
tirgū un tādējādi veicināt ekonomisko un labklājības izaugsmi valstī. Taču uzņēmumi nevar darboties, ja valsts tiem 
nespēj nodrošināt atbilstošu vidi,” savā uzrunā norādīja Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs.  
 
Vienā no pasākuma sesijām par publiskās un privātās 

partnerības lomu decentralizētas sadarbības 
veicināšanā piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības 
sadarbības organizācijas – Gruzijas Nacionālās 
pašvaldību asociācijas – ģenerālsekretārs Dāvids Melua. 
Viņš dalījās pieredzē ar Gruzijas pašvaldību veiksmīgo 
risinājumu, krīzes laikā būvniecības un lauksaimniecības 
nozarēs veidojot publiskās un privātās partnerības, 
tādējādi nepieļaujot ekonomisko lejupslīdi šajās jomās. 
Gruzīnu asociācija jo īpaši pēdējo divu gadu laikā aktīvi 
izglīto savus biedrus, lai veicinātu to, ka publiskās un 
privātās partnerības projekti veidotos racionāli un 

efektīvi. „Esam secinājuši, ka sekmīgai publiskajai un 
privātajai partnerībai ir trīs būtiskākie priekšnoteikumi: 
spēcīgas un ietekmīgas pašvaldības, kuras politiskā 
līmenī atbalsta šādu projektu īstenošanu; atbildīgs 
privātais sektors, kurš nedomā tikai par savas peļņas 
palielināšanu, bet arī atceras par solidaritāti; aktīva 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana,” secina Melua. Viņš 
arī ir pārliecināts, ka visi šie trīs elementi ir vienlīdz 
svarīgi, citādi publiskā un privātā partnerība būs 
apdraudēta. 

 
Taču, atbalstot uzņēmējus un veicinot ekonomisko attīstību, nedrīkst aizmirst par cilvēkiem. Runājot par sociālo 
aizsardzību, komisārs Piebalgs norādīja uz bīstamību vēl vairāk sašķelt cilvēkus un paplašināt plaisu starp dažādiem 
sabiedrības slāņiem: „Lai gan sociālās drošības joma pamatā ir katras nacionālās valsts politika, ar Eiropas Savienības 
īstenotās attīstības sadarbības aktivitātes var veicināt tās nostabilizēšanos, aicinot attīstības valstis vairāk pievērst 
uzmanību sociālās aizsardzības jautājumiem. Mūsu darba attīstības sadarbības jomā galvenā artērija tomēr ir nabadzības 
novēršana un iespēju sniegšana visiem cilvēkiem.” 
 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

 LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja                

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

1.novembrī notiks gadskārtēja konference par ES fondu ieguldījumu reģionālajā attīstībā. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka šī gada 1.novembrī  VRAA sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk-VARAM) rīko gadskārtēju konferenci par ES fondu 
ieguldījumu reģionālajā attīstībā. Konferences mērķis ir dalīties pieredzē ar sadarbības institūcijām par VRAA un 
VARAM pārziņā esošajām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, to uzraudzības un kontroles jautājumiem, lai 
pilnveidotu un uzlabotu sadarbību ar projektu īstenotājiem, kā arī analizētu ES fondu ieguldījumu nozīmi reģionālajā 
attīstībā, un pārrunātu attīstības virzienu un plānus nākamajam ES finanšu plānošanas periodam VARAM un VRAA 
atbildības jomās. Plānots, ka konferences dalībnieki būs ES fondu apguvē un administrēšanā iesaistīto valsts un 
pašvaldību institūciju vadītāji un pārstāvji. Plašāka informācija pielikumā Nr.12. 

*** 
Pašvaldības aicinātas piedalīties Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas organizētajā konkursā, kura ietvaros 

ik gadu tiek izraudzītas labākās Eiropas pašvaldības četrās kategorijās. Konkursā var piedalīties visas 47 Eiropas 

Padomes dalībvalstu pašvaldības, kuru pārstāvji līdz šī gada 31.decembrim konkursa organizētājiem nosūtīs aprakstu 

par pašvaldības aktivitātēm starptautiskajā sadarbībā, iesaistīšanos Eiropas institūcijās, pašvaldību sadraudzības 

veicināšanu un Eiropas ideju un pamatvērtību popularizēšanu. Sīkāka informācija pielikumā Nr.10.      

Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas 2.projektu konkurss  
Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam 2. projektu 
konkursā Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Ļeņingradas apgabala pašvaldību padomi (vadošais partneris) ir 
iesniegusi projektu „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos”.  
 
Projektu konkursam tika iesniegtas 333 projektu koncepcijas. Projekta „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi 
uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” koncepcija iekļuvusi to 38 skaitā, kas tika uzaicināti iesniegt pilnu projekta 
pieteikumu un pretendē uz finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Pilnus projektu pieteikumus līdz 
noteiktajam termiņam – 12.septembrim – ir iesnieguši 34 pretendenti. Šobrīd sācies projektu vērtēšanas process. 
Lēmumu par finansējuma piešķiršanu plānots pieņemt līdz šā gada beigām, un līgumus ar projektu īstenotājiem slēgs 
2013.gada sākumā. 

Elita Kresse, 
ārējo sakaru koordinatore 

 

*** 
Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 2.kārta tika izsludināta 
5.oktobrī. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 2.novembris. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) finansēto projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” nolikumu. Tā 
mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no fosilo energoresursu izmantojošām 
tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, kā arī uzlabojot ražošanas iekārtu, 
ražošanas, tirdzniecības un izglītības ēku energoefektivitāti. 

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Inspecta energoauditoriem: Natāliju Beļsku un Sandri Liepiņu (tālrunis: 
67607900). 

*** 
Pagarina pieteikšanās termiņu valsts atbalstam energoefektivitātes uzlabošanai 
Lai sniegtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem iespējas sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija par divām nedēļām, t.i., līdz 2012.gada 2.novembrim, pagarinājusi pieteikšanās 
termiņu projektu iesniegšanai KPFI atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. 
Sākotnēji izziņotais termiņš projektu iesniegumu iesniegšanai bija līdz 2012.gada 19.oktobrim.  
Vairāk lasiet www.varam.gov.lv. 

 

http://www.varam.gov.lv/
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*** 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)  izsludina pieteikšanos Latvijas IKT  balvai 
„Platīna pele 2012”. Tās mērķis ir apzināt un īpaši izcelt labākos pēdējo gadu laikā Latvijā radītos E-pārvaldes 
risinājumus, inovatīvos e-pakalpojumus un IKT risinājumus, kā arī informēt par tiem biznesa vidi un sabiedrību 
kopumā. 
Latvijas IKT 2012. gada balvai dažādām nominācijām var pieteikties attiecīgo pakalpojumu, projektu īpašnieki – valsts 
iestādes, privātā sektora uzņēmumi, akadēmiskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas. Šogad 
Latvijas IKT balvu nominanti tiks vērtēti un godalgoti šādās kategorijās: 
•       E-pārvalde 
•       E-pakalpojumi 
•       E-biznesa risinājumi un pakalpojumi uzņēmumiem 
•       Labākais E-skolotājs 
Šogad pirmoreiz balva tiks piešķirta kategorijā „Labākais E-skolotājs” Šajā kategorijā aicinām pieteikties skolotājus, e-
prasmju pasniedzējus un citi pretendentus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides 
lietotāju izglītošanā.  
Latvijas IKT balvas „Platīna pele 2012” pieteikumus aicinām iesniegt elektroniski līdz šā gada 26.oktobrim. Latvijas 
IKT balvas nolikumu un pieteikuma formu  lūdzam skatīt asociācijas mājas lapā www.likta.lv.  
Vairāk lasiet: http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/pele2012.aspx.  

 

PIELIKUMOS  
1. Nesaskaņojumi par: 

 plāna projektu „Pamatnostādņu „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.- 2014.gadā” īstenošanas 

plāns 2013.-2014.gadam”. VSS-949. 
 Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.326 

„Grozījumi koncepcijā „Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā””” VSS-951. 
 likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" 

LPS_1020122410 

 likumprojektu „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” LPS_1020122411. 

 likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību” LPS_1020122412 

 likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” 

LPS_1020122415 

 likumprojekta „Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums” LPS_1020122416. 

2. Valdes lēmums 

3. LM vēstule par asistenta pakalpojuma saņēmējiem skolās 

4. Par gadskārtēja konferenci „ES fondu ieguldījumu reģionālajā attīstībā”. Pielikums Nr.12. 

5. Par skolēnu lasītprasmes veicināšanu. 

 

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv  
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv  

Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece, olga@lps.lv 
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