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Tie ir vārdi no manas tautas  

Un dziesma man arī no tās 

Un es zinu, neviens manā vietā 

To nedziedās 

/Renārs Kaupers, Inga Cipe/ 

                                                

Latvija ir tāda, kādu mēs katrs 

 to savā sirdī vēlamies redzēt! 

Mums katram pašam ir jādzīvo, 

jāstrādā un jāmīl savā zemē, lai 

tā kļūtu labāka ar mūsu labajām 

domām un darbiem! 

Daudz laimes Latvijai un katram no 

mums Latvijas 94.dzimšanas dienā! 

Andris Jaunsleinis  

Latvijas Pašvaldību savienības 

priekšsēdis  

ar kolektīvu 

http://www.lps.lv/


 
 
ŠONEDĒĻ 
 

Pašvaldību iedzīvotāju intereses Saeimai nav prioritāte  

15.novembrī vairāk nekā astoņdesmit pašvaldību vadītāji piedalījās Saeimas sēdē, lai paustu neapmierinātību 
ar pašreizējo budžeta projektu, kas šodien tiek pieņemts Saeimā. Budžeta projekts 2013.gadam neparedz 
valsts budžeta palielinājumam proporcionāli palielināt arī pašvaldību budžetu - valsts budžets 2013.gadā tiek 
palielināts par 140 milj. latu, tad 119 pašvaldību budžets – tikai par 14 milj. latu. 

Pēc Saeimas sēdes pārtraukuma pašvaldību priekšsēdētāji vairs Saeimā neatgriezās, jo, neskatoties uz 
opozīcijas deputātu pausto atbalstu pašvaldībām, balsojumā netika atbalstīti pašvaldību priekšlikumi par 
mērķdotācijām pašvaldību ielām un ceļiem, kā arī neatbalstīja iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) pārdalīt par 
labu pašvaldībām, lai kompensētu ar 2013.gada 1.janvāri IIN likmes samazinājumu uz 24% iepriekšējo 25% 
vietā. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis sastāda 75% no pašvaldību kopējiem ieņēmumiem. Pašvaldību 
vadītājiem vairs nebija cerību, ka varētu vērst situāciju par labu – pašvaldību finansiālā situācija 2013.gadā 
salīdzinājumā ar valsts finansiālo stāvokli būs neapskaužama.  

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Mūsuprāt, netraucējām Saeimas sēdi ar savu klātbūtni, taču pilnībā 
izprotam Saeimas priekšsēdētājas tiesības mums aizrādīt, atsaucoties uz Saeimas Kārtības rulli. Plānojam 
nākamnedēļ sasaukt ārkārtas valdes sēdi, lai vienotos par tālāko rīcību no pašvaldību puses, jo Saeima ignorē 
pašvaldību tiesības uz finansējumu funkciju izpildē. Pieņemtais budžets atstās negatīvu ietekmi uz pašvaldību 
un valdības turpmākajām attiecībām. Arī pašvaldību vadītāji pauž viedokli, ka būtu jācīnās par tiesiskumu valstī 
attiecībā pret pašvaldībām. Ja pašvaldībai tiek nodota funkcija, tad jāseko arī naudai, taču tas šobrīd netiek 
nodrošināts, lai gan pēc likuma tas pienākas.” 

Pašvaldību vadītāji pirms sēdes katram deputātam personīgi iedeva sarakstu ar priekšlikumiem budžeta 
likumprojektā, kuri skar pašvaldību finanses un kurus pašvaldību vadītāji lūdz atbalstīt. Sēdes laikā, kad 
noritēja balsojums par budžetu, pie pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem pašvaldību priekšsēdētāji cēla 
zaļās lapas, tādējādi simboliski Saeimas deputātiem norādīja, ka attiecīgais priekšlikums būtu jāatbalsta. 
Savukārt sarkano lapu bija paredzēts celt gadījumā, ja Saeima atbalsta budžetu 2013.gadam, kas pašvaldību 
pusē nes finansiālus zaudējumus. 

*** 

13.novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības kārtējā 
komitejas sēde. Darba kārtībā apsprieda Ministru kabineta noteikumu projektu „Pašvaldību vispārīgie 
teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Sēdē arī apsprieda zemes 
efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas aspektus. Komitejas noslēgumā notika arī Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) funkcionālās daļas prezentēšana, projekts vēl nav līdz galam ieviests, 
tas ir izstrādes stadijā. Pašvaldību pārstāvjiem prezentēja arī „Reģionu attīstība Latvijā 2011” VRAA izdoto 
pārskatu. Pārskata galvenais uzdevums ir apkopot dažādus sociālekonomisko attīstības raksturojošos 
pamatrādītājus un sniegt to analīzi par dažāda mēroga teritorijām. Pārskata elektronisko versiju meklējiet: 
http://www.vraa.gov.lv/lv/.  

 

 

http://www.vraa.gov.lv/lv/


13.novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde. 
Darba kārtībā apsprieda jaunizveidotā Slimību profilakses un kontroles centra uzdevumus, plānus un 
realizējamo politiku, kā arī sadarbību ar pašvaldībām veselības veicināšanas jomā. Latvijas Slimnīcu biedrības 
valdes priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs informēja par biedrības darba aktualitātēm, kā arī izteica viedokli par 
Veselības ministrijas realizēto politiku veselības aprūpes jomā un sadarbību ar LPS. Komitejas dalībniekus 
informēja par Vienotās sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (VSPMIS) izveidi, Labklājības 
ministrijas informācijas sistēmas attīstības projektiem.  

*** 
Čehijas parlamenta Budžeta komisijas deputāti augsti novērtējuši tikšanos ar LPS  
   
13.novembrī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pēc Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā aicinājuma tikās 
ar Čehijas Republikas parlamenta Budžeta komisijas deputātiem un Čehijas Republikas vēstnieku Latvijā.  

Čehijas delegācija pateicās par ļoti noderīgo tikšanos un iespēju saņemt kompetentas 
un izsmeļošas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. LPS priekšsēdis pauda 
gandarījumu, ka Čehijas pārstāvji atzinīgi novērtējuši tikšanos un atzinuši to kā ļoti 
interesantu. 
LPS priekšsēdis delegāciju iepazīstināja ar situāciju Latvijā saistībā arī atkopšanos no 
ekonomiskās krīzes un sarunām par nākamā gada valsts budžetu. Jaunsleinis atbildēja uz 
Čehijas pārstāvju jautājumiem par Latvijas Pašvaldību savienības darbības principiem, 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, sarunām par iedzīvotāju ienākumu nodokļa nodokļu 
sadali starp valsti un pašvaldībām, kā arī taupības pasākumu īstenošanu ekonomiskās 

krīzes laikā, atzīmējot Latvijas pašvaldību pozitīvo un nenovērtēto lomu sociālā miera saglabāšanā krīzes laikā. 
Čehijas pārstāvjus interesēja arī Latvijas pieredze administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā. Jaunsleinis 
skaidroja reformas īstenošanas gaitu, uzsverot, ka jāpaiet vismaz diviem deputātu sasaukumiem, lai pilnvērtīgi 
izvērtētu reformas rezultātus. 
Čehijas Republikas parlamenta Budžeta komisijas deputāti un Čehijas Republikas vēstnieks vizītes laikā Latvijā 
tikās arī ar Saeimas Budžeta un finanšu komisiju, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvjiem. 

 

IEVĒRĪBAI 

Š.g.29.oktobrī visām pašvaldībām tika nosūtīta vēstule (nr. 1020122722/A2294) ar pievienotu likumprojekta 
„Grozījumi likumā „Par pašvaldībām” tekstu  aicinot paust viedokli par šim likumprojektam (Nr. 366/Lp11) 
 Saeimā otrajā lasījumā iesniegtajiem priekšlikumiem. 
 
Informējam, ka Saeimā turpinās likuma „Par pašvaldībām” grozījumu izskatīšana. Pagaidām   iesniegtie 
priekšlikumi otrajam lasījumam tiek skatīti Saeimā izveidotā darba grupā (darba grupā ir  VARAM, KNAB, LPS, 
LLPA pārstāvji,  Saeimas Juridiskais birojs, vairāki deputāti, eksperti un vēl citi dalībnieki), attiecīgi pēc darba 
grupas likumprojektu  skatīs  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. 
 
Ņemot vērā, ka priekšlikumu  apspriešana turpinās un par visiem  tiem pantiem, par kuriem ir iesniegti 
priekšlikumi , ir iespējamas kaut kādas  korekcijas redakcijās, aicinām paust viedokļus.  
 
Būtiskākais  jautājums ir par  amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības deputātam.  
Pēdējā darba grupas sēdē saistībā ar šo  vairāki darba grupas pārstāvji   izteica priekšlikumu, ka nepieciešams 
vienots formulējums jēdzienam „centrālā administrācija”.  
 



Ja ir  kādi viedokļi par iepriekšminēto likumprojektu  (jo sevišķi  jautājumā par  amatu savienošanas 
ierobežojumiem pašvaldības deputātam)  , lūdzam informēt LPS ( vineta@lps.lv).  
Paldies visām tām pašvaldībām, kas viedokļus jau ir atsūtījušas! 

Vineta Reitere  
LPS padomniece juridiskajos jautājumos 

*** 
LPS pateicas pašvaldībām ar aktīvu viedokļu sniegšanu! 

LPS neilgu laiku atpakaļ aicināja pašvaldības (gan Infolapā, gan nosūtot vēstuli katrai pašvaldībai) aktīvi paust 
viedokli par CVK ierosinājumu Saeimā otrajā lasījumā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumā (8.pantā), kur tika rosināts svītrot prasību sasaistei ar attiecīgo teritoriju personai kandidējot 
pašvaldības vēlēšanās.  

LPS saņēma viedokļus no 46 pašvaldībām un visi atbilžu sniedzēji viennozīmīgi pauda viedokli, ka tiesiska 
saikne starp minēto personu un pašvaldību (dzīvesvieta, darbavieta vai nekustamais īpašums attiecīgās 
pašvaldības teritorijā) ir noteikti nepieciešama, lietderīga un saglabājama. 

Balstoties uz sniegtajiem viedokļiem, LPS iesniedza izvērstu vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību 
komisijai.  

Attiecīgā Saeimas komisija (tās vairākums) neatbalstīja CVK iesniegto priekšlikumu sasaistes svītrošanai. 
Tālākam balsojumam Saeimas Plenārsēdē šis priekšlikums, ņemot vērā Saeimas kārtība ruļļa normas, netiek 
virzīts.  

Pateicamies par aktīvu līdzdalību viedokļu sniegšanā! 

SAEIMĀ 

14.novembrī, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sēdē nolēma, ka daudzbērnu ģimenēm atlaide tiks 
piemērota jau no 2013.gada 1.janvāra, lai gan iepriekš bija lemts, ka piemēros tikai no 2014.gada 1.janvāra, 
turklāt pēdējā brīdī deputāti lēma palielināt maksimālo atvieglojuma summu no 120 uz 300 latiem, tādejādi 
atlaidi virs 120 latiem saņems tās daudzbērnu ģimenes, kuru nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 
lielāka par 50 000 latu.  

Lai  arī ar pašvaldībām nākamā gada nekustamā īpašuma nodokļa prognozes tika saskaņotas atbilstoši 
Ministru kabineta iesniegtajam likumprojektam, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) šim priekšlikumam 
piekrita, cerībā, ka arī Saeima centīsies rast kompromisus ar pašvaldībām attiecībā par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) likmes samazinājuma ietekmes kompensēšanu pašvaldībām.  

Tā kā valsts informācijas sistēmas nespēj nodrošināt šī atvieglojuma piemērošanai nepieciešamo datu 
savietošanu līdz nākamā taksācijas gada sākumam, tad diemžēl nodokļu maksātājiem dokumenti, kas apliecina 
tiesības uz šo atvieglojumu, būs jāiesniedz pašiem. LPS patiesi cer, ka valsts institūcijām pietiks ar vienu gadu, 
lai savietotu datus savās datu bāzēs un no 2014.gada pašvaldības šo atvieglojumu varēs piemērot automātiski 
visiem, kam tas pienāksies. 
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INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

Ventspils pilsētas pašvaldības veikums novērtēts Eiropas līmenī – Ventspils pilsētas pašvaldība ieguvusi 3.vietu 

Eiropas Komisijas konkursā „Eiropas gads 2012 aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei” kategorijā „Senioriem 

draudzīga dzīves vide”. 

Kopumā šajā kategorijā bija iesniegti 233 pieteikumi no 24 valstīm. 1.vietā šajā kategorijā ierindojās Fredericijas 

pašvaldība Dānijā, bet 2.vietu ieguva Poznaņas pašvaldība Polijā. Konkursā iesniegtos pieteikumus izvērtēja starptautiska 

žūrija. Apbalvošanas ceremonija norisinājās 13.novembrī Briselē.  

Ventspils pilsētas pašvaldība bija vienīgā no Latvijas pašvaldībām, kas tika finālā Eiropas mērogā. Ventspils pilsētas 

pašvaldība šī gada septembrī tika atzīta par Eiropas gada pašvaldību 2012 Latvijā, uzvarot nacionāla mēroga konkursā, 

kuru rīkoja Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Izglītības un zinātnes 

ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Uzvara 

nacionālajā konkursā Ventspilij deva iespēju piedalīties Eiropas mēroga konkursā un spēkoties ar citām Eiropas 

pašvaldībām cīņā par atzinību konkursā. 

„Esam gandarīti par Ventspils augsto novērtējumu starptautiskā līmenī. Ventspils pilsētas pašvaldības darbības centrā 

vienmēr ir bijis visu vecumu cilvēks, viņa dzīves vide, labklājība, labsajūta. Cenšamies vērīgi ieklausīties visu vecumu 

iedzīvotāju viedokļos un īstenot dzīvē viņu idejas, padarot pilsētu arvien ērtāku dzīvošanai un strādāšanai. Priecājos, ka 

mūsu rūpes par to, lai Ventspils būtu laba vieta, kur novecot, ir tikušas pamanītas un novērtētas Eiropā,” norāda 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. 

Balvu Ventspils pilsētas domes pārstāvim, priekšsēdētāja vietniekam Didzim 

Ošeniekam (pirmais no kreisās), pasniedza ES Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors (László Andor). 

Kategorijas „Senioriem draudzīga dzīves vide” viens no žūrijas komisijas pārstāvjiem bija Arnoldas Abramavičius, Reģionu 

Komitejas Ekonomikas un sociālās politikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Zarasai pašvaldības (Lietuva) mērs. 

Raksturojot Ventspils pilsētas pašvaldības projektu, apbalvošanas ceremonijā Abramavičius atzīmēja, ka Ventspils 

Baltijas valstu vidū atpazīstama kā tūristu galamērķis ar labi attīstītu infrastruktūru, kuru būvējot pašvaldība neaizmirst 

par vides pieejamību. Tāpat viņš sacīja, ka Ventspils pēdējos 20 gados daudz sasniegusi un ir kā labs piemērs pārējām 

Baltijas valstu pašvaldībām. Tāpat žūrijas komisijā piedalījās arī Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes (CEMR) 

politikas direktore Angelika Poth-Mogele, kura piedalījusies pieteikumu vērtēšanā un atzīst, ka: „Tas patiešām ir ļoti 

iedvesmojoši – redzēt, cik daudz un dažādas interesantas aktivitātes tiek īstenotas mūsu pašvaldībās!”  

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Esmu ļoti gandarīts, ka mūs Latvijas pašvaldība Eiropā ir 

tik augsti novērtēta. Tieši kategorijā "Senioriem draudzīga dzīves vide" par godalgām sacentās 233 pašvaldības no 24 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


Eiropas valstīm, un mūsu Ventspils ieguva augsto 3.vietu, kas ir ļoti vērā ņemams panākums. To, ka Ventspilī seniorus 

ceļ godā, rūpējas un domā par viņu vajadzībām, mēs jau redzējām vērtēšanas laikā vasarā Latvijas konkursa „Eiropas 

Gada pašvaldība 2012” ietvaros. Tagad lepojamies, ka to novērtē arī Eiropā! Tāpēc prieks par Ventpsils pilsētu, un LPS 

vārdā apsveicu Ventpsils pilsētas pašvaldību ar lieliskajiem panākumiem! Mēs redzam, ka Latvijas pašvaldības ir 

labāko vidū visā Eiropā! Ceram, ka Ventspils panākumi pamudinās Latvijas pašvaldības piedalīties konkursā "Eiropas 

Gada pašvaldība 2013”." 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja



Nr.45/16.11.2012 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

20.novembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā skatīs 
jautājumu par jaunatnes politiku valstī un jautājumu par profesionālo izglītību. Sēdē uzaicinātas pārstāves 
no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes un sporta departamenta: direktore Ulrika Auniņa - Naumova 
un direktores vietniece jaunatnes jomā Diāna Sīmansone. Sēdē piedalīsies arī Izglītības departamenta 
direktores vietniece profesionālās un pieaugušo izglītības jomā Ina Vārna.  
Sēdes sākums plkst. 12.00. 
 

*** 
Trešdien, 21.novembrī plkst.1000 notiks Latvijas Pašvaldību savienības valdes ārkārtas sēde. Sēdes darba 

kārtībā jautājums par LPS rīcību situācijā, kad Saeima ignorē pašvaldību tiesības uz finansējumu funkciju 

izpildē.  

 
LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 
VSS-1176 - Informatīvais ziņojums "Par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem" 
  
VSS-1152 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par 
aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas 
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  
 
VSS-1157 - Pamatnostādņu projekts "Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam" 
  
VSS-1174 - Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  
 
VSS-1175 - Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību 
daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  
 
VSS-1156 - Informatīvais ziņojums "Par mācību priekšmeta "Veselības mācība" iekļaušanu vispārējās vidējās un 
profesionālās izglītības mācību programmās"  
 
VSS-1173 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 
"Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  
 
VSS-1168 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  
 
VSS-1170 - Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"  
 
VSS-1171 - Informatīvais ziņojums "Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas 
izņemšanas iespējas" 
 
VSS-1159 - Noteikumu projekts "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu"  
 
VSS-1160 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju 
fonda nolikums""  
 
VSS-1161 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par 
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 Par koncepcijas projektu „Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcija”(Pielikums Nr.1) 
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

 
 
Ielūdz apmeklēt konferenci pašvaldību vadītājus un publisko bibliotēku direktorus „Līderi par 
bibliotēkām: 119+119”, kas notiks šī gada 5. decembrī! 
Kopā ar Jums uz šo konferenci ir uzaicināts arī jūsu pilsētas vai novada galvenās (koordinējošās) bibliotēkas 
direktors, kuram ielūgums nosūtīts atsevišķi. 
Lūdzam Jūs reģistrējieties konferencei līdz 20.novembrim, sūtot e-pastu uz adresi 3td@3td.lv vai zvanot 
67844885! 
Konferences programma pielikumā Nr.2 
 

*** 
Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka šā gada 6.decembrī Rīgā notiks VI starptautiskais Baltkrievijas - 
Latvijas investīciju forums „The Baltic Region 2012”, kas risināsies IX Baltkrievijas Republikas izstādes 
«БеларусьЭКСПО-2012» ietvaros. Norises vieta: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalas ielā 8, Rīgā. Oficiālā 
Foruma atklāšana – 6.decembrī plkst.10:30. Forumā aicināti piedalīties pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, 
Zviedrijas un Somijas. To organizē Baltkrievijas Ārlietu ministrija, Baltkrievijas Republikas vēstniecība 
Latvijā, valsts uzņēmums  «Национальное агентство инвестиций и приватизации», Latvijas – 
Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība, piedaloties Latvijas Investīciju un Attīstības 
aģentūrai. Izstādes ietvaros notiks arī kontaktbirža un seminārs. Lai piedalītos Baltkrievijas - Latvijas 
investīciju forumā, līdz šā gada 20.novembrim jāaizpilda Reģistrācijas veidlapa. Piedalīšanās pasākumos ir 
bez maksas. 
Vairāk informācijas par izstādi un forumu varat iegūt, sazinoties ar Latvijas-Baltkrievijas ekonomisko sakaru 
veicināšanas biedrību (+371 67039747, e-pasts: latbel@latnet.lv, info@latbel.lv ; http://www.latbel.lv ). 

Elita Kresse, ārējo sakaru koordinatore 

67508534 

mailto:3td@3td.lv
http://www.latbel.lv/?id=280&lang=ru
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*** 
Aicinām Jūs uz „Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi komersantiem” konferenci š.g. 29.novembrī Liepājā 
viesnīcā „Līva”. (Lielā iela 11), kas tiek organizēts Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 
programmas projekta EgoPrise ietvaros sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru un fondu „Rīgas Biznesa universitāte”. 
Konferencē Jūs varēsiet uzzināt un diskutēt par jaunajām e-pakalpojumu iespējām uzņēmumu reģistrācijā 
un ar to saistīto jautājumu kārtošanā: 

 Kā elektroniski aizpildīt un iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram? 

 Kā elektroniski pieprasīt un saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra? 

 E-paraksta iespēju paplašināšanās. 

 Pagaidu konta atvēršana internetā. 
Lai piedalītos konferencē, lūdzam izmantot on-line reģistrāciju (tur būs pieejama arī programma): 
http://www.lps.lv/Seminari/ 
Tā kā vietu skaits konferencē ir ierobežots lūdzu reģistrēties laicīgi, bet ne vēlāk par 23.novembri. 
 

*** 
 
1.decembrī 11.00-16.00 Rīgā, Rīgas Jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15) notiks citāda konference 

„Jaunatnes darba realitāte un perspektīva Latvijā”.  

Citāda konference tiek organizēta ar mērķi veicināt plašāku diskusiju starp jauniešiem un pašvaldībām par 

jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu interešu ievērošanu pašvaldībās, finanšu piesaisti jauniešu iniciatīvu 

īstenošanai, t.sk. jauniešu nodarbinātības jautājumiem un iepazīties ar projekta „Interešu aizstāvība 

jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos”, kas 2012.gadā tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 

visā Latvijā, sasniegtajiem rezultātiem. 

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties citādā konferencē, dalību piesakot tiešsaistē līdz 28.novembrim 

(ieskaitot) http://ejuz.lv/citadakonference. 

Plašāka informācija par konferenci un projektu ir atrodama internetā www.draugiem.lv/jlk vai personiski 

sazinoties ar biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” valdes locekli,  

atbildīgo par konferences norisi – Inesi Šubēvicu: proj@inbox.lv, 29209607. 

Linda Kalniņa 

Biedrības Jaunatnes Līderu Koalīcija  

Informācijas koordinatore 

*** 
Kultūras ministrijas ES Kultūras kontaktpunkts aicina pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjus 

piedalīties praktiski informatīvā seminārā „ES programmas „Eiropa pilsoņiem” piedāvātās projektu finansējuma 

iespējas”. 

ES programma „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) ir izveidota, lai realizētu aktivitātes, kuru mērķis ir atbalstīt plašu 

pasākumu klāstu un organizācijas, kas veicina „aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu”, t.i., iedzīvotāju un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā. Tuvākais projektu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 

1.februāris. 

Nākamais, 2013.gads ir ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (turpmāk – Programma) pēdējais šajā darbības periodā. 

Tāpēc nepieciešams informēt gan pašvaldību, gan pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjus par iespējām vēl 

apgūt atlikušo finansējumu šīs Programmas ietvaros, kā arī sagatavoties nākamajam, jaunajam Programmas darbības 

periodam. 

Bezmaksas seminārs notiks 2012.gada 26.novembrī no plkst. 11:30 – 16:00, ES Mājas 2.stāva konferenču zālē 

(Aspazijas bulvārī 28, Rīgā). 

  

Seminārā tiks sniegta praktiska informācija par Programmu, tās atbalsta iespējām pašvaldībām un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju projektiem, pieteikuma veidlapas aizpildīšanu, divu veiksmīgu projektu iesniedzēju pieredze 

http://www.lps.lv/Seminari/
http://t.sk/
http://ejuz.lv/citadakonference
http://www.draugiem.lv/jlk
mailto:proj@inbox.lv
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pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī noderīga informācija par Programmas nākamo darbības periodu no 

2014.gada, ko sniegs Eiropas Komisijas pārstāvis.  

 Semināra pirmajā daļā lielāks uzsvars tiks vērsts uz Programmas atbalsta darbībām pašvaldībām, savukārt otrajā daļā 

tiks stāstīts par atbalsta iespējām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tomēr dalībnieki aicināti piedalīties abās 

semināra daļās, jo visas Programmas atbalsta darbības ir vienlīdz aktuālas gan pašvaldībām, gan pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām. 

 Semināra programma: 

http://www.kkplatvija.lv/images/upload/image/26112012_programma.pdf  

 Lai piedalītos šajā vērtīgajā seminārā, līdz 22.novembra plkst. 17:00 sūtiet pieteikumu aizpildot anketu:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHVmeWVBVVRKQ1RkWUFpekhlTFRq

MHc6MQ  

vai sazinieties ar Andreju Lukinu; e-pasts andrejs.lukins@km.gov.lv vai pa tālruni 67330289. Seminārā vietu skaits 

ierobežots (50 vietas), izdales materiāli tiks izdalīti tikai tiem, kas piereģistrēsies, aizpildot anketu! 

 

*** 
Veselības ministrija ir saņēmusi un pārsūta Jums zināšanai no Labklājības ministrijas saņemto informāciju par 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "Progress" ietvaros izsludināto projektu konkursu 
VP/2012/007 „Call for Proposals for Social Policy Experimentations” (sociālās politikas eksperimentēšanas 
projekti) (turpmāk – projektu konkurss). 
  
Projektu konkursa mērķis ir uzlabot sociālās politikas kvalitāti un efektivitāti, kā arī veicināt politikas piemērošanu 
jaunajām sociālām vajadzībām un sabiedrības izaicinājumiem. Projektu konkurss paredz sniegt finansiālu atbalstu 
dalībvalstīm, kas uzsāk sociālās politikas reformas, veicinot sociālo eksperimentēšanu un inovācijas sociālajā politikā, 
lai izmēģinātu plānotās politikas izmaiņas pirms to ieviešanas plašākā mērogā. 
  

Iepriekš minētajiem projektiem ir jābūt vērstiem uz būtiskiem jautājumiem nodarbinātības un sociālās 
politikas jomā, ņemot vērā dzimuma līdztiesības aspektu un sasaistot tos ar dalībvalstīm adresētajām 
specifiskajām rekomendācijām (2012-2013) (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-
specific-recommendations/index_en.htm).  
Informējam, ka tiek piedāvātas šādas projektu tēmas:  Jauniešu aktivitātes saskaņā ar Jauniešu Iniciatīvu 
(Youth Opportunities Initiative – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006), novēršot un risinot 
jauniešu bezdarba un iekļaušanas problēmas, īpaši tiem jauniešiem, kas sastopas ar vairākiem šķēršļiem 
integrēties darba tirgū (piemēram, jaunieši, kas dzīvo lauku rajonos, attālos rajonos, trūcīgie pilsētnieki);  
        Bērnu aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, kas prasa visaptverošu pieeju, ņemot vērā 
galvenos pakalpojumus bērna labklājības uzlabošanai, iekļaujot pieejamību, personāla kompetences un 
kvalitātes garantiju mehānismus, kā arī citus aspektus (dzimumu līdztiesība, nabadzība, sieviešu dalība 
darba tirgū, dzimstības rādītāji, cilvēka potenciāla attīstība); 
  
Aktīvās un veselīgas novecošanas veicināšana, paredzot starpsektoru aktivitātes ar mērķi uzlabot veselību 
un dzīves kvalitāti, atbalstīt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sistēmas ilgtspēju, nodrošināt 
cienīgus darba apstākļus un ilgāku darba dzīvi, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu un neatkarīgu dzīvi visiem 
iedzīvotājiem, īpaši vēršot uzmanību uz vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. 
  
Projektu konkursa dokumentācija ir atrodama Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas 
"Progress" interneta vietnē: 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes.  
Informācija par sociālās politikas eksperimentiem ir pieejama Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo 
lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnēs:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en&eventsId=358&furtherEvents=yes;   
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en.  
 
Informējam, ka projektu konkursa pieteikšanās termiņš ir 2013.gada 15.februāris.  

http://www.kkplatvija.lv/images/upload/image/26112012_programma.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHVmeWVBVVRKQ1RkWUFpekhlTFRqMHc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHVmeWVBVVRKQ1RkWUFpekhlTFRqMHc6MQ
mailto:andrejs.lukins@km.gov.lv
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en&eventsId=358&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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Gadījumā, ja Jums ir interese piedalīties projektu konkursā un iesniegt pieteikumu, lūdzam informēt 
Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecāko referenti Elitu 
Aleksandrovsku, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi elita.aleksandrovska@lm.gov.lv, tel.67021565.  
Pielikumā: Projektu konkursa "VP/2012/007 „Call for Proposals for Social Policy Experimentations” 
nolikums uz 18 lapām. 
  

*** 
Skrīveru novada dome aicina Valsts svētkos arī uz sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā pie mums 
Skrīveros, šoreiz maršruts Dendrārija mežā pa Vidusstigu.  Pielikumā 17.11.12. Nūjošanas 2.festivāls 
Skrīveros programma.  
Vairāk informācijas: 
http://skriveri.lv/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=224&Itemid=161&year=201
2&month=11&day=17&title=-njoanas-2-festivls-skrveros-17-novembr-
&uid=64e75eeaaf211aa6ce606d894f842bf7  

 
 
PIELIKUMOS  
 

 Nr.1 ; LPS nesaskaņojums 
 

 
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 

mailto:elita.aleksandrovska@lm.gov.lv
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