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  Līdz 15. maijam pašvaldības 
var pieteikties konkursam „Ei-
ropas Gada pašvaldība 2013”

1. martā Latvijas Pašvaldību sa-
vienība ar Kultūras ministrijas, 
Labklājības ministrijas, Veselī-
bas ministrijas, Izglītības un zi-
nātnes ministrijas, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā akceptu izsludināja pieteikšanos pašvaldī-
bām konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2013”.

Konkursā šogad noteiks gan Eiropas Gada pašval-
dības, gan laureātus četrās nominācijās – „Pašval-
dība kultūrai”, „Pašvaldība integrācijai un iekļauša-
nai”, „Pašvaldība veselībai” un „Pašvaldība Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanai”. Šis konkurss 

saistīts ar Eiropas Pilsoņa gadu, un tā mērķis ir vei-
cināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, 
kultūrai, veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā 
arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un 
sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Pēc iepriekšē-
jā gada pieredzes varam teikt, ka piedalīšanās šajā 
konkursā sniedz lielisku iespēju pašvaldībām pa-
skatīties uz izdarītajiem darbiem un labajām lietām 
savā novadā un pilsētā, kā arī saprast, kas vēl jāizda-
ra. Aicinām pašvaldības aktīvi pieteikties, jo patiesi 
katrā pašvaldībā notiek labas lietas, par kurām ir 
jāizstāsta visiem, lai kopā visā Latvijā vairotu labos 
stāstus un pieredzi, ar kuru mēs varam lepoties.”

Vairāk informācijas, nolikumu, pieteikuma anketu 
atradīsiet šeit: http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_
pasvaldiba/?task=view&article_id=3001 
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5. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
valdes sēde. Tajā apsprieda jautājumu par VARAM 
izstrādāto Administratīvi teritoriālās reformas iz-
vērtējumu. Diskusijas gaitā tika secināts, ka refor-
mas rezultātā nekas no uzstādītajiem mērķiem nav 
sasniegts, jo ziņojumā vairāk runā par to, ko varētu 
sasniegt, taču bez finansējuma. Šobrīd svarīgākais 
ir izveidot finansiālo bāzi, lai nākotnē pašvaldībām 

būtu stabilitāte. Tika atzīts, ka notiek pašvaldību 
demontāžas process. Diskusijas dalībnieki izteica 
domu par kāda foruma organizēšanu, lai patiešām 
izvērtētu reformas rezultātus. Tika arī atzīts, ka ma-
zai pašvaldībai nereti ir augstāks attīstības indekss 
nekā kādai no lielajām pašvaldībām ar ievērojami 
lielāku iedzīvotāju skaitu. Rezultātā iedzīvotāju 
skaits pašvaldībā nevar būt par reformas kritēriju. 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
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Valde vienojās lūgt LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komiteju nākamajā otrdienā, 12. martā, 
skatīt jautājumu par ATR, klāt pieaicinot VARAM 
atbildīgos pārstāvjus. 

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis referēja LPS 
pozīciju konsultācijās par partnerības līgumu ES 
fondu apguvē 2014.–2020. gadam. M. Pūķis no-
rādīja, ka savādais formulējums „līguma slēgšana” 
varētu tikt saprasts arī kā līgums starp valdību un 
partneriem, to skaitā ar LPS. Pašvaldībām ir vie-
ta gan Nacionālajā attīstības plānā (NAP), gan ES 
fondu prioritārajos virzienos, taču nav mehānisma 
integrētas teritoriālās pieejas īstenošanai, kā rezul-
tātā nav garantijas, ka attīstība tiks veicināta katras 
pašvaldības teritorijā. Vēl norit sarunas ar Finanšu 
ministriju (FM) par to, kā nodrošināt katras pašval-

dības iespēju piedalīties tādu projektu īstenošanā, 
kuri atbilst teritorijas prioritātēm.

Vēl sēdes laikā apsprieda jautājumu par Valsts pre-
zidenta aicinājumu, doto uzdevumu likumdošanas 
uzlabošanā un normatīvisma mazināšanā. Valdē 
nolēma aicināt pašvaldības informēt par apgrūti-
nošu regulējumu likumdošanā, normatīvajos aktos. 
Rīcības plāna punkti normatīvisma mazināšanai ir: 
publiskajam sektoram kopumā – ieviest proporcio-
nalitāti un subsidiaritāti; pašvaldību likumdošanā – 
samazināt centralizēto regulējumu; institūciju vei-
došanā – samazināt pārraugošo iestāžu skaitu un 
novērst dublēšanos pašvaldību pārraudzībā. Valdē 
nolēma sūtīt pašvaldībām aicinājumu norādīt sfē-
ras, kurās būtu nepieciešamas normatīvo aktu iz-
maiņas, mazināšana vai kādi citi pārkārtojumi.

1. pielikumā varat lasīt Finanšu ministrijas vēstuli 
Latvijas Pašvaldību savienībai par PVN piemēro-
šanu namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju da-
rījumiem.

Kokneses novada domes vēstule par grāmatu-foto-
albumu „Atmiņu Daugava” Latvijas pašvaldībām

2013. gada vasarā klajā nāks unikāls kultūrvēstu-

risks izdevums – grāmata „Atmiņu Daugava”. Grā-
matas-fotoalbuma prezentācijas materiālus iespē-
jams aplūkot šeit: http://www.atminudaugava.lv/ .

Kokneses novada dome aicina Latvijas pašvaldības 
izskatīt iespēju atbalstīt grāmatas „Atmiņu Dauga-
va” iegādi pašvaldību skolām, bibliotēkām, tūrisma 
centriem, muzejiem u.c. interesentiem. Sīkāka in-
formācija par grāmatu-fotoalbumu „Atmiņu Dau-
gava” – 2. pielikumā.

IEVĒRĪBAI

12. martā notiks Latvijas Pašvaldību savienības 
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde, tās sākums plkst. 10.00. Plānots apspriest in-
formatīvo ziņojumu „Administratīvi teritoriālās re-
formas izvērtējums” un pirmos priekšlikumus par 
reformas turpināšanu. Otrs izskatāmais jautājums 
būs par latvāņu apkarošanu. Siguldas un Ķekavas 
novada pārstāvji dalīsies pieredzē par latvāņu ie-
robežošanas plāna izstrādi un nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu. Par priekšlikumiem Ministru 
kabineta noteikumos par latvāņu apkarošanu ziņos 
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departa-
menta Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja 
Iveta Ozoliņa.

12.martā LPS mītnē notiks Latvijas Novadu apvie-
nības valdes sēde. Sākums pulksten 12.00. Darba 
kārtībā – jautājums par Latvijas novadu sapulces 
sasaukšanu un tās darba kārtības apspriešana, kā 
arī citi aktuāli jautājumi.

18. martā notiks Latvijas Pašvaldību savienības 
sarunas ar Satiksmes ministriju, kurās tiks ap-
spriesti divi jautājumu bloki – autoceļu nozares 
jautājumi un sabiedriskā transporta pakalpojumu 
jautājumi. 

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK
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Attīstības sadarbībā saskata uzņēmējdarbības ie-
spēju veicināšanu 

4.–5. martā Briselē (Beļģija) norisinājās attīstības 
sadarbībai veltītais forums „Mainīgais Eiropas 
konteksts: atbalstot ilgtspējīgu attīstību kopīgi 
ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām”, kurā 
pašvaldību pārstāvjiem no Eiropas, Āfrikas, Āzijas 
un Latīņamerikas bija iespēja dalīties pieredzē at-
tīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā. Lai arī 
dalībnieki pārstāvēja tik atšķirīgas pasaules vietas, 
tomēr vienojošā iezīme bija krīzes ietekme uz paš-
valdību iespējām iesaistīties sadarbības aktivitātēs. 
Tā kā pēdējos gados pašvaldības visā Eiropā – no 
Spānijas līdz pat Dānijai – izjutušas ievērojamu bu-
džeta samazinājumu, tas atspoguļojies arī piešķirtā 
finansējuma kritumā attīstības sadarbībai.

Par spīti finanšu resursu samazinājumam, pašvaldību 
aktivitātes attīstības sadarbības jomā nav pavisam 
apsīkušas. Piemēram, Spānijas pašvaldības Palensijas 
mērs Alfonso Polanko (Alfonso Polanco) norādīja, ka 
viņa vadītās pašvaldības budžets bija jāsamazina par 
20%, līdz ar to arī samazinājās subsīdijas attīstības 
sadarbībai. „Mēs uzdevām sev jautājumu – kādi būs 
jaunie sadarbības modeļi? Sapratām, ka jāatrod jau-
nas iniciatīvas, tāpēc esam sākuši publiskās un privā-
tās partnerības projektus, lai dalītos savā veiksmīgajā 
pieredzē ar partneriem attīstības valstīs tieši pakal-
pojumu sniegšanā, piemēram, par risinājumiem ielu 
apgaismošanā, ūdens apgādē,” stāstīja mērs, kura 
pašvaldībā dzīvo aptuveni 80 tūkstoši iedzīvotāju.

Lielākā daļa forumā pārstāvēto Eiropas valstu paš-
valdību attīstījusi sadarbību ar Āfrikas, Latīņameri-
kas un Vidējo Austrumu valstu pašvaldībām, savu-
kārt sadarbība ar Kaukāza valstīm vislabāk sekmējas 
tieši Baltijas valstu, tostarp Latvijas, pašvaldībām. 
Mūsu pašvaldību pārstāvji joprojām jūtamās eko-
nomiskās krīzes ēnā cenšas būt inovatīvi un efek-
tīvi attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā, gan 
sniedzot savu pieredzi, gan arī meklējot iespējas ab-
pusēji izdevīgai ekonomiskajai sadarbībai. To saru-
nā apstiprina Ventspils novada domes priekšsēdē-
tāja 1. vietnieks investīciju un attīstības jautājumos 
Māris Dadzis, kura pārstāvētā pašvaldība pirms ne-
ilga laika noslēgusi sadraudzības līgumu ar Novhani 
pašvaldību Azerbaidžānā. Viņš atklāja, ka pagaidām 
saprasts, kas vieno abas pašvaldības, proti, ievēro-
jamais pludmales garums abās pašvaldībās varētu 

būt laba iespēja kopīgām tūrisma aktivitātēm. „Tā-
pat interesanti, ka abās pašvaldībās ir alus darīta-
vas. „Užavas alus” īpašnieks jau mēģinājis sadarbo-
ties ar Azerbaidžānu, un, iespējams, šis sadarbības 
līgums varētu to veicināt,” stāstīja Dadzis.

Tāpat arī Gulbenes novadā sadarbība ar Beloozjor-
skas pilsētu Baltkrievijā aizsākās, tieši pateicoties 
uzņēmēju iesaistīšanai. „Gulbenes novadu apmek-
lēja Beloozjorskas pilsētas pārstāvji, kurus interesē-
ja uzņēmējdarbība. Mēs atbalstījām savu uzņēmēju 
aktivitātes individuālo kontaktu veidošanā, jo nova-
du galvenokārt interesē mūsu uzņēmēju iespējas 
darboties Baltkrievijas tirgū,” pieredzē dalījās Gul-
benes novada domes Attīstības un īpašumu noda-
ļas vadītāja Guna Švika. Viņa arī atklāja, ka ar prieku 
dalās ar baltkrievu draugiem Gulbenes novada labās 
prakses pieredzē tajās jomās, kuras baltkrievus pat-
laban interesē visvairāk, proti, demokrātijas attīstī-
bā, iedzīvotāju iesaistīšanā un darbā ar jaunatni.

Eiropas Komisija spērusi vēl vienu soli pašvaldību lo-
mas atzīšanā attīstības sadarbības jomā. Sagaidāms, 
ka vasarā tiks publicēts Eiropas Komisijas paziņojums 
par pašvaldību lomu attīstības sadarbībā, kurā paš-
valdības atzītas par labām pārvaldības un ilgtspējīgas 
attīstības veicinātājām vietējā līmenī, kā arī pārmai-
ņu veicinātājām valstī. Attīstības sadarbības ģenerāl-
direktorāta Cilvēku un sabiedrības attīstības direkcijas 
direktors Kristians Šmits (Kristian Schmidt) uzrunā fo-
ruma dalībniekiem uzsvēra, ka līdzdalības demokrāti-
ju nevar īstenot tikai nacionālā līmenī – ir vajadzīgas 
tieši pašvaldības, jo tās īsteno iedzīvotāju vajadzības!

No labās: Gulbenes novada domes pārstāve Guna Švika 
un Ventspils novada domes pārstāvis Māris Dadzis attīs-
tības sadarbībai veltītajā forumā Briselē

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

INFoRMĀcIJA No LPS PĀRStĀVNIEcĪBAS BRISELĒ
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Par likumprojektu „Grozījumi Noguldījumu garanti-
ju likumā” (3. pielikums).

Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Par ēku renovāci-
jas finansēšanas risinājumiem” (4. pielikums).

VSS-231 – Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstī-
bas koncepcijas projekts   

VSS-200 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 
“Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par 
pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros 
un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodok-
ļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”” 

VSS-203 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos 
Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”” 

VSS-220 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 
131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēša-
nas kārtība”” 

VSS-221 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju” 

VSS-222 – Noteikumu projekts “Laulības reģistrāci-
jas kārtība ieslodzījuma vietā” 

VSS-223 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos 
Nr.225 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirm-
uzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas 
kārtību”” 

VSS-224 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi” 

VSS-225 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ci-
vilstāvokļa aktu reģistriem” 

VSS-204 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos 
Nr.1178 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrā-
des un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”” 

VSS-206 – Koncepcijas projekts par pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu  

LPS NESASKAņo

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKuMENtu PRoJEKtI

 Piešķirts papildu ES fondu 
finansējums centralizētās 
siltumapgādes sistēmu re-
konstrukcijai

Ministru kabinets 26. februārī atbalstīja Ekonomikas 
ministrijas ierosinājumu piešķirt papildu finansēju-
mu atbalstam investīcijām centralizētās siltumapgā-
des sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, piešķirot 
Kohēzijas fonda (KF) finansējumu 584,34 tūkst. latu 
apmērā aktivitātei „Pasākumi centralizētās siltum-
apgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Ņemot vērā KF finansējuma atlikumu šīs aktivitā-
tes projektu iesniegumu atlases iepriekšējās kārtās 
un MK piešķirto papildu finansējumu, siltumavotu 
un pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcijas un 
būvniecības projektu īstenošanai šīs aktivitātes 
piektajā kārtā būs pieejams KF finansējums gan-
drīz 5 milj. latu apmērā. Projektu iesniegšanas sā-
kums plānots š. g. 2. ceturksnī.

Vairāk informācijas: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15449 

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

 Jaunas iespējas pro-
jektu pieteikumu 
sagatavošanai jauna 
finanšu atbalsta ins-
trumenta ietvaros

 No šā gada 18. februāra valsts pārvaldes insti-
tūcijām, plānošanas reģioniem, pašvaldībām un 
sabiedriskajām organizācijām ir jauna iespēja ie-
sniegt projektu pieteikumus jaunā Eiropas Savienī-
bas grantu shēmā „Sākuma kapitāla instruments” 
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(„Seed Money Facility”), kura mērķis ir atbalstīt 
jaunu, stratēģiski nozīmīgu projektu izstrādi Eiropas 
Savienības (ES) Baltijas jūras stratēģijas ietvaros.

Sākuma kapitāla finansējumu var izmantot projek-
tu pieteikumu sagatavošanas un partnerības vei-
došanas atbalstam vienā no ES Baltijas jūras stra-
tēģijas rīcības plāna prioritārajām jomām (papildu 
informāciju atradīsiet šajā tīmekļa vietnē: www.

balticsea-region-strategy.eu).

Tālāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jau-
numi/15451 

Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām no 
reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu 

informācijas centriem. Plašāku informāciju skatīt: 
www.esfinanses.lv 

Informācijas avots: www.esfinanses.lv

Pašvaldības var pie-
teikties konkursā 
finansējumam „Jau-
niešu mājai”!

Labklājības ministrija aicina pašvaldības no 20. feb-
ruāra līdz 20. martam piedalīties projektu konkursā 

par „Jauniešu mājas” izveidi. Dzīve „Jauniešu mājā” 
bērnu aprūpes iestāžu bērniem palīdz radīt izpratni 
un praktiskas zināšanas par ģimenisku vidi un pat-
stāvīgu dzīvi.

Vairāk lasiet: http://www.lm.gov.lv/news/
id/4337 

Sācies projektu konkurss 
par tūrisma pieejamību cil-
vēkiem ar īpašām vajadzī-
bām – arī pašvaldības aicina 
pieteikt projektus

Eiropas Komisija sadarbībā 
ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru ir izsludinājusi 
projektu konkursu ar mērķi izvērtēt tūrisma gala-
mērķus un to pieejamību cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām.

Projektā pieteikumus var iesniegt jebkura pašval-

dība vai to apvienība, valsts vai pašvaldības aģen-
tūra, kura ir atbildīga par kādas konkrētas tūrisma 
vietas attīstību. Šī gada projekts izveidots, ne tikai 
lai izvērtētu līdzsvarotas attīstības iespējas, bet arī 
lai pievērstu uzmanību ceļotājiem ar īpašām vaja-
dzībām (invalīdi, gados vecāki cilvēki, ģimenes ar 
bērniem, grūtnieces u.c.).

„EDEN Latvia 2013” projekta informācija un noli-
kums pieejami Tūrisma attīstības valsts aģentūras 
mājaslapā http://www.tava.gov.lv/lv/projektu-
konkurss-par-turisma-pieejamibu-cilvekiem-ar-
ipasam-vajadzibam-%E2%80%93-sacies

Rīgas plānošanas reģions aicinās vietējo pašvaldī-
bu attīstības plānošanas speciālistus diskutēt par 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

Rīgas plānošanas reģions uzsācis Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Publisko pakalpojumu pieejamī-
bas un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu 

attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” 
īstenošanu, kas kalpos par komunikācijas un sa-
darbības platformu plānošanas reģiona un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, ie-
pazīstoties ar labās prakses piemēriem un apgūstot 
kvalitatīvas attīstības plānošanas principus. 

Vairāk lasiet šeit: http://www.rpr.gov.lv/pub/in-
dex.php?id=478

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā 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
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