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23. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas ārkārtas sēde. Darba kārtībā skatīja jautājumu 
par pašvaldību attīstības indeksiem VARAM saga-
tavotajā informatīvā ziņojuma projektā, kā arī ap-
sprieda VARAM investīciju piedāvājumu nākama-
jam plānošanas periodam. Sēdes otrajā daļā skatīja 
jautājumu par administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likumprojektu, kā arī apsprieda VARAM 
priekšlikumu Ainavu politikas pamatnostādnēm.

VARAM Reģionālās politikas departamenta vecākais 
eksperts Z. Hermansons raksturoja jaunās metodi-
kas pamatprincipus. Indekss, pateicoties izmanto-
to rādītāju skaita pieaugumam no 4 uz 10, precīzāk 
raksturo attīstību, bet ieteikts to izmantot daudz 
selektīvāk – ja tiešām tā izmantošana kalpo reģio-
nālās attīstības politikas pamatprincipiem. Ieteikts 
vienkāršot indeksa aktualizēšanas kārtību, atsako-
ties no ikgadējas Ministru kabineta noteikumu pie-
ņemšanas. LPS padomnieks J. Piešiņš atzīmēja, ka 
pašvaldību atsauksmes par priekšlikumu principā ir 
atbalstošas, kaut arī ir atsevišķas detaļas, kuras vēl 
debatējamas, – piemēram, dažu rādītāju īpatsvara 
precizēšana. Tai pašā laikā palielināto novadu teri-
torijās parādās jauna problēma – paplašinātā nova-
da sastāvdaļu nevienlīdzība, kuru notušē visa nova-
da vidējais rādītājs. Viņš ieteica neveidot vēl vienu 
indeksu sistēmu novada iekšienei, bet vērtēt katras 
teritoriālās vienības attīstības līmeni detalizēti. No-
slēgumā komiteja lēma kopumā atbalstīt metodi-

kas pamatprincipus, tomēr arī jāturpina darbs pie 
metodikas precizēšanas. 

VARAM pārstāvji iepazīstināja ar pašreizējo piedā-
vājumu investīcijām nākamajam plānošanas perio-
dam ministrijas atbildības sfērā. Tā kā investīciju 
kopējais apjoms nedaudz samazinājies, daudz rū-
pīgāk strādāts pie sadales starp reģionālās attīstī-
bas un vides aizsardzības sfērām un to iekšienē. 
LPS padomniece S. Sproģe lūdza VARAM domāt 
par reģionālo attīstību un vienoties par projektu 
papildinātības principu, partnerības principu starp 
ministrijām un pašvaldībām, jo tas jādara komplek-
si. Lai būtu efektīvi, abām pusēm ir jāsadarbojas, 
nevis paralēli jādara nesaskaņotas lietas. Būtu arī 
jāatbalsta pašvaldību plānošanas dokumentos no-
teiktās prioritātes un jāļauj attīstīt teritoriju. LPS 
padomniece G. Lukstiņa lūdza pārskatīt Zaļās ap-
ziņas veidošanas projektu kritērijus un pieteicējus, 
jo pašvaldības ir tās, kuras to dara, turpinās darīt, 
tādēļ nedrīkst pašvaldības izstumt no pieteicēju 
loka.

Pašvaldību pārstāvji lūdza arī pārskatīt pilsētvides 
projektos atbalstāmās aktivitātes un ļaut sakārtot 
ēkas, lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu dar-
bību, kā arī nav lietderīgi būvēt jaunus angārus, ja 
blakus esošās teritorijas nav sakārtotas.

Jautājumā par Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likumprojektu LPS ir sniegusi VARAM 
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savu atzinumu, bet, kā informēja VARAM pārstāvji, 
šobrīd to jauna likumprojekta redakcija ar dažām 
izmaiņām.

LPS padomniece G. Lukstiņa iepazīstināja ar Ainavu 
politikas pamatnostādnēm. Nav atbalstāma jaunas 
aizsardzības ainavu saglabāšanas sistēmas veidoša-
na. Pareizāk būtu to integrēt ar divām esošajām – 
īpašo aizsargājamo dabas teritoriju un kultūrvēstu-
risko vērtību aizsardzības sistēmu. Šādu viedokli arī 
LPS pauž savā atzinumā, ko atbalstījuši komitejas 
locekļi.

 23. aprīlī notika LPS Tehnisko problēmu komitejas 
izbraukuma sēde Jelgavā, lai iepazītos ar Pašval-
dības operatīvās informācijas centru (POIC), ar tā 
rīcību ārkārtas situācijā. Klātesošajiem nodemons-
trēja bezkontakta kartes izmantošanu Jelgavas pil-
sētas sabiedriskajā transportā. Tika demonstrēta 
arī video filma http://www.jap.lv/?page_id=1548.

Komiteja aicina Satiksmes ministriju un Labklājī-
bas ministriju atkārtoti izvērtēt Jelgavas pilsētas 
pieredzi sadarbībā ar SEB banku, ieviešot bezmak-
sas pārvadājumu nodrošināšanā „sīkmaksājumu” 
kartes. Jaunās sistēmas ieviešana ļauj atteikties 
no mēnešbiļetēm, un šobrīd šīs atlaides veiksmī-
gi izmanto skolēni Jelgavā, taču sistēma ir izman-
tojama arī pārējām pasažieru kategorijām, kurām 
noteikti valsts vai pašvaldību atvieglojumi. Šāda bi-
ļešu sistēma, piemēram, tika ieviesta arī Londonas 
olimpiskajās spēlēs, uz bezkontakta sīkmaksājumu 
kartēm sabiedriskajā transportā pakāpeniski pāriet 
arī Polijā. Jelgavas Autobusu parks šo sistēmu jau ir 
ieviesis, vēlmi izmantot jauno sistēmu izteikuši arī 
Liepājas un Jūrmalas autobusu parki.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaim-
niecība” vadītājs A. Baļčūns iepazīstināja ar iestā-
des darbību un funkcijām, skaidroja veicamos uz-

devumus un to savstarpējo sasaisti un koordināci-
ju, ko veic POIC. Sākotnēji šī sistēma tika veidota kā 
krīzes vadības sistēma, piesaistot Norvēģijas finan-
šu atbalsta instrumentus, vēlāk šis dienests papil-
dināts ar Jelgavas pilsētas operatīvās informācijas 
centra funkcijām, kurās ietilpst Dispečerdienests, 
Satiksmes vadības nodaļa, Pašvaldības policijas 
operatīvās vadības nodaļa un Krīzes situācijas va-
dības nodaļa. POIC ir visaptverošs saziņas un infor-
mācijas apkopošanas mehānisms, kurš nodrošina 
tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvo-
tājiem, infrastruktūras uzturētājiem, operatīvajiem 
dienestiem, valsts un pašvaldības iestādēm, ko-
mercsabiedrībām un civilās aizsardzības komisiju. 
Klātesošie arī tika iepazīstināti ar gudro luksoforu 
vadības sistēmas darbību – priekšrocībām, iespē-
jām. Komitejas locekļi atzinīgi vērtēja Jelgavas pie-
redzi šāda centra izveidē un atzīst, ka šāda pieredze 
ieviešama arī pārējās pašvaldībās. 

Noslēgumā LPS padomnieks A. Salmiņš iepazīsti-
nāja ar Satiksmes ministrijas piedāvāto sabiedris-
kā transporta pakalpojuma modeli un LPS pozīciju 
šajā jautājumā. Visas prezentācijas varat skatīt šeit: 
http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_
komiteja/

Labklājības ministrija (LM) un pašvaldības cie-
šāk sadarbosies sociālo jautājumu risināšanā un 
sociālo pakalpojumu pilnveidē. Par to piektdien, 
26. aprīlī, panākta vienošanās LM un LPS gadskār-
tējās sarunās.

Ņemot vērā, ka LM šobrīd strādā pie pamatnostād-
nēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. ga-
dam, klātesošie diskutēja par turpmāko gadu izaici-

nājumiem sociālo pakalpojumu jomā, tostarp alter-
natīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību pašvaldī-
bās un ilgtspējas nodrošināšanu pašvaldību īsteno-
tajos Eiropas Savienības struktūrfondu projektos. 

http://www.jap.lv/?page_id=1548
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Pārrunājot pašvaldību lomu, lai nodrošinātu soci-
ālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpoju-
mu pieejamību dzīvesvietā, sanāksmes dalībnieki 
vienojās par kopīgu redzējumu sociālo pakalpoju-
mu attīstībai, tai skaitā – sociālās aprūpes pakāpe-
niskai deinstitucionalizācijai, ko plānots iekļaut LM 
„Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 
2014.–2020. gadam”.

Paredzēts, ka 2014. gada laikā ciešā sadarbībā ar 
pašvaldībām LM izstrādās konkrētu detalizētu rīcī-
bas plānu deinstitucionalizācijas reālai īstenošanai 
ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu 
atbalstu.

Vienlaikus, iepazīstoties ar konstatētajām problē-
mām pašvaldību sociālās aprūpes centros, klāteso-
šie pārrunāja iespējamo pašvaldību rīcību problē-
mu novēršanai. Dalībnieki vienojās, ka pašvaldību 
sociālās aprūpes centros veiks pašnovērtējumu 
atbilstoši LM definētiem kritērijiem, izstrādās un 
īstenos plānu trūkumu novēršanai. Tāpat pašvaldī-
bas ir apņēmušās informēt LM par nereģistrētiem 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Tikšanās laikā puses apsprieda LM topošās pa-
matnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai 
2014.–2020. gadā un tajos iekļauto pasākumu ie-
tekmi uz pašvaldību funkcijām. LPS piekrīt LM iden-
tificētajām problēmām un konceptuāli atbalsta 
piedāvātos risinājumus profesionāla sociālā darba 
attīstībai, ko plānots iekļaut „Profesionāla sociālā 
darba attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. ga-
dam”.

LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Zane Brīvmane 

26. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības valdes 
pārstāvji tikās ar Ministru prezidentu Valdi Dom-
brovski, lai pārrunātu aktuālo jautājumos par vi-
dēja termiņa budžeta ietvaru pašvaldībām, par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, kā arī par iespē-
jamo veselības nodokli un sabiedriskā transporta 
organizāciju plānošanas reģionos.

Sarunā par vidēja termiņa budžeta ietvaru prem-
jers uzdeva Finanšu ministrijai nosūtīt LPS detali-
zētu skaidrojumu par finanšu pozīcijām, ko tieši ie-
tver konkrētais FM piedāvātais solījums, ka vidējā 
termiņa budžeta izstrādes gaitā tiks nodrošināts 

pašvaldību budžetu pieaugums proporcionāli valsts 
pamatbudžeta pieaugumam. FM pārstāvji sarunās 
uz vietas konkrētu atbildi nevarēja sniegt, taču, lai 
LPS varētu sniegt savu atzinumu un piekrišanu šā-
dam viedoklim, ir jāsaprot, ko tas nozīmēs pašval-
dību budžetiem. LPS pārstāvji arī izteica bažas – ja 
pašvaldību budžeta proporcionālais pieaugums ie-
tver sevī arī valsts mērķdotācijas pedagogu algām 
un ES fondu finansējumu, tad diemžēl tas nenozī-
mēs pašvaldību pusē budžeta piegumu proporcio-
nāli valstij.

LPS priekšsēdis pauda gandarījumu, ka FM pārstāv-
ji pauž vienādu nostāju ar pašvaldībām jautājumā 
par pašvaldību budžetu konkrētāku, paredzamāku 
un precīzāku plānošanu, jo tas pilnībā sasaucas ar 
LPS lūgumu Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 
noteikt pašvaldību patstāvīgo ieņēmumu proporci-
ju attiecībā pret visu nodokļu ieņēmumu kopsum-
mu, tādējādi nepieļaujot pašvaldību finansējumu 
pēc pārpalikuma principa kārtējā gada budžetā. 
Nenostiprinot šo principu, pašvaldības nav spējīgas 
ilgtermiņā plānot savus budžetus, jo nav zināmi 
konkrēti finanšu apjomi.

Jautājumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sada-
li vēl tiks turpinātas diskusijas, tomēr LPS pārstāvji 
pauž gandarījumu, ka valdība nodrošinās, lai IIN 
izmaiņas, kas saistītas ar iespējamo veselības no-
dokļa ieviešanu, neuzliek papildu slogu mazo algu 
saņēmējiem, kā tas šobrīd izriet no Veselības mi-
nistrijas koncepcijas.

Par sabiedriskā transporta organizāciju plānošanas 
reģionos puses vienojās, ka 0,8 milj. parāds pārva-
dātājiem tiks segts, līdzko Saeima pieņems lēmu-
mu. Savukārt pie vienotā modeļa izstrādes sabied-
riskā transporta pārvadājumos vēl jāturpina darbs. 
LPS viedoklis ir, ka nepieciešams veidot padomi, ku-
ras sastāvā ietilpst 5 plānošanas reģionu un 5 valsts 
pārstāvji, kuri var lemt par finanšu nepieciešamību 
vietējiem reģionālajiem maršrutiem, kā arī ir tiesīgi 
lemt par reģionālajiem, vietējiem, starppilsētu un 
dzelzceļa pārvadājumiem, kā arī par to finansiālo 
sadalījumu.

26. aprīlī Mērsraga novada tautasnamā notika 
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
pašvaldību vadītāju sapulce.  Valdes priekšsēdē-
tājs E. Pētersons atskaitījās par LPPA paveikto kopš 
apvienības dibināšanas (2004.–2013.04.), iezīmēja 



turpmāko LPPA nozīmi un darbības virzienus, norā-
dot, ka LPPA ir būtiski sadarboties ar partneriem, ga-
tavojoties nākamajam programmēšanas periodam.  

Uzklausot ziņojumu par ES fondu investīcijām 
2014.–2020. gada periodā vides resursu pārvaldī-
bas un reģionālās attīstības jomā, raisījās spraigas 
diskusijas un sekoja daudzi ierosinājumi VARAM pa-
redzētajām aktivitātēm, tika uzsvērts, ka vajadzīgas 
pašvaldību kvotas un analīze par iepriekšējo perio-
du, nepieciešams ņemt vērā pašvaldību attīstības 
stratēģijās un programmās noteiktās prioritātes 
un rīcības. Pārspriežot Eiropas Jūrlietu un zivjsaim-
niecības fonda prioritātes, tika izvirzīti priekšlikumi 
nākamajam posmam, norādot, ka prioritāriem jā-
būt tiem projektiem, kas vajadzīgi katrā konkrētajā 
teritorijā nozares uzņēmējdarbības attīstībai, lai sa-
glabātu un attīstītu zvejniecību Latvijā. 

Sapulcē tika apspriesta arī piekrastes speciālās 
aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbību veicinošas 
publiskās infrastruktūras attīstībai piekrastē” īste-
nošana. Tās mērķis – veicināt ekonomisko aktivitā-
ti Baltijas jūras piekrastē, attīstot uzņēmējdarbību 
veicinošu publisko infrastruktūru darbavietu radī-

šanai un efektīvai piekrastes resursu izmantošanai, 
aktivitātes indikatīvais finansējums: 33,25 milj. LVL. 
Pirms aktivitātes īstenošanas uzsākšanas paredzēts 
izstrādāt piekrastes publiskās infrastruktūras ilgter-
miņa tematisko plānojumu, tam finansējums no-
drošināts Norvēģu finanšu instrumenta ietvaros.

Tika uzklausīta arī informācija par vēja enerģijas 
izmantošanu piekrastē, gūts ieskats par jūras re-
sursu inovatīvām izmantošanas iespējām (glieme-
ņu audzēšana, makroaļģu vākšana utt.) un nolemts 
nākamo LPPA pašvaldību vadītāju sapulci rīkot 
2013. gada rudenī Pāvilostas novadā. 

Sapulces noslēgumā tās dalībnieki iepazinās ar 
Mērsragu novada domes pēdējos divos gados pa-
veikto – klausījās jaunveidotās mūzikas skolas au-
dzēkņu koncertu, apskatīja bērnu rotaļu laukumu 
un Informācijas centru, iepazinās ar Mērsraga ostas 
attīstību un bija ļoti patīkami pārsteigti par redzēto 
un dzirdēto, kā arī par to, ka novadā pieaug skolēnu 
skaits un uz novada uzņēmumiem brauc strādāt no 
apkārtnes un no attālākām pilsētām. 

LPS padomniece vides jautājumos Gunta Lukstiņa

7. maijā plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības valdes sēde.

8. maijā LPS organizē bezmaksas informatīvo se-
mināru pašvaldību finanšu un grāmatvedības 
speciālistiem „Pašvaldību budžeti. Administratīvo 
izdevumu (funkcionālā kategorija „Vispārējie valdī-
bas dienesti”) plānošana un uzskaite. Aizņēmumi”. 
Seminārs notiks LPS ēkas (Mazajā Pils ielā 1) 4. stā-
va zālē no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00. 

Semināra darba kārtība: 

Pašvaldību budžeta veidošana un apstiprināša-1. 
na un ar to saistītā likumdošana.

Pašvaldību budžetu izmaiņas un izpildes kontrole.2. 

Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr. 3. 
934 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi-
kāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un 

to praktiskā piemērošana funkcijas „Vispārējie 
valdības dienesti” plānošanā un uzskaitē pašval-
dību budžetos.

Jautājumi un atbildes.4. 
(Lektore: finanšu konsultante Inta Komisāre)

Pašvaldību aizņemšanās iespējas un nosacījumi.5. 

Jautājumi un atbildes.6. 
(Lektore: Finanšu ministrijas Pašvaldību finan-
siālās darbības uzraudzības un finansēšanas de-
partamenta direktore Jolanta Plūme) 

LPS piedāvā iespēju pašvaldībām semināru skatī-
ties internetā tiešraidē LPS mājaslapas www.lps.lv 
sadaļā „Semināri un Video – Tiešraide” vai atverot 
šo saiti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

10. maijā plkst. 10.00 notiks LPS uzņēmējdarbības 
atbalsta tīkla diskusija. Tās laikā plānots ar Vides 
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aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
(VRAA) pārstāvjiem diskutēt par ES fondu 2007.–
2013. gada plānošanas perioda projektos konstatē-
tajām problēmām un pieskarties nākamajam perio-
dam, jo nākamajā plānošanas periodā VARAM būs 
vadošā vai nacionālā iestāde Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmām (3. mērķa programma) 
un VRAA būs galvenā ieviešanas iestāde šīm prog-

rammām. Veiksmīgai sadarbībai un kopīgu mērķu 
sasniegšanai ir svarīgi izrunāt un atrast kompromi-
sa risinājumus VARAM un VRAA administrētajās ES 
fondu aktivitātēs. 

Diskusiju varēs redzēt arī tiešraidē LPS mājaslapā, 
sadaļā „Semināri – Tiešraide” vai izmantojot šo sai-
ti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/

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

„Enerģētikas salas” iemītnieki joprojām gaidās

24. aprīlī Briselē (Beļģija) notikušajā Eiropas Savie-
nības (ES) Reģionu komitejas Vides, klimata pār-
maiņu un enerģētikas komisijas sanāksmē skatītajā 
jautājumā par ES iekšējo enerģētikas tirgu atbal
stīti vairāki Latvijas delegācijas Reģionu komitejā 
priekšlikumi saistībā ar ES iekšējā enerģijas tirgus 
funkcionēšanu un patērētāju lomu tajā.

Diskutējot par Eiropas Komisijas paziņojumu „Kā 
panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funk-
cionētu”, Latvijas delegācijas pārstāvis Reģionu ko-
mitejā Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Bartkevičs uzsvēra, ka, patērētājam izvēloties ener-
gopakalpojumu piegādātāju, vienlīdz svarīga ir ne 
tikai cena, bet arī citi kritēriji, tāpēc būtu svarīgi 
atstāt iespēju izvēlēties ne tikai lētāko, bet gan 
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Tam pilnībā 
piekrita arī atzinuma sagatavotājs Groningenas 
provinces (Nīderlande) izpildpadomes loceklis Pīts 
de Vejs Mestdags (Piet de Vey Mestdagh), norādot, 
ka „enerģijas tirgus veidošanā patērētājiem nākot-
nē būs centrālā loma, jo viņu rokās būs ražotāju 
izvēle”. Tāpat patērētāja lomu enerģētikas politikā 
atzīst arī Eiropas Komisija, kuras pārstāvis Reģionu 
komitejas sanāksmē vienlaikus norādīja uz nepie-
ciešamību ES dalībvalstīm aizstāvēt mazaizsargātos 
patērētājus: „Pašlaik bumba ir dalībvalstu pusē – 
tām jāgādā par patērētājiem kā mērķgrupu, kas jā-
aizsargā. Taču cenu regulējums nedrīkst arī traucēt 
tirgus funkcionēšanu, jo daudzos gadījumos dalīb-
valstis iet pārāk tālu.”

Domājams, ka jautājums par cenu regulējumu nā-
kotnē kļūs vēl aktuālāks, jo ES plānota esošo tīklu 
modernizēšana un viedo tīklu izveide, kam nepie-
ciešams gan finansējums, gan ieguldījumi jaunas 

infrastruktūras izveidē. Ņemot vērā Latvijas situā-
ciju un patērētāju maksātspēju, Edvīns Bartkevičs 
izteica bažas par Reģionu komitejas ierosināju-
mu sniegt dalībvalstu regulatoriem iespēju atļaut 
operatoriem iekļaut tarifā nepieciešamos finanšu 
līdzekļus pārejai uz viedajiem tīkliem. Reģionu ko-
mitejas pārstāvji piekrita, ka šādas izmaiņas vien-
nozīmīgi palielinātu patērētāju izmaksas, un vien-
laikus patlaban ar pārliecību vēl nevar spriest par 
ieguvumiem pēc šādām izmaiņām. 

Tāpat patlaban vēl var tikai izteikt hipotēzes par 
to, cik veiksmīgi ES iekšējais enerģijas tirgus funk-
cionēs tā sauktajās „enerģētikas salās” un valstīs, 
kurās vēsturiski izveidojusies enerģētiskā atkarība, 
tostarp Latvijā un citās Austrumeiropas valstīs, ku-
ras vēsturiski atkarīgas no Krievijas energoresursu 
piegādēm. Šajos gadījumos visiem tirgus dalībnie-
kiem, tostarp jaunienācējiem, būs īpaši grūti nodro-
šināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Jāatzīmē, 
ka Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Daniels 
Pavļuts 26. martā paziņoja, ka vairs nav gatavs val-
dībā virzīt jautājumu par elektroenerģijas tirgus at-
vēršanu mājsaimniecībām no 1. septembra, kā tas 
tika plānots iepriekš.

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā sagatavotie 
priekšlikumi tapuši sadarbībā ar Latvijas Republi-
kas Pastāvīgās pārstāvniecības ES Ekonomikas mi-
nistrijas nozares padomnieku Dzintaru Kauliņu.

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

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/
https://twitter.com/LPSBrux


Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Par pašvaldību bu-
džeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanu”, 1. pie-
likums.

Par informatīvā ziņojuma projektu „Par republikas 
pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju 
darba organizāciju un sadarbības ar Valsts policiju 
pilnveidošanu”, 2. pielikums.

VSS383 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašu-
mā” 

VSS398 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā” 

VSS386 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos 
Nr.1037 “Bāriņtiesu darbības noteikumi”” 

VSS404 – Likumprojekts “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums” 

10. maijā Rīgā, Latviešu biedrības 
namā, divpadsmit lauku tūris-
ma saimnieki svinīgā pasākumā 
saņems pirmās kultūras zīmes 
„Latviskais Mantojums”. Zīmi 
pasniegs kultūras ministre Žane-
ta JaunzemeGrende, klātesot 
Latvijas Pašvaldību savienības 
vadītājam Andrim Jaunsleinim, 

kultūras ekspertiem un to pašvaldību vadītājiem, 
kurās saimnieko jaunie zīmes saņēmēji. 

„Latviskā Mantojuma” zīme izveidota pēc „Lauku 
ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās 
kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūs-

dienās un nav sastindzis muzeju plauktos. Latviskā 
mantojuma zīmes uzdevums – saglabāt latviskās 
identitātes saikni ar mūsdienu dzīvi, demonstrējot 
to tūrismā. Pēc šīs zīmes varēs pazīt vietas, kur saim-
nieki ir gatavi apmeklētājiem rādīt un stāstīt, cienāt 
ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, 
svinēt latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi sa-
ņems naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, 
lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji 
un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zi-
nātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, ka-
lēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki u.c.). 
Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras 
mantojumu, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu 
mūsdienu cilvēkam. Vairāk lasiet 3. pielikumā.

LPS NESASKAņO

LPS SASKAņOŠANAI PIEPRASīTIE DOKuMENTu PROJEKTI

PROJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI

„Pieslēdzies, Latvija!” 
senioriem nodrošinās 
bezmaksas datorapmā-
cības trīs līmeņos

Sociālās iniciatīvas 
„Pieslēdzies, Latvija!” 

bezmaksas datorapmācību laikā 2013. gadā visā 
Latvijā plānots apmācīt septiņus tūkstošus cilvēku 
vecumā pēc piecdesmit gadiem, nodrošinot nepie-
ciešamās prasmes konkurētspējas celšanai darba 

tirgū un digitālās plaisas mazināšanai. Šobrīd ap-
mācībām pieteikušies jau vairāk nekā 3000 mācī-
ties gribētāju un gandrīz 100 skolotāju, kas liecina 
par milzīgu atsaucību un pieprasījumu pēc dator-
prasmēm un tehnoloģiju apgūšanas. Dalībnieku 
un skolotāju pieteikumi tiek gaidīti arī turpmāk.

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un senioru vajadzī-
bām, šogad būtiski papildināts mācību saturs, pie-
dāvājot trīs līmeņu apmācības atbilstoši dalībnieku 
līdzšinējai pieredzei un prasmēm. Pirmais līmenis 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282691
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282691
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282691
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282716
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282716
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282696
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282696
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282696
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282739
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40282739
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3135&document_id=3135
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3134&document_id=3134
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3133&document_id=3133


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

paredzēts tiem, kas ar datoru saskaras pirmo reizi, 
savukārt trešajā līmenī iekļauta padziļināta apmā-
cība par programmu lietošanu, epakalpojumu iz-
mantošanu un datu apstrādi.

Bezmaksas datorapmācībām visā Latvijas teritori-
jā var pieteikties ikviens interesents pēc 50 gadu 

vecuma, zvanot pa tālruni 80000822 vai aizpildot 
reģistrācijas anketu internetā www.piesledzieslat-
vija.lv. No maija līdz novembrim mācības notiks 
visā Latvijā latviešu un krievu valodas grupās, kas 
tiks komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru dzī-
vesvietai. Zvanot uz norādīto tālruni, aicināti pie-
teikties arī skolotāji.

http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://www.piesledzieslatvija.lv/
http://www.piesledzieslatvija.lv/

