
2013. gada 13.–19. maijs

Nr. 19

Iepriekšējā nedēļā
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

LĪDZ 1. JŪLIJAM 
PAGARINĀTS 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 
KONKURSAM „EIROPAS 

GADA PAŠVALDĪBA 2013”

Uzklausot pašvaldību lūgumus un apzinoties 
saspringto darba gaitu pirms pašvaldību vēlēša-

nām un pēc tām, konkursam „Eiropas Gada paš-
valdība 2013” pieteikšanās termiņš pagarināts 
līdz 1. jūlijam. Pašvaldības savus pieteikumus 
var sūtīt uz jau iepriekš norādītajām Latvijas plā-
nošanas reģionu pārstāvju e-pasta adresēm. Arī 
plānošanas reģioniem vērtēšanas termiņš tiek 
pagarināts līdz 14. augustam (rezultātu paziņo-
šanas diena).

Plašāku informāciju skatiet šeit: http://www.lps.
lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/ 

7. maijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) valdes sēde. LPS valde nolēma 17. maijā 
Kuldīgā Novadu dienas laikā sasaukt vienlaikus arī 
LPS Domi, lai varētu nolemt par LPS 24. kongresa 
sasaukšanas laiku. LPS Valdes sēdes laikā apstipri-
nāja arī Latvijas pašvaldību darbinieku veselības, 

sporta un zināšanu dienas nolikumu. Šogad spor-
ta diena notiks 24. augustā Jūrmalā. Sēdē arī ak-
ceptēja sadarbības līguma parakstīšanu starp Lat-
vijas Pašvaldību savienību un reģionālajām augst-
skolām. Nākamo LPS Valdes sēdi plānots sasaukt 
4. jūnijā. 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
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10. maijā notika LPS uzņēmējdarbības atbalsta 
tīkla diskusija. Tās laikā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) pārstāvjiem 
diskutēja par ES fondu 2007.–2013. gada plānoša-
nas perioda projektos konstatētajām problēmām 
un pieskārās nākamajam periodam, jo nākamajā 
plānošanas periodā VARAM būs vadošā vai nacio-
nālā iestāde Eiropas teritoriālās sadarbības prog-

rammām (3. mērķa programma) un VRAA būs gal-
venā ieviešanas iestāde šīm programmām. Veik-
smīgas sadarbības un kopīgu mērķu sasniegšanā ir 
svarīgi izrunāt un atrast kompromisa risinājumus 
VARAM un VRAA administrētajās ES fondu aktivi-
tātēs. 

Diskusijas ierakstu varēs noskatīties šeit: http://
www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/ 

Latvijas Pašvaldību savienība nosūta 
Ministru prezidentam atklātu vēstuli 

Ministru prezidenta Valda Dombrovska rezolūci-
ja, kura bija adresēta arī Latvijas Pašvaldību sa-
vienībai, par to, ka 1,3 milj. finanšu nepiecieša-
mība vietējiem un reģionālajiem maršrutiem par 
2013. gadu netiks kompensēta, izraisīja neizpratni 
Latvijas Pašvaldību savienības Valdē, kā rezultā-
tā LPS 9. maijā nosūtīja atklātu vēstuli Ministru 
prezidentam Valdim Dombrovskim, kurā ziņo, ka 

vēlas saņemt skaidrojumus uz vairākiem vēstulē 
uzskaitītajiem jautājumiem.

Latvijas Pašvaldību savienība cer, ka rezolūcijā mi-
nētās ministrijas veiks pamatotu analīzi sabiedris-
kā transporta pakalpojumu jomā un nebalstīsies uz 
mehāniskiem finanšu samazinājumiem un politis-
ko partiju interesēm sabiedriskā transporta tirgus 
pārdalē, bet garantēs iedzīvotājiem drošus un pie-
ejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Vēstules pilnu tekstu skatīt šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3147 

17. maijā Kuldīgā (Kuldīgas kultūras centrā) notiks 
Novadu diena, kur aicināti piedalīties pašvaldību 
pārstāvji. Novadu dienā ir uzaicināts piedalīties 
arī Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš. No-
vadu dienas sākumā plānota īsa LPS Domes sēde, 
lai varētu nolemt par LPS 24. kongresa sasauk-
šanu. Plānots, ka darbs noritēs trīs darba grupās: 
finanšu; uzņēmējdarbības attīstības un normatīvis-
ma novēršanas un apkarošanas darba grupā. Ple-
nārsēdē skatīs un debatēs par darba grupu saga-
tavotajiem ziņojumiem. Pieteikties novadu dienai 
un apskatīt programmu var šeit: http://www.lps.
lv/Pasvaldibam/Pieteikums/ 

No 16. līdz 18. maijam Daugavpilī notiks otrais Lat-
vijas–Baltkrievijas sadraudzības pilsētu forums. 
Aicināti pieteikties pašvaldību pārstāvji. Pirmais 
notika pērn Novopolockā, un tajā piedalījās 35 de-
legācijas. Sadraudzības pilsētas strādā dažādos vir-
zienos: ekonomikā, izglītībā, kultūrā, sportā. Pirmā 
foruma rezultāti bija ļoti produktīvi – tika parakstīti 
47 sadarbības līgumi. Vairāk par forumu: http://
www.daugavpils.lv/lv/47/read/4643

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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24. maijā plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības un Veselības ministrijas sarunas. No-

rises vieta – LPS ēkā, 4. stāva zālē. Sarunas varēs 
vērot un piedalīties arī tiešsaistē internetā: http://
www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/ 

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

Reģionu komiteja gaida jūsu viedokli par stratē-
ģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa”

Lai izvērtētu stratēģijas “Eiropa 2020” pamatinicia-
tīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, Reģionu komi-
teja 2013. gada 2.–3. septembrī Viļņā rīko konfe-
renci. Lai tajā būtu pārstāvēts vietējo un reģionālo 
pašvaldību viedoklis un lai dotu ieguldījumu patla-
ban notiekošajā stratēģijas „Eiropa 2020” izvērtē-
šanā, aicinām jūs:

piedalīties aptaujā, kuras rezultātus apsprie--	
dīs konferencē; šajā nolūkā līdz 2013. gada 
28. jūnijam lūdzam aizpildīt aptaujas anke-
tu. Tā pieejama visās valodās un atrodas in-
terneta vietnē http://portal.cor.europa.eu/
europe2020/MonitoringFlagships/Pages/A-
Resource-Efficient-Europe.aspx;

dalīties savā pieredzē-	 , kas resursu efektivi-

tātes ieviešanā gūta vietējā vai reģionālajā 
līmenī. Tādēļ lūdzam aizpildīt elektronisko 
veidlapu, kas atrodama tajā pašā tīmekļa 
lappusē (lai to atvērtu, izmantojiet lietotāj-
vārdu europe2020guest@cor.europa.eu un 
paroli Europe2020). Paraugprakses piemēri 
tiks atspoguļoti Viļņas konferences izstādē. 
Lai jūsu pieredzi varētu iekļaut iespējamo 
izstādes eksponātu skaitā, tā jāiesniedz līdz 
2013. gada 28. jūnijam.

 

Reģionu komiteja ar interesi gaidīs jūsu ieguldīju-
mu un jau iepriekš pateicas par līdzdalību!

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

Par Pamatnostādņu projektu „Transporta attīstības 
pamatnostādnes 2013.–2020. gadam”, 1. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Notei-
kumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bez-
mantinieku mantu”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „No-
teikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam”, 
3. pielikums.

Par likumprojektu „Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums”, 4. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Apgrūtināto teritori-
ju informācijas sistēmas likumā”, 5. pielikums.

Par likumprojektiem „Grozījumi Elektronisko saka-
ru likumā” un „Grozījumi Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksā”, 6. pielikums.

LPS NESASKAŅO
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VSS-443 – Noteikumu projekts “Kārtība kādā priva-
tizētā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta jaunie 
īpašnieki, ja tie nepilda darbaspēka izmantošanas 
saistības veic iemaksas valsts sociālās apdrošināša-
nas budžetā” 

VSS-455 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izman-
tojot atjaunojamos energoresursus, un cenu no-
teikšanas kārtību”” 

VSS-456 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 
noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” 

VSS-447 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-

ra” personā”” 

VSS-445 – 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 lietoša-
nas un aktualizēšanas kārtību”” 

VSS-454 – Rīkojuma projekts “Par Gulbenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā” 

VSS-448 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos 
Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institū-
cijām”” 

VSS-449 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītī-
bas, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestādēm”” 

Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti un citi 
interesenti aicināti piedalīties starptautiskā kon-
ferencē „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. 
Bizness.”, kas notiks 30. maijā Biznesa augstskolā 
„Turība”, Graudu ielā 68 Rīgā.

Konferenci organizē „Turības” Sabiedrisko attiecību 
fakultāte sadarbībā ar Hāgas Universitāti, Latvijas 
Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības 

un rūpniecības kameru, Valsts kanceleju, Latvijas 
Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem, 
Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju, Latvijas 
Pašvaldību savienību un ideju grupu „Radošuma 
pils”.

Konferences plenārsēdē varēsiet uzklausīt un dis-
kutēt ar visā pasaulē atzītiem komunikācijas un 
sabiedrisko attiecību ekspertiem:

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

PROJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJUMS, DAŽĀDI
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Deniss Vilkokss (Sanhosē Universitātes profesors, 
ASV). Latvijas stāsta perspektīva zīmolu žurnālis-
tikā.

Aleksejs Jefimovs („Baltijas Mediju alianses” attīs-
tības projektu vadītājs, Krievija). Televīzija un nā-
kotne. Kurš kuru?

Barijs Verbeks (Hāgas Universitātes docents, Nīder-
lande). Zaļo atnākšana: vides komunikācijas virzība.

Karlo Beki („Aģentūra 77”, Itālija). Informācijas 
tehnoloģijas: iespējamā robežas.

Konferences valodas: latviešu, angļu un krievu. 
Sinhronā tulkošana plenārsēdē.

Pēc plenārsēdes darbs paralēli notiks zinātnieku 
un studentu sesijā un deviņās laboratorijās, kurās 
tiks atbildēts uz Latvijas nākotnei svarīgiem jautā-
jumiem:

Kurās nākotnes tehnoloģijās varam būt spēcīgi pa-
saulē? Kādi ir risinājuma varianti vienota Latvijas 
sabiedriskā medija izveidei? Kā mērīt atdevi no 
sabiedriskajām attiecībām? Kā nopelnīt, rūpējo-
ties par dabu? Kādas ir ilgtspējīga biznesa versijas? 
Kādas ir inovatīvas idejas radoša un profesionāla 
valsts civildienesta izveidei? Kas jādara skolotājam, 

lai skolēns būtu konkurētspējīgs? Kā Latvijas zināt-
nei attīstīt valsti? Kas ir darāms, lai kultūra netiktu 
uzskatīta par elitāru nodarbi?

Vairāk informācijas: www.turiba.lv

Konferences sadarbības partneru organizāciju 
biedriem dalības maksa ir Ls 10, tātad pašvaldību 
pārstāvjiem dalības maksa būs 10 Ls, citiem intere-
sentiem – 20 Ls.

Studentiem no jebkuras augstskolas un „Turības” 
absolventiem ieeja ir par brīvu, gadījumā ja pieda-
lās arī Laboratorijās vai Studentu sesijā. 

Aicinām pieteikties līdz 25. maijam šeit:

http://aurora.turiba.lv/conference/cprogramme.
aspx?lang=LV

Ja rodas kādi jautājumi par pieteikšanos, aicinām 
sazināties ar Lienīti Renci (67619460; lienite.ren-
ce@turiba.lv).

Saite uz konferences programmu attēlos:

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/119347/
Konference-Radit-nakotni-Komunikacija.-Izglitiba.-
Bizness/

Ir pagarināts pieteikšanās laiks uz grāmatu-fotoal-
bumu „Atmiņu Daugava” – līdz 2013. gada 10. jū-
nijam. Lūdzam pašvaldības izskatīt iespēju iegādā-

ties grāmatas savu novadu bibliotēkām, tūrisma 
centriem u.c. iestādēm. Plašāka informācija par 
grāmatu un tās iegādi – vēstulē, 7. pielikumā.

 Konference  
„NAP 2014.–2020. 
ieviešana – iespējas 
un izaicinājumi 
reģionu izaugsmei” 

Vidzemes plānošanas 
reģions un Vidzemes 

Augstskola aicina reģiona iedzīvotājus, pašvaldību 

un izglītības iestāžu speciālistus, uzņēmējus un ne-
valstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties gads-
kārtējā reģiona attīstībai veltītajā zinātniski praktis-
kajā konferencē, kura notiks 15. maijā Vidzemes 
Augstskolā Valmierā, cēsu ielā 4. 

Vairāk informācijas šeit: http://www.vidzeme.lv/
lv/vpr_jaunumi/47/126446/ 
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Tālāk informācija no reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem – 
www.esfinanses.lv

Izsludināts konkurss Eiropas Savienības program-
mu “Kultūra” un “Eiropa pilsoņiem” aktivitātes 
„Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” ietvaros at-
balstītajiem projektiem

Kultūras ministrija līdz šā gada 17. maijam izsludi-
na valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu Eiro-
pas Savienības programmu „Kultūra” un „Eiropa 
pilsoņiem” aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas 
pasākumi” ietvaros atbalstītajiem projektiem. Uz 
līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un in-
stitūcijas, kuru līdzdalība šo programmu konkursos 
jau agrāk ir atbalstīta.

 Izsludināts projektu 
konkurss ES programmā 
„Erasmus jaunajiem uz-
ņēmējiem”

Izsludināts konkurss Eiro-
pas Savienības program-
mā „Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem” (Erasmus 

for Young Entrepreneurs), kura mērķis ir palīdzēt 
jaunajiem ES uzņēmējiem bagātināt savu pieredzi 
uzņēmumos, kurus vada pieredzējuši uzņēmēji ci-
tās ES dalībvalstīs. Līdz 2013. gada 9. jūlijam pro-
jektus var iesniegt organizācija (konsorcijā ar citām 
ES dalībvalstu organizācijām), kas vēlas kļūt par no-
sūtītājorganizāciju un piedāvāt biznesa iesācējiem 
doties 1–6 mēnešus ilgos apmaiņas braucienos pie 
pieredzējušiem uzņēmējiem.

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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