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 8. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Finanšu un ekonomikas jautājumu komi-
tejas sēde, kura bija veltīta 2014. gada pašvaldī-
bu budžeta jautājumiem. Sēdes pirmajā daļā tika 
sniegta informācija par vairākiem 2014. gada valsts 
budžetu pavadošajiem likumprojektiem, kas skar 
pašvaldību intereses. Finanšu ministrijas Tiešo no-
dokļu departamenta direktore A. Kaļāne pastāstīja 
par plānotajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli” un “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”. Savukārt LPS padomnieks A. Salmiņš 
informēja par izstrādātajiem grozījumiem likumos 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 
“Elektroenerģijas tirgus likumā”, kā arī pastāstīja 
par valsts budžetā plānoto finansējumu pašvaldību 
ceļiem un ielām.

Plānotās izmaiņas likumā “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” paredz ar nekustamā īpašuma nodok-

li 3% apmērā aplikt valsts aizsargājamos kultūras 
pieminekļus, kuri netiek uzturēti atbilstoši kultūras 
pieminekļu aizsardzības prasībām, un būves, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteik-
tais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Tālāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3481 

8. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, 
kurā komitejas dalībnieki iepazinās ar Latvijas Sa-
mariešu apvienības darbības virzieniem, sadarbību 
ar pašvaldībām un pakalpojumiem. Komiteja ie-
pazinās ar jauno, moderno mobilo mājas aprūpes 
pakalpojumu un tā tehnisko aprīkojumu, kā arī ska-
tīja likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas 
likums”.

9. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika 
Latvijas slimnīcu biedrības un LPS kopīgi organizē-
tā sanāksme par pašvaldību slimnīcu, kas sniedz 
neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) 
pakalpojumus, finanšu nepietiekamību. Sanāk-
smē piedalījās gan pašvaldību priekšsēdētāji, gan 
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slimnīcu vadītāji. Vairāku gadu garumā slimnīcas 
sniedz medicīnisko aprūpi un NMP daudz lielā-
kam pacientu skaitam, nekā Veselības ministrija 

plāno tam finansējumu, līdz ar to slimnīcām krājas 
parādi.

LPS gatavos vēstuli Ministru prezidentam V. Dom-
brovskim par situāciju slimnīcās ar NMP pakalpo-
jumu sniegšanu, kā arī aicinās nenoteikt konkrētu 
finansējuma apjomu – kvotas – NMP sniegšanai. 
Vēstulē pieprasīs arī nekavējoties kompensēt slim-
nīcām pārstrādātās kvotas 2,4 miljonu latu apmē-
rā. Jāpārskata arī medicīnas pakalpojumu tarifi, kas 
principā neatbilst patiesajām pakalpojumu izmak-
sām, tādējādi atkal rodas parādi. Slimnīcu finansē-
šanas jautājumu plāno skatīt LPS Valdes sēdē.

14. oktobrī plkst. 12–14 notiks LPS uzņēmējdarbī-
bas atbalsta tīkla darba diskusija. Tās tēma un uz-
stādījums būs sociālās uzņēmējdarbības attīstības 
iespējas Latvijā. Diskusija plānota kā turpinājums 
jau iesāktām tēmām gan par iepirkumiem, gan par 
kooperāciju, reģionu ekonomisko izaugsmi un attīs-
tību ar finanšu kooperāciju jeb krājaizdevu sabied-
rību palīdzību. 

Sociālā uzņēmējdarbība strauji attīstās daudzās Ei-
ropas Savienības dalībvalstīs un arī citviet pasaulē. 
Pēc LPS domām, šis koncepts ļauj risināt sociālas 
problēmas, izmantojot biznesa pieeju un teritori-
jas attīstības principus, taču tas būtiski atšķiras gan 
no sociāli atbildīga uzņēmuma darbības, gan no 
nevalstisko organizāciju darbības sociālo pakalpo-
jumu sniegšanas jomā. LPS ir uzaicinājusi uzņēmēj-
darbības atbalsta tīkla ietvaros uz diskusiju arī šīs 
nozares profesionāļus un praktiķus.

Diskusija notiek Latvijas Pašvaldību savienības kon-
ferenču zālē Mazajā Pils ielā 1, 4. stāvā. Vēlamies 
atgādināt, ka LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
diskusiju varēs redzēt arī tiešraidē LPS mājaslapā, 
sadaļā “Semināri – Tiešraide” vai izmantojot šo sai-
ti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Programma un sīkāka informācija: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3487.

15. oktobrī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienī-
bas mītnē notiks Novadu apvienības Valdes sēde. 

Sēdes darba kārtībā paredzēti šādi jautājumi: par 
sadarbību ar Saeimu 2014. gada valsts budžeta uz 
2. lasījumu sagatavošanas periodā; diskusija par 
priekšlikumiem valsts vietējo un pašvaldību autoce-
ļu finansējumam; par apkures parādiem; apspriede 
par tēmām, kuras iekļaut sarunā ar tiesībsargu; par 
Eiropas pašvaldību hartas izpildi Latvijā.

15. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē notiks Izglītības un 
kultūras komitejas sēde. Sēdē Labklājības ministri-
jas Darba tirgus departamenta direktors Imants Lip-
skis ziņos par Eiropas Komisijas jauniešu nodarbinā-
tības iniciatīvu jauniešu bezdarba novēršanai. Latvi-
jas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
ekonomiste Ilze Priževoite informēs komiteju par 
LIZDA plānotajām aktivitātēm jautājumā par peda-
gogu darba samaksu 2014. gadā un ilgtermiņā.

15. oktobrī notiks ES pro
grammas “Eiropa pilso-
ņiem” projekta “Eiropas 

pilsonis” (The BEE) noslēguma konference. Darba 
kārtību skatiet šeit: http://www.lps.lv/Seminari_
un_video/?task=view&event_id=30. Konference 
notiek “Islande Hotel” (Ķīpsalas ielā 20 Rīgā).
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16. oktobrī notiks Latvijas Pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) ikgadējā 
kopsapulce. Kopsapulcē debatēs piedalīsies LPS 
priekšsēdis A. Jaunsleinis, Latvijas Republikas Sa-
eimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdē-
tāja A. Barča, Labklājības ministrijas Sociālo pakal-
pojumu departamenta direktors A. Dūdiņš, Rīgas 
domes Labklājības departamenta Sociālās pārval-
des priekšnieks M. Moors. LPSAIA priekšsēdētājs 
A. Šteinbergs informēs par apvienības paveikto 
gada laikā. Apspriedīs arī izmēģinājuma projekta 
“Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā 
pakalpojuma apjoma noteikšanai” mērķus, uzde-
vumus un ieguvumus. Darba kārtībā arī apskatīs 
jaunos virzienus un iespējas sociālās aprūpes ie
stādēs, kā arī jautājumu par kustību terapijas no-
zīmi senioriem. Sanāksmes noslēgumā plānots arī 
pieņemt rezolūcijas.

Liepājā apbalvos konkursa 
“Eiropas Gada pašvaldība 
2013” uzvarētājus

Piektdien, 18. oktobrī, Liepājā 
notiks konkursa “Eiropas Gada 
pašvaldība 2013” apbalvoša-
nas ceremonija, kurā godinās 

un apbalvos ne tikai pašvaldības, bet arī Eiropas 
Gada cilvēkus 2013. Konkursa komisija, viesojo-
ties pašvaldībās, gan vērtēja paveikto iedzīvotāju 
integrācijas jomā, kultūras jomā, veselīga dzīves-
veida popularizēšanā, Eiropas Savienības vērtību 
popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistē starptau-
tiskajā sadarbībā, gan arī katrā pašvaldībā lūkoja 
cilvēkus, kuri devuši lielu ieguldījumu savas pil-
sētas vai novada attīstībā, popularizēšanā, kā arī 
palīdzot līdzcilvēkiem, no sirds darot savu ikdie-
nas vai brīvprātīgo darbu. Noslēguma pasākumā 
apbalvos 15 pašvaldības un 45 cilvēkus pasludinās 
par Eiropas Gada cilvēkiem 2013!

Svinīgo ceremoniju krāšņos Emiļa Melngaiļa Lie-
pājas mūzikas vidusskolas zvanu ansamblis “Cam-
panella”, salona mūzikas ansamblis “Tikai tā”, 
kas izpilda atraktīvu akordeonu mūziku, skanīgas 
dziesmas izpildīs Liepājas Tautas mākslas un kultū-
ras centra vokālais ansamblis “Šokolāde”, Liepājas 
teātra aktrises izpildīs dziesmu no izrādes “Piafa”. 
Muzicēs arī Raimonds Tiguls, enerģiskā folkloras 
kopa “Tarkšķi” no Iecavas novada un citi. Svinīgais 

pasākums notiks piektdien, 18. oktobrī, plkst. 14 
Liepājas Latviešu biedrības namā Liepājā, Rožu 
laukumā 5/6. Savu dalību apstiprinājusi labklājības 
ministre I. Viņķele, veselības ministre I. Circene un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
E. Sprūdžs.

Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties apbalvoša-
nas ceremonijā un atspoguļot tās norisi un aktua-
litātes. Vēlams dalību iepriekš pieteikt, sūtot ap-
stiprinājumu uz epastu ilze.mutjanko@lps.lv vai 
zvanot: 29377691.

Kā jau iepriekš tika ziņots, konkursa “Eiropas Gada 
pašvaldība 2013” uzvarētāji ir Iecavas novads un 
Liepājas pilsēta. Uzvarētāji nominācijā “Pašvaldī-
ba kultūrai” ir Valmieras pilsēta un Talsu novads. 
Savukārt atzinības nominācijā “Pašvaldība kultū-
rai” ir ieguvis Rēzeknes novads un Preiļu novads. 
Uzvarētāji nominācijā “Pašvaldība integrācijai un 
iekļaušanai” ir Jelgavas pilsēta un Kandavas no-
vads. “Pašvaldība veselībai” nomināciju ir ieguvu-
ši Jūrmalas pilsēta un Siguldas novads. Uzvarētāji 
nominācijā “Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību 
popularizēšanai” ir Amatas novads un Rēzeknes 
pilsēta, atzinību šajā nominācijā ieguvis Alūksnes 
novads. Rucavas novadam speciālbalvu pasniedz 
žurnāls “Logs”, un Jēkabpils novadam pasniegs Lat-
vijas Avīzes speciālbalvu, arī Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija šiem novadiem pa-
sniegs savu speciālbalvu. 

Konkursa ģenerālsponsors AS “Swedbank” apbal-
vos “Eiropas Gada pašvaldības 2013” ar balvām 
2000 Ls vērtībā. SIA “Lattelecom” dāvinās īpaši sa-
rūpētas balvas 1000 Ls vērtībā pašvaldībām, kuras 
uzvarējušas nominācijā “Pašvaldība integrācijai un 
iekļaušanai”. Pašvaldībām, kuras uzvarējušas nomi-
nācijā “Pašvaldība kultūrai”, 2000 USD dāvinās Tai-
pejas misija Latvijas Republikā, savukārt atzinības 
saņēmējus šajā nominācijā apbalvos VAS “Latvijas 
dzelzceļš” un AS “Laima”. Nominācijas “Pašvaldī-
ba veselībai” uzvarētājas iegūs AS “Grindeks” dā-
vinātos vitamīnus Gritamin 1000 Ls vērtībā. Eiro-
pas Komisijas pārstāvniecība Latvijā uzvarētājiem 
nominācijā “Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību 
popularizēšanai” dāvās datorus. Eiropas Parla-
menta deputāte Inese Vaidere sešus Eiropas Gada 
cilvēkus no Liepājas pilsētas un Iecavas novada 
uzaicinās apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē. Pa-
sākumā tiks pasniegtas vēl balvas pašvaldībām un 
Eiropas Gada cilvēkiem no AS “Latvijas valsts meži” 
un AS “Valters un Rapa”, Kultūras ministrijas, Lab-
klājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības 
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un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas.

Konkursu rīko Latvijas Pašvaldību savienība sa-
darbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem, Kul-
tūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības 
ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

Konkursa ģenerālsponsors ir AS “Swedbank”. 
Konkursa sadarbības partneri ir Latvenergo kon-
cerns, SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. 
Konkursu atbalsta AS “Grindeks”, Taipejas misija 
Latvijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Lat-
vijas valsts meži” un AS “Laima”.

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avī-
ze”, Latvijas Televīzija, Latvijas Radio 1 un žurnāls 

“Logs”.

Turpinot labās tradīcijas, kuras LPS aizsāka, rīkojot 
konkursu “Sakoptākais Latvijas pagasts”, šogad otro 
reizi apbalvos Eiropas Gada pašvaldību. Katru gadu 
šī konkursa tēma mainīsies atbilstoši Eiropas Gada 
tēmai. Iepriekšējais gads bija veltīts aktīvām un ve-
selīgām vecumdienām un paaudžu sadarbībai.

Vairāk informācijas atradīsiet LPS mājaslapā www.
lps.lv, sadaļā Eiropas Gada pašvaldība.

Ilze Mutjanko
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece  

sabiedrisko attiecību jautājumos 
Tālrunis: 67221102; ilze.mutjanko@lps.lv

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

Reģionu komiteja (RK) norāda uz 
plastmasas atkritumu vākšanas izmaksām 
pašvaldībās

8. oktobrī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Sa-
vienības Reģionu komitejas 103. plenārsesijā tika 
atbalstīts Latvijas delegācijas RK iesniegtais grozī-
jums atzinumam “Zaļā grāmata “Par Eiropas stra-
tēģiju par plastmasas atkritumiem vidē””, rosinot 
nevis vērst visus pūliņus pārstrādātas plastmasas 
tirgus atbalstīšanai, bet gan vairāk veicināt videi 
nekaitīgu materiālu ražošanu, kas samazinātu 
plastmasas atkritumu apjomu vidē.

“Plastmasas sagatavošana reģenerācijai, reģene-
rācija un pārstrāde ne vienmēr ir efektīva, jo tā ir 
tehniski sarežģīta un bieži nav ekonomiski pamato-
ta,” sanāksmē norādīja Latvijas delegācijas vadītājs 
Andris Jaunsleinis. Viņa viedoklim pievienojās arī 
atzinuma autore, Ranīmīdas (Runnymede) pašval-
dības Apvienotajā Karalistē pārstāve Linda Gilema 
(Linda Gillham), aicinot Eiropas Komisiju atzīt, ka 
plastmasas iepakojumu vākšana ir līdzīga gaisa vāk-
šanai: “Tas pašvaldībām ir ļoti dārgs process. Plast-
masas pārstrāde ir tehniski sarežģīta un ne vien-
mēr ekonomiski pamatots un efektīvs risinājums, 
pat ņemot vērā ļoti pārliecinošos vides aizsardzī-

bas apsvērumus.” Gilema tāpat pauda viedokli, ka 
plastmasa jādefinē kā atsevišķs atkritumu veids un 
jāvērtē pēc tās ietekmes uz vidi, nevis savāktā ap-
joma kilogramos. Vienlaikus ziņotāja aicināja Eiro-
pas Komisiju līdz 2020. gadam aizliegt plastmasas 
atkritumu apglabāšanu poligonos, kā arī to sade-
dzināšanu. 

Līdzīgu domu par plastmasas atkritumu pārstrādes 
izmaksām izteica arī Itālijas delegācijas pārstāvis 
Trevizo provinces deputāts Fjorenco Silvestri (Fio-
renzo Silvestri), piekrītot, ka ne visus plastmasas 
atkritumus var pārstrādāt atkārtoti. “Mums jākon-
centrējas uz tiem atkritumiem, kas ir izejmateriāli, 
kā arī jāsamazina naftas patēriņš un jāatsakās no 
atkritumu dedzināšanas, tādējādi samazinot oglek-
ļa dioksīda izplūdi gaisā,” norādīja Silvestri.

Plenārsēdes ietvaros Latvijas delegācija tikās arī 
ar Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības 
Eiropas Savienībā Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas nozares padomnieci Evitu Stangu, lai 
pārrunātu aktualitātes Eiropas Komisijas ierosinā-
tajā atkritumu politikas, tostarp triju atkritumu di-
rektīvu (Atkritumu ietvardirektīvas, Direktīvas par 
atkritumu poligoniem un Direktīvas par iepakoju-
mu un izlietoto iepakojumu), pārskatīšanā. Stanga 
delegācijai atklāja, ka 2014. gadā Eiropas Komisija 
varētu nākt klajā ar jauniem dokumentiem, iezī-
mējot jaunas vēsmas atkritumu politikā, uzsverot 

INFoRMĀcIJA No LPS PĀRSTĀVNIEcīBAS BRISELĒ

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
mailto:ilze.mutjanko@lps.lv
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


atkritumu kā resursu nozīmi: “Patlaban mainī-
ta atkritumu hierarhija – pats pēdējais solis būtu 
atkritumu apglabāšana poligonos, par prioritāti 
nosakot pārstrādi, lai maksimāli viss, kas vien ie-
spējams, atgrieztos apritē. Tādēļ ik pa laikam būtu 
veicams arī atkritumu politikas pārskats, ne tikai iz-
vērtējot nospraustos obligātos mērķus, bet arī pār-
skatot, vai ir vēl kaut kur iespējams nodrošināt, lai 
produkts nenokļūst atkritumu plūsmā, bet, ja tas 
nonāk, lai tas atgrieztos apritē, nevis nogulsnētos 
atkritumu poligonā.”

Latvijas delegācija RK, tiekoties ar Vides un reģionālās 
attīstības ministrijas nozares padomnieci Evitu Stangu 
(trešā no labās)

RK 103. plenārsesijā, kas ilga no 7. līdz 9. oktobrim, 
šoreiz Latvijas delegāciju pārstāvēja delegācijas 
vadītājs Andris Jaunsleinis, Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas no-
vada domes deputāts Jānis Neimanis, Saldus no-
vada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un 
Rīgas domes deputāts Dainis Turlais.

Briselē iepazīstina ar “Vidzemes pārtikas 
klasteri”

9. oktobrī Briselē (Beļģijā) “Atvērto dienu” pasā-
kumos Vidzemes plānošanas reģions piedalījās 
seminārā “Viedie klasteri jaunai industriālajai re-
volūcijai”, iepazīstinot 150 klātesošo auditoriju ar 
sava koordinētā pirmā reģionālā pārtikas klastera 
Latvijā – “Vidzemes pārtikas klastera” – darbību. 
Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības 
attīstības speciālists Kristaps Ročāns uzsvēra, ka 
starptautiska sadarbība plašākā Baltijas jūras re-
ģionā atzīta par būtiskāko faktoru veiksmīgai viņa 
pārstāvētā klastera attīstībai.

“Latvijas tirgus ir ļoti mazs, un uzņēmumiem, kuri 
ražo veselīgus produktus ar augstu pievienoto vēr-
tību, vietējā tirgū ir grūti pārdot produkciju par 
atbilstošu cenu zemās iedzīvotāju pirktspējas dēļ. 
Tāpēc starptautiska sadarbība, iespējas integrēties 
plašākā “klasteru klastera” tīklā ir viens no būtis-
kākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai attīstībai,” 
seminārā norādīja Ročāns. Viņš tāpat atklāja, ka 
kopš 2012. gada “Vidzemes pārtikas klasteris” ie-
saistījies Baltijas jūras reģiona “Stars” programmas 
projektā “BSR Food”, kurā darbojas arī pārtikas 
klasteri no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas un 
Igaunijas. Projekts palīdz mazajiem un vidējiem uz-
ņēmumiem, kuri ražo pārtiku, integrēties plašākā 
Baltijas jūras reģiona tirgū un attīstīt eksporta ie-
spējas ne tikai Eiropā, bet arī Krievijā un Ķīnā. 

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības attīstī-
bas speciālists Kristaps Ročāns (priekšplānā), piedalo-
ties “Atvērto dienu” seminārā

Seminārā tāpat varēja iepazīties ar interesantiem 
Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Somijas un Spāni-
jas klasteru piemēriem, un vairāki runātāji uzsvē-
ra starptautiskās sadarbības nozīmi gan klasteru, 
gan uzņēmējdarbības kopumā attīstībai. Tamperes 
reģiona padomes Inovāciju un prognožu nodaļas 
vadītājs Petri Resenens (Petri Räsänen) ļoti atzinīgi 
novērtēja Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvja 
ideju par “klasteru klastera” veicināšanu: “Tas ir 
ļoti svarīgi. Ja kāds patiešām vēlas izveidot ko vēr-
tīgu, šāda veida sadarbībai jāveido jauni, inovatīvi 
modeļi,” izteicās Resenens. Viņa pārstāvētajā re-
ģionā ik gadus pētniecībai un attīstībai tiek investē-
ti 2000 eiro uz katru iedzīvotāju.

“Vidzemes pārtikas klasterī”, kas darbību uzsācis 
2010. gadā, patlaban apvienojušies 25 dalībnie-
ki, tostarp tādi uzņēmumi kā “Skrīveru saldumi”, 
“Dimdiņi”, “Ķelmēni” un “Valmiermuižas alus”. Vie-
die klasteri ir konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā kon-
centrēti uzņēmumi, kuri mijiedarbojas cits ar citu, 
ar piegādātājiem un klientiem un kuri bieži kopīgi 



izmanto speciālistus, uzņēmējdarbības un finanšu 
pakalpojumus, pētniecību un izstrādi, kā arī mā-
cību aprīkojumu. Klasteri nodrošina labvēlīgu vidi 
konkurētspējas veicināšanai un inovācijas rosinā-
šanai. 

“Atvērtās dienas” jeb Eiropas Reģionu un pašvaldī-
bu nedēļa ir ikgadējs Reģionu komitejas un Eiropas 
Komisijas rīkots četru dienu pasākums, kurā reģioni 
un pašvaldības dalās savā pieredzē, kā labāk veici-
nāt izaugsmi un jaunu darba vietu veidošanu, īste-
not kohēzijas politiku, vienlaikus pierādot, cik lie-

la ir vietējo un reģionālo pašvaldību loma Eiropas 
Savienībā. “Atvērtās dienas” notiek ik gadus kopš 
2003. gada.

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli””, 1. pielikums. 

Par rīkojuma projektu “Grozījumi Koncepcijā par 
korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes ie
stādēs un pašvaldībās”, 2. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 
2012. gada 13. februāra rīkojumā Nr. 72 “Par kon-
cepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts 
pārvaldes iestādēs un pašvaldībās””, 3. pielikums. 

Par likumprojektu “Statistikas likums”, 4. pieli-
kums.

LPS NESASKAŅo

VSS1838 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos 
Nr.877 “Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uz-
skaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, 
realizācijas un norakstīšanas kārtība””

VSS1829 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts pārbaudījumu norises kārtību”

VSS1841 – Rīkojuma projekts “Par Ogres nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS1842 – Rīkojuma projekts “Par Ludzas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS1831 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabine-
ta 2013.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.127 “Par valsts ne-
kustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu 

Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā” atcelšanu”

VSS1835 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos 
Nr.96 “Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina 
un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīci-
jas Eiropas Savienības jautājumos””

VSS1836 – Noteikumu projekts “Reģionālās attīstī-
bas uzraudzības un novērtēšanas kārtība”

VSS1837 – Noteikumu projekts “Publisko iepirku-
mu elektronisko izziņu noteikumi”

VSS1846 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma nodošanu Babītes novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS1847 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā”

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASīTIE DoKuMENTu PRoJEKTI
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Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMc) aici-
na pašvaldību pārstāvjus piedalīties konferencē 
“Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un 
uzvedības traucējumiem”, kas norisināsies 25. ok-
tobrī plkst. 10 SIA “Biznesa augstskolas “Turība” 
Lielajā zālē Rīgā, Graudu ielā 68, un ko organizē 
LPMc sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzī-

bas inspekciju.

Dalību pieteikt līdz 18. oktobrim, reģistrējoties 
konferencei LPMC mājaslapā www.lpmc.lv vai pa 
telefonu 67551217, vai atsūtot pa epastu (lpmc@
lpmc.lv) aizpildītu dalībnieka anketu.

Sīkāku informāciju, programmu un pieteikuma 
veidlapu atradīsiet šeit: http://lpmc.lv/lv/aktuali-
tates/zina/article/konferencedarbsarberniem
aratkaribasproblemamunuzvedibastrauceju-
miem2013gada25ok.html.

PRoJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

2013. gada janvāra beigās tika publicēta mājas lapa 
http://app.rfsc.eu/, kas ir izstrādāta ES mērogā un 
veidota kā praktisks instruments darbā pie terito-
riālās attīstības plānošanas, veicināšanas un uz-
raudzības. Mājaslapa piedāvā 3 būtiskus rīkus:

rīku, kas palīdz lietotājam izstrādāt integrētu, 1. 
ilgtspējīgu attīstības programmu vai projektu;

rīku, kas palīdz lietotājam pārbaudīt, vai eso-2. 
šā attīstības programma vai projekts atbilst 
ES izpratnei par ilgtspējīgu un integrētu attīs-
tību;

vairākus indikatorus, kas palīdz lietotājam 3. 
izveidot uzraudzības sistēmu izaugsmes pro
gresa izvērtēšanai.

Bez minētā mājaslapā iespējams publicēt būtis-
ku informāciju par savu pašvaldību, par attīstības 
virzieniem un īstenotajiem projektiem, lai dalītos 
pieredzē un popularizētu sasniegumus. Tāpat ie-
spējams iepazīties ar citu pašvaldību publicēto in-
formāciju, lai celtu kapacitāti, kā arī atrastu sadar-
bības partnerus.

Mājaslapu var izmantot jebkurš, kas ir iesaistīts paš-
valdību izaugsmes veicināšanā. Šobrīd mājaslapas 
saturs ir pieejams angļu valodā, bet to ir plānots 
iztulkot latviešu valodā. Prezentācija 5. pielikumā.

Lai Latvijas pašvaldības detalizētāk iepazīstinātu 
ar mājaslapas priekšrocībām un praktisko pielie-
tojumu, Latvijā viesosies ES līmeņa eksperts (Ruud 
Dorenbos, projektu vadītājs, Platform 31). Aicinām 
izmantot iespēju un 25. oktobrī piedalīties lekcijā 
par instrumentu, kas var palīdzēt ikdienas darbā. 
Lekcija notiks VARAM organizētajās “Atvērto dur
vju dienās” Jūrmalas pilsētas muzeja telpās Tirgo-
ņu ielā 29.

Detalizētāka informācija par pasākuma norises lai-
ku tiks izsūtīta elektroniski. Ja plānojat piedalīties, 
lūdzam reģistrēties šeit: http://www.varam.gov.
lv/lat/reg/.

Sīkākai informācijai: Indra ciukša, Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās 
politikas departamenta Reģionālās attīstības plā-
nošanas nodaļa, tālr.: +371 66016764; Indra.Ciuk-
sa@varam.gov.lv.

VARAM aicina 
pašvaldības 
pieteikties atbalstam 

videi draudzīga apgaismojuma ierīkošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

ja aicina pašvaldības nevilcināties un izmantot ie-
spēju pieteikties finansējumam videi draudzīga un 
ekonomiska apgaismojuma ierīkošanai savās pub-
liskajās teritorijās.

Šāds finansiāls atbalsts ir pieejams pašvaldībām, 
to iestādēm un aģentūrām, kā arī komersantiem, 
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kuri iecerējuši uzlabot pašvaldību publisko teritori-
ju apgaismojuma infrastruktūru, izmantojot tādas 
tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas 
ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu un oglekļa 

dioksīda emisijas.

Sīkāk lasiet šeit: http://varam.gov.lv/lat/aktual/
preses_relizes/?doc=17415.

Pieņem iesniegumus 
kompensāciju 
saņemšanai par 
saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka 2013. gada 
2. oktobrī stājušies spēkā 2013. gada 17. septem-
bra Ministru kabineta noteikumi Nr. 891 “Notei-
kumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, 
par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas 
nosacījumiem, kārtību un apmēru”.

Zemes īpašniekam, kurš vēlas saņemt kompensā-
ciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 
2013. gadā, jāiesniedz iesniegums Dabas aizsardzī-
bas pārvaldē līdz 2013. gada 1. novembrim. Dabas 
aizsardzības pārvalde atgādina, ka no valsts budže-
ta līdzekļiem tiek izmaksāta kompensācija tikai tajā 

gadījumā, ja īpašums neatrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000). Ja 
īpašums atrodas Natura 2000 teritorijā, zemes 
īpašniekam ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas Lauku 
atbalsta dienestā.

Plānotā likme par hektāru, ja aizliegta mežsaim-
nieciskā darbība, galvenā cirte un kopšanas cirte, 
būs līdz 110 latiem gadā, par aizliegtu galveno 
cirti – līdz 90 latiem gadā. Savukārt par aizliegtu 
kailcirti varēs izmaksāt līdz 30 latiem gadā, bet 
kompensācija par lauksaimnieciskās darbības ie-
robežojumiem būs līdz 30 latiem gadā. Likmes 
paredzēts noteikt Ministru kabineta noteikumos, 
ņemot vērā piešķirtos budžeta un ES fondu finan-
šu līdzekļus.

Informācija par pieteikšanos kompensācijām at-
rodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1620/.

 Aicina darba devējus ar 
NVA finansiālu atbalstu 
izveidot darbavietas 
jauniešiem!

Kopš 2011. gada aprīļa Nodarbinātības valsts aģen-
tūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta “Kom-
pleksi atbalsta pasākumi” aktivitāti “Darbavieta 

jaunietim”. Šajā laika posmā 415 uzņēmumos tika 
nodarbināti 949 jaunieši bezdarbnieki, kuri guva ie-
spēju attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt dar-
ba pieredzi, paaugstinot savu konkurētspēju darba 
tirgū.

Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jau-
numi/15720.

Zemgalē bezmaksas 
seminārs par 
vadlīnijām mazā 

iepirkuma veikšanā (Publisko iepirkumu likuma 
8. prim panta kārtībā) ES fondu projektos

Pēc klientu pieprasījuma Zemgales plānošanas re-
ģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs piekt-

dien, 18. oktobrī, Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2, Kul-
tūras nama 2. stāva konferenču zālē organizē bez-
maksas semināru par vadlīnijām mazā iepirkuma 
veikšanā (Publisko iepirkumu likuma 8. prim panta 
kārtībā) ES fondu projektos.

Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pa-
sakumi/15723_489.
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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

Informatīvs seminārs 
“Grantu shēmas “Kultūras 
apmaiņa” projekta 
iesnieguma sagatavošana”

Lai informētu potenciālos projektu iesniegumu 
veidotājus grantu shēmā “Kultūras apmaiņa”, KM 
23. oktobrī plkst. 13 ES mājā Rīgā (Aspazijas bul-
vārī 28, 1. stāva zālē) organizē informatīvo semi-
nāru “Grantu shēmas “Kultūras apmaiņa” projek-
ta iesnieguma sagatavošana”.

Grantu shēmas “Kultūras apmaiņa” mērķis ir sa-
darbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras 
pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs un Latvijā, 
veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu 

un produktu starptautisku apriti. Uz programmas 
līdzfinansējumu var pretendēt valsts kultūras in-
stitūcijas, pašvaldības vai pašvaldības iestādes (ne 
komercsabiedrības), kā arī biedrības vai nodibinā-
jumi, kuru pamatdarbības joma ir kultūra.

Sīkāka lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/15696_475.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un pasāku-
miem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu informā-
cijas centru mājaslapā: http://www.esfinanses.lv/
lv/a/sakums.

Informācijas avots:  
Eiropas kustības Latvijā “Ziņu Lapa”

ES mājā 17. oktobrī plkst. 16 notiks seminārs 
“Brīvprātīgā darba iespējas Trešās pasaules val-
stīs”, kurā ikvienam interesentam būs iespēja uz-
zināt visu par pieteikšanos, kā arī ieklausīties vērtī-
gos padomos no pieredzes bagātajiem.

Diāna Stendzeniece, biedrības “GLEN Latvija” pār-
stāve, stāstīs par brīvprātīgā darba iespējām Trešās 
pasaules valstīs, sākot no pieteikšanās līdz somu 
kravāšanai. Seminārā būs iespējams uzzināt, kur jā-
piesakās, kādi dokumenti jākārto, kādas apmācības 
nepieciešamas un, protams, ar kādu papildu finan-
sējumu jārēķinās. 

Apmeklētājiem būs iespēja daudz interesanta uz-
zināt, klausoties to cilvēku pieredzes stāstus, kas 

bijuši brīvprātīgie kādā Trešās pasaules valstī.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām interesentus 
pieteikties jau iepriekš, rakstot uz epasta adresi es-
maja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445. 

Pasākums tiek organizēts tematiskā mēneša ietva-
ros – oktobrī ES mājā īpaša uzmanība tiek pievērsta 
attīstības sadarbības jautājumiem. Visi pasākumi 
ES mājā ir bezmaksas!

Papildu informācija: 
Juta Šteinerte

Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un 
mākslas istabu vadītāja, 

t. 67085446, epasts: juta.steinerte@esmaja.lv
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