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Ar apbalvošanas 
ceremoniju Liepājā 
noslēdzās konkurss 
“Eiropas Gada pašvaldība 
2013”
   

18. oktobrī Liepājā ar apbalvošanas ceremoni-
ju noslēdzās konkurss “Eiropas Gada pašvaldība 
2013”. Liepājā godināja un apbalvoja ne tikai paš-
valdības, bet arī sumināja Eiropas Gada cilvēkus 
2013. Konkursa komisija, viesojoties pašvaldībās, 
vērtēja paveikto iedzīvotāju integrācijas jomā, kul-

tūras jomā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, 
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā un ie-
dzīvotāju iesaistē starptautiskajā sadarbībā, kā arī 
lūkoja cilvēkus katrā pašvaldībā, kuri devuši lielu 
ieguldījumu savas pilsētas vai novada attīstībā, po-
pularizēšanā, kā arī palīdz līdzcilvēkiem, no sirds 
darot savu ikdienas vai brīvprātīgo darbu. 

Konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2013” uzvarē-
tāji ir Iecavas novads un Liepājas pilsēta. Uzvarētāji 
nominācijā “Pašvaldība kultūrai” ir Valmieras pil-
sēta un Talsu novads, savukārt atzinību šajā nomi-
nācijā ieguvuši Rēzeknes novads un Preiļu novads. 
Uzvarētāji nominācijā “Pašvaldība integrācijai un 
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iekļaušanai” ir Jelgavas pilsēta un Kandavas no-
vads. Nomināciju “Pašvaldība veselībai” ir ieguvu-
si 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 pasniedza 
žurnāls “Logs”, bet Jēkabpils novadam pasniedza 
Latvijas Avīzes speciālbalvu.

Svinīgo ceremoniju krāšņoja Emiļa Melngaiļa Liepā-
jas mūzikas vidusskolas zvanu ansamblis “Campa-
nella” un salona mūzikas ansamblis “Tikai tā”, kuri 
izpildīja atraktīvu akordeonu mūziku, ceremoniju 
ieskandināja Liepājas Tautas mākslas un kultūras 
centra vokālais ansamblis “Šokolāde” ar a cappella 
dziesmām, Liepājas teātra aktrises izpildīja dziesmu 
no izrādes “Piafa”. Muzicēja arī Raimonds Tiguls, kurš 
spēlēja īpašu instrumentu “hang”. Dziedāja enerģis-
kā folkloras kopa “Tarkšķi” no Iecavas novada.

Konkursa komisija pārliecinājās, ka visas pašvaldības 
atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas, rūpējas par to, lai ie-
dzīvotāji varētu veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
lai tie dzīvotu skaistā un sakārtotā vidē, lai koncer-
ti un citi kultūras pasākumi būtu pieejami visiem, 
lai gribētu dzīvot, strādāt un audzināt bērnus savā 
novadā vai pilsētā, kā arī par to, lai vienkārši katrs 
iedzīvotājs būtu lepns par savu novadu un pilsētu.

Konkursa ģenerālsponsors AS “Swedbank” apbal-
voja “Eiropas Gada pašvaldības 2013” ar balvām 
2000 Ls vērtībā. SIA “Lattelecom” uzdāvināja īpaši 
sarūpētas balvas – LED platekrāna televizoru, plan-
šetdatorus un printeri 2000 Ls vērtībā – pašvaldī-
bām, kuras uzvarējušas nominācijā “Pašvaldība 
integrācijai un iekļaušanai”, kā arī simpātiju balvu – 

LED platekrāna televizoru 500 Ls vērtībā – Alūksnes 
novada domei par malēniešu identitātes saglabā-
šanu. Pašvaldībām, kuras uzvarējušas nominācijā 
“Pašvaldība kultūrai”, 2000 USD dāvina Taipejas 
misija Latvijas Republikā, savukārt atzinības šajā 
nominācijā piešķīrušas VAS “Latvijas dzelzceļš” un 
AS “Laima”. Nominācijas “Pašvaldība veselībai” uz-
varētājas ieguva AS “Grindeks” dāvinātos vitamīnus 
Gritamin 1000 Ls vērtībā. Eiropas Komisijas pārstāv-
niecība Latvijā uzvarētājiem nominācijā “Pašvaldība 
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai” dāvinā-
ja portatīvo datoru. Eiropas Parlamenta deputāte 
Inese Vaidere sešus Eiropas Gada cilvēkus no Liepā-
jas pilsētas un Iecavas novada uzaicināja apmeklēt 
Eiropas Parlamentu Briselē. Pasākumā bija balvas 
Eiropas Gada cilvēkiem un pašvaldībām no AS “Lat-
vijas valsts meži” un AS “Valters un Rapa”, Kultūras 
ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības minis-
trijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Konkursu rīko Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 
sadarbībā 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”. Kon-
kursa sadarbības partneri ir Latvenergo koncerns, 
SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. Konkur-
su atbalsta AS “Grindeks”, Taipejas misija Latvijas 
Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Latvijas valsts 
meži” un AS “Laima”.

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avīze”, 
Latvijas Televīzija, Latvijas Radio 1 un žurnāls “Logs”.



15. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika 
Novadu apvienības Valdes sēde, kurā tika pie-
ņemts lēmums par aicinājumu valdībai parakstīt 
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienī-
bas 2014. gada vienošanās un domstarpību proto-
kolu. Izvērtējot situāciju 2014. gada valsts budžeta 
pieņemšanas procesā un apstākli, ka valsts attīs-
tības interesēs ir panākt savstarpēju izpratni un 
vienošanos starp valdību un pašvaldībām, Latvijas 
Novadu apvienība aicina atsaukties uz LPS Domes 
sēdē piedāvāto kompromisu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa sadalē – 82% pašvaldību budžetā un 18% 
valsts budžetā – un parakstīt Ministru kabineta un 

Latvijas Pašvaldību savienības 2014. gada vienoša-
nās un domstarpību protokolu.

15. oktobrī notika LPS Izglītības un kultūras komi-
tejas sēde, kurā Labklājības ministrijas Darba tirgus 
departamenta direktors Imants Lipskis ziņoja par 
Eiropas Komisijas jauniešu nodarbinātības iniciatī-
vu jauniešu bezdarba novēršanai. Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības ekonomiste 
Ilze Priževoite informēja komiteju par LIZDA plāno-
tajām aktivitātēm jautājumā par pedagogu darba 
samaksu 2014. gadā un ilgtermiņā.

22. oktobrī plkst. 10 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības Reģionālās attīstības un sadarbības ko-
mitejas sēde. Darba kārtībā skatīs jautājumu par 
piesārņojošo darbību izraisīto smaku noteikšanas 
un novēršanas problēmām, kā arī apspriedīs Vides 
aizsardzības pamatnostādņu noteiktos uzdevumus 
pašvaldībām. Sēde notiks LPS ēkā M. Pils ielā 1, 
4. stāva zālē.

23. oktobrī plkst. 10 LPS aicina uz diskusiju par 
uzņēmējdarbības veicināšanu, izmantojot soci-
ālās uzņēmējdarbības principu (14. oktobra disku-
sijas turpinājums). Runāsim par uzņēmējdarbības 
veicināšanu un sociālās uzņēmējdarbības koncep-
tu. Sociālās uzņēmējdarbības jomas ir ļoti plašas 
un izriet no katras konkrētās pašvaldības problē-
mām. Cenšoties stiprināt pašvaldību funkcionālo 
un finansiālo rīcībspēju un lomu savas teritorijas 
attīstībā, diskutēsim par to, kā sociālās uzņēmēj-
darbības instruments varētu kļūt par nozīmīgu 
atbalstu pašvaldību teritorijas attīstībā un ļautu 
sasniegt augstāku dzīves līmeni. LPS uzņēmējdar-
bības atbalsta tīkla diskusiju varēs redzēt tiešraidē 
LPS mājaslapā, sadaļā “Semināri – Tiešraide” vai, 
izmantojot šo saiti: http://www.lps.lv/Pasakumi/
Tiesraide. Programmu skatiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3506.

25. oktobrī Pāvilostā notiks Latvijas Piekrastes 
pašvaldību apvienības (LPPA) pašvaldību vadītāju 
sapulce.  Sapulcē plānots apspriest LPPA turpmā-
kos politiskos izaicinājumus, notiks arī LPPA Valdes 
un priekšsēža vēlēšanas. Sanāksmē runās arī par 
nākamā perioda aktivitātēm un to sinerģiju pie-
krastē. Būs informācija par šādām starptautiskām 
aktivitātēm: “Baltijas jūras izaicinājums”, “KIMO 
Baltic” projekti, kā arī par biedrības “Baltijas krasti” 
izstrādātajām praktiskajām vadlīnijām aizsardzībai 
pret krasta eroziju piekrastē.

Sapulces noslēgumā dalībniekiem plānota tema-
tiska ekskursija, lai iepazītos ar Pāvilostas novadā 
paveikto un tā attīstības iecerēm. Darba kārtība 
1. pielikumā.

22. oktobrī plkst. 15–18 notiks LPS un Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas trešā diskusija, kas būs veltīta ener-
ģētikas jautājumiem. LPS sadarbībā ar Latvijas Zi-
nātņu akadēmiju (LZA) un Latvijas Tautsaimniecības 
pētniecības fondu rīko kopīgas lekcijas un diskusijas 
ar uzsvaru “Pašvaldību ekonomiskās intereses ES un 
Latvijā”. Apzinoties, ka Latvijas uzņēmējdarbības at-
tīstībai un konkurētspējai izšķiroši svarīgi jautājumi 

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3506
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3506
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3514&document_id=3514


ir enerģētika un ka pašvaldībām ir nepieciešami 
ilgtspējīgi enerģētikas rīcības plāni, kas ietvertu arī 
jaunas tehnoloģijas, 22. oktobra lekciju un diskusi-
ju ciklā runāsim par enerģētikas tirgus problēmām, 
perspektīvām tuvākajos gados, kā arī par pašvaldību 

interesēm enerģētikas un jauno tehnoloģiju jomās 
un iespējamo sadarbību ar uzņēmējiem. Diskusija 
“Pašvaldību ekonomiskās intereses ES un Latvijā” 
notiks LZA Portretu zālē. Darba kārtību skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3505.

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

Informācijas diena par 
projektu iesniegšanu 
programmas 
“Apvārsnis 2020” sadaļā 
“Veselība, demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājība”

“Apvārsnis 2020” ir jauna Eiropas pētniecības un 
inovācijas pamatprogramma, kurā sadaļai “Vese-
lība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” plā-
nots finansējums vairāk nekā 7 miljardu eiro ap-
mērā. Programmu plānots pieņemt šā gada 11. de-
cembrī, vienlaikus publicējot arī pirmo projektu 
uzsaukumu. Lai palīdzētu interesentiem sagatavot 
kvalitatīvus projektu pieteikumus, Eiropas Komisija 
22. novembrī Briselē organizē informācijas dienu. 
Semināra organizētāji detalizēti iepazīstinās ar pro-
jekta pieteikumu iesniegšanu, palīdzēs atrast pro-

jektu partnerus, kā arī atbildēs uz potenciālo pro-
jektu iesniedzēju jautājumiem.

Reģistrēšanos informācijas dienai plānots atvērt 
21. oktobrī. Plašāka informācija patlaban pieeja-
ma šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/rese-
arch/health/horizon-2020-health-open-info-days_
en.html.

Ja esat ieinteresēti, taču nevarat piedalīties infor-
mācijas dienā klātienē, organizatori piedāvā iespē-
ju sekot līdzi pasākumam internetā tiešraidē vai arī 
vēlāk ierakstā. Sanāksmes darba valoda būs angļu 
valoda.

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 likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas 
likums”, 2. pielikums.

Par Koncepcijas projektu “Koncepcija par izdienas 
pensiju piešķiršanu”, 3. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu “Pamatnostādnes so-
ciālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. gadam”, 
4. pielikums.

LPS NESASKAŅo

VSS-1877 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumā Nr.1 “Par 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu””

VSS-1878 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 
“Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemes-
grāmatā uz valsts vārda un pārdošanu””

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASītIE DoKuMENtu PRoJEKtI
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VSS-1879 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2007.gada 7.novembra rīkojumā Nr.692 
“Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemes-
grāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”” 

VSS-1880 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko ie-
pirkumu likumā”

VSS-1881 – Likumprojekts “Grozījums Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā”

VSS-1882 – Likumprojekts “Grozījums Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”

VSS-1884 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvoja-
mo māju Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu priva-
tizācijai”

VSS-1885 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

VSS-1866 – Likumprojekts “Ilgtermiņa stabilizācijas 
rezerves likums”

VSS-1867 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos 
Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institū-
ciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un 
tās noteikšanas kārtību””

VSS-1872 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – 
Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

VSS-1854 – Likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības 
likumā”

Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMc) aici-
na pašvaldību pārstāvjus piedalīties konferencē 
“Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un 
uzvedības traucējumiem” 25. oktobrī plkst. 10 
SIA “Biznesa augstskolas turība” Lielajā zālē Rīgā, 
Graudu ielā 68, ko organizē LPMc sadarbībā ar 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

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

Sīkāka informācija, programma un pieteikuma 
veidlapa šeit: http://lpmc.lv/lv/aktualitates/zina/
article/konference-darbs-ar-berniem-ar-atkaribas-
problemam-un-uzvedibas-traucejumiem-2013ga-
da-25ok.html.

PRoJEKtI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI

Vidzemes plānošanas 
reģions aicina piedalīties 
sarunā par klasteru 
attīstības ietekmi uz 
reģiona ekonomisko 
izaugsmi.

23. oktobrī Vidzemes plānošanas reģions organizē 
semināru “Reģionu klasteru sadarbība industriāla-
jai izaug smei”. Seminārā aicināti piedalīties reģio-

nālā un vietējā līmeņa politiķi, attīstības speciālisti, 
reģiona augstskolas, zinātnisko institūciju, uzņē-
mumu, biznesa inkubatoru un klasteru pārstāvji, 
lai pārrunātu, kā reģions var sekmēt industriālo iz-
augsmi un ar sadarbības partneru palīdzību ciešāk 
integrēties ES ražošanas un piegādes ķēdēs. Semi-
nārs notiks “Valmieras biznesa un inovāciju inku-
batorā” Valmierā, Purva ielā 12A, plkst. 11. Sīkāk 
lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15744.
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Izsludināts granta 
projektu konkurss NVo 
attīstības sadarbības 
projektu īstenošanai

Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu 

konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem 
Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”. 
ĀM aicina nevalstiskās organizācijas (biedrības un 
nodibinājumus) iesniegt sagatavotos projektus līdz 
2013. gada 11. novembra plkst. 17. Sīkāk lasiet šeit: 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15746.

Nacionālais jaunatnes politikas 
forums “Ievirzi Latviju!”

7.–8. novembrī viesnīcā “Lielupe” 
Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68, 

tiek organizēts nacionālais jaunatnes politikas 
forums “Ievirzi Latviju!”. Jaunieši, jauniešu centru 
darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, brīvprātīgie 
jaunatnes darbinieki, pašvaldību un valsts amat-
personas – visi, kurus interesē jaunatnes lietas, tie-
kamies Jūrmalā, lai iepazītos, dalītos ar savu piere-
dzi par paveikto kopš “Latvijas Jaunatnes politikas 
foruma 2010”, dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu 

sadarbību un meklētu risinājumus aktuālākajiem 
izaicinājumiem jaunatnes darbā visā Latvijā! Foru-
mā būs iespēja satikt 250 jaunatnes darbā ieintere-
sētus cilvēkus un piedalīties diskusijās par, ap un ar 
jauniešiem un viņiem aktuālām tēmām Latvijas un 
Eiropas mērogā. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.
lv/lv/a/lapa/pasakumi/15739_.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un 
pasākumiem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu 

informācijas centru mājaslapā: http://www.
esfinanses.lv/lv/a/sakums.

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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