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5. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde, kurā LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis sniedza ziņojumu par pašvaldību turp-
māko reformu projektiem, ko savos plānos paredz 
Saeima un valdības institūcijas. Par šo tēmu Valde 
turpinās diskusijas un izteiks viedokli sēdē 10. de-
cembrī.

Valde arī apsprieda un pieņēma Izglītības un kultū-
ras komitejas sagatavoto lēmumu “Par atlaižu un 
privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm”. Vispirms 
iepazinās ar Sabiedrības integrācijas fonda direkto-
res Aijas Baueres ziņojumu un karšu izgatavotājas 
firmas “Hannu-pro” pārstāves Mudītes Krūmiņas 
prezentāciju. Valde nolēma atbalstīt daudzbērnu 
ģimenes kartes ieviešanu pašvaldībās, apstiprināja 
līgumu par paraugu tiem līgumiem, ko pašvaldības 
slēgs ar karšu izgatavotāju firmu “Hannu-pro”.

Valde apsprieda un pozitīvi novērtēja konkursa “Ei-
ropas Gada pašvaldība 2013” norisi un rezultātus, 
kā arī nolēma turpināt organizēt līdzīgu konkursu 
2014. gadā un ieteica izmainīt nolikumu, padarot 
konkursa norisi un vērtēšanu vienkāršāku un ma-
zāk darbietilpīgu.

“Rīgas mežu” nodaļas “Mežaparks” pārstāve Līga 
Zeidele informēja par Latvijas karogu un pašvaldī-
bu karogu alejas “Lepni zem Latvijas karoga” izvei-
došanu pasākumā “Staro Rīga”. Tas būs veltījums 
Latvijas valsts 95. gadadienai. Apmēram divas treš-
daļas novadu un pilsētu pašvaldību ir izteikušas vēl-
mi piedalīties pašvaldību karogu alejas veidošanā, 
piedaloties ar finansējumu un iesniedzot karogu 
maketus izgatavotājiem. Valde pozitīvi novērtēja 
pašvaldību iesaistīšanos alejas “Lepni zem Latvijas 
karoga” veidošanā un aicināja tās pašvaldības, kas 

vēl nav apstiprinājušas savu dalību, pieteikt arī sava 
karoga izgatavošanu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizā-
cijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs informēja 
par izmaiņām pilsonības iegūšanas kārtībā, kurā 
tiek paredzēta solījuma nodošana svinīgos apstāk-
ļos. Pašvaldības tiek aicinātas piedalīties ar telpu 
iznomāšanu un citām aktivitātēm tad, kad topošais 
pilsonis zvērēs uzticību Latvijas valstij.

Nobeigumā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis in-
formēja par Latvijas pašvaldību delegācijas dalību 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā.

Olga Kokāne
LPS priekšsēža padomniece

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
(LLPA) pārstāvji iebilst pret līdzekļu 
pārdali citam mērķim nākamajā ES fondu 
plānošanas periodā

Piekrastes pašvaldības jau piecus gadus ir aktī-
vi strādājušas pie attīstības programmu izveides, 
lai piejūras teritorijās uzlabotu infrastruktūru, at-
tīstītu vienu no Latvijas lielākajām nacionālajām 
vērtībām – Baltijas jūras piekrasti –, paredzot, ka 
tam būs pieejams noteikts finanšu apjoms nāka-
majā ES fondu plānošanas periodā. Šobrīd nākas 
secināt, ka netiek novērtēts neizmantotais Baltijas 
jūras piekrastes potenciāls, jo nākamajā ES fondu 
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plānošanas periodā bija paredzēts 46,3 miljonus 
eiro novirzīt piekrastes attīstībai, ko šobrīd plāno 
iedalīt citai aktivitātei. 

Pret paredzētā atbalsta novirzīšanu citai aktivitā-
tei iebilst LPPA pārstāvji. LPPA priekšsēdis Vents-
pils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris 
Dadzis: “Pārskatot tādus dokumentus kā Nacio-
nālais attīstības plāns, Latvijas ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģija un Piekrastes telpiskās attīstības 
pamatno stādnes 2011.–2017. gadam, ikvienam 
kļūst skaidrs, ka Baltijas jūras piekrastes teritorija ir 
viena no Latvijas valsts nacionālajām bagātībām. 
Šīs teritorijas attīstības iespējām nākamajā plāno-
šanas periodā sākotnēji tika paredzēti fondu inves-
tīciju līdzekļi, tāpēc piekrastes pašvaldību vadītāji 
ir neizpratnē par to, ka šī programma pēkšņi no at-
balstāmo programmu saraksta izslēgta. Svarīgi, lai 
sabiedrība uzzinātu par liegto iespēju šīs unikālās 
teritorijas attīstībai.”

Pašvaldības publiskās infrastruktūras uzlabošana 
piekrastē tika plānota kompleksi attīstāmās vietās, 
lai sekmētu uzņēmējdarbību, panākot, ka tiek iz-
veidotas darbavietas saistībā ar tūrisma produktu 

izveidi, pakalpojumiem, tradicionāliem uzņēmēj-
darbības veidiem. Lai ieguvēji būtu gan iedzīvo-
tāji, gan uzņēmēji, gan atpūtnieki, nepieciešama 
savstarpēja sadarbība starp valsti, pašvaldībām, 
komersantiem un visu ieinteresēto pušu, tai skaitā 
ES fondu, atbalsts piekrastes pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajiem teritoriāli integrētajiem 
attīstības pasākumiem. Tieši to paredzēja Piekras-
tes integrētās attīstības iniciatīva, kura vairāku 
gadu garumā tika veidota sadarbībā ar piekrastes 
pašvaldībām. Iniciatīvai nākamajā Eiropas Savienī-
bas fondu programmēšanas periodā bija paredzēti 
46,3 miljoni eiro, aptverot 16 piekrastes pašvaldī-
bas, taču koalīcijas partneru darba grupā, kas strā-
dā ar ES struktūrfondu un kohēzijas fondu jautāju-
miem, tika pieņemts lēmums šo finansējumu ieda-
līt citam mērķim. 

Protams, ka līdz ar šo līdzekļu novirzīšanu citai akti-
vitātei neapstāsies darbs piejūras pašvaldībās, taču 
sastādītos plānus nāksies realizēt krietni garākā lai-
ka periodā.

Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view 
&article_id=3548.

12. novembrī plkst. 10 notiks LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā 
skatīs šādus jautājumus: 

• Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta 
programmu izstrāde un īstenošana sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 
sistēmas izveidei” rezultātiem un iespējām to 
ieviešanai visās Latvijas skolās (ziņo Gunta Kra-
ģe, projekta vadītāja, LU Pedagoģijas, psiholo-
ģijas un mākslas fakultātes dekāna palīdze, un 
Inese Štekele, Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta Izglītības pārvaldes 
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja).

• Bērnu aktuālākās problēmas “Bērnu un pusau-
džu uzticības tālruņa 116111” ikdienas praksē 
(ziņo Amanda Vēja, Valsts Bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta 
departamenta direktore).

• Bērnu un pusaudžu pašnāvības un pašnāvnie-
ciskā uzvedība Latvijā: situācija un tendences 
(ziņo Toms Pulmanis, Slimību un profilakses 

centra sabiedrības veselības analītiķis, PVO sa-
darbības partneris garīgās veselības jomā).

• Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūci-
ju apvienības (LPSAIA) kopsapulces rezolūcija 
“Par sociālo pakalpojumu attīstību” (ziņo Al-
vars Šteinbergs, LPSAIA priekšsēdētājs, pansio-
nāta “Madliena” direktors).

Sēde notiks Rīgā, M. Pils ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

12. novembrī plkst. 13 notiks LPS Reģionālās attīs-
tības un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā 
skatīs šādus jautājumus:

Ceļu servitūtu radīto problēmu risinājumu mek-•	
lējumi (ziņo Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji un LPS 
padomniece Sniedze Sproģe).
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Publisko pakalpojumu likumprojekts •	 (ziņo 
VARAM pārstāvji un LPS padomnieks Jānis Pie-
šiņš).

Sēde notiks Rīgā, M. Pils ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

VSS-1948 – Plāna projekts “Elektromobilitātes at-
tīstības plāns 2014.-2016. gadam” 

VSS-1950 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa 
P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns rekonstrukcijas pro-
jekta īstenošanai” 

 

VSS-1951 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa 
P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projek-
ta īstenošanai” 

VSS-1952 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers) 
–Igaunijas robeža (Ainaži) rekonstrukcijas projekta 
īstenošanai” 

LPS NESASKAŅo

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKumENtu PRoJEKtI

Par pamatnostādņu projektu “Sporta politikas pa-
matnostādnes 2013.–2020. gadam”, 1. pielikums.

Noteiks pašvaldību 
ar efektīvāko 
pārvaldību un 
partnerību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija (VARAm) aicina pašvaldību institūcijas 
pieteikt labāko pašvaldību Efektīvas pārvaldības 
un partnerības gada balvai, kas tiks pasniegta šā 
gada 28. novembrī konferencē “Labāks regulē-
jums efektīvai pārvaldībai un partnerībai”.

Šogad balva tiks pasniegta jau septīto reizi, lai godi-
nātu Latvijas pašvaldības un valsts pārvaldes iestā-
des, kā arī uzņēmumus par sasniegumiem, īsteno-
jot efektīvu pārvaldību.

VARAM ir atbildīga par Efektīvas pārvaldības un 
partnerības gada balvu, ar kuru tiks godinātas tās 
pašvaldības, kuras, sniedzot pakalpojumus, pielie-
to klientorientētu pieeju.

Par efektīvu pašvaldības pārvaldību liecina at-
bildes uz šādiem jautājumiem: Vai pašvaldība ir 

atvērta sadarbībai ar vietējiem iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem? Vai pašvaldība saimnieko efektīvi 
un atbilstoši vietējo iedzīvotāju interesēm? Vai 
pašvaldības sniegtie pakalpojumi ir klientorientēti 
un vērsti uz attīstību? Kā redzams, šie jautājumi 
ir cieši saistīti ar pašvaldību darbinieku profesio-
nalitāti un pašvaldības ieguldījumu cilvēkresursu 
attīstībā.

Pieteikumus efektīvas pārvaldības gada balvai var 
iesniegt pašvaldību institūcijas, aizpildot pieteiku-
mu (skat. zemāk) un līdz šā gada 14. novembrim 
nosūtot to uz e-pastu: Ilgvars.Francis@varam. 
gov.lv.

Pieteikuma formu meklējiet šeit: http://www.va-
ram.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=17482.

Kristīne Barševska 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

Tel. 67026533, 26417267
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Par godu Eiropas pilsoņu gadam Eiropas 
Komisija rīko foto konkursu sociālajā tīklā 
Facebook

Konkursā piedalīties var ikviens Facebook lietotājs, 
izmantojot konkursa aplikāciju un augšupielādējot 
sevis uzņemtu foto, kas, viņaprāt, vislabāk izstāsta 
“stāstu” – ko nozīmē būt ES pilsonim, kāda ir eiro-

pieša dzīve un kādas ir priekšrocības, izmantojot ES 
pilsoņa tiesības. Par konkursa uzvarētājiem kļūs tie 
trīs dalībnieki, kuri būs saņēmuši visvairāk citu lieto-
tāju balsu, balvās saņemot 1500 EUR naudas balvu 
ceļojumam (1. vieta) un iPad mini (2. un 3. vieta). Lai 
piedalītos konkursā un uzzinātu vairāk, lūdzam ap-
meklēt interneta vietni https://www.facebook.com/
EuropeanCommission/app_660051104016555.

13. novembrī Jēkabpilī notiks seminārs 
pašvaldību speciālistiem par Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) 
administrēto ES fondu projektu ieviešanas 
aktualitātēm

VRAA 13. novembrī organizē praktisku apmācību 
semināru sadarbības partneriem Zemgalē, lai in-
formētu par aktualitātēm VRAA administrēto ES 
fondu projektu ieviešanā.

Uz semināru tiek aicināti pašvaldību speciālisti, 
kuru ikdienas darbs ir saistīts ar ES fondu projektu 

ieviešanas norisi, – projektu vadītāji, grāmatveži, 
iepirkumu un citi speciālisti.

Seminārs notiks Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils 
novada pašvaldības 2. stāva konferenču zālē.

Reģistrēties semināram varat VRAA mājas-
lapā: http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.
php?id=33207.

Tiek gaidīti arī pašvaldību speciālistu ierosinājumi 
un jautājumi par projektu ieviešanas problēmām, 
kuru iespējamie risinājumi tiks izskaidroti seminā-
rā. 

tuvojas starptautisko 
izglītības projektu izstāde 
un semināri “Baltic Expro 
2013”

22. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra 
rīkos izstādi “Baltic Expro 2013” RISEBA Arhitek-
tūras un mediju centrā “H2O” Ūdens ielā 6. Tajā 
ikviens varēs iepazīties ar Eiropas Savienības (ES) 

Mūžizglītības programmu un Ziemeļu ministru pa-
domes Nordplus programmu Baltijas valstu projek-
tu rezultātiem. Savukārt informatīvajos semināros 
būs iespēja vairāk uzzināt par jauno ES programmu 
Erasmus+, kas sāks darboties 2014. gadā. Plakāts 
2. pielikumā.

Sīkāk skatiet šeit: http://www.viaa.gov.lv/lat/
muzizglitibas_programma/comenius/comenius_
jaunumi/?text_id=21177.
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Aicinām pieteikties apgāda “Jumava” 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 
izsludinātajā manuskriptu konkursā “mūsu 
stiprās dzimtas”
Mūsu tautas vēsture un tās kultūrmantojums ir 
mūsu tautas pašapziņa, tā apzināšana un sagla-
bāšana ir ļoti svarīgs uzdevums. Apgāds “Jumava” 

sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību sep-
tembrī izsludinājis šo konkursu, lai mūsu tautas 
vēsture, mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu 
saglabāti nākamajām paaudzēm. Aicinām pilsē-
tu un novadu pašvaldības, kultūras iestādes un 
bibliotēkas līdzdarboties, informējot interesentus 
par šo konkursu. Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3413.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un pasāku-
miem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu infor-

mācijas centru mājaslapā: http://www.esfinan-
ses.lv/lv/a/sakums.

Šā gada decembra sākumā Finanšu ministrija orga-
nizē labāko 2007.–2013. gada ES finanšu periodā 
realizēto projektu izstādi “ES fondi: nauda darbī-
bā”. Izstāde tiks veidota kā īpaša interneta lapa, 
kurā video, foto un īsu aprakstu formā stāstīs par  
simt nozīmīgākajiem, interesantākajiem un veik-
smīgākajiem projektiem, kas realizēti Latvijā minē-
tajā laika periodā.

Lai izceltu vērtīgākos no visiem gandrīz 6000 reali-
zētajiem projektiem, Finanšu ministrija aicina sūtīt 
informāciju arī par, jūsuprāt, interesantākajiem un 
saistošākajiem projektiem, kas realizēti pašvaldībā.

Izstāde tiks atklāta apmēram pēc mēneša, tāpēc ai-
cinām sūtīt informāciju par projektiem uz e-pastu 

jana@ekomedia.lv, kā arī e-pasta kopiju uz e-pas-
tu: elita.@lps.lv  līdz 14. novembrim. Nepieciešams 
norādīt projekta nosaukumu, realizētāju un reali-
zētāja kontaktinformāciju, lai izstādes iekārtotāji 
varētu sazināties un iegūt vairāk informācijas un 
vizuālos materiālus.

FM projekta “Komunikācijas kampaņas 
koncepcijas izstrāde un īstenošana par Eiropas 

Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda ieguldījumu Latvijā” koordinatora “Eko 

media” vārdā

Jana Duhovska

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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