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12. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības ko-
mitejas sēde, kurā skatīja jautājumu par Zemes 
pārvaldības likuma sadaļu par servitūta ceļiem un 
ar to saistītajām problēmām, diskutēja par iemes-
liem, kādēļ ir sarežģījusies situācija ar ceļu servitū-
tiem, kā arī pārdomāja problēmjautājuma iespēja-
mos risinājumus. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija gatavo pētījumu par stāvokli ar 
ceļu servitūtiem, kuram LPS sekos līdzi. Otrs komi-
tejas darba kārtības jautājums bija Publisko pakal-
pojumu likumprojekta izskatīšana. Komitejas dalīb-
nieki pieņēma informāciju zināšanai, vienlaikus arī 
izsakot bažas, ka, tik strauji attīstoties informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijām, jebkurš likums var 
kavēt operatīvu informācijas apmaiņu, taču komi-
tejā atbalstīja tālāku darbu pie likuma izstrādes.

12. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, 
kurā skatīja Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes 
institūciju apvienības (LPSAIA) kopsapulces rezolū-
ciju “Par sociālo pakalpojumu attīstību”. Rezolūcijā 
uzmanība vērsta uz to, ka kopš 2009. gada reģionā-
lās reformas, kura sākās vienlaikus ar ekonomisko 
krīzi, Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūci-
jas ir strādājušas „izdzīvošanas” režīmā un resursu 
attīstībai nav. Redzot Igaunijas, Lietuvas un Polijas 
pašvaldību sociālo aprūpes institūciju attīstību, iz-
augsmi un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes no-
drošinājumu, kas balstās uz labas un mūsdienīgas 
iekšējās infrastruktūras bāzi (funkcionālās gultas, 
pacēlāji, ēdināšanas galdi, mobilās vannas utt.), 
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kuras izveidei izmantoti Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļi, ir neizpratne par mūsu valsts 
sistēmu, kura paredz sociālās aprūpes institūcijās 
izveidot tādu pakalpojuma infrastruktūru, kas no-
drošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi, vajadzī-
bām atbilstošu sociālo aprūpi un funkcijas stabilizē-
jošus pakalpojumus, tai skaitā – palielinot veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību, taču neparedz 
šiem mērķiem ne valsts budžeta, ne ES struktūr-
fondu līdzekļus. LPSAIA kopsapulce aicina Latvijas 
pašvaldības: ieplānot 2014. gada budžetos finan-
sējumu pašvaldību sociālās aprūpes institūciju dar-
binieku atalgojuma paaugstināšanai vismaz valsts 
sociālās aprūpes centru atalgojuma līmenī; iespēju 
robežās rast finansējumu tādas pakalpojuma infra-
struktūras izveidei Latvijas pašvaldību sociālās ap-
rūpes centros, kura nodrošinātu klientam ērtu un 
draudzīgu vidi, vajadzībām atbilstošu sociālo ap-
rūpi un funkciju stabilizējošu pakalpojumu. LPSAIA 
savā kopsapulcē 2013. gada 16. oktobrī pieņēma 
vēl vienu rezolūciju “Par sociālo pakalpojumu attīs-
tību”, kuru adresēja un nosūtīja Saeimai, Ministru 
kabinetam, Finanšu, Veselības un Labklājības mi-
nistrijām un kurā akcentēja diskriminējošo attiek-
smi pret pašvaldību pansionātiem – būtībā pret to 
iemītniekiem, jo aizvadītajā ES struktūrfondu pro
grammēšanas periodā ESF līdzekļi nebija pieejami 
pašvaldībām pansionātu iekšējās infrastruktūras 
un līdz ar to pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un 
netiek paredzēti arī 2014.–2020. gadā, pretēji tam, 
kā tas noticis un notiek, piemēram, Lietuvā.

Viens no darba kārtības jautājumiem bija par Eiro-
pas Sociālā fonda projekta “Atbalsta programmu 
izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” rezul-
tātiem un iespējām tos ieviest visās Latvijas skolās. 
Projekta ietvaros, kas tika īstenots 15 pašvaldībās, 
darbs notika ar vecuma grupām no 7 līdz 25 gadu 
vecumam, tika noteikti atstumtības riski gan bēr-
niem, gan jauniešiem, piemēram, neiegūta pamat-
izglītība, neiekļaušanās darba tirgū, uzvedības pro
blēmas. Lai mazinātu šos atstumtības riskus, tika ie-
saistīta visa vietējā kopiena, pašvaldība un citas ie
stādes. Uzvedības problēmas gadījumā tika sniegts 
atbalsts pozitīvai uzvedībai, kas balstās uz pozitīvu 
attieksmi un domāšanu, uzslavēšanu.  Šajā projektā 
tika strādāts arī pie sociāli emocionālās audzināša-
nas, emocionālās inteliģences, attiecību veidošanas 
prasmes, lasītprasmes attīstības (5.–7. klase), vecā-
ku pozitīvās attieksmes veidošanas pret skolu, kar-
jeras izvēles atbalsta. Tika veidoti arī ārpusskolas at-
balsta punkti, kur sadarbojas vairākas institūcijas. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direkto-
re Amanda Vēja informēja par bērnu aktuālākajām 
problēmām bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 
116111 ikdienas praksē. Uzticības tālrunis nodroši-
na bezmaksas psiholoģisku palīdzību bērniem, pus-
audžiem krīzes situācijās, kā arī ir iespējas saņemt 
rakstiskas atbildes. Šī gada 9 mēnešos ir saņemti 
67 000 zvanu un ir notikušas 8000 psiholoģiskās 
konsultācijas. Kā informēja Amanda Vēja, arī vecāki 
nereti zvana uz uzticības tālruni, lai saņemtu atbal-
stu un padomus saistībā ar bērnu uzvedību. Zvani 
tiek saņemti no visas Latvijas.  Aktuālākās problē-
mas – attiecību problēmas visos attiecību veidos, 
vardarbība, zaudējumu piedzīvošana, konfliktsituā-
cija, psiholoģiskā, garīgā veselība, interneta drošī-
ba, higiēnas jautājumi un citi. Sīkāk par komiteju 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3552.

Rumānijas pašvaldību pārstāvji viesojas 
LPS

13. novembrī LPS viesojās Rumānijas pašvaldību 
pārstāvju delegācija. Vizīti organizēja Rumānijas 
Reģionālās attīstības un publiskās pārvaldes mi-
nistrija projekta “Atbildīgas pārvaldības korupcijas 
novēršanas politika” ietvaros. Vizītes mērķis ir ie-
pazīties ar labās prakses piemēriem publiskajā pār-
valdībā Latvijā.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede viesiem pa-
stāstīja par LPS darbu un esošo sadarbību ar Rumā-
nijas pašvaldībām. Savukārt vecākais padomnieks 
Māris Pūķis iepazīstināja ar Latvijas pašvaldību sis-
tēmu pēc administratīvi teritoriālas reformas, LPS 
sadarbību ar centrālo valdību pēc ekonomiskās krī-
zes, kā arī politisko dienaskārtību.

Kopumā Rumāņu delegācija Latvijā pavada pie-
cas dienas, kuru laikā viesojas pie LR tiesībsarga 
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J. Jansona, Valsts administrācijas skolā, Rīgas domē, 
KNAB, biedrībā “Sabiedrība par atklātību Delna” un 
sabiedrības politiskajā centrā “Providus”.

Arī Latvijas Pašvaldību savienība 
atbalsta aicinājumu iekļaut “ilgtspējīgu 
urbanizāciju” kā atsevišķu mērķi ANO 
attīstības programmā pēc 2015. gada

Vietējās un reģionālās pašvaldības ir atzītas par 
būtiskiem dalībniekiem Rio+ konferences lēmumu 
īstenošanā un sākotnējo tūkstošgades attīstības 
mērķu sasniegšanā. To nozīmīgā loma ir jāapstipri-
na arī jaunās globālās programmas izstrādē.

Mērķu kopums jaunajai attīstības programmai 
būtu: vērst uzmanību uz steidzamiem izaicināju-
miem teritoriju apdzīvotības jautājumā, kā arī sa-
mazināt augošo nevienlīdzību un nabadzību apdzī-
votajās vietās; dabas aizsardzība; veicināt efektīvā-
ku apdzīvoto vietu un zemes plānošanu, veidojot 
inovatīvu infrastruktūras dizainu un pakalpojumu 
pieejamību, kā arī pielāgoties klimata pārmaiņām 
un mazināt dabas katastrofu draudus.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis atbalsta “Pilsētu 
un vietējo pašvaldību apvienības” pasaules pado-
mes (UCLG – United Cities and Local Governments) 
aicinājumu iekļaut ilgtspējīgu urbanizāciju kā mēr-
ķi ANO attīstības programmā pēc 2015. gada. LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis ir “Pilsētu un vietējo 
pašvaldību apvienības” pasaules padomes locek-
lis.

19. novembrī plkst. 13 notiks LPS Izglītības un kul-
tūras komitejas sēde. Darba kārtībā šādi jautāju-
mi: 

par bērnu spēļu laukumu drošības prasībām. •	
Ziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
pārstāvis;

Eiropas Komisijas iniciatīva “Jauniešu garan-•	
tija”. Neaktīvo jauniešu iesaiste pašvaldībās. 
Ziņo Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes 
ministrijas Sporta un jaunatnes departamen-
ta direktora vietniece;

karjeras izglītība; karjeras attīstības atbalsta •	
sistēma, pasākumi. Ziņo Aleksandra Joma, 
Valsts izglītības attīstības aģentūras Informā-
cijas un karjeras atbalsta departamenta di-
rektore.

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

20. novembrī plkst. 10 notiks LPS Sporta jautāju-
mu apakškomitejas sēde. Darba kārtībā šādi jau-
tājumi: 

Izglītības un zinātnes ministrijas informācija •	
par aktualitātēm (ziņo Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji);

par Latvijas Sporta federāciju padomes pie-•	
dāvāto sadarbības memorandu (ziņo Latvijas 
Sporta federāciju padomes pārstāvji);

par pašvaldību darbinieku sporta spēlēm •	
(ziņo LPS padomnieks Guntis Apīnis).

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

26. novembrī plkst. 13 notiks LPS Tehnisko pro
blēmu komitejas sēde. Darba kārtībā šādi jautā-
jumi: 

par Būvniecības likumu un ar to saistītajiem •	
būvnoteikumiem (ziņo Ilze Oša, Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas 
departamenta direktore);

par Būvniecības informācijas sistēmas ievie-•	
šanas gaitu (ziņo Juris Braučs, Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības informācijas sistēmas 
projekta nodaļas vadītājs).

Sēde notiks LPS ēkā (M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē).
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Latvijas Pašvaldību savienība aicina piedalīties dis-
kusijā “Sociālo pakalpojumu un veselības aprū-
pes strukturālo pārmaiņu un finansēšanas iespē-
jas”, kas notiks 26. novembrī plkst. 15.00–17.30 
(Latvijas Zinātņu akadēmijas 2. stāva zālē). Sīkāk 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3562.

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru uzsāk diskusiju 
ciklu “Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstī-
bā un investīciju piesaistes veicināšanā” un aicina 
piedalīties pirmajā diskusijā pašvaldību vadītājus 
un uzņēmējdarbības speciālistus. Šī diskusija būs 
veltīta investīciju nozīmei reģionālās attīstības vei-
cināšanā un pašvaldību lomai investīciju piesaistē 
(ārvalstu un vietējās investīcijas). Diskusija notiks 
27. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 LPS ēkā 
(Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāvā). Sīkāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3563.

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

Rosina izmantot struktūrfondu līdzekļus 
platjoslas pieslēgumam visās skolās

13. novembrī Eiropas Savienības Reģionu komite-
jas Izglītības, jaunatnes, kultūras un pētniecības 
komisijas sanāksmē atbalstīja Latvijas delegācijas 
iesniegtos grozījumus, kas paredz veicināt visu 
dalībvalstu skolu un ideālā gadījumā – visu kla-
šu pievienošanu platjoslas datu pārraides tīklam, 
tam izmantojot struktūrfondu un investīciju fon-
du līdzekļus.

Grozījumus atzinumam par Eiropas Komisijas sa-
gatavoto paziņojumu “Izglītības atvēršana – ikvie-
nam paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību 
apguves metodes, izmantojot jaunās tehnoloģijas 
un atvērtos izglītības resursus” sagatavoja Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un 
Balvu novada domes deputāts sadarbībā ar LPS 
padomnieku informācijas tehnoloģiju jautājumos 
Guntaru Krasovski. Šis paziņojums ir daļa no vairā-
kiem Eiropas Komisijas sagatavotajiem dokumen-
tiem izglītības modernizēšanas un pieejamības 
jomā. Paziņojumā izklāstīta Eiropas programma, 
paredzot veicināt kvalitatīvu, novatorisku mācību 
apguves un mācīšanas metožu ieviešanu, kurās 
tiktu izmantotas jaunās tehnoloģijas un digitāls 
saturs. Un tas viss ar vienu mērķi – paaugstināt 
darbaspēka kvalitāti un nodarbinātības līmeni, tā-
dējādi sekmējot Eiropas Savienības konkurētspēju 
un izaugsmi, par ko pēdējos gados paustas pama-
totas bažas.

Atzinuma autore Ovanokeras pašvaldības (Zvied-
rijā) deputāte Jūmi Renstrēma (Yoomi Renström) 
atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas noteiktos mēr-
ķus, proti, digitālā materiāla izmantošana, jaunas 
mācīšanās formas un jauni kontaktu tīkli skolēniem 
un studentiem, kas veicinātu piekļuvi atvērtajiem 
izglītības resursiem. “Nepietiek tikai ar grāmatu 
digitalizēšanu. Mums jāstrādā pie jauna mācību 
satura, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrībā, un jāiz-
manto jaunie mediji, vairāk mācot bērniem saprast, 
ne tikai iemācīties no galvas,” norādīja Renstrēma. 
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka bez pašvaldību atbalsta 
šīs reformas nebūs iespējams īstenot.

Tam piekrīt arī Jaunpils novada domes priekšsē-
dētāja Ligita Gintere, gan vēršot uzmanību arī uz 
nepieciešamību modernizācijai izmantot struktūr-
fondu līdzekļus, ņemot vērā IT sistēmu izveides 
un uzturēšanas izmaksas. “Ja skolai vajag pieslēgt 
internetu, tad par to jāmaksā pašvaldībai. Tāpēc 
būtu svarīgi izmantot struktūrfondu un investīciju 
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Foto: Audrey Desmet, skola “La Farandole”, Beļģija.
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fondu līdzekļus un nākamajā plānošanas periodā 
nodrošināt, lai fondu finansējuma apgūšana nebū-
tu pārāk sarežģīta un smagnēja,” norādīja Ginte-
re. Tāpat viņa uzsvēra, ka šīm aktivitātēm noteikti 
jābūt visaptverošām, nodrošinot skolu pieslēgumu 
platjoslai un vienlaikus neaizmirstot, ka tehnoloģi-
jas noveco un nepieciešama gan datoru, gan pro
grammatūras regulāra atjaunošana, kas prasa re-

gulārus finansiālus ieguldījumus.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra notei-

kumos Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika””, 1. pielikums.

VSS1968 – Noteikumu projekts "Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos 
Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pie-
ļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un 
maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu 
kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrā-
lajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

VSS1997 – Rīkojuma projekts "Par valsts nekusta-
mās mantas domājamo daļu Ventspils ielā 5, Rīgā, 
pārdošanu"

VSS1966 – Pamatnostādņu projekts "Izglītības at-
tīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam"

VSS1977 – Pamatnostādņu projekts "Kultūrpoliti-
kas pamatnostādnes 2014.2020.gadam "Radošā 
Latvija""

VSS1954 – Noteikumu projekts "Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos 
Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, pro-

fesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifi-
kācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS1961 – Noteikumu projekts "Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos 
Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām at-
karīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus""

VSS1964 – Noteikumu projekts "Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos 
Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sa-
biedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistī-
tos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedris-
kā transporta pakalpojuma tarifu""

VSS1960 – Noteikumu projekts "Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība"

VSS1990 – Likumprojekts "Grozījums Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā"

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASīTIE DOKumENTu PROJEKTI

Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs izsludina 
pieteikšanos projektam 
“Satiec savu meistaru!”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina tautas 

lietišķās mākslas meistarus, stāstniekus, teicē-
jus, muzikantus un ikvienu, kam rūp tradicionālās 
kultūras vērtību saglabāšana un tālāknodošana, 
pieteikt savu iniciatīvu līdzdalībai projektā “Satiec 
savu meistaru!”, kas jau sesto reizi norisināsies 
Latvijā no 2014. gada 4. līdz 6. aprīlim. 

PROJEKTI, SEmINĀRI, fINANSĒJumS, DAŽĀDI
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“Satiec savu meistaru!” nolikums un pieteiku-
ma anketa pieejama Latvijas Nacionālā kultūras 
centra mājaslapā: http://www.lnkc.gov.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1176&I

temid=227.

Dalībnieku pieteikumus gaidīsim līdz 2013. gada 
16. decembrim.

Pēc veiksmīgas kandidātu atlases 2013. gada 
ciklam nu var pieteikties uz 2014. gada ciklu

Novembrī sāksies uzņēmumu vadošā personāla ap-
mācības programmas 2013. gada cikls, kuram jau 

veiksmīgi atlasīti kandidāti. Tagad var pieteikties uz 
šīs prestižās uzņēmējdarbības atbalsta un vadošā 
personāla apmācības programmas 2014. gada ciklu.

Ņemot vērā to, ka patlaban Eiropas Savienība ar Kore-
ju un Japānu īsteno ambiciozu tirdzniecības stratēģiju, 
Eiropas uzņēmumiem vajadzētu nopietni apsvērt šo 
valstu tirgu milzīgo eksporta potenciālu. Tāpēc uzņē-
mumu vadošā personāla apmācības programma pa-
līdz Eiropas uzņēmumiem izstrādāt uzņēmējdarbības 
plānu un attīstīt resursus Japānas un Korejas tirgū. 
Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/Sadarbiba/Starp-
tautiska_sadarbiba/?task=view&article_id=3564.

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 izsludināja 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.

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

Latvijas vides 
aizsardzības fonda 
administrācija izsludina 
2014. gada projektu 

konkursu vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids”

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā 

reģistrēti komersanti, biedrības un nodibinājumi, 
zemnieku un zvejnieku saimniecības, reģistrētas 
fiziskas personas saimnieciskās darbības veicēji un 
akreditētas valsts, pašvaldību un privātās izglītības 
iestādes, kā arī augstskolas, kas reģistrētas Izglītības 
iestāžu reģistrā. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.
lv/lv/a/lapa/jaunumi/15773.

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

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