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10. decembrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valdes sēdē nolēma sasaukt LPS Domes sēdi 
18. decembrī un apstiprināja darba kārtībā šādus 
jautājumus: par ES struktūrfondu izmantošanas 
plānu 2014.–2020. gadam. Valde uzdeva LPS ad-
ministrācijai sagatavot Domes lēmuma projektu 
par partnerības līgumu un līdzsvarotas attīstības 
iespējām. Valde vienojās uzaicināt piedalīties sēdē 
Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas 
pārstāvjus. 

Valde apsprieda arī LPS 2014. gada ieņēmumu un 
izdevumu tāmi un akceptēja tās iesniegšanu Domē 
apstiprināšanai. Vēl Valde izskatīja jautājumu par 
būvniecības procesu un valsts un pašvaldību atbil-
dību. Šajā sakarā Tehnnisko problēmu komitejas 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis un padomnieks Aino 
Salmiņš sniedza komentārus par iepriekšējā nedē-
ļā sagatavoto un Valsts prezidentam un ekonomi-
kas ministram nosūtīto vēstuli par šo tēmu. Vēstuli 
skatīt šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3599.

Valde apspriedusi priekšlikumus: 1) atbalsta saga-
tavoto vēstuli un aicina LPS atbildīgo padomnieku 
Saeimā turpināt uzturēt un akcentēt prasību par 
personīgās atbildības nodalīšanu būvniecībā; 2) uz-
dod LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē skatīt 
jautājumu par izglītības un prasību samērīgumu 
būvuzraugiem, pieaicinot pārstāvjus no RTU, Būvin-

ženieru savienības u.c. speciālistus. Valde tika infor-
mēta par Pašvaldību attīstības vadlīniju grozījumu 
sagatavošanas grafiku, kurš paredz divās komiteju 
sēdēs izskatīt vadlīniju sadaļas atbilstoši komiteju 
profilam. Pēc tam komitejas iesniedz priekšlikumus 
Valdei, kura pēc apspriešanas un izvērtēšanas no-
dod tālāk apstiprināšanai LPS kongresam.

Olga Kokāne, 
LPS priekšsēža padomniece

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts – 
lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana

Decembrī LPS 
uzsāk darbu pie 
Norvēģijas finan-
šu instrumenta 

2009.–2014. gada perioda programmas “Kapa-
citātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 
vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikt-
spējas uzlabošana. Projekts ilgs no 2013. gada 
decembra līdz 2016. gada jūnijam. Šajā periodā 
notiks sistēmas modeļa izveide pašvaldību veikt-
spējas analīzei, novērtēšanai un uzlabošanai, 
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iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi; vietējo 
pašvaldību sadarbības tīkla izveide un nostip-
rināšana; pašvaldību deputātu un darbinieku 
apmācības. Mācības tiks rīkotas tādās sfērās kā 
pašvaldību stratēģiskā vadīšana, klientu apmie-
rinātības aptauju veikšana sniegto pakalpojumu 
novērtēšanai, kā arī pašvaldību mārketinga stra-
tēģiju izstrādes procedūra un stratēģiju vadība. 

Projekta partneri – Latvijas Pašvaldību savienība, 
Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu aso-
ciācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pro-
jektā plānots iesaistīt kopumā 63 pašvaldības. 

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapa-
citāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un 
reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties 
salīdzinot” sistēmu. Lai nostiprinātu pašvaldību 
veiksmīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” sistē-
mā tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadī-
šanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldī-
bu mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas 
formām. Pašvaldību sadarbības tīkli tiks veidoti 
četrās jomās – pašvaldību stratēģiskās vadīšanas 
tīkls; pašvaldību sociālā darba un veselības aprū-
pes pieejamības nodrošināšanas tīkls; pašvaldību 

sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls; 
pašvaldību izglītības un kultūras tīkls. Savukārt paš-
valdību mērķu salīdzināšana notiks trīs sektoros – 
iedzīvotāju, apmeklētāju un uzņēmēju sektorā.

Projekta gaitā tiks veikti arī pētījumi šādās jomās: 
rezultatīvo rādītāju izmantošana panākumu vai 
neveiksmju mērīšanai pašvaldību stratēģiskajā va-
dīšanā; iespējas apvienot vidējā termiņa budžeta 
plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības 
programmēšanu un izpildi pašvaldību stratēģiskajā 
vadīšanā; iespējas apvienot vidējā termiņa budže-
ta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības 
programmēšanu un izpildi; pašvaldību mērķu mē-
rīšana sociālās drošības jomā, sabiedrisko pakalpo-
jumu jomā un izglītības jomā.

Šī projekta viens no pozitīvajiem aspektiem būs tā 
rezultātu izmantošana un pielietošana arī pēc pro-
jekta noslēguma pat ar minimālu finansējuma apjo-
mu. Viens no sistēmas ilgtspējas priekšnoteikumiem 
ir pašvaldību motivācija darboties tematiskajos sa-
darbības tīklos arī pēc projekta beigām. Būtiska loma 
būs arī pilotprojektos neiesaistīto Latvijas pašvaldī-
bu vēlme izmantot šo platformu savas veiktspējas 
uzlabošanai. Lai paaugstinātu pašvaldību politiķu in-
formētību un izpratni par “mācīšanās salīdzinot” sis-
tēmas priekšrocībām, ir plānota divu rokasgrāmatu 
sagatavošana un izdošana. Vienlīdz svarīgs priekšno-
teikums ir valsts institūciju iesaiste, kas nodrošinās 
ministriju vecāko amatpersonu pilnvērtīgāku infor-
mētību un izpratni par iespējām, ko valsts pārvaldei 
paver sadarbība ar “mācīties salīdzinot” sistēmu un 
tās rezultatīvo rādītāju izmantošana. 

Projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” finansē Norvēģijas finanšu in
strumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Ka
pacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm”.

17. decembrī plkst. 13 notiks LPS Izglītības un 
kultūras komitejas sēde, kurā, piedaloties Latvijas 
Nacionālā kultūras centra pārstāvjiem, apspriedīs 
XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svēt-
ku rezultātus un uzdevumus nākamo dziesmu un 
deju svētku sagatavošanā. Sēdē paredzēts iepazīt 
Ineses Galantes fonda piedāvājumu sadarbībai ar 
pašvaldībām. Sēdē piedalīsies I. Galantes fonda iz-

pilddirektore Vita Jaunzeme. Izglītības programmas 
“Iespējamā misija” direktore Mārīte Seile informēs 
komitejas locekļus par iecerēm programmas reali-
zācijā.

Komitejas sēde notiks LPS ēkā M. Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē.

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK

VARAM Investīciju un politikas departamenta direktore 
I. Ivaščenko un LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis paraksta 
projekta  līgumu.



18. decembrī plkst. 9 notiks Novadu apvienības 
Valdes sēde. Darba kārtībā šādi jautājumi: 1) par 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta 
iesnieguma īstenošanas termiņa pagarinājumu; 
2) par priekšlikumiem valsts un pašvaldību kom-
petenču sadalījumam būvniecībā; 3) par norēķi-
nu kārtību sadzīves atkritumu apsaimniekošanā; 
4) par diskusiju saistībā ar reģionālo pašvaldību 
izveidi; 5) par darba plānu 2014. gadam. Sēdē ai-
cināti piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvji.

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

18. decembrī plkst. 11 Rīgas domes telpās 
notiks LPS Domes sēde, kurā apspriedīs ES 
struktūrfondu izlietojuma plānu 2014.–
2020. gadam

Domes sēdē aicināti piedalīties pārstāvji no Finan-
šu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas. LPS 

Valde 10. decembrī nolēma iesniegt Domei lēmu-
ma projektu par partnerības līgumu un līdzsvarotas 
attīstības iespējām. Šajā lēmumā LPS Dome aicinās 
jaunveidojamo valdību un politiskās partijas veikt 
pasākumus, kas kompensē partnerības līguma ie-
tvaros nepadarāmo:

1) Nekavējoši izveidot valsts attīstības finansējuma 
programmu, kurā jānodrošina tās nacionālās prio-
ritātes, kas nav iekļautas ES uzdevumu sarakstā, 
tai skaitā nodrošinot pašvaldību iesaisti nacionālo 
prioritāšu īstenošanā ar kvotām katrai pašvaldībai. 

2) Atcelt normas, kas nepamatoti kavē valsts un 
pašvaldību tiešo atbalstu uzņēmējdarbībai.

3) Saglabāt valsts īpašumā finanšu institūciju, kas 
spētu kreditēt konkurētspējīgu ekonomiku, tai skai-
tā rūpniecības pārstrukturēšanu, arī tad, ja ārvalstu 
bankām tas nav izdevīgi.

4) Ik gadu palielināt pašvaldību daļu kopējos valsts 
budžeta ieņēmumos, līdz tā sasniegs 25%, radot 
iespēju pašvaldībām īstenot tās vietējās investīciju 
un uzņēmējdarbības atbalsta prioritātes, kas nav 
iekļautas ES vai valsts uzdevumu sarakstā.

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

Norāda uz pienācīga finansējuma 
nepieciešamību veselības jomā

12. decembrī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas 
Savienības Reģionu komitejas Dabas resursu komi-
sijas sanāksmē tika atbalstīts Latvijas delegācijas 
pārstāvja Grobiņas novada domes deputāta Jāņa 
Neimaņa priekšlikums atzinumā par nevienlīdzī-
bu veselības jomā ES ietvert atsauci uz pienācīgu 
finansējumu stratēģiju īstenošanai veselības jomā 
gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

2009. gadā Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu 
“Solidaritāte veselībā: samazinot nevienlīdzību ve-
selības jomā Eiropas Savienībā”, kura mērķis bija ar 
ES politiku starpniecību atbalstīt dalībvalstu aktivi-
tātes nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā. 
Pēdējos gados veselības jomu negatīvi ietekmējuši 
daudzi faktori, tostarp arī dalībvalstis skārusī eko-
nomiskā krīze, veselības aprūpes finansējuma sa-

mazinājums, kas ietekmējis arī iedzīvotāju pieeju 
kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem. 
Tādēļ šā gada septembrī Eiropas Komisijas publicē-
tajā dokumentā ietverta aktualizēta informācija par 
Eiropas Komisijas pēdējo četru gadu laikā īsteno-
tajām aktivitātēm situācijas uzlabošanai veselības 
jomā, ietverot salīdzinošu statistikas informāciju no 
dalībvalstīm. Vērtējot Eiropas Komisijas dokumen-
tu, Reģionu komitejas atzinuma sagatavotāja Īrijas 
delegācijas pārstāve Konstance Hanifi (Constance 
Hanniffy) uzsvēra, ka nevienlīdzību nevar novērst ti-
kai ar situācijas uzlabojumiem veselības jomā vien. 
“Es rosinu attiecīgajos pārvaldes līmeņos īstenot 
visaptverošas stratēģijas un to īstenošanā iesaistīt 
veselības, izglītības, satiksmes un citas ministrijas, 
kuras bieži sacenšas par finanšu līdzekļu iegūšanu 
un kurām nereti ir arī atšķirīgs skatījums par īste
nojamām aktivitātēm un resursu izlietojumu. Tāpat 
savā atzinumā esmu norādījusi uz pašvaldību lomu 
nevienlīdzības samazināšanā veselības jomā, jo 
pašvaldības vislabāk pārzina savu iedzīvotāju vaja
dzības un var nodrošināt iespējami plašāku līdzda
lību programmās,” sanāksmē norādīja Hanifi. 
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Atbalstot īru kolēģes priekšlikumu nevienlīdzības 
mazināšanā veselības jomā vairāk iesaistīt vietējās 
un reģionālās pašvaldības, Latvijas delegācijas pār-
stāvis Jānis Neimanis ierosināja dažādo stratēģiju īs-
tenošanai nodrošināt arī pienācīgu finansējumu vi-
sos pārvaldes līmeņos – gan valsts, gan pašvaldību. 
“Būtiski jau diskusiju sākumā norādīt uz atbilstoša 
finansējuma nepieciešamību vietējām un reģionāla
jām pašvaldībām, lai tās varētu mērķtiecīgi un efek
tīvi īstenot daudznozaru pasākumus nevienlīdzības 
samazināšanai veselības jomā,” savā uzrunā Dabas 
resursu komisijas sanāksmes dalībniekiem norādīja 
Neimanis. Viņa priekšlikumu jo īpaši atbalstīja Vāci-
jas un Somijas pašvaldību pārstāvji. Tā, piemēram, 
Somijas delegācijas pārstāvis Osi Martikainens (Ossi 
Martikainen) atzina, ka Somijas pašvaldībām eso-
šais finansējums, arī ietverot Eiropas Sociālā fonda 
līdzekļus, patlaban nav pietiekams vēlamo rezultātu 
sasniegšanai veselības jomā.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselī-
bas un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa, aplūko-
jot kopumā Reģionu komitejas sagatavoto atzinu-
mu, atzinīgi vērtēja ietverto atsauci uz vietējo un 
reģionālo pašvaldību lomu sabiedrības veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, veselības 
veicināšanā un slimību profilakses jomā. “Latvijā 
ļoti svarīga pašvaldību funkcija ir veselības veici
nāšana. Tāpēc sadarbībā ar Latvijas delegācijas 
pārstāvi Jāni Neimani mums bija būtiski sagatavot 
priekšlikumu par pienācīga finansējuma nodroši
nāšanu, lai šis atzinums atspoguļotu reālo situāci
ju un ietekmētu veselības politiku,” atklāja Šimfa. 
Vienlaikus viņa norādīja, ka Latvijā pašvaldības sa-

skaras ar realitāti, kad to autonomo funkciju skaits 
nemainās, taču tās kļūst arvien ietilpīgākas. Savu-
kārt, lai šo jauno saturu realizētu, tostarp nodro-
šinātu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, 
finansējums ir izšķirīgs priekšnoteikums.

Runājot par finansējumu nākamajā plānošanas 
periodā, Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju 
ģenerāldirektorāta pārstāvis Čārlzs Praizs (Charles 
Prize) atklāja, ka novembrī starp Eiropas Komisiju, 
Padomi un Eiropas Parlamentu panākta vienoša-
nās par nākamā plānošanas perioda Trešo daudz-
gadu veselības programmu, proti, tās finansējuma 
apmēru, līdzfinansējumu un aktivitāšu īstenošanas 
pārvaldību. “Jaunajā Veselības programmā gan nav 
ietverta atsevišķa veselības nevienlīdzības prioritā
te, taču tās ietvaros iecerētas aktivitātes vairākās 
svarīgās jomās,” atklāja Praizs. Programmas kopē-
jais budžets plānots 449 394 miljonu eiro apmērā, 
un to varētu pieņemt nākamā gada pavasarī, kad 
arī tiks izsludināti uzaicinājumi iesniegt priekšliku-
mus aktivitāšu īstenošanai. Nākamajā plānošanas 
periodā finansējums aktivitātēm veselības jomā 
tāpat ietverts struktūrfondos, pētniecības un jau-
niešu programmās.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par plāna projektu “Partnerības līgums ES fondu 
2014.–2020. gada plānošanas periodam”, 1. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī
jums Ministru kabineta 2009. gada 26. maija notei
kumos Nr. 484 “Noteikumi par valsts mērķdotāciju 
apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amat

algu paaugstināšanai””, 2. pielikums.

Par programmas projektu “Darbības programma 
“Izaugsme un nodarbinātība” 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam”, 3. pielikums.

Par grozījumiem Būvniecības likumā, 4. pielikums.

LPS NESaSKaŅo

https://twitter.com/LPSBrux
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3628&document_id=3628
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3627&document_id=3627
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VSS-2077 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 
“Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku ener-
goefektivitātes jomā””

VSS-2090 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
būvinspektoriem” 

VSS-2088 – Plāna projekts “Primārās veselības ap-
rūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam”

VSS-2081 – Informatīvais ziņojums “Par Biotopu di-
rektīvas ieviešanu 2007.-2012. gadā”

VSS-2073 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā”

Centrālā statistikas pārvalde ir sagatavojusi infor-
matīvo apskatu “Latvijas vietējo pašvaldību pašvēr-
tējumi 2013. gadā”. Skatīt 5. pielikumā.

aicina pieteikties jauniešus Latvijas 
prezidentūras praktikantu programmai

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
sekretariāts izsludina pieteikšanos prezidentūras 
praktikantu programmai. Praktikantu programma 

sniegs iespēju ikvienam studentam veikt studiju 
praksi, piesakoties par ārvalstu delegāciju pavado-
ņiem vai palīgiem mediju informācijas centrā.

Prezidentūras praktikantu programmā aicināti pie-
teikties visu Latvijas augstskolu studenti neatkarīgi 
no viņu izvēlētās studiju programmas, taču viņiem 
jāizpilda noteikti atlases kritēriji. Galvenās prasības 
ir teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, 
labas organizatoriskās prasmes un saskarsmes ie-
maņas. Prakses programmas atlasē tiks vērtēta arī 
jauniešu motivācija dalībai prezidentūras praktikan-
tu programmā un sekmes mācībās. Pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš ir 2014. gada 2. februāris. Vairāk 
informācijas šeit: http://www.es2015.lv/lv/prakse/.

Godātie pašvaldību 
vadītāji!

Eiro ieviešana šogad ir viens no visvairāk diskutēta-
jiem tematiem, esam runājuši par to visdažādāka-
jos līmeņos – valdībā, uzņēmumos, profesionālajās 
uzņēmēju organizācijās, ģimenēs. Par biznesa vides 
un valsts attīstību domājot, mēs esam pārliecinā-
ti, ka eiro ieviešana Latvijā ir vienīgais un pareizais 

solis. Lai gan pati eiro ieviešana kā notikums, pro-
tams, mūs nepadarīs par labākiem saimniekiem, tā 
dos jaunas attīstības iespējas mūsu valstij kopumā 
un mūsu uzņēmējiem. No mums katra būs atkarīgs, 
vai un kā jaunās iespējas izmantosim. 

Šā gada vasarā, Latvijai saņemot oficiālo uzaicinā-
jumu pievienoties eiro zonai, vairākas lielās uzņē-
mēju organizācijas sadarbībā ar valdību iedibināja 
iniciatīvu “Godīgs eiro ieviesējs”, lai aizsargātu Lat-
vijas sabiedrības intereses eiro ieviešanā, veicinātu 
cenu stabilitāti un uzticamību pārmaiņām. 

LPS SaSKaŅoŠaNaI PIEPRaSītIE DoKuMENtu PRoJEKtI
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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

Iniciatīva “Godīgs eiro ieviesējs” aicina uzņēmējus 
atbalstīt piecus vienkāršus principus:

neizmantot eiro ieviešanu preču un pakal-- 
pojumu (nepamatotai) cenu celšanai,
paralēlās cenu atspoguļošanas periodā ce-- 
nas skaidri un nepārprotami norādīt abās 
valūtās, 
nodrošināt godīgu pārrēķinu no latiem uz - 
eiro pēc oficiāli noteiktā kursa,
informēt un apmācīt savus darbiniekus - 
par eiro ieviešanu,
veicināt šo principu ievērošanu un pievie-- 
nošanos iniciatīvai savu sadarbības part-
neru, klientu un piegādātāju vidū un uzņē-
mējdarbības vidē kopumā. 

Līdz šim iniciatīvai pievienojušies gandrīz 1200 uz-
ņēmumu un iestāžu, to vidū arī vairākas Latvijas paš-
valdības un to kapitālsabiedrības, apliecinot savas 
pašvaldības iedzīvotājiem atbildīgu un godprātīgu 
rīcību eiro ieviešanas gaitā. Tāpat iniciatīvai līdz no-
vembra beigām pievienojušās arī 90 valsts kapitāl-
sabiedrības. Šobrīd iniciatīvas uzlīmes atrodamas 
vairāk nekā 10 000 tirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanas vietās visā Latvijā – sākot ar veikaliem 
un degvielas uzpildes stacijām un beidzot ar vese-
lības aprūpes un izglītības iestādēm un pašvaldību 
komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Iniciatīvas veidotāju un daudzo dalībnieku vārdā 
būsim pateicīgi, ja arī jūs atbalstīsiet mūsu kopī-
gos centienus un arī aicināsiet sava novada uzņē-
mējus atbalstīt godprātīgu komercpraksi, izplatot 
informāciju par iniciatīvu “Godīgs eiro ieviesējs” 
pašvaldības informatīvajos izdevumos elektroniski 
un drukātā formātā. Nepieciešamības gadījumā va-

ram palīdzēt ar redakcionālu sagatavošanu, kā arī 
izveidot nepieciešamos elektroniskos banerus un 
nogādāt jums iniciatīvas “Godīgs eiro ieviesējs” in-
formatīvos materiālus.

Ja jūsu pašvaldība un tās kapitālsabiedrības vēl nav 
iniciatīvas “Godīgs eiro ieviesējs” dalībnieks, aici-
nām jūs iepazīties ar iniciatīvas memorandu mā-
jaslapā http://www.godigs.lv un, atbalstot tā prin-
cipus, pievienoties iniciatīvai. Kopīgiem spēkiem 
mēs varam veicināt mierīgu un sabiedrībai sapro-
tamu pāreju uz eiro.

Visa informācija par iniciatīvu “Godīgs eiro ievie
sējs” atrodama mājaslapā www.godigs.lv. Inicia
tīvu “Godīgs eiro ieviesējs” koordinē sabiedrisko 
attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju 
uzņēmums “LEAD. Korporatīvā komunikācija”, to 
atbalsta “Latvijas Pasts” un “Lursoft”. Iniciatīvas 
memoranda juridiskais konsultants – zvērināts 
advokāts Jānis Jurkāns (zvērinātu advokātu birojs 
“O. Cers un J. Jurkāns”).

Līga Meņģelsone,
Latvijas Darba devēju konfe

derācijas ģenerāldirektore

Jānis Endziņš,
Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras valdes 
priekšsēdētājs

Papildu informācija: Ilze Salna, LEAD kor-
poratīvā komunikācija

Ilze.salna@lead.lv, tālr. 29404124

Par dažādiem ES projektu konkursiem, pasāku-
miem, semināriem skatiet Reģionālo ES struktūr-

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