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  Izsludinām pieteikšanos 
konkursam „Eiropas Gada 
pašvaldība 2013”

1. martā Latvijas Pašvaldību 
savienība ar Kultūras minis-
trijas, Labklājības ministrijas, 
Veselības ministrijas, Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Vides 
aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāv-
niecības Latvijā akceptu izsludina pieteikšanos 
pašvaldībām konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 
2013”.

Konkursā šogad noteiks gan Eiropas Gada pašval-
dības, gan laureātus četrās nominācijās – „Pašval-
dība kultūrai”, „Pašvaldība integrācijai un iekļauša-
nai”, „Pašvaldība veselībai” un „Pašvaldība Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanai”. Šis konkurss 
saistīts ar Eiropas Pilsoņa gadu, un tā mērķis ir vei-
cināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, 
kultūrai, veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā 
arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un 
sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā. Tāpat 
arī otrās kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās tiks 
meklēti Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz darba ie-
guldījuši gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, gan 
iedzīvotāju integrācijas jomā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Pēc iepriek-
šējā gada pieredzes varam teikt, ka piedalīšanās 
šajā konkursā sniedz lielisku iespēju pašvaldībām 
paskatīties uz izdarītajiem darbiem un labajām 
lietām savā novadā un pilsētā, kā arī saprast, kas 
vēl jāizdara. Aicinām pašvaldības aktīvi pieteikties, 
jo patiesi katrā pašvaldībā notiek labas lietas, par 
kurām ir jāizstāsta visiem, lai kopā visā Latvijā vai-
rotu labos stāstus un pieredzi, ar kuru mēs varam 
lepoties.”

Vairāk informācijas, nolikumu, pieteikuma anketu 
atradīsiet šeit:

http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_
pasvaldiba/?task=view&article_id=3001 

LPS nosūta atklātu vēstuli Saeimai un valdībai par 
situāciju siltumapgādē 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtīja atklā-
tu vēstuli Saeimai, valdībai, Ekonomikas ministri-
jai un Labklājības ministrijai par situāciju siltum-
apgādē. Jau iepriekš ziņots, ka LPS atkārtoti veica 
pašvaldību aptauju par situāciju siltumapgādē. 
Aptaujātās pašvaldības pēc stāvokļa uz 1. janvāri 
ir fiksējušas iedzīvotāju parādsaistības vēl nebiju-
šā apjomā, 39,67 miljoni latu. 

Iepriekšējā nedēļā
Saeimā
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
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LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos 
Aino Salmiņš: „LPS jau trīs gadus aktualizējusi ar sil-
tumapgādi saistītās problēmas, bet ne Saeima, ne 
valdība nav atbilstoši reaģējusi un risinājusi nevienu 
no pašvaldību izvirzītajiem problēmu jautājumiem. 
Rezultātā uzkrātie parādi un to apjoma turpmākais 
pieaugums apdraud normālu siltumapgādes noza-
res funkcionēšanu un pakalpojuma pieejamību ie-
dzīvotājiem. Joprojām nav izstrādāts darboties spē-
jīgs parādu apjoma kontroles un parādu piedziņas 
mehānisms. Vidējais tiesvedības termiņš pirmās 
instances tiesās komunālo maksājumu parādu pie-
dziņā ir 1 līdz 1,5 gadi, kas pārsniedz divu apkures 
sezonu periodu.”

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view& 
article_id=2997 

LPS Dome ārkārtas sēdē lemj par pašvaldību 
finanšu stabilitāti un pieņem četras rezolūcijas 

27. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā skatī-
ja jautājumu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 
2014., 2015. un 2016. gadam un par valsts budže-
tu 2014. gadam, kā arī diskutēja par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas likumprojektu. Sēdē tika 
pieņemtas 4 rezolūcijas: „Par stabilām valsts un 
pašvaldību budžeta proporcijām”; „Par vidēja ter-
miņa budžetu ietvara sarunām”; „Par veselības 
nodokļa ieviešanas iespēju” un „Par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas modeli”.

Pieņemtajā rezolūcijā „Par stabilām valsts un paš-
valdību budžeta proporcijām” Latvijas Pašvaldību 
savienība pieprasa valdībai, sākot ar nākamo gadu, 
ik gadu palielināt pašvaldību piekrītošo nodokļu 
daļu no visiem nodokļiem (ieskaitot sociālās ap-
drošināšanas iemaksas 2. pensiju līmenī) par vienu 
procentpunktu gadā, līdz pašvaldības daļa sasniegs 
25% gadā, kā arī, sākot ar nākamo gadu, ik gadu 
palielināt pašvaldību prognozējamo izdevumu daļu 
valsts kopbudžeta izdevumos par vienu procent-

punktu gadā, līdz pašvaldību daļa sasniegs 33% 
gadā, kā arī pieprasa pašvaldībām piekrītošo no-
dokļu daļu sākotnēji nodrošināt, palielinot IIN at-
skaitījuma likmi pašvaldībām līdz 100%.

Tālāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view& 
article_id=2996 

26. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā plaši dis-
kutēja par problemātisko situāciju siltumapgādē, 
par siltumapgādes tarifiem, kā arī par GMI un dzī-
vokļa pabalstiem. Komitejas pārstāvji nolēma ar 
atklātas vēstules palīdzību aicināt Saeimu un val-
dību steidzami izvērtēt jautājumu par situāciju sil-
tumapgādē. Vēl komitejā nolēma rosināt pārskatīt 
Ministru kabineta noteikumus nr. 221 „Noteikumi 
par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikša-
nu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, kā arī 
veikt objektīvu analīzi, izvērtējot valsts atbalsta 
mehānismus koģenerācijas stacijām, kuras darbo-
jas centralizētā siltumapgādes sistēmā; izstrādāt 
priekšnosacījumus energoefektivitātes fonda izvei-
dei, kā arī valsts budžetā paredzēt 50% līdzfinan-
sējumu GMI un dzīvokļu pabalstiem (finansējuma 
avots – ienākumi no PVN siltumapgādei un akcīzes 
nodokļa dabas gāzei). Komitejā nolēma, ka ir jāveic 
grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un 
Enerģētikas likumā, kā arī jāpārstrādā likums „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”; deleģējot 
palīdzības veidus, tie būtu jānosaka ar pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem, kā arī jāizvērtē šī liku-
ma atbilstība Eiropas Vietējo pašvaldību hartai.
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26. februāra Ministru kabineta sēdē skatīja jautā-
jumu par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 
projektu 2013.–2020. gadam. Šajā sēdē piedalījās 
arī pārstāvji no LPS izveidotās atkritumu apsaimnie-
košanas darba grupas – Sniedze Sproģe un Edgars 
Atlācis. Sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 
(LLPA) pārstāvi Māri Kučinski LPS pārstāvjiem izde-
vās panākt, lai sēdes protokollēmumā tiek noteikts, 

ka katra pašvaldība pati var pieņemt lēmumu par to, 
vai atkritumu apsaimniekošana tās teritorijā ir stra-
tēģiski svarīga nozare. Panākt ierakstu protokollēmu-
mā bija ļoti svarīgi, lai noturētu iespēju pašvaldībām 
lemt par savas teritorijas tīrības nodrošināšanu un 
spēju pašām lemt, kā labāk pildīt autonomo funkci-
ju – ar savu komercsabiedrību (in house darījumi) vai 
iepirkumos iegūto komercsabiedrību palīdzību.

SAEIMĀ

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK

5. martā notiks Latvijas Pašvaldību savienības val-
des sēde, sākums plkst. 10.00. Plānots apspriest 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) sagatavoto informatīvā ziņojuma 
projektu „Administratīvi teritoriālās reformas iz-

vērtējums”, kā arī skatīt Valsts prezidenta vēstuli 
par birokrātijas mazināšanu un par ES struktūr-
fondiem laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam. 
Sēde notiks LPS ēkā, M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē; 
sēdes sākums plkst. 10.00.

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

Cilvēkiem jābūt spējīgiem radīt inovācijas!

Skolēnu un studentu izglītībai jābūt vērtībai mūs-
dienu darba tirgū, jo tikai tā varēsim veicināt mūsu 
valstu ekonomisko izaugsmi, secināja Eiropas Sa-
vienības Nodarbinātības un sociālo lietu komisārs 
Lāslo Andors (Laszlo Andor) 1. martā Dublinā (Īrija) 
notikušajā Reģionu komitejas rīkotajā konferencē 
„Darba kārtība jaunām prasmēm un darba vietām”.

Patlaban visā ES vairāk nekā 26 miljoni cilvēku ir 
bez darba, salīdzinoši Latvijā šā gada janvārī reģis-
trēto bezdarbnieku skaits bija 107 488 jeb 10,9%. 
Vienīgās nozares, kurās pēdējā laikā vērojams dar-
bavietu pieaugums, ir veselības, izglītības un IKT 
jomā. Savukārt rūpniecībā, turpinoties moderni-
zācijai, darbavietu samazinājums tuvākajos gados, 
visticamāk, turpināsies. Mainījies arī bezdarbnieka 
„portrets” – bezdarbs nebūt vairs neskar tikai ne-
izglītotus vai mazizglītotus cilvēkus. Tā, piemēram, 
jauniešu bezdarba līmenis vidēji ES bijis trīs rei-
zes augstāks par bezdarba līmeni pieaugušo vidū, 
2012. gada trešajā ceturksnī sasniedzot 22,7%. 
Salīdzinoši Latvijā jauniešu bezdarba līmenis šajā 
laika posmā bijis 31,1%. Šādu tendenču sekas ir 

skumjas – jaunieši arvien vairāk zaudē cerības at-
rast darbu, un to bieži vien steidzas izmantot arī 
darba devēji, piedāvājot noslēgt darba līgumus ar 
nelabvēlīgākiem nosacījumiem vai īsāku termiņu. 

Mēģinot risināt šo jauniešu bezdarba problēmu, 
dažādās aprindās – gan politiķu, gan profesionāļu 
vidū – arvien aktīvāk tiek diskutēts par nepiecieša-
mību modernizēt izglītības sistēmu, tuvināt akadē-
miskās un profesionālās prasmes reālajām vajadzī-
bām darba tirgū, šajos pārmaiņu procesos iesaistot 
valsts institūcijas, pašvaldības, skolas un univer-
sitātes, kā arī uzņēmējus. Pašvaldību lomu šajos 
procesos Reģionu komitejas rīkotajā konferencē 
uzsvēra arī Latvijas delegācijas vadītājs un Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, norādot, ka šīs problēmas risinājuma centrā jā-
būt teritoriālam skatījumam: „Mēģinot neiesaistīt 
pašvaldības un iedzīvotājus izvirzīto mērķu risinā-
šanā, nevienu no tiem nevarēs sasniegt. Jautājums, 
vai Eiropas Savienības dalībvalstu valdības saprot, 
ka decentralizācija un sadarbība ar pašvaldībām ir 
tas ceļš, kā varam sasniegt un tuvoties izvirzītajiem 
nodarbinātības mērķiem.” Jaunsleinis tāpat atzina, 
ka centralizēti veiktas aktivitātes pēc laika pierādīs 
savu neefektivitāti. 

INfoRMĀCIJA No LPS PĀRSTĀVNIECīBAS BRISELĒ

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


Nepieciešamību nodarbinātības problēmu risināša-
nā aktīvi iesaistīt arī pašvaldību un tās lomu dažādu 
politiku pārvēršanā īstenojamos pasākumos uzsvē-
ra arī Itālijas Emīlijas-Romanjas reģiona nodarbinā-
tības ministrs Patricio Bjanki (Patrizio Bianchi). Savā 
uzrunā viņš dedzīgi norādīja, ka cilvēkiem jābūt 
spējīgiem radīt inovācijas: „Visas mūsu aktivitātes 
būs nebūtiskas, ja nespēsim modernizēt izglītības 
sistēmu un savienot to ar uzņēmumu vajadzībām. 
Uzņēmumiem šajā sarežģītajā laikā jānotic, ka izglī-
tība ir galvenā atslēga attīstībā, jo tieši tā nodrošina 
cilvēkiem prasmes,” norādīja Bjanki. 

Kā vienu no aktivitātēm nodarbinātības problēmu 
risināšanā arī Latvijā nākamajā plānošanas perio-
dā, proti, 2014.–2020. gadā, varēs izmantot Eiropas 
Komisijas rosināto „Jauniešu garantijas program-
mu”. Tā jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem sniegs 
iespēju četru mēnešu laikā pēc bezdarbnieka sta-
tusa iegūšanas vai izglītības iegūšanas saņemt kva-
litatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai 
stažēšanās piedāvājumu. Jau ziņots, ka šim mērķim 
varēsim izmantot 80 miljonus eiro.

Jaunas iespējas projektu pieteikumu sagatavoša-
nai jauna finanšu atbalsta instrumenta ietvaros

No šā gada 18. februāra pašvaldībām ir jauna ie-
spēja iesniegt projektu pieteikumus jaunā Eiropas 
Savienības grantu shēmā „Sākuma kapitāla instru-
ments” („Seed Money Facility”), kura mērķis ir at-
balstīt jaunu, stratēģiski nozīmīgu projektu izstrādi 

Eiropas Savienības (ES) Baltijas jūras stratēģijas ie-
tvaros. 

Sākuma kapitāla finansējumu var izmantot projek-
tu pieteikumu sagatavošanas un partnerību veido-
šanas atbalstam vienā no ES Baltijas jūras stratē-
ģijas rīcības plāna prioritārajām jomām (papildu 
informāciju atradīsiet šajā tīmekļa vietnē: www.
balticsea-region-strategy.eu). 

Projektu pieteikumu iesniegšanai nav noteikts ter-
miņš, taču lēmumu pieņemšana šogad plānota maijā, 
septembrī un decembrī. Tā, piemēram, līdz 15. aprī-
lim iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti maijā. 

14.–15. martā Rīgā potenciālie projektu pieteiku-
mu iesniedzēji aicināti tikties individuālās konsultā-
cijās. Ja jūs šī iespēja ieinteresējusi, lūdzu, nosūtiet 
savas projekta idejas aprakstu līdz 11. martam Ilzei 
Ciganskai (kontaktinformācija: ilze.ciganska@eus-
bsr.eu, tel. +49 381 45484 5210). Projekta pietei-
kuma formu atradīsiet internetā: seed.eusbsr.eu/
index.php/documents.

Papildu informācija par grantu shēmu „Sākuma 
kapitāla instruments” atrodama internetā: seed.
eusbsr.eu.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par radiāci-
jas drošību un kodoldrošību”” (1. pielikums)

Par viedokli par izstrādāto statistikas likumprojek-
tu (2. pielikums)

LPS NESASKAņo

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASīTIE DoKuMENTu PRoJEKTI

VSS-182 - Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu" 

VSS-183 - Noteikumu projekts "Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos 
Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu"" 

VSS-184 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 
"Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs 
norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" 

VSS-175 - Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 
nodokļiem un nodevām"" 
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VSS-176 - Rīkojuma projekts "Par valsts nekusta-
mā īpašuma Saules ielā 137, Ventspilī, nodošanu 
Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā" 

VSS-186 - Rīkojuma projekts "Grozījumi Krīžu komu-
nikācijas pasākumu plānā 2011. – 2013.gadam"

VSS-195 - Likumprojekts "Administratīvā pārkāpu-
mu procesa likums" 

VSS-179 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 
"Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība"" 

Notikusi Sēlijas novadu pašvaldību apvienības 
kopsapulce

27. februārī Latvijas Pašvaldību savienības telpās 
notika Sēlijas novadu pašvaldību apvienības kopsa-
pulce. Apvienība izskatīja šādus jautājumus:

1. Par reģionālās politikas pamatnostādnēm līdz 
2020. gadam. 
Apvienība nolēma prasīt noteikt Sēlijas teritoriju 
par investīciju atbalsta sniegšanas funkcionālo te-
ritoriju.

2. Par Sēlijas novada kultūras mantojuma vērtību 
apzināšanu, „Sēlijas kultūras kanonu”.
Apvienība vienojās uzsākt Sēlijai kopīgo kultūras un 

vēstures vērtību apzināšanu un popularizēšanu.

3. Par sadarbību un kopīgu pasākumu organizēša-
nu Sēlijā. 
Tika ieskicētas vienotas un koordinētas darbības 
Sēlijas dziesmu un deju svētku, sporta pasākumu, 
mazpulku nodarbību un citu aktivitāšu rīkošanā.

27. februārī Sēlijas novadu apvienība tikās ar Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti un 
profesoru, Sēlijas asociācijas Goda prezidentu Jāni 
Stradiņu. Tika pārrunāta Sēlijas kārtējā kongresa 
rīkošana 2014. gadā, iespējamās kongresa tēmas, 
aktivitātes un mērķi, sadarbība ar Zinātņu akadē-
miju Sēlijas vēstures un kultūras mantojuma apzi-
nāšanā un identitātes saglabāšanā.

PRoJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI

BEZMAKSAS SEMINĀRS par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas (ADTI) uzturēšanas un 
datu ievades problēmām pašvaldību datu bāzēs 
un mērnieku pieļautajām kļūdām kadastrālās uz-
mērīšanas procesā

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija ar Lat-
vijas Pašvaldību savienības atbalstu rīko bezmaksas 
semināru sēriju par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas datubāžu un vietējo ģeodēzisko 

tīklu uzturēšanas aktuālajām problēmām. Kārtējais 
seminārs notiks Kuldīgā 2013. gada 7. martā, pēc 
tam vēl būs seminārs Vidzemē. Piedalīties aicinā-
ti visi pašvaldību darbinieki, kuri atbild par ADTI 
datu bāzēm, vietējo ģeodēzisko tīklu, un citi ar šo 
tematiku saistītie. Semināra darba kārtību skatiet 
3. pielikumā.

LPS padomnieks 
Jānis Piešiņš

Pašvaldības var pie-
teikties konkursā 
finansējumam „Jau-
niešu mājai”!

Labklājības ministrija aicina pašvaldības no 20. feb-
ruāra līdz 20. martam piedalīties projektu konkursā 

par „Jauniešu mājas” izveidi. Dzīve „Jauniešu mājā” 
bērnu aprūpes iestāžu bērniem palīdz rast izpratni 
un praktiskas zināšanas par ģimenisku vidi un pat-
stāvīgu dzīvi.

Vairāk lasiet: http://www.lm.gov.lv/news/
id/4337 

Zemkopības ministrija aicina savlaikus pieteikties 
Lauku attīstības programmas pasākumam „Meža 

ekonomiskās vērtības uzlabošana”
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Zemkopības minis-
trija aicina savlaikus 
pieteikties Lauku at-
tīstības programmas 

pasākumam (LAP) „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana”, jo ir plānots 2013. gada 2. maijā pār-
traukt projektu pieņemšanu šajā pasākumā. Patla-
ban pieejamais finansējums ir 2,5 miljoni latu.

Izsludināts LIfE+ 2013. gada 
projektu pieteikumu 
uzsaukums

Š.g. 19. februārī Eiropas Ko-
misijas (EK) mājaslapā http://
ec.europa.eu/environment/

life/index.htm tika publicēts aicinājums Eiro-
pas Savienības dalībvalstīs un Horvātijā reģis-
trētām struktūrām iesniegt priekšlikumus LIFE+ 
2013. gada atlases kārtā.

EK uzaicinājumā 2013. gadam ir ietvertas šādas tē-
mas:

LIFE+ 1. daba un bioloģiskā daudzveidība, 

LIFE+ 2. vides politika un pārvaldība, 

LIFE+ 3. informācija un komunikācija. 

LIFE+ finansējumam var pieteikties gan publiskas 
institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī 
privātas struktūras (nevalstiskas organizācijas un 
komersanti)

Ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespē-
jām no reģionālajiem Eiropas Savienības struktūr-
fondu informācijas centriem. Plašāku informāciju 

skatīt www.esfinanses.lv 

Informācijas avots: www.esfinanses.lv

Sācies projektu konkurss par 
tūrisma pieejamību cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām

Tūrisma attīstības valsts aģen-
tūra (TAVA) kopīgi ar Eiropas 
Komisiju izsludina projektu 

konkursu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” jeb 
EDEN, kura tēma ir pieejams tūrisms jeb tūrisms 
cilvēkiem ar invaliditāti.

Tūrisma attīstība Latvijā un citur Eiropā ieņem aiz-
vien nozīmīgāku vietu ekonomikas izaugsmē. Tūris-
ma nozare gan rada jaunas darbavietas, gan veido 

jaunus pakalpojumus un liek atdzimt reģioniem, 
kuri bijuši aizmirsti. Reizē tūrisms dod lielisku iespē-
ju iepazīt citas zemes, atšķirīgu kultūru un skaidrāk 
apzināt pašiem savu identitāti. Diemžēl tūrisma 
galamērķi ne vienmēr ir pieejami visiem intere-
sentiem. Nepārvarami pakāpieni un šauras durvis, 
rakstveida vai audio informācijas trūkums – ne ma-
zums ir tādu apstākļu, kas cilvēkiem ar invaliditāti 
liedz līdzvērtīgi citiem baudīt ceļošanas prieku.

Sīkāka informācija: http://www.tava.gov.lv/lv/pro-
jektu-konkurss-par-turisma-pieejamibu-cilvekiem-
ar-ipasam-vajadzibam-%E2%80%93-sacies

Valsts kanceleja aicina ikvienu, kam ir pieredze ES 
fondu projektu īstenošanā, ziņot par nesamērīgu 
administratīvo slogu un priekšlikumiem tā novēr-
šanā. Savas idejas, priekšlikumus un vērtējumus va-
rat sniegt elektroniski: http://ej.uz/mazaks_slogs

Valsts kanceleja informē, ka valsts pārvaldes 

2013. gada prioritāte ir būtiska administratīvā sloga 
mazināšana un normatīva regulējuma vienkāršošana, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un labklājību Latvijā.

Avots un plašāka informācija: Valsts kanceleja, 
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2013-
gads/02/210213-vk-01/

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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