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7. janvārī notika LPS Valdes sēde, kurā A. Jaunslei-
nis informēja, ka pēc LPS Domes sēdes, kurā pieņē-
ma lēmumu par pašvaldību pozīciju attiecībā uz 
ES struktūrfondiem, ir Domes pilnvarojums, ka Val-
de ir tā institūcija, kas šajā jautājumā veic sarunas. 
Ņemot vērā, ka jaunā valdība vēl nav apstiprināta, 
sarunu partnera politiskā līmenī šobrīd nav. Tādēļ 
Valdes sēdē piedalījās Finanšu ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks ESSFK jautājumos A. Eber hards 
un ES fondu stratēģijas departamenta direktors 
E. Šadris. Eberhards uzsvēra, ka Latvijas puse uz-
svaru liek uz transporta infrastruktūras attīstīšanu, 
izmantojot ES līdzekļus, bet Eiropas Komisija iebilst, 

jo uzskata, ka tas neefektīvi veicina uzņēmējdarbī-
bas attīstību un nenodrošina jaunas darbavietas. 
Tādēļ Latvijas puse diskusijās cenšoties parādīt, ka 
situācija transporta infrastruktūrā Latvijā ir atšķirī-
ga no citām Eiropas valstīm. Komisijas uzsvars esot 
uz to, ka vairāk līdzekļu jāiegulda vides programmās 
un Sociālā fonda tipa aktivitātēs. Arī Valdes loceklis 
Madonas novada domes priekšsēdētājs A. Ceļapī-
ters pauda uzskatu, ka uzņēmējdarbības atbalstam 
ir jābūt prioritāram. Savukārt A. Lielmežs uzsvēra, 
ka satiksmes infrastruktūra ir cieši saistīta ar uz-
ņēmējdarbību un tādēļ jārod līdzsvars starp abām 
prioritātēm. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
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un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības pado-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa vērsa uzmanību 
uz to, ka partnerības līgumā pie integrētajām te-
ritoriālajām investīcijām ilgtspējīgai pilsētvides at-
tīstībai nav vispār pieminēts 21 reģionālais centrs, 
ir tikai 9 pilsētas un tikai tajās paredzēta attīstība, 
balstoties uz integrētajām programmām. I. Bērziņa 
aicināja rakstīt iebildumus un neatbalstīt šo part-
nerības līgumu. A. Eberhards norādīja, ka šobrīd 
atbilstoši regulas prasībām 5% no programmas 
apjoma ir jāiezīmē pilsētvides aktivitātēm. E. Šad-
ris piebilda, ka ir nodalīts finansējums 9 pilsētām 
un 21 reģionālās attīstības centram. Tie ir divi no-
sauktie punkti, tie vienkārši iezīmē, ka būs nodalīta 
summa integrētajām programmām 9 reģioniem. 
Īpašā integrētā pieeja pielietota 9 pilsētām, pārē-
jais finansējums aiziet 21 reģionālajam centram. 
A. Eberhards piebilda, ka finansējums pašvaldībām 
nav samazināts, bet ir palielināts izvēles katalogs 
pašvaldību aktivitātēm, salīdzinot ar sākotnējo. LPS 
padomniece S. Šķiltere centās saņemt no vadošās 
iestādes apsolījumu, ka katrai ministrijai, kas būs 
šo fondu īstenotāja, būs pienākums mērīt rezultā-
tus katras pašvaldības līmenī. A. Eberhards solīja, 
ka, runājot par Darbības programmu, jautājums 
par teritoriālo jeb pašvaldību griezumu investīci-
jām tikšot turpināts. 

Sarunas par ES struktūrfondu plānu 2014.–2020. ga-
dam tiks turpinātas. Valde nolēma 15. janvārī sa-
saukt LPS Domes sēdi un uzaicināt tajā piedalīties 
Ministru prezidenta kandidāti L. Straujumu.

Valde akceptēja projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” uz-
raudzības komitejas sastāvu.

Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju ap-
vienības priekšsēdētājs A. Šteinbergs iepazīstināja 
Valdi ar apvienības kopsapulces rezolūciju par soci-
ālo pakalpojumu attīstību. Arī LPS Valde atzina, ka 
iespēju robežās jārod finansējums tādai pakalpoju-
ma infrastruktūrai, kas nodrošinātu klientam ērtu 
un draudzīgu vidi, vajadzībām atbilstošu sociālo 
aprūpi un funkciju stabilizējošu pakalpojumu paš-
valdību sociālās aprūpes centros. 

Šim nolūkam jāmeklē iespēja piesaistīt līdzekļus no 
ES struktūrfondiem. Valde vienojās par rezolūcijas iz-
platīšanu pašvaldībās. Rezolūciju lasiet 1. pielikumā.

Olga Kokāne
LPS priekšsēža padomniece

2014. gada 9. janvārī notika diskusija “Par pašval-
dību rīcības brīvību autonomo funkciju un uzņē-
mējdarbības atbalsta pasākumu īstenošanā, izejot 
no komercdarbības atbalsta nosacījumiem”. Dis-
kusiju rīkoja Latvijas Pašvaldību savienība sadarbī-
bā ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta 
kontroles departamenta pārstāvjiem. Diskusijā tika 
skatīti šādi jautājumi: kādas ir atbalstu raksturojo-
šās pazīmes un kā konstatēt atbalsta esamību vai 
neesamību; gadījumi, kad publiskais finansējums 
nav kvalificējams kā atbalsts; tiesiskā bāze atbal-
sta kontroles sistēmas funkcionēšanai un atbalsta 
saderības novērtēšanai; ieskats atbalsta sniegša-
nas mērķos. Diskusijas ieraksts būs pieejams šeit: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/. Pre-
zentāciju skatiet 2. pielikumā.

Sociālie partneri tiekas ar Laimdotu 
Straujumu

10. janvārī Latvijas valdības sociālie partneri tikās 
ar Ministru prezidenta amata kandidāti Laimdotu 
Straujumu, lai pārrunātu sociālo partneru iesaisti 
ES un Latvijas ekonomiskajā pārvaldībā un topo-
šās valdības ekonomikas prioritātes. 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Lat-
vijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un sa-
darbības partneris Latvijas Pašvaldību savienība, 
augstu vērtējot L. Straujumas daudzpusīgo pieredzi 
valdības un valsts pārvaldes darbā, atbalsta viņas 
nomināciju Latvijas Ministru prezidenta amatam. 
Sociāliem partneriem ir visiem kopīgi jāturpina 
strādāt, lai Latvija saglabātu savu virzību un veido-
tos par ekonomiski stabilu, uz ilgtspējīgu attīstību 
orientētu un labklājīgu Eiropas Savienības (ES) da-
lībvalsti.
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Vēršoties pie Ministru prezidenta amata kandidātes, 
LDDK, LBAS un LPS uzsver nepieciešamību: nodro-
šināt pilnvērtīgu dialogu regulāru konsultāciju vei-
dā; panākt ES daudzgadu budžeta izpildei nepiecie-
šamo normatīvo aktu izstrādāšanu un pieņemšanu 
jau 2014. gada pirmajā pusgadā; aktīvāk strādāt pie 
Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanas; turpi-
nāt uzsākto virzību uz normatīvo aktu apjoma un 
skaita samazināšanu; sagatavot kvalitatīvu Latvijas 
prezidentūru ES Padomē. Vienīgi strādājot kopā ar 
sociālajiem un sadarbības partneriem, ir iespējams 
nodrošināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un 
radīt labvēlīgus sociālos apstākļus, stiprināt Latvijā 
demokrātisku, pilsonisku sabiedrību un taisnīgu, 
atklātu un sekmīgu valsts pārvaldi.

LDDK, LBAS un sadarbības partneris LPS nosūtī-
ja vēstuli Ministru prezidenta amata kandidātei 
L. Straujumai, to varat lasīt šeit: http://www.lbas.
lv/news/803.

Jūlija Vasiļjeva
LDDK komunikācijas speciāliste

2013. gada 19. decembrī Aknīstē notika 
Sēlijas Novadu apvienības kopsapulce.

Sēlijas novadu pārstāvji konstatēja, ka Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas plāns 
ES struktūrfondu apguvei 2014.–2020. gadam, kas 
tika prezentēts 18. decembrī LPS Domes sēdē, Sē-
lijas novadiem liedz pieeju praktiski visām nozīmī-
gākajām attīstības programmām, kas ir pretrunā ar 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna mērķiem, Zem-
gales plānošanas reģiona attīstības programmu un 
Sēlijas novadu attīstības programmām. 

Novadu pārstāvji apsprieda Sēlijas II dziesmu un 
deju svētku rīkošanu Sēlpilī 2014. gadā, sadarbību 
tūrisma jomā, uzklausīja informāciju par grāmatas 
par Sēliju sagatavošanas gaitu un sadarbības piedā-
vājumu no Latgales reģionālās televīzijas.

Guntis Libeks
Jaunjelgavas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs, 
Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs

15. janvārī plkst. 11.00 Rīgas domes telpās notiks 
LPS Domes sēde, kurā savu dalību ir apstiprinājusi 
Ministru prezidenta kandidāte Laimdota Strauju-
ma. Sēdes darba kārtībā būs jautājums par ES lī-
dzekļu izmantošanas plānu 2014.–2020. gadam. 
Dome lems arī par LPS 25. kongresa sasaukšanu un 
tā darba kārtību.

21. janvārī plkst. 10:00 notiks LPS Veselības un so-
ciālo jautājumu komitejas sēde.

21. janvārī plkst. 10:00 notiks LPS Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas sēde.

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK

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

Sākas gatavošanās 2014. gada “Atvērto 
dienu” pasākumiem

10. janvārī Briselē (Beļģijā) Eiropas Savienības Re-
ģionu komitejas ģenerālsekretārs Gerhards Štāls 
(Gerhard Stahl) un Eiropas Savienības Reģionālās 

politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta ģe-
nerāldirektors Valters Defā (Walter Deffaa) oficiāli 
atklāja gatavošanos nu jau divpadsmitajai Eiropas 
Reģionu un pilsētu nedēļai jeb “Atvērtajām die-
nām”. Šogad “Atvērtās dienas” norisināsies 6.–
9. oktobrī, un par to moto izvēlēta frāze “Augam 
kopā – gudras investīcijas cilvēku labā” (“Growing 
together – Smart investment for people”), priekš-
plānā izvirzot diskusijas par reģionālo un kohēzijas 
politiku, kā arī ekonomiskās krīzes pārvarēšanu.

INfoRMĀcIJA No LPS PĀRStĀVNIEcīBAS BRISELĒ
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Interesentiem, kuri partnerībā ar citām pašvaldī-
bām vēlas piedalīties “Atvērto dienu” semināros, 
līdz 14. martam jānosūta partnerības pieteikuma 
forma. Būtiski, ka šogad atcelts nosacījums, ka vie-
tējai vai reģionālajai pašvaldībai, kura vēlas pieda-

līties kā partneris “Atvērto dienu” seminārā, jābūt 
pārstāvniecībai Briselē. Plānots, ka šogad notiks 
100 semināru, kurus organizēs aptuveni 200 paš-
valdību pārstāvēto partneru un apmeklēs 6000 da-
lībnieku. Papildu informāciju par dalības nosacīju-
miem atradīsiet “Atvērto dienu” mājaslapā www.
opendays.eu.

“Atvērtās dienas” jeb Eiropas Reģionu un pašvaldī-
bu nedēļa ir ikgadējs Reģionu komitejas un Eiropas 
Komisijas rīkots četru dienu pasākums, kurā vietē-
jās un reģionālās pašvaldības dalās savā pieredzē, 
kā labāk veicināt izaugsmi un jaunu darba vietu 
veidošanu, īstenot kohēzijas politiku, vienlaikus 
pierādot, cik liela ir vietējo un reģionālo pašvaldību 
loma Eiropas Savienībā. “Atvērtās dienas” notiek ik 
gadus kopš 2003. gada. 2013. gada “Atvērto dienu” 
pasākumos kā partneri no Latvijas iesaistījās Vidze-
mes plānošanas reģions un Rīgas pilsēta.

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 “Būv
speciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvī
gās prakses uzraudzības noteikumi”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “No
teikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu 
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, 
4. pielikums.

LPS NESASKAŅo

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASītIE DoKuMENtu PRoJEKtI

VSS-9 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts 
aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas teh-
nisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnis-
ko līdzekļu aizsargjoslām, to platumu un tajās nosa-
kāmajiem ierobežojumiem”

VSS-3 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos 
Nr.140 “Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas 
iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde 

veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vie-
tā””

VSS-17 – Koncepcijas projekts “Valsts policijas at-
tīstības koncepcija”

VSS-4 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ārpus-
ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību 
un apmēru”
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VSS-20 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga 
(Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īsteno-
šanai”

VSS-21 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekon-

strukcijas projekta īstenošanai”

VSS-22 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašu-
mu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga 
rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

VSS-1 – Likumprojekts “Valsts dienesta likums”

Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu “Ei-
ropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības 
jomā” (Eiropas Komisijas granta lēmums nr. 2012-
3753/001-001), kura ietvaros tiek organizēts starp
resoru forums “Karjeras attīstības atbalsts un 
motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem”. 
forums norisināsies 2014. gada 17. janvārī Rīgā, 

Vaļņu ielā 2, Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā 
zālē.

Laipni aicinām reģistrēties dalībai forumā līdz 
14. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu (5. pieli-
kums) un nosūtot to uz e-pasta adresi: lelde.zember-
ga@izm.gov.lv. Foruma programma 6. pielikumā.

Sīkākai informācijai: Lelde Zemberga, IZM EK pro-
jekts “Eiropas programmas īstenošana pieaugušo 
izglītības jomā”, projekta vadītājas asistente; tālr. 
67047796.

PRoJEKtI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI

Izsludināts konkurss 
biedrībām un 
nodibinājumiem atbalsta 
saņemšanai sociālajiem 
projektiem

AS “Latvijas valsts meži” sociālās jomas atbal-
stam 2013. gada nogalē ziedojusi 420 000 latu, kas 
2014. gadā konkursa kārtībā būs pieejami sociālās 
jomas sabiedriskā labuma organizācijām. Pamato-

joties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministri-
jas un partneru – nodibinājuma “Fonds “Ziedot””, 
nodibinājuma “Latvijas bērnu fonds” un biedrības 
“Latvijas samariešu apvienība” – 2012. gada 20. de-
cembrī noslēgto vienošanos par AS “Latvijas valsts 
meži” ziedojumu sociālajai jomai, partneri līdz 
2014. gada 31. janvārim biedrībām un nodibināju-
miem izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai 
sociālajiem projektiem. Vairāk lasiet šeit: http://
esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15820.

uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana 
tūrisma aktivitāšu veicināšanai un arod-
apmācības un informācijas pasākumiem
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka no 2014. gada 
2. līdz 31. janvārim ir izsludināta projektu iesniegu-
mu pieņemšana pasākumiem “Tūrisma aktivitāšu 

veicināšana” un “Arodapmācības un informācijas 
pasākumi” apakšaktivitātei “Nozares speciālistu 
līmeņa mācību organizēšana”. Pasākuma “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” mērķis ir veicināt nelauk-
saimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot 
un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistī-
tos pakalpojumus un infrastruktūru. Tiks atbalstītas 
dažādas aktivitātes, piemēram, peldvietu labiekār-
tošana, atpūtas taku un tiltiņu, rotaļlaukumu, at-
rakciju, veloceliņu izveide un labiekārtošana, spor-
ta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, 
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kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpoju-
mā, u.c. Kopējais pieejamais publiskais finansējums 

ir 890 000 EUR. Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.
lv/lv/a/lapa/jaunumi/15822.

Valsts kultūrkapitāla fonda 
2014. gadā īstenojamās 
mērķprogrammas

Līdz 2014. gada 31. janvārim plkst. 12.00 (sūtot 

pa pastu – līdz 27. janvārim (pasta zīmogs)) VKKf 
pieņem projektus vairākos mērķprogrammas kon-
kursos: Profesionālās mākslas pieejamība reģio-
nos u.c. Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/15821.

 Kultūras ministrija izsludina konkursu 
“Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju 
krājuma uzturēšanai un izmantošanai 

pašvaldību, autonomajos un privātajos 
muzejos un privātajās kolekcijās”.
Konkursa mērķis ir sekmēt Nacionālā muzeju 
krājuma uzturēšanu un izmantošanu. Vairāk la-
siet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15823.

Aicina pieteikt pludmales Zilā karoga nacionāla-
jam peldvietu sertifikātam. Pieteikumu iesnieg-
šanas termiņš – 12. februāris. Vairāk informācijas: 
http://www.videsfonds.lv/lv/zilais-karogs. 22. jan-

vārī plkst. 11–14 notiks informatīvais seminārs par 
Zilā karoga sertifikāta iegūšanu, izmaiņām un jau-
nāko informāciju pašvaldībām. Sīkāka informācija: 
janis.ulme@zemesdraugi.lv.

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

fondu 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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