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Izsludinām pieteikšanos konkursam 
“Eiropas Gada pašvaldība 2014”

14. martā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) dod 
pieteikšanās startu pašvaldībām konkursam “Eiro-
pas Gada pašvaldība 2014”. Konkursu organizē, lai 
veicinātu pašvaldību atbalstu iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot saviem iedzīvo-
tājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības, at-
pūtas un iesaistīšanās iespējas. Šogad noteiks gan 
uzvarētājus – Eiropas Gada pašvaldības –, gan lau-
reātus divās nominācijās, “Pašvaldība izglītotam, 
radošam un aktīvam iedzīvotājam” ar apakšnomi-
nāciju “Pašvaldība veselam iedzīvotājam” un no-
minācijā “Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” ar 
apakšnomināciju “Pašvaldība ES vērtību un iespē-
ju popularizēšanai”.

Konkursā vērtēs iedzīvotāju dzīves kvalitātes as-

pektus, kuru īstenošanā īpašu ieguldījumu var 
sniegt pašvaldības, piemēram, personības attīstī-
bas veicināšanā, kas ietver izglītību, fizisko labsajū-
tu, mobilitāti, sociālo iekļaušanu un citus kritērijus. 
Tāpat arī otrās kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās 
tiks meklēti Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz dar-
ba, pūļu un brīvā laika ieguldījuši izglītības, veselīga 
dzīvesveida, kultūras un iedzīvotāju iesaistīšanas 
jomās. Konkursā var piedalīties visas pilsētu un no-
vadu pašvaldības, izņemot iepriekšējā gada uzvarē-
tājas – Liepājas pilsētu un Iecavas novadu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: “Piedalīšanās 
šajā konkursā sniedz lielisku iespēju pašvaldībām 
paskatīties uz izdarītajiem darbiem un labajām lie-
tām savā novadā un pilsētā, kā arī saprast, kas vēl 
lietas labā darāms. Katrā pašvaldībā notiek pozi-
tīvas lietas, par kurām ir jāizstāsta, lai visā Latvijā 
vairotu labos stāstus, darbus un pieredzi. Mums 
kopīgiem spēkiem jāmācās būt lepniem par saviem 
darbiem.”

LPS konkursu rīko sadarbībā ar Kultūras ministriju, 
Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Izglītī-
bas un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Infor-
mācijas biroju Latvijā un plānošanas reģioniem. 
Konkursa ģenerālsponsors ir AS “Swedbank”. Kon-
kursa sadarbības partneri ir Latvenergo koncerns, 
SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. Konkur-
su atbalsta AS “Grindeks”, Taipejas misija Latvijas 
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Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Latvijas valsts 
meži” un SIA “Tirdzniecības nams Kurši”. Konkursa 
informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avīze”, Latvijas 
Radio 1, portāls DELFI, žurnāls “Logs”, Latvijas Te-
levīzija.

Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmā kārta tiek orga-
nizēta sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, 
Zemgales plānošanas reģionu, Rīgas plānošanas 
reģionu, Latgales plānošanas reģionu un Vidzemes 
plānošanas reģionu. Pirmajai kārtai pašvaldības 
var pieteikties līdz šā gada 7. maijam. Pašvaldības 
aizpilda un iesniedz pieteikumu, kurā ir informācija 
par aktivitātēm. Katrā plānošanas reģionā tiks izvei-
dota vērtēšanas komisija, kas vērtēs katru pašvaldī-
bu pēc iesniegtās pieteikuma anketas un citiem kri-
tērijiem. Trīs labākās pašvaldības no katra reģiona 
tiks izvirzītas otrajai kārtai valsts mēroga konkursā. 
Kopā tiks izvirzītas 15 pašvaldības, kas sacentīsies 
otrajā kārtā, un 26. septembrī svinīgā apbalvoša-
nas ceremonijā tiks apbalvoti visi uzvarētāji. Šogad 
pašvaldības vērtēs trīs kategorijās: lielās pilsētas, 
novadu pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 
un ar iedzīvotāju skaitu virs 7000. 

Šogad jau trešo reizi apbalvos Eiropas Gada pašval-
dību. Katru gadu šī konkursa tēma mainās atbilstoši 
Eiropas Gada tēmai. 2012. gads bija veltīts aktīvām 
un veselīgām vecumdienām un paaudžu sadarbī-
bai, 2013. gads bija pasludināts par Eiropas Pilsoņa 
gadu, savukārt šajā gadā Eiropā turpinās Eiropas 
Pilsoņa gadā aizsākto, īpašu uzmanību pievēršot 
iedzīvotāju tiesībām un iespējām un dzīves kvali-
tātei. Vairāk informācijas atradīsiet LPS mājaslapā 
www.lps.lv. 

13. martā notika LPS Domes sēde, kurā piedalījās 
arī Ministru prezidente Laimdota Straujuma. LPS 
Valdes sēdē tika formulēta virkne jautājumu, par 

kuriem Domes sēdē Ministru prezidente informēja 
pašvaldību pārstāvjus. Protams, aktuālākais jautā-
jums pašvaldībām šobrīd ir par 2015. gada budžeta 
sagatavošanas gaitu un pašvaldību lomu tajā. LPS 
Domes sēdē pēc LPS priekšsēža Andra Jaunslei-
ņa aicinājuma Laimdota Straujuma piekrita 
2015. gada budžeta veidošanas procesā aktīvi sa-
darboties ar LPS, iesaistot pašvaldību pārstāvjus 
jau no sākuma stadijas. “Pašvaldības nav gatavas 
samierināties ar tādu valdības un pašvaldību saru-
nu taktiku kā iepriekšējos trīs gadus, jo šajos ga-
dos kompromisi netika panākti, vienīgi pašvaldības 
bija tās, kas piekāpās budžeta izstrādes gaitā, kas 
nozīmēja pašvaldībām arvien mazākus budžeta ie-
ņēmumus. Kad piekāpjas tikai viena puse – tas nav 
kompromiss,” Domes sēdē izteica LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis.

Domes sēdē informēja arī par Veselības aprūpes 
finansēšanas likuma tapšanas gaitu. Šobrīd tiek 
iesniegti priekšlikumi 2. lasījumam Saeimā, kur 
speciāli izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir arī 
LPS pārstāvji, izstrādās priekšlikumus, lai uzlabotu 
likumprojektu. Iepriekš bija plānots, ka likums stā-
sies spēkā 1. jūlijā, taču šobrīd situācija ir mainīju-
sies. 

Pašvaldību pārstāvjus interesēja arī jautājums par 
iespēju atjaunot Valsts investīciju programmu, taču 
premjerministre to tomēr nesolīja izdarīt tuvākajā 
laikā, vienīgi ir iespēja palielināt aizņēmumu limitus 
pašvaldībām. L. Straujuma pieļāva iespēju izveidot 
fondu, no kura varētu finansēt to novadu pašvaldī-
bu projektus, kuri nav pašvaldību grupā 9 + 21. 

Sēdē vienojās ar Ministru prezidenti, ka tiks orga-
nizēta atsevišķa LPS Domes sēde jautājumam par 
uzņēmējdarbības atbalstu un attīstību pašvaldībās. 
Pašvaldības ir ieinteresētas, lai darba vietas un dar-
baspēks būtu koncentrēts vienmērīgi visā Latvijā, 
ne tikai atsevišķos centros, tāpēc pie tā jāstrādā ko-
pīgiem spēkiem ar valdību.

LPS Dome pieņēma arī lēmumu par grozījumiem 
Latvijas Novadu apvienības nolikumā, punktā par 
Novadu apvienības Valdes sastāvu, iekļaujot tajā 
arī pašvaldību pārstāvjus, pa vienam no katra Lat-
vijas plānošanas reģiona pašvaldības, kas noteikta 
par reģionālās nozīmes attīstības centru. Šāds gro-
zījums izdarīt, lai nodrošinātu plašāku novadu pār-
stāvniecību Valdē.

Domes sēdē piedalījās arī finanšu ministrs Andris 
Vilks, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
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ministrs E. Cilinskis, Izglītības un zinātnes ministri-
jas valsts sekretāre Sanda Liepiņa, kura informēja 
par profesionālās izglītības finansējumu.

Vēl LPS Domes sēdē īsi apsprieda šādus jautājumus: 
par finansējumu pirmskolas izglītībā nodarbināto 
pedagogu darba algām; par ES struktūrfondu finan-
sējuma izlietošanas plānu 2014.–2020. gadam; par 
plānošanas reģionu attīstību; par elektroenerģijas 
tirgus atvēršanu mājsaimniecībām. 

11. martā notika LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas sēde. Komitejā apstiprināja LPS 
sarunu tēmas ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. LPS 
padomnieki sagatavos viedokļus un atzinumus, kas 
raksturo LPS nostāju sarunu jautājumos pēc sarunu 
tēmu saskaņošanas ar ministrijām. 

Komitejā vienojās likumprojekta “Grozījumi reģio-
nālās attīstības likumā” redakcijā atbalstīt grozījumu 
“Izteikt 17. prim panta pirmās daļas trešo punktu 
šādā redakcijā: “3) brīvprātīga dotācija no pašval-
dības budžeta vai dotācija no pašvaldības budžeta 
saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona no-
slēgtu līgumu” iesniegšanai Saeimā uz 3. lasījumu.

Komitejā skatīja arī LPS priekšlikumus likumprojek-
ta “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likumā” redakcijai 2. lasījumam.

Komitejā Vides aizsardzības un reģionālās ministri-
jas pārstāvji informēja par realizētās Eiropas Eko-
nomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instrumenta 
2009.–2014. gada NFI programmas “NFI program-
ma “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts insti-
tūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”” pro-
jektiem: “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapa-
citātes palielināšana un attīstības plānošanas do-

kumentu izstrādāšana”; “Reģionālās politikas ak-
tivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 
pasākumu izstrāde”; “Latvijas īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”. 

11. martā notika LPS Finanšu un ekonomikas ko-
mitejas sēde. Komitejā apsprieda jautājumu par 
pašvaldību sadarbību ar Valsts kontroli. Latvijas 
Zvērinātu revidentu asociācijas Valdes priekšsēdē-
tāja Sandra Vilcāne stāstīja par Valsts kontroles re-
vīzijās pašvaldībās visbiežāk konstatētajām nepilnī-
bām par 2012. gadu un ieteica, ko vajadzētu darīt, 
lai situāciju mainītu. 

LPS padomniece Sanita Šķiltere informēja par 
6. martā Saeimā atbalstītajiem grozījumiem likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Komitejā skatīja jautājumu par likumprojektiem 
“Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” un “Par 
valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām māj-
saimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai”, 
par kuriem informēja LPS padomniece Lāsma Ūbe-
le. Šobrīd likumprojekti ir iesniegti Saeimā.  

LPS padomnieces Silvija Šimfa un Andra Feldmane 
sniedza informāciju par Labklājības ministrijas iz-
strādāto koncepciju “Par sociālās uzņēmējdarbības 
ieviešanas iespējām Latvijā”, kā arī izklāstīja LPS 
viedokli par koncepciju.  

Sēdes noslēgumā LPS padomniece L. Ūbele sniedza 
informāciju par likumprojekta “Par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” un li-
kumprojekta “Par valsts budžetu 2015. gadam” saga-
tavošanas grafiku; par VARAM izveidoto darba grupu 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas uzlabošanas mode-
ļa izstrādei; par FM vēstuli par dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas pakalpojumu atbrīvojuma no pievienotās 
vērtības nodokļa atcelšanu; par likumprojekta “Vese-
lības aprūpes finansēšanas likums” tālāko virzību. 



18. martā no plkst. 10.00 līdz 13.30 notiks LPS Ve-
selības un sociālo jautājumu komitejas sēde. Dar-
ba kārtībā plānots skatīt: 

- Valsts sociālās politikas monitoringa informāci-
jas sistēmu (SPOLIS) un Ministru kabineta notei-
kumu projektu “Valsts sociālās politikas monito-
ringa informācijas sistēmas noteikumi”;

- Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu 
2. lasījumam; 

- likumprojektu “Par valsts atbalstu trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimniecībām elektro-
enerģijas izmaksu segšanai”;

- jautājumus sarunām ar Labklājības ministriju;
- informāciju par jautājumiem sarunām ar Veselī-

bas ministriju;
- par preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju un 

topošo likumprojektu.

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

Trešdien, 19. martā, notiks LPS Izglītības un kultū-
ras komitejas sēde. Paredzēts, ka komitejas sēdē 
piedalīsies kultūras ministre Dace Melbārde un citi 
ministrijas darbinieki, lai pārrunātu Kultūras minis-
trijas aktualitātes un plānus kultūras attīstībā. Ko-
mitejas locekļi, piedaloties Kultūras ministrijas pār-
stāvjiem, apspriedīs kultūrpolitikas pamatnostādņu 
2014.–2020. gadam “Radošā Latvija” projektu.

Sākums plkst. 10. Sēde notiks LPS mītnē, 4. stāva 
zālē.

21. martā plkst. 10 LPS organizē pašvaldību uzņē-
mējdarbības atbalsta tīkla darba diskusiju “Paš-
valdību loma finanšu kooperācijas veicināšanā 
reģionā”

Pašvaldībām arvien aktuālāk ir meklēt veidus, kā 
netieši veicināt uzņēmējdarbību savā reģionā. 
Viens no lielākajiem šķēršļiem saimnieciskās darbī-
bas attīstībai, jo īpaši lauku reģionos, ir pasīvā ko-
mercbanku kreditēšanas politika un pat aiziešana 
no reģioniem. Eiropas un Latvijas pieredze ir pierā-

dījusi, ka “cilvēki seko naudai” un iet prom no tiem 
reģioniem, kur nav pieejami finanšu pakalpojumi. 
Pašvaldības nevar tieši ietekmēt finanšu resursu 
pieejamību savā reģionā, tomēr katrā reģionā ie-
spējams veidot finanšu kooperatīvu jeb krājaizdevu 
sabiedrību. Pašvaldībai ir jābūt tiesībām mobilizēt, 
organizatoriski un juridiski atbalstīt vietējos uzņē-
mējus, kas vēlas veidot kooperatīvo krājaizdevumu 
sabiedrību (KKS).

Diskusijā aicinām piedalīties pārstāvjus no pašval-
dībām (novadu vadītājus, attīstības un plānošanas 
nodaļu vadītājus, uzņēmējdarbības ekspertus un 
speciālistus). Būs nodrošināta tiešraide LPS mājas-
lapā.

Sīkāku informāciju skatiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3772.

Līdz 19. martam vēl var pieteikties semināram 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem!

21. martā Biznesa augstskolā “Turība” (Rīgā, Grau-
du ielā 68) notiks “GRISI Plus” projekta (Lauku ģeo-
mātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS) 
ietvaros LPS organizētais informatīvais seminārs 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem 
“Vietas pievilcības veicināšana caur komunikāci-
ju”.

Pieteikties semināram var LPS mājaslapas sadaļā 
Semināri un video: http://www.lps.lv/Seminari_
un_video/?task=view&event_id=32.

Sīkākai informācijai:  Ilze Mutjanko, ilze.mutjan-
ko@lps.lv; 29377691.
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Barozu uzsver sadarbības ar pašvaldībām 
nozīmīgumu 

Kopš ekonomiskās un finanšu krīzes sākšanās pagā-
juši jau vairāk nekā pieci gadi, kas ne tikai padziļinā-
juši plaisu starp dažādiem sabiedrības slāņiem, bet 
arī palielinājuši atšķirības starp Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstīm un pašvaldībām. ES un tās dalīb-
valstis izstrādājušas savas stratēģijas, kā pārvarēt 
krīzi un samazināt bezdarbu, taču cik efektīvas tās 
izrādījušās? Par pašvaldību iesaisti ES un dalībvalstu 
izvirzīto mērķu definēšanā un sasniegšanā vietējo 
un reģionālo pašvaldību pārstāvji diskutēja 6. Re-
ģionu un pilsētu Eiropas samitā, kas 7.–8. martā 
norisinājās Atēnās (Grieķijā).

Uzrunā vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem 
un citiem samita dalībniekiem Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs Žuze Manuels Barozu norādīja, ka 
krīzes cēlonis Eiropas Savienībā nav vienotā valūta, 
bet gan nacionālo valstu pārmērīgie parādi. Kā po-
zitīvu piemēru Barozu minēja Latviju, kas pierādīju-
si, ka krīzi iespējams pārvarēt, un tagad pievienoju-
sies eirozonai. Vienlaikus viņš atzina, ka iedzīvotāji 
ne pārāk spēcīgi izjūt ekonomiskās situācijas uzla-
bošanos, lai gan statistika liecina par atlabšanu. Tā-
pēc būtu stingrāk jāņem vērā teritoriālā dimensija. 
“Subsidiaritāte nav luksuss, bet gan demokrātijas 
pamatprincips! Vietējās un reģionālās pašvaldības 
ir ļoti svarīgas, lai sasniegtu “Eiropa 2020” mērķus. 
Mums būtu jāstrādā kopā visos līmeņos un jāveici-
na investīcijas,” uzsvēra Eiropas Komisijas priekšsē-
dētājs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barozu 6. Reģio-
nu un pilsētu Eiropas samitā. Foto: RK/Flickr

Barozu viedoklim pilnībā piekrita Latvijas delegāci-
jas ES Reģionu komitejā vadītājs Andris Jaunslei-
nis, paužot pārliecību, ka atslēga veiksmīgai stra-
tēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai ir pašvaldību un 
vienlaikus arī to iedzīvotāju – sabiedrības – cieša 
iesaiste. “Neveiksme stratēģijas īstenošanā ie-
priekš bija sabiedrības neiesaistīšana. Nacionālās 
programmas stratēģijas īstenošanai būtu jāap-
stiprina ne tikai valdībā, bet arī pašvaldībās, kuras 
atrodas vistuvāk iedzīvotājiem. Tad arī visi kopā 
valstī būtu atbildīgi par programmu īstenošanu,” 
atzina Jaunsleinis.

Pašvaldību tuvumu iedzīvotājiem kā lielu priekšro-
cību vietējo vajadzību un interešu pārzināšanā uz-
svēra arī Barozu, vērtējot jauno ES struktūrfondu 
periodu no 2014. līdz 2020. gadam. Viņš izteica ce-
rību, ka šajā periodā struktūrfondi būs labāk saga-
tavoti konkurētspējīgām iecerēm un sniegs lielāku 
pievienoto vērtību. “Šiem fondiem jāpievērš uzma-
nība teritoriālajai dimensijai, jo vietējās un reģionā-
lās pašvaldības labāk zina vietējās vajadzības. Tas, 
ko jūs darāt vietējā līmenī, ir perfekti, lai tuvinātu 
Eiropas Savienību iedzīvotājiem! Mums jāpanāk, 
lai mūsu struktūrfondu politika radītu investīcijas,” 
samita dalībniekiem uzsvēra Barozu.

6. Reģionu un pilsētu Eiropas samitu rīkoja ES Re-
ģionu komiteja sadarbībā ar Atikas reģionu, Grie-
ķijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Ei-
ropas Parlamenta Informācijas biroju un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Atēnās. Latvijas delegā-
ciju ES Reģionu komitejā samitā pārstāvēja Lat-
vijas delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Val-
mieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs, Grobiņas novada domes deputāts Jānis 
Neimanis, Saldus novada domes priekšsēdētāja 
Indra Rassa, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Leonīds Salcevičs un Rīgas domes deputāts 
Dainis Turlais.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

INFoRMĀCIJA No LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

https://twitter.com/LPSBrux


PAŠVALDĪBu IEVĒRĪBAI!

Atgādinām, ka šā gada 
17. februārī ir veikti gro-
zījumi normatīvajos ak-
tos, kā rezultātā valsts un 

pašvaldību iestādes turpmāk vairs uzņēmējiem, 
biedrībām un citiem Uzņēmumu reģistra subjek-
tiem nedrīkst prasīt uzrādīt reģistrācijas apliecību 
vai iesniegt tās kopiju. Par to, vai konkrētais sub-
jekts ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, operatīvi un 
bez maksas var pārliecināties uzņēmumu reģistra 
mājaslapas meklētājā (www.ur.gov.lv), ievadot 
subjekta nosaukumu vai reģistrācijas numuru un 
izvēloties sadaļu “uzņēmumi/organizācijas”. UR 
infografiku skatīt 1. pielikumā.

Latvijas Politiski represēto apvienības 
aicinājums pašvaldībām

Šogad aprit 65 gadi kopš komunistiskā režīma veik-
tajām politiskajām represijām pret Latvijas pilso-
ņiem 1949. gada 25. martā.

Latvijas Politiski represēto apvienība iesūtījusi Lat-
vijas Pašvaldību savienībai vēstuli ar lūgumu izplatīt 
pašvaldībām biedrības aicinājumu organizēt piemi-
ņas pasākumus Latvijas novados, iesaistot vietējo 
sabiedrību, kā arī organizēt pašvaldību teritorijās 
esošo piemiņas zīmju sakopšanu. 

Par likumprojektu “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likums”, 2. pielikums.

LPS NESASKAņo

VSS-233 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu Daugavpils pilsētas 
pašvaldības īpašumā”

VSS-234 – Likumprojekts “Repatriācijas likums”

VSS-247 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi””

VSS-248 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos 
Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts bu-
džeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai””

VSS-249 – Noteikumu projekts “Pedagogu profe-
sionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”

VSS-226 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasāku-
mu īstenotāju izvēles principiem””

VSS-232 – Noteikumu projekts “Valsts sociālās po-
litikas monitoringa sistēmas noteikumi”

VSS-224 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kva-
lifikācijas atzīšanu””

VSS-225 – Likumprojekts “Psihologu profesionālās 
darbības likums”

VSS-223 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 
“Noteikumi par 74.resora “Gadskārtējā valsts bu-
džeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 
80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales 
kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īstenošanai””

VSS-242 – Noteikumu projekts “Noteikumi par me-
dījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu 
noteikšanas kārtību un medību koordinācijas komi-
sijām”

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASĪTIE DoKuMENTu PRoJEKTI
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Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

10. marta Ministru kabineta komitejas sēdē tika 
izskatīti Zemkopības ministrijas, Finanšu ministri-
jas un LPS iebildumi par vides politikas pamatno-
stādnēm 2014.–2020. gadam. Tika pieņemts Zem-
kopības ministrijas priekšlikums (kuru atbalstīja 
LPS) pamatnostādņu projektā paredzēt uzdevumu 
izstrādāt rezultatīvo rādītāju dabas aizsardzības un 
saimniecisko interešu līdzsvarotības noteikšanai, 
tika dots uzdevums saskaņot ar LPS pamatnostād-
ņu projektā finanšu avotu statistisko datu savākša-
nai par mājsaimniecībās izmantotajiem siltumener-
ģijas avotiem un MK rīkojumā par Vides politikas 

pamatnostādnēm iekļauto punktu, paredzot, ka 
jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu 
ūdenssaimniecības sakārtošanai apdzīvotajās vie-
tās ar CE <2000 izskatāms Ministru kabinetā kopā 
ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jau-
no politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojek-
ta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. 
un 2017. gadam” un likumprojekta “Par valsts bu-
džetu 2015. gadam” sagatavošanas procesā.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece

PRoJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

ĪSzIņAS PAR LPS NESASKAņoTo LIKuMPRoJEKTu VIRzĪBu

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija sa-
darbībā ar Vecumnieku no-
vada domi aicina pašvaldību 
darbiniekus, uzņēmējus un 

ikvienu interesentu piedalīties seminārā “E-pārval-
de pašvaldībās”, kas notiks 28. martā Vecumniekos. 

Seminārs norisināsies E-prasmju nedēļas laikā.

Seminārs “E-pārvalde pašvaldībās” notiks Vecum-
nieku tautas namā Rīgas ielā 5 Vecumniekos. Lai 
piedalītos pasākumā, aicinām interesentus līdz 
26. martam reģistrēties VARAM mājaslapā. Semi-
nāru būs iespējams vērot arī tiešraidē.

radi!2014 šogad notiks no 12. līdz 18. maijam, un 
galvenā tēma būs “Dizaina domāšana”. Šis gads būs 
kā pārejas gads uz nākamo, 2015. gadu, kad Latvija 
būs ES prezidējošā valsts, un radi! nedēļai pasāku-

mu kopumā būs ierādīta nozīmīga loma jau marta 
sākumā. Šāgada konceptu skatīt 3. pielikumā; pa-
sākumu pieteikuma anketu skatīt 4. pielikumā.

Izsludināts projektu 
konkurss “Atbalsts 
jauniešu centru 
darbības nodroši-

nāšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās 
mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iz-

sludina Jaunatnes politikas valsts programmas 
2014. gadam 1.4. apakšsadaļas atklāto projektu 
konkursu “Atbalsts jauniešu centru darbības no-
drošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot nefor-
mālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”. 
Sīkāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15953.

Ar finanšu piesaistes iespējām var iepazīties reģio-
nālajos Eiropas Savienības struktūrfondu informā-

cijas centros un mājaslapā: www.esfinanses.lv.
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http://www.varam.gov.lv/lat/aptauja_vk/
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15953
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15953
http://www.esfinanses.lv/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3778&document_id=3778
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3777&document_id=3777

