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2. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāksme, kurā skatī-
ja jautājumus saistībā ar Būvniecības likumu un ar 
to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 

Projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvi-
jas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” aiz-
vadīts otrais izpētes brauciens

Projekta partneri ar pilotpašvaldību pārstāvjiem

No 31. marta līdz 4. aprīlim de-
viņu projektā iesaistīto pilotpaš-
valdību pārstāvji, Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūras un Latvi-
jas Pašvaldību savienības (LPS) 

pārstāvji projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvi-
jas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros de-
vās pieredzes izpētes braucienā uz Norvēģiju, kur, 
tiekoties gan ar Norvēģijas pašvaldību pārstāvjiem, 
gan Norvēģijas pašvaldību asociācijas pārstāvjiem, 
guva ieskatu norvēģu pieredzē sistēmas datu izman-
tošanā, lai uzlabotu to efektivitāti dažādās jomās. 

Lai arī Latvijā izveidotu “mācīties salīdzinot” sistē-
mas modeli, pirmais solis ir izpētīt, kā šī sistēma 
darbojas Norvēģijā un Polijā, kā tiek vākti un apko-
poti dati, izdarīti secinājumi un pielietoti darbībā, 
piemēram, sastādot pašvaldības attīstības stratēģi-
ju, mārketinga stratēģiju vai vienkārši, izpētot savu 
pašvaldību no dažādiem rakursiem uz iegūto datu 
pamata. 

Izpētes brauciena laikā bija iespēja iepazīt Norvē-
ģijas pašvaldību struktūru un darbu. Norvēģijas 
pašvaldību asociācijā iepazīstināja ar Pašvaldību 
efektivitātes tīklu darbību. Norvēģijā pašvaldības 
šajos efektivitātes tīklos darbojas kopš 2002. gada. 
Norvēģijas statistikas pārvaldē tika prezentēta datu 
sistēma KOSTRA, kura ir ļoti populāra Norvēģijā 
gan starp pašvaldībām, gan citiem interesentiem, 
jo šajā sistēma ir salīdzinoši vienkārši iespējams 
iegūt dažādu statistikas informāciju par pašvaldī-
bām. Bija iespēja noklausīties prezentāciju par stra-
tēģisko plānošanu Norvēģijā, iepazīties ar finanšu 
izlīdzināšanas sistēmu Norvēģijā. Tika klātienē ap-
meklētas tādas pašvaldības kā Spīdeberga (Spyde-
berg), Šesmū (Skedsmo) un Akešhusas (Akershus) 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



apgabals. Pašvaldībās bija iespēja iegūt informāciju 
par stratēģisko plānošanu, attīstības plānu un vīziju 
tapšanu un iecerēm, kā arī par sadarbību ar vietē-
jiem uzņēmējiem un biznesa nozari kopumā. Vēl 
Norvēģijas pašvaldību asociācija prezentēja mājas-
lapu, kuru pašvaldības izmanto, lai aptaujātu savus 
iedzīvotājus, darbiniekus un citas grupas.

Pateicoties šim izpētes braucienam, varēs sekmīgāk 
notikt darbs pašvaldību sadarbības tīklos: pašvaldī-
bu stratēģiskā vadīšana; pašvaldību sociālā darba 
un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana; 
pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu 
politikas tīkls; pašvaldību izglītības un kultūras tīkls. 
Līdzīgs izpētes brauciens tika organizēts uz Poliju. 

Pieredzes izpētes braucienā piedalījās Amatas 
novada domes izpilddirektors Māris Timermanis, 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Ginte-
re, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga, Valmieras pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Inesis Boķis, Gulbenes novada domes priekš-
sēdētājs Nikolajs Stepanovs, Preiļu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Ventspils novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, Ventspils 
pilsētas Attīstības aģentūras vadītāja, pilsētas mār-
ketinga padomes locekle Lilita Seimuškāne, Māl-
pils novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita 
Strausa, kā arī Ģirts Pūle un Jānis Bruņenieks no 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras un LPS pār-
stāvji – priekšsēdis Andris Jaunsleinis, ģenerālsek-
retāre Mudīte Priede, projekta vadītāja un padom-
niece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža, projek-
ta datu bāzes administrators Jānis Upenieks un pa-
domnieki Māris Pūķis, Silvija Šimfa, Ināra Dundure, 
Lāsma Ūbele, Andra Feldmane un Ilze Mutjanko.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, 
izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvē-
ģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada pe-
rioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un 
institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģi-
jas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām ie
stādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo 
kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā 
un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties 
salīdzinot” sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās 

bāzes metodes principiem un izmanto salīdzinā-
mo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. 
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, 
“mācīties salīdzinot” sistēmā tiks iekļauta arī paš-
valdību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pa-
matu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no 
stratēģiskās vadīšanas formām.

Ilze Mutjanko,
projekta sabiedrisko attiecību eksperte

Projektā “Atbalsts vie-
tējo pašvaldību attīs-
tībai ar mērķi uzlabot 
dzīves kvalitāti lauku 
apvidos” (ELRII-269) 
Gulbenē 4. aprīlī no-
tika informatīvs semi-

nārs iepazīstināšanai ar datu izpētes rezultātiem. 
Seminārā piedalījās Gulbenes novada deputāti un 
pārvalžu vadītāji.

Eksperte Ivita Peipiņa prezentēja projektā veikto 
Gulbenes novada esošās situācijas salīdzinošo ana-
līzi Latvijas lauku teritoriju attīstības kontekstā un 
Gulbenes novada iedzīvotāju aptaujas apkopojumu. 

Projektu līdzfinansē Latvijas–Igaunijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņ
attiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
2007.–2013. gadam.

Elita Kresse,
projekta vadītāja

67508534, elita@lps.lv
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LPS sarunas ar Ārlietu ministriju par attīstī-
bas sadarbības jautājumiem 

7. aprīlī LPS pārstāvji tikās ar ĀM pārstāvjiem, lai 
pārrunātu abu institūciju turpmāko sadarbību at-
tīstības sadarbības jautājumos, kā arī pašvaldību 
lomu attīstības sadarbības politikas īstenošanā. 
Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
un ĀM valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs.

Sarunās tika apspriests finansējums attīstības sadar-
bības politikas īstenošanai 2015. gadā, īpašu uzsvaru 
liekot uz sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm 
(tālāk – AP). LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis uzskata, 
ka valsts atbalsta politikai ir jāmainās un nepiecie-
šams ievērojams finansējuma palielinājums, lai Lat-
vija varētu sniegt pilnvērtīgu atbalstu AP valstīm.

Tika apspriesta arī abu institūciju sadarbība AP 
pasākumu īstenošanā 2015. gadā – Attīstības sa-
darbības gadā un Latvijas prezidentūras laikā ES 
Padomē, kā arī konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 
2015” organizēšanā.

8. aprīlī plkst. 10.00 notiks LPS Valdes sēde. Dar-
ba kārtībā paredzēts apspriest LPS 25. kongresa 
dokumentu tēmas, kā arī Valde tiks informēta par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas darba grupā dis-
kutēto. 

8. aprīlī plkst. 13.00 notiks LPS Reģionālās attīstī-
bas un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā 
skatīs šādus jautājumus: 

Latvijas klimata politika 2014.–2020. gadam 1. 
un turpmāk. Politikas mērķi un ar ko būs jā-
saskaras pašvaldībām: jomas, plānotā rīcība, 
iespējamais finansējums.
Par Eiropas Ekonomiskās zonas instrumenta 2. 
programmu “Nacionālā klimata politika” – 
aktualitātes, pašvaldību iespējas šobrīd un 
nākotnē piedalīties tās konkursos.
“Valsts energoefektivitātes rīcības plāns 3. 
2014.–2016. gadam”.
“Pilsētu mēru pakta kustības un Ilgtspējīgas 4. 
enerģētikas rīcības plānu sniegtās iespējas 
Latvijas pašvaldībās”. Informācija: http://
www.seapplus.eu/.

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

8. aprīlī plkst. 15:00 LPS un Liepājas Universitāte 
sadarbībā ar Latvijas Inovatoru apvienību rīko eks
pertu diskusiju “Augstskolu un pašvaldību sadar-
bības stiprināšanas scenāriji Latvijas tautsaimnie-
cības izaugsmes veicināšanas procesos”. Diskusija 
notiks LPS (Mazajā Pils ielā 1) 4. stāva zālē. Sīkāk 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3817.

ŠONEDĒĻ uN TuRPMĀK

PAŠVALDĪBu IEVĒRĪBAI

Par ierobežojumiem 2007.–2013. gada plānoša-
nas perioda ES fondu finansējuma atlikumu turp-
mākai izmantošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja informē, ka, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 
kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda vadošās iestādes ierosinājumu, 
saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) š.g. 
11. marta sēdes protokola nr. 16 38. § 3. punktu ir 
noteikti vairāki būtiski ierobežojumi rīcībai ar neiz-
lietoto ES fondu finansējumu darbības program-
mas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” un darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” ak-
tivitātēs.

Pirmkārt, minētie ierobežojumi ietver aizliegumu 
atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm pēc 
š.g. 31. maija izsludināt jaunas projektu iesniegu-
mu atlases. Otrkārt, pēc š.g. 31. maija nav atļauts 
izmantot ES struktūrfondu, t.i., Eiropas Sociālā 
fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, fi-
nansējuma un virssaistību ietaupījumu vai atliku-
mu – finansējuma ietaupījumu vai atlikumu nedrīk-
stēs pārdalīt citiem projektiem, kā arī izmantot tam 
pašam projektam citām, sākotnēji projektā nepa-
redzētām darbībām. Minētie ierobežojumi neat-
tiecas uz Kohēzijas fonda aktivitātēm.

http://www.seap-plus.eu/
http://www.seap-plus.eu/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3817
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Tāpēc aicinām 2007.–2013. gada plānošanas pe-
rioda ES struktūrfondu projektu finansējuma sa-
ņēmējus priekšlikumus projektu grozījumiem, 
kas paredz rīcību ar projektā izveidojušos finansē-
juma ietaupījumu vai atlikumu, iesniegt atbildīga-
jā iestādē vai sadarbības iestādē ne vēlāk kā līdz 
š.g. 1. maijam, lai atbildīgā iestāde vai sadarbības 
iestāde varētu nodrošināt grozījumu priekšlikumu 
izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un termiņos, ievērojot MK š.g. 11. martā noteiktos 
ierobežojumus rīcībai ar ES struktūrfondu finansē-
juma atlikumiem pēc š.g. 31. maija. 

Plašāk lasiet 1. pielikumā.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – 
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktū-
ras ieviešanai” nosacījumiem

Ņemot vērā publiskajā telpā un masu medijos izska-
nējušo informāciju par pašvaldību pieņemtajiem 
lēmumiem par dalību Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzfinansētajā projektu atklātajā kon-
kursā “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 
transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to 
uzlādes infrastruktūras ieviešanai”, kā arī ņemot 
vērā publicēto informāciju par plānoto projektu 
atbalsta intensitāti un paredzēto projekta rezultā-
tu nodošanu lietošanā citām projekta iesniedzēja 
struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz 
papildu skaidrojumu un informāciju par konkursa 
nosacījumiem.

Plašāk lasiet 2. pielikumā.

Latvijas delegācija RK diskutē par 
Partnerības nolīgumu ar Latviju
2. aprīlī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācija Eiropas 
Savienības Reģionu komitejā tikās ar Finanšu mi-
nistrijas valsts sekretāra vietnieku ESSFKF jautā-
jumos Armandu Eberhardu un Latvijas Republikas 
Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pa-
domnieci ES fondu jautājumos Ievu Valtmani, lai 
dalītos viedokļos par Eiropas Komisijas sagatavo-
tajiem komentāriem par Partnerības nolīgumu ar 
Latviju.

Eberhards Latvijas delegācijai atklāja, ka Eiropas 
Komisija sarunās ar Latvijas pārstāvjiem īpašu uz-
manību pievērsusi vides finansējuma jautājumam, 
un atšķiras pušu viedokļi par nepieciešamo inves-
tīciju apjomu. Tāpat dalās Latvijas un Eiropas Ko-

misijas pārstāvju viedokļi jautājumā par līdzfinan-
sējumu iecerētajiem kultūras un sporta objektiem. 
Komisija norādījusi, ka šādiem objektiem, ja tādi 
tiek būvēti, jābūt integrētiem pilsētas revitalizāci-
jas plānā un jāveicina uzņēmējdarbība. Attiecībā uz 
Latvijai būtisko struktūrfondu līdzekļu līdzfinansē-
jumu ceļu infrastruktūrai Finanšu ministrijas pār-
stāvis informēja delegāciju, ka Eiropas Savienības 
reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns pa-
gājušonedēļ notikušajā sarunā augstu novērtējis 
līdzšinējo Latvijas puses argumentāciju, un darbs 
pie šī jautājuma turpinās.

Latvijas delegācijas vadītāja vietnieks Ogres no-
vada mērs Edvīns Bartkevičs izteica viedokli, ka 
Eiropas Komisijas norādītie trūkumi Partnerības lī-
gumā nav nenovēršami, tāpēc šobrīd būtiskākais ir 
turpināt pilnveidot Partnerības līgumu un darbības 
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programmu, lai dokumentus laikus apstiprinātu un 
nekavētos ar struktūrfondu līdzekļu apgūšanu. Lī-
dzīgu viedokli pauda arī Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras 
jautājumos Jānis Vītoliņš, aicinot neiedzīt saru-
nas strupceļā: „Svarīgi iet uz priekšu un jau šogad 
iesākt to, ko ministrijas iecerējušas, jo tas ir mūsu 
valstij svarīgs finansējums.”

Sanāksmē piedalījās arī Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sa-
darbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Mālpils no-

vada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, 
Balvu novada domes deputāts Jānis Trupovnieks 
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

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra no-
teikumos nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sada-
la valsts budžeta 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””, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
sociālās politikas monitoringa informācijas sistē-
mas noteikumi”, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Repatriācijas likums”, 5. pieli-
kums.

Par informatīvo ziņojumu “Valsts energoefektivitā-
tes rīcības plāns 2014.2016. gadam”, 6. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par publisko pakalpo-
jumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas iz-
vērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa 
vai maksas diferencēšanu”, 7. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par būvniecības ieceru 
izskatīšanu publiskajos ūdeņos”, 8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija notei-
kumos nr. 495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” normu piemērošanas kārtība””, 9. pieli-
kums.

LPS SASKAņOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKuMENTu PROJEKTI

LPS NESASKAņO

VSS313 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldības nodevas””

VSS301 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos 
Nr.1523 “Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei””

VSS298 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 
“Profesionālās izglītības kompetences centra statu-
sa piešķiršanas un anulēšanas kārtība””

VSS296 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo 
pabalstu likumā”

VSS303 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga 
(Tīnūži)Koknese rekonstrukcijas projekta īsteno-
šanai”

VSS304 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienības 
pirkšanu valsts autoceļa P45 ViļakaKārsava rekon
strukcijas projekta īstenošanai”

VSS307 – Informatīvais ziņojums “Par pārrobežu 
sadarbības stiprināšanu Latvijas Igaunijas un Latvi-
jasLietuvas Starpvaldību komisijās” 

VSS310 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaim-

niecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzek-
ļiem””

Skolas izrāda interesi par bezmaksas 
mākoņa iespējām 

“Microsoft Lat-
via” sadarbībā 
ar “Datorzinību 

centru”, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību “E-
prasmju nedēļā” uzsāka skolu atbalsta kampaņu, 
kuras mērķis ir iepazīstināt Latvijas skolas ar infra-

struktūras modernizāciju un resursu taupīšanu.

26. martā vairāk nekā 90 skolu pārstāvji attālinā-
ti pieslēdzās vebināram par mākoņa iespējām, un 
šobrīd vairāk nekā 125 skolas ir pieteikušās konsul-
tācijām par IT infrastruktūras modernizēšanas jau-
tājumiem. Tā kā skolām ir būtisks pašvaldības at-
balsts, 8. aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes vebināram 
aicināti pieslēgties arī pašvaldību pārstāvji (saite: 
http://1drv.ms/1cM9h8I). Sīkāk skatīt 10. pieliku-
mā.

Latvijas universitātē 
notiks reģionāls se-
minārs par dažādu 
sociālo grupu integ-
rāciju darba tirgū 
projektā “Nodarbi-

nātība plus”

Seminārs notiks Latvijas Universitātē 11. jūnijā. 
Tajā tiks apspriesta Latvijas pieredze un problēmas 

dažādu sociālo grupu integrācijā darba tirgū, kā arī 
tiks apskatīta projekta partnervalstu pašvaldību 
prakse mazāk aizsargāto sociālo grupu integrēšanā 
darba un izglītības tirgū un apspriestas praktiskas 
pieredzes apmaiņas iespējas – jaunu integrācijas 
prakšu pārņemšana no projekta ārvalstu partne-
riem. Sīkāku informāciju skatiet 11. pielikumā.

Kontaktpersona: Zane Zeibote (29417214); zzeibo-
te@gmail.com.

Novadu pašvaldībām būs 
pieejami 3,63 milj. eiro bez-
maksas publisko interneta 
pieejas punktu attīstībai

1. aprīlī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un re-

ģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu novirzīt 
papildus 3,63 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda jaunu bezmaksas publisko interneta 
pieejas punktu izveidošanai un esošo pilnveidošanai 
novadu pašvaldībās. Sīkāku informāciju skatiet šeit: 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15997.

Izsludināts pro-
jektu konkurss 
“Ikgadējā mo-
nitoringa ietva-
ros izstrādātā 

jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašval-
dībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iz-
sludina Jaunatnes politikas valsts programmas 
2014. gadam 1.3. apakšsadaļas atklāto projektu 
konkursu “Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrā-
dātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana 
pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novēr-
tēšanai”. Atklātā projektu konkursa mērķis ir 
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izvēlēties 10 pašvaldības–projektu iesniedzējas, 
lai atbalstītu vietēja  mēroga situācijas monitorin-
gu, kas sniedz izvērtējumu par jaunatnes politikas 

īstenošanas indeksu pašvaldībās. Sīkāku informā-
ciju skatiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15995.

24. aprīlī plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes minis-
trijā (Vaļņu ielā 2, Lielajā zālē) notiks “Struktu-
rētā dialoga” noslēguma konference, kurā aicina 
piedalīties arī pašvaldību darbiniekus. Noslēdzot 
Īrijas, Lietuvas un Grieķijas trio prezidentūru, kon-
ferencē domāsim par tālākiem sadarbības mehā-
nismiem, lai sekmīgāk attīstītu “Strukturēto dia-

logu” reģionos. Īpaši aicināti piedalīties jaunatnes 
lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, organizāciju 
vadītāji u.c. Sīkāku informāciju skatiet 12. pieli-
kumā un 13. pielikumā. Kontaktpersona: Karīna 
Vītiņa, Latvijas jaunatnes padomes prezidente, 
karina.vitina@gmail.com, karina.vitina@ljp.lv, 
26724189.

Turpinās bezmaksas 
mācības izglītības 
programmā “Latvijas 

meža nozares sadarbība ar pašvaldībām”, kas vei-
dota sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem (LVM), jo 
LPS noslēgusi sadarbības memorandu ar LVM par 
pašvaldības darbinieku izglītošanu.

Nākamās mācību dienas:
9. aprīlī – meža likumdošana. Meža apsaimniekotā-
ja tiesības un pienākumi.
10. aprīlī – izbraukuma seminārs Strenču kokau-
dzētavā Beverīnas novadā, Trikātas pagastā. Mež-
kopība. Meža sertifikācija.
16. aprīlī – valsts un ES atbalsts meža nozarē. Meža 
īpašnieku sadarbība. Meža īpašnieku pieredze kok-
snes realizācijā un īstenotie projekti meža vērtības 
paaugstināšanā.
23. aprīlī – izbraukuma seminārs uz LVMI “Silava” 
Salaspilī, sugu un biotopu aizsardzība, mikroliegu-
mu noteikšana. Meliorācijas sistēmas.

24. aprīlī – meža resursu izmantošanas uzraudzība, 
uguns apsardzība, latvāņa apkarošanas metodes 
un kokmateriālu uzraudzības un kontroles organi-
zēšana.
8. maijā – izbraukuma seminārs Meža un koksnes 
produktu pētniecības un attīstības institūtā. MeKA, 
Jelgava un Tērvete.
14. maijā – meža zemju īpašumtiesības, karjeru 
saimniecība. Šķeldas izmantošana.

Lūdzu, sekojiet līdzi izsūtītajiem uzaicinājumiem 
un informācijai LPMC mājaslapā: http://lpmc.lv/
lv/aktualitates/zina/article/iespejapiedalitiespil-
soniskassabiedribasforumapilsoniskalidzdaliba
latvijaiuneiropa.html.

Izmantojiet iespēju un piesakieties! Katrā mācību 
grupā ir 25 vietas.

Gaidām jūs mācību centrā Rīgā, Biķernieku ielā 4, 
tel. 67551217, mob. tel. 29111659, epasts: lpmc@
lpmc.lv.

Saskaņā ar Valsts pār-
valdes iekārtas likumu 
un Ministru kabineta 

2003. gada 29. jūlija noteikumiem nr. 419 “Kārtība, 
kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgu-
mus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība” 
Kultūras ministrija izsludina konkursu “Par atsevišķu 
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sa-
biedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras minis-
trijas mājaslapā www.km.gov.lv (sadaļā “konkursi”), 
kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam – Kul-
tūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departa-
mentā Rīgā, Antonijas ielā 9, 4. stāvā (ieeja no Eliza-
betes ielas) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Doku-
mentu pārvaldības nodaļā līdz 2014. gada 6. maija 
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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 

plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa 
pastu – Kr. Valdemāra ielā 11a Rīgā, LV1364 (pasta 
zīmogs – 6. maijs).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk 
kā 10 dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. 
Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var 
saņemt pa tālruņiem 67330213 un 67330311 vai 
iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk 

kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas 
termiņa beigām.

Informējam arī, ka 15. aprīlī plkst. 15.00 Antonijas 
ielā 9, 3. stāva zālē (ieeja no Elizabetes ielas) Kul-
tūras ministrija organizē informatīvu semināru par 
NVO atbalsta programmas konkursu. Uz semināru 
iespējams pieteikties līdz 11. aprīlīm, pieteikumu 
nosūtot uz epastu eriks.ajausks@km.gov.lv.

Vides attīstības biedrība 
un Nacionālais botānis-
kais dārzs ielūdz uz pro-
jekta “Smartgardens” 

noslēguma konferenci “Botānisko dārzu misija – 
no realitātes līdz pilnībai”, kas norisināsies 9. ap-
rīlī Rīgā. Konferences mērķis – sniegt informāciju 
par projekta rezultātiem un izvērst diskusiju par 
botānisko dārzu lomu mūsdienu sabiedrībā. Kon-
ferencē piedalīsies Latvijas un Igaunijas botānisko 

dārzu, nozares un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvji. Aicināti piedalīties 
pašvaldību parku apsaimniekotāji, ainavu arhitekti 
un cilvēki, kuri vēlas diskutēt ar ministriju pārstāv-
jiem par jautājumiem, kas skar botānisko dārzu un 
parku apsaimniekošanu pilsētās. Sīkāka informāci-
ja un darba kārtība šeit: http://www.videsattistiba.
lv/lv/projekti/smartgardens/jaunumi/projekta
smartgardensnosl%C4%93gumakonference9.
apr%C4%ABl%C4%AB.html.

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra izsludi-
na Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2014. gadam 
1.4. apakšsadaļas atklāto 
projektu konkursu “Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašval-
dībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās ak-
tivitātes visiem jauniešiem”. Atklātā projektu kon-

kursa mērķis – izvēlēties vismaz 28 pašvaldības–
projektu iesniedzējas, nodrošinot atbalstu jauniešu 
centru darbībai, lai īstenotu neformālās mācīšanās 
aktivitātes visiem jauniešiem, attīstot dzīvei un dar-
ba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmē-
jot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
sociālo iekļaušanu. Sīkāka informācija: http://jau-
natne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnespolitikasvalsts
programmaizsludinatsprojektukonkurss.
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