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Konkursam “Eiropas Gada 
pašvaldība 2014” pašvaldī-
bas vēl var paspēt pieteik-
ties līdz 7. maijam. Konkursu 
organizē, lai veicinātu paš-
valdību atbalstu iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlaboša-
nā, nodrošinot saviem ie-
dzīvotājiem daudzveidīgas 
un kvalitatīvas izglītības, 

atpūtas un iesaistīšanās iespējas. Šogad noteiks 
gan uzvarētājus–Eiropas Gada pašvaldības, gan 
laureātus divās nominācijās – “Pašvaldība izglīto-
tam, radošam un aktīvam iedzīvotājam” ar apakš-
nomināciju “Pašvaldība veselam iedzīvotājam” un 
nominācijā “Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” 
ar apakšnomināciju “Pašvaldība ES vērtību un ie-
spēju popularizēšanai”. Sīkāka informācija par pie-
teikšanos šeit: http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_
pasvaldiba/?task=view&article_id=3769.

IEPrIEKŠējā nEdēļā

22. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde. Tajā 

skatīja šādus jautājumus: par pieaugušo neformā-
lās izglītības programmas licencēšanu pašvaldībās; 
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par izglītības sistēmai pieejamajiem atbalsta ins-
trumentiem nākamajā ES fondu plānošanas perio-
dā; darbs ar NEET grupas jauniešiem Jauniešu ga-
rantijas iniciatīvas ieviešanā. Visas prezentācijas un 
sēdes videoieraksts ir pieejams šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3871.

LPS un Veselības ministrijas sarunās 
apsprieda aktualitātes veselības aprūpē

23. aprīlī notika ikgadējās LPS un Veselības ministri-
jas (VM) sarunas, kurās apsprieda vairākas pašval-
dībām aktuālas tēmas saistībā ar VM pārziņā esoša-
jām jomām. Sarunas ar dažādu nozaru ministrijām 
ir pirmais posms sarunām ar Finanšu ministriju par 
nākamā gada budžetu. jautājumā par veselības 
aprūpes finansējuma plānošanu, tai skaitā likum-
projektu “Veselības aprūpes finansēšanas likums” 

un tā virzību, pašvaldību pārstāvji pauda bažas, ka 
princips daļu no Iedzīvotāju ienākumu nodokļa iezī-
mēt kā obligāto veselības aprūpes apdrošināšanas 
maksājumu atstās negatīvu ietekmi uz pašvaldību 
budžetiem, kā arī tas nerisinās problēmu, jo, kā iz-
teicās LPS Veselības un sociālo problēmu komitejas 
priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības priekšsē-
dētājs Aivars Lācarus: “Arī tie cilvēki, kuri nemaksā 
nodokļus, dosies pie ārsta, un šos izdevumus tāpat 
nāksies segt pašvaldībām.” Pašvaldību pārstāvji uz-
skata, ka ir jāmeklē cits veselības aprūpes finansē-
šanas ceļš. Noslēdzot šo tēmu, puses vienojās, ka 
sarunas jāturpina. Ir jāpanāk, ka ārstniecības iestā-
des vidējā termiņā varētu plānot darbu. Veselības 
pakalpojumu grozs, ko obligātās apdrošināšanas 
gadījumā īpašajām kategorijām apmaksās valsts, ir 
jāpapildina ar ģimenes ārsta pakalpojumiem. LPS 
padomniece Silvija Šimfa norādīja, ka nav normāla 
situācija, kad finansējumu veselībai plāno pēc Fi-
nanšu ministrijas piešķirtā finansējuma, nevis pēc 
reālajām iedzīvotāju vajadzībām pēc veselības ap-
rūpes. 

Veselības ministrijas pārstāvji informēja par e-ve-
selības projekta attīstības gaitu. Šobrīd e-vese-
lības portālu testa režīmā jau sāk izmantot lielās 
ārstniecības iestādes, kā arī notiek drošības testi, 
bet publiski tas vēl nav pieejams. Plānots, ka no 
2016. gada sākuma dokumentācija veselības ap-
rūpē vairs nebūs papīra formā. Sarunās vienojās 
organizēt atsevišķu diskusiju ar pašvaldību pārstāv-
jiem, ģimenes ārstiem un citiem interesentiem par 
šo tēmu. Tālāk par sarunām lasiet šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3887.

notiks projekta “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabo-
šana” uzsākšanas sanāksme

LPS organizē Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–
2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stip-
rināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas 
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un re-
ģionālām iestādēm” finansētā projekta “Lietpratī-
ga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” uzsākšanas sanāksmi, kas notiks rīgā 
2014. gada 29. aprīlī “Maritim Park Hotel” (Slokas 

ielā 1 Rīgā). Sanāksmē aicināti piedalīties vietējo 
pašvaldību vadītāji un darbinieki, valsts pārvaldes 
iestāžu vadošie speciālisti un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvji.

Projekta gaitā tiks izveidots lietpratīgas pārvaldības 
veicināšanas instruments – “mācīties salīdzinot” 
(benchlearning) sistēma. Mācīšanās salīdzinot ir 
veids, kā uzlabot savu praktisko darbību, daloties 
zināšanās un informācijā.

Projekta uzsākšanas sanāksmē tiks parādīti projek-
ta mērķi, plānotās aktivitātes un gaidāmie rezultā-
ti, tiks prezentēta un nodota apspriešanai Latvijas 
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“mācīties salīdzinot” sistēmas modeļa pirmā re-
dakcija, kā arī sniegts ieskats Norvēģijas “mācīties 
salīdzinot” pieredzē. Pašvaldībām būs iespēja iero-
sināt tēmas, kuras atbilst svarīgākajiem pašvaldību 
dienas kārtības jautājumiem un kuru izstrādē tās 
vēlas piedalīties pilotpašvaldību statusā turpmāka-
jās projekta aktivitātēs.

darba kārtība atrodama šeit: http://www.lps.lv/
Seminari_un_video/?task=view&event_id=34.

30. aprīlī plkst. 11.00 notiks ikgadējās LPS sarunas 
ar Satiksmes ministriju. Sarunās skatīs šādus jau-
tājumus:

par sabiedriskā transporta pakalpojumu or-•	
ganizāciju 2014. gadā;

par finansējumu reģionālo starppilsētu, re-•	
ģionālo vietējo, dzelzceļa un pilsētu maršru-
tiem 2014. un 2015. gadā;

par paredzamajiem pasākumiem atvieglo-•	
jumu administrēšanas kārtības precizēšanā 
sabiedriskajā transportā pārvadāto personu 

uzskaites un identificēšanas problēmu risinā-
šanai.

Pārējos darba kārtības jautājumus skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3889.

6. maijā plkst. 10.00 notiks LPS Valdes sēde.

7. un 8. maijā notiks ikgadējās LPS un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas sarunas 
par nozīmīgākajiem jautājumiem. 

Sarunās skatīs vairākus jautājumus par dabas aiz-
sardzības sistēmas kvalitatīvu attīstību Latvijā; par 
ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekoša-
nas nozaru attīstību; par elektroniskās pārvaldes 
aktualitātēm; par pašvaldību sistēmas attīstību un 
reģionālās attīstības plānošanu. Sarunas vadīs LPS 
priekšsēdis A. Jaunsleinis un vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs R. Naudiņš.

Sīkāku darba kārtību skatiet šeit: http://www.lps.
lv/Sakumlapa/?task=view&article_id=3888.

Austrumu partnerības valstīs būtiski attīstīt 
uzņēmējdarbību 

“Runājot par demokrātiju Austrumu partnerības 
valstīs, mums ne tikai jārunā par decentralizāciju 
un spēcīgu pašvaldību līmeni, bet vienlaikus vaja-
dzīgas arī reformas uzņēmējdarbības un nodok-
ļu politikas jomā,” savā uzrunā šodien, 28. aprīlī, 
Briselē notiekošajā Eiropas Savienības reģionu 
komitejas Austrumu partnerības valstu un Eiro-

pas Savienības valstu reģionālo un vietējo paš-
valdību konferences (CorLEAP) sanāksmē uzsvēra 
CorLEAP biroja pārstāvis un Latvijas delegācijas 
reģionu komitejā vadītājs Andris jaunsleinis. 

Decentralizācijas jautājumiem veltītajā konferencē 
Jaunsleinis norādīja, ka Austrumu partnerības val-
stīs, lai tās veiksmīgi attīstītos, vajadzīgas ne tikai 
spēcīgas pašvaldības, kam priekšnoteikums ir fi-
nanšu, politiskā un administratīvā decentralizācija. 
Vienlaikus nepieciešams īstenot reformas uzņē-
mējdarbības un nodokļu politikas jomā, lai tādē-
jādi veidotu vidusšķiru, kas ar saviem ienākumiem 
spējīga uzturēt sevi un valsti. Tāpat viņš uzsvēra, ka 
Eiropas Savienības Austrumu partnerības politikai 
jāmainās, skatot katru valsti atsevišķi. “Nevaram iz-
mantot vienu metodi visām valstīm kopā, jo tajās ir 
atšķirīga situācija, – tā ir pirmā kļūda politikas plā-
nošanā. Tāpēc mums vajadzīga politika katrai Aus-
trumu partnerības valstij,” izteicās Jaunsleinis. Viņš 
arī uzsvēra, ka decentralizāciju Austrumu partnerības 
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valstīs veicinātu ne tikai izmaiņas likumdošanā, bet 
arī partnervalstu pašvaldību pārstāvju apmācības 
un izpētes vizītes Eiropas Savienības valstu pašval-
dībās. Tas pašvaldību politiķiem sniegtu iespēju pa-
šiem redzēt un saprast, kā norit lēmumu pieņem-
šana un ikdienas darbs pašvaldībās.

2015. gada martā Rīgā plānots organizēt Reģionu 
komitejas CORLEAP Biroja sanāksmi. Tajā pieņems 
CORLEAP rekomendācijas valstu un valdību vadītā-
jiem, kuri maijā Rīgā pulcēsies jau ceturtajā Austru-
mu partnerības samitā.

Austrumu partnerība ir Eiropas Savienības pro-
gramma, kuras mērķis ir ciešāki sakari ar sešām 
valstīm Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā – Armē-
niju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu 

un Ukrainu. Austrumu partnerība šīm valstīm ļauj 
cerēt uz brīvās tirdzniecības nolīgumiem, finansiālu 
atbalstu, palīdzību energoapgādes drošības nodro-
šināšanā un bezvīzu ceļošanu, savukārt Eiropas Sa-
vienībai tā sniegtu lielāku stabilitāti un drošību pie 
austrumu robežas.

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 “Ceļu sa-
tiksmes noteikumi”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Latvi-
jas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes no-
likums”, 2. pielikums.

ProjEKtI, SEmInārI, fInAnSējumS, dAŽādI

LPS nESASKAņo

LPS SASKAņoŠAnAI PIEPrASītIE doKumEntu ProjEKtI

VSS-379 – Noteikumu projekts “Latvijas ārējā tēla 
politikas koordinācijas padomes nolikums”

VSS-384 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 

“Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko 
informācijas apmaiņu””

VSS-382 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

rīgas enerģētikas aģentūra un Latvijas Pašvaldību 

savienība aicina visas pašvaldības piedalīties pir-
majā mācību seminārā–diskusijā “Ilgtspējīgas ener-
ģētikas rīcības plāna izstrāde viedai pilsētai”, kas 
notiks 16. maijā rīgas domes telpās. Darba kārtība 
3. pielikumā. Pieteikties dalībai seminārā var līdz 
14. maijam telefoniski: I. Nokalna, tel. 67012444; 
26435501 vai pa e-pastu: rea@riga.lv.
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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 

Vēl pēdējās bezmaksas mācības izglītības pro-
grammā “Latvijas meža nozares sadarbība ar paš-
valdībām”, kas veidota sadarbībā ar AS “Latvijas 
valsts meži”, jo LPS noslēgusi sadarbības memo-
randu ar LVm par pašvaldības darbinieku izglīto-
šanu.

8. maijā – Latvijas enerģētikas stratēģija. Koksnes 
izmantošana būvniecībā un infrastruktūras objek-
tos. Izbraukuma seminārs. Meža un koksnes pro-
duktu pētniecības un attīstības institūts MeKA, Jel-
gavā un Tērvetē.

14. maijā – meža zemju īpašumtiesības, karjeru 
saimniecība. Šķeldas izmantošana. Mācību centra 
telpās Biķernieku ielā 4 Rīgā.

15. maijā – meža un vides apsaimniekošanas plā-
nošana. Izbraukuma seminārs Tukumā vai Engurē, 
vieta tiks precizēta.

21. maijā – meža ekonomiskā vērtība, tās paaugsti-
nāšana. Mežaudzes vērtība un taksācija. Izbrauku-
ma seminārs Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā 
“Silava”.

Lūdzu, sekojiet līdzi izsūtītajiem uzaicinājumiem un 
LPMC mājaslapā ievietotajai informācijai. Sīkāka 
informācija LPMC mājaslapā: http://lpmc.lv/lv/ak-
tualitates/zina/article/iespeja-piedalities-pilsonis-
kas-sabiedribas-foruma-pilsoniska-lidzdaliba-latvi-
jai-un-eiropa.html.

Izmantojiet piedāvāto iespēju un piesakieties!

Katrā mācību grupa ir 25 vietas. Gaidām jūs mā-
cību centrā Rīgā, Biķernieku ielā 4, tel. 67551217, 
mob. tel. 29111659, e-pasts: lpmc@lpmc.lv; www.
lpmc.lv.

28. maijā Bon-
nā (Vācijā) no-
tiks Eiropas 
atvērto durvju 
dienu pasā-
kums “resi-

lient Cities 2014”, kas varētu būt saistošs pilsētu 
attīstības plānotājiem un citiem ekspertiem. Sīkā-
ka informācija šeit: http://resilient-cities.iclei.org/
bonn2014/open-european-day/.
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