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Pašvaldību savienība aicina meklēt 
risinājumus nelegālo pasažieru 
pārvadājumu problēmai

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) vērsusies pie 
Saeimas priekšsēdētājas un atbildīgās komisijas, 
aicinot atsākt darbu pie grozījumiem Autopārva-
dājumu likumā, kas ļautu risināt nelegālo pasažie-
ru pārvadātāju problēmu.

LPS uzsver, ka, valstij pakāpeniski atgūstoties no 
krīzes, apkarot ēnu ekonomiku ir sevišķi svarīgi, jo 
tā veicina nevienlīdzīgu konkurenci, izkropļo tirgu 
un negatīvi ietekmē nodokļu iekasēšanu. Viens no 
problēmjautājumiem ir nepietiekamais tiesiskais 
regulējums neregulārajiem pārvadājumiem, kā re-
zultātā cieš pasažieru pārvadātāju uzņēmumi, kuri, 
izpildot sabiedriskā transporta pakalpojuma pasū-
tījumu, atrodas nevienlīdzīgā situācijā ar pārvadā-
tājiem, kuriem šī pasūtījuma nav.

Saskaņā ar LPS rīcībā esošajiem datiem nelegālo 
pārvadātāju skaits Latvijā ar katru gadu palielinās, 
un diemžēl tas lielā mērā ir saistīts ar nepietiekošo 
likumdevēja izlēmību un operativitāti šī jautājuma 
risināšanā. Tas rada tiešus zaudējumus sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem, un rezultātā 
no valsts budžeta šo zaudējumu segšanai ir nepie-
ciešami lielāki finanšu līdzekļi.

Saeima jau pērn 21. novembrī otrajā lasījumā pie-
ņēma grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas 

paredz precizēt neregulāro pārvadājumu definīciju, 
un LPS ieskatā tie palīdzētu samazināt ēnu ekono-
mikas īpatsvaru sabiedriskā transporta jomā. Taču, 
lai gan pēc likuma apstiprināšanas otrajā lasījumā 
ir notikušas vairākas darba grupas sēdes, jau vai-
rākus mēnešus darbs pie dokumenta nenotiek un 
diskusija ir pārtraukta.

Turklāt Koalīcijas padomes sēdē ir panākta vieno-
šanās, ka Satiksmes ministrijas sagatavotie grozīju-
mi tiks virzīti apstiprināšanai tādā redakcijā, kāda ir 
saskaņota ar LPS un Latvijas Pasažieru pārvadātāju 
asociāciju, tādēļ vēl jo vairāk nav saprotams, kādēļ 
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio-
nālās politikas komisijas izveidotā darba grupa savu 
darbību neturpina.

Tāpēc LPS aicina Saeimas priekšsēdētāju, atbildī-
go komisiju un arī Satiksmes ministriju rast iespēju 
veicināt likumprojekta izskatīšanu iespējami tuvā-
kajā laikā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijas sēdē un virzīt to 
uz Saeimas sēdi trešajā lasījumā.

LPS vēstulē arī norāda, ka augstu novērtē komisi-
jas darbību, sagatavojot grozījumus Sabiedriskā 
transporta pakalpojuma likumā, kas saglabā plāno-
šanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta 
plānošanā un dod tiesības lemt ne tikai par vietējo 
reģionālo maršrutu finansējuma apjomu, bet pēc 
paritātes principa arī par starppilsētu un dzelzceļa 
pārvadājumiem.
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LPS Izglītības un kultūras komitejā – 
par stratēģiskiem mērķiem ilgtspējīgai 
izglītībai

20. maijā LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
norisinājās diskusijas par jaunu pieeju izglītības 
jomā – UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas ģe-
nerālsekretāra pienākumu izpildītāja Baiba Moļņi-
ka iepazīstināja ar prezentāciju “Stratēģiskie mērķi 
izglītībā – ilgtspējīgai attīstībai”. B. Moļņika iepa-
zīstināja ar UNESCO redzējumu, kādi mērķi izglītībā 
visā pasaulē jāsasniedz līdz 2015. gadam un kādi tie 
ir Latvijā. Globālais virsmērķis ir taisnīga, iekļaujoša 
un kvalitatīva mūžizglītība visiem līdz 2030. gadam. 
Tā sasniegšanai izvirzīti 7 apakšmērķi:

1. mērķis. Palielināt bērnu skaitu, kuriem ir pie-
ejama agrīna aprūpe un izglītība, lai, uzsākot 
mācības sākumskolā, viņi būtu tām gatavi.
2. mērķis. Nodrošināt, ka visi bērni iegūst bez-
maksas obligāto pamatizglītību (vismaz 10 ga-
dus) un sasniedz atbilstošus rezultātus.
3. mērķis. Palielināt pieaugušo skaitu, kas apgu-
vuši lasītprasmes un matemātikas pamatus tādā 
līmenī, lai spētu iekļauties sabiedrībā.
4. mērķis. Palielināt jauniešu un pieaugušo skai-
tu, kuru zināšanas, prasmes un kompetences 

ļauj strādāt atbilstošā darbā.
5. mērķis. Nodrošināt, ka visi mācāmie apgūst 
zināšanas, prasmes, vērtības un attieksmi globā-
lai pilsonībai un ilgtspējīgai attīstībai.
6. mērķis. Visām valdībām jānodrošina atbil
stošs kvalificētu skolotāju skaits.
7. mērķis. Visām valstīm jānovirza izglītībai 
4–6% no IKP un 15–20% no valsts izdevumiem.

Ar Latvijas progresu ceļā uz globālās kustības “Izglī-
tība visiem” mērķu sasniegšanu iepazīstināja Izglī-
tības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra viet-
niece evija Papule.

Apstiprina Latvijas pašvaldību darbinieku 
Veselības, sporta un zināšanu dienas 
“ādaži 2014” nolikumu

LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis un Ādažu no-
vada domes priekšsēdētājs normunds Zviedris 
22. maijā parakstīja Latvijas pašvaldību darbinieku 
Veselības, sporta un zināšanu dienas “Ādaži 2014” 
nolikumu. Ikgadējās Latvijas pašvaldību darbinie-
ku sporta sacensības notiks 2014. gada 9. augustā 
ādažos. Sacensību nolikums 1. pielikumā.

jau šonedēļ notiks Latvijas Pašvaldību savienības 
kongress – kongresa delegātus 30. maijā uzņems 

Aizkraukles novada pašvaldība. darba kārtība 
2. pielikumā. 
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eiropā arvien populārākas kļūst 
uzņēmumos balstītas apmācības
Eiropas Savienības dalībvalstis arvien aktīvāk disku-
tē par uzlabojumiem arodapmācībā kā vienu no ri-
sinājumiem jauniešu bezdarba samazināšanai. Pro-
ti, tiek meklētas iespējas ciešāk integrēt teorētiskās 
apmācības ar kvalitatīvu praksi un apmācībām uz-
ņēmumos, lai jauniešiem veidotos praktiskās iema-
ņas jau mācību laikā. Eiropas Komisijas Izglītības un 
kultūras ģenerāldirektorāta pārstāvis Sigve Soldals 
Bjērstads (Sigve Soldal Bjorstad) 21. maijā Briselē 

(Beļģijā) notikušajā “Flandrijas–Eiropas sadarbības 
aģentūras” organizētajā seminārā par arodapmācī-
bā balstītām mācībām norādīja, ka valstīs ar spē-
cīgām arodapmācību tradīcijām jauniešu bezdarba 
līmenis ir salīdzinoši zemāks. Tāpēc arī pēdējā laikā 
Eiropas Komisija cenšas veicināt kvalitatīvu arod-
apmācību jauniešiem.

Jauniešu bezdarbs vidēji Eiropas Savienībā ir 23%, 
bet Vācijā tikai 10%. Uzskata, ka viens no iemesliem 
ir veiksmīga arodapmācības sistēma. Seminārā ar 
duālās apmācības sistēmu – kombinētu apmācību 
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gan uzņēmumā, gan skolā – iepazīstināja Minhenes 
un Augšbavārijas Amatniecības kameras pārstāvis, 
skaidrojot, ka šajā gadījumā 3–4 dienas nedēļā ap-
mācības notiek tikai uzņēmumā. Patlaban Vācijā 
pēc šās sistēmas mācās aptuveni 65% jeb 1,6 mil-
joni jauniešu. Viņiem mācību ilgums parasti nav 
mazāks par trim gadiem, kuru laikā viņi apgūst gan 
vispārējās izglītības, gan profesionālās izglītības 
priekšmetus. Amatniecības kameras pārstāvis uz-
svēra, ka duālās apmācības sistēmas priekšrocība 
ir tādu kvalificētu darbinieku sagatavošana, kādi 
patiešām vajadzīgi uzņēmumos, kā arī profesionālu 
instruktoru nodrošinājums uzņēmumos. Apmācību 
jomas tiek regulāri pārskatītas, ņemot vērā piepra-
sījumu tirgū, un var būt pilnīgi dažādās sfērās – no 
darba birojā līdz pat bioloģijas laboratorijai. Būtis-
ki piebilst, ka lielāko daļu finansējuma duālās ap-
mācības sistēmai nodrošina paši uzņēmumi, taču 
līdzekļus daļēja laika arodvidusskolām sniedz arī 
federālās zemes.

Nepieciešamību stiprināt arodizglītību akcentējusi 
arī nīderlande, jaunajā arodizglītības politikā liekot 
spēcīgāku akcentu tieši uz prasmēm. Arī uzņēmu-
mi izrādījuši lielu interesi sadarboties ar izglītības 
nodrošinātājiem, lai nākotnē iegūtu prasmīgus dar-
biniekus. Līdzīgi kā Vācijā, arī Nīderlandē jaunieši 
var izvēlēties starp klasisko arodizglītību un duālās 
apmācības sistēmu. Klasiskajā arodizglītībā 65% 
mācību notiek skolā un 35% laika veltīti praksei uz-

ņēmumā, turpretī duālajā apmācību sistēmā četras 
dienas nedēļā jaunieši pavada uzņēmumā un tikai 
vienu mācās koledžā. Rietumbrabantes Reģionālā 
apmācību centra pārstāvis Marko Vershire (Marco 
Verschure) atklāja, ka patlaban Nīderlandē duālās 
apmācības sistēmu izvēlējušies 35% jauniešu.

Būtiski, ka arī uzņēmēji saskata perspektīvu pro-
fesionālās apmācības tuvināšanā uzņēmumiem. 
“Ja skolas ienāk uzņēmumos, tad ieguvējas ir abas 
puses,” uzsvēra ražotnes “Volvo Cars Gent” pār-
stāvis dirks Pēlmanis (Dirk Peelman) no Beļģijas. 
Viņš norādīja, ka viņa uzņēmums, pamatīgi izvēr-
tējot apmācībās ieguldīto darbu un laiku, izvēlējies 
nodrošināt apmācības ne mazāk kā divu mēnešu 
garumā. “Mums šajā procesā jāinvestē vairāk, jo 
pašā ražotnē strādā tehniķi, nevis skolotāji. Taču 
vienlaikus saprotam, ka mums vajadzīgas šīs ilgter-
miņa investīcijas, lai pēc tam piesaistītu kvalificē-
tus darbiniekus mūsu ražotnē,” skaidroja Pēlmanis, 
kura pārstāvētajā uzņēmumā patlaban ar studen-
tiem strādā 10 instruktoru.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem arī 

Twitter:
https://twitter.com/LPSBrux

VSS466 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ārē-
jo inženierkomunikāciju izvietojumu”

VSS444 – Noteikumu projekts “Noteikumi par bied-
rībām un nodibinājumiem, kas 2015.gadā atbrīvoti 
no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 
tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm” 

VSS455 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)
Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

VSS456 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa P78 PļaviņasĒrgļi 
rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

VSS449 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.646 
“Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimnie-
košanas plāniem un pasākumu programmām”” 

VSS450 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 

LPS SASkAņoŠAnAI PIePrASītIe dokuMentu ProjektI

LPS neSASkAņo

VSS409 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilstā- vokļa aktu reģistrācijas likumā”, 3. pielikums.
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“Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aiz-
sargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa 
programmu izstrādei””

VSS453 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr.67 
“Informācijas sabiedrības padomes nolikums””

VSS454 – Rīkojuma projekts “Par Limbažu novada 
administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera ezera un 
zemes zem tā nodošanu Limbažu novada pašvaldī-
bas valdījumā”

VSS460 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”

neliela mēroga investīciju 
projektu konkursi lauku 
teritorijas attīstībai rīgas 
reģionā

Ir izsludināti vairāki projektu konkursi LeAder 
veida pasākumos, kas ietver mērķtiecīgas un sav-
starpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, 

rosinot vietējo sabiedrību meklēt jaunus risinā-
jumus problēmām lauku teritorijā. LEADER veida 
pasākumos var īstenot neliela apjoma investīciju 
projektus, finansiālu atbalstu var saņemt biedrības 
un nodibinājumi, pašvaldības, fiziskas un juridiskas 
personas.

Vairāk informācijas šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/16049.

ProjektI, SeMInārI, fInAnSējuMS, dAŽādI

drīzumā plānots 
izsludināt 
projektu konkursu 
sabiedrības izpratnes 
un zināšanu 

veicināšanai par klimata pārmaiņām

20. maijā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu eiropas 
ekonomikas zonas (eeZ) finanšu instrumenta ie-
tvaros novirzīt 1,7 miljonus eiro līdzfinansēju-
mam, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zinā-

šanas par klimata pārmaiņām, kā arī kapacitātes 
paaugstināšanai, izstrādājot pētījumus klimata 
pārmaiņu jomā.

Šādu atbalstu nosaka EEZ finanšu instrumenta atklā-
tais projektu konkurss “Kapacitātes celšana pētīju-
miem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabo-
šanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”. 
Konkursā pieļaujamais programmas līdzfinansējums 
vienam projektam – no 45 000 līdz 175 000 eiro.

Vairāk informācijas šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/16046.

Aicina uz VArAM rīkoto semināru par LIfe 
klimata apakšprogrammas uzsākšanu un 
tās finansējuma apgūšanas iespējām

30. maijā plkst. 9.00–15.30 rīgā, Peldu ielā 25 
(zālē, 409. telpā), notiks seminārs, kura mērķis ir 
atbalstīt LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas 
uzsākšanu. Šī apakšprogramma ir ievērojams Eiro-
pas Savienības finansiālais ieguldījums klimata iz-
maiņā. Tajā pieejamais finansējums klimata rīcības 

projektiem ir ievērojami lielāks nekā iepriekšējās 
LIFE kārtās. Semināra darba valoda – angļu, tulko-
jums netiks nodrošināts.

Seminārs sniegs iespēju:

• iegūt informāciju un izpratni par programmu, 
tās galvenajiem elementiem un finansēšanas ie-
spējām;

• saņemt informāciju par uzaicinājumiem iesniegt 
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projektus un jo īpaši saņemt skaidras norādes 
par pieteikšanos – prioritārās jomas, projektu 
veidi, finansēšanas mehānismi, finansējuma 
mērķi;

• dzirdēt par pieredzi jau esošajos LIFE klimata 
projektos un

• veidot kontaktus un apmainīties viedokļiem ar 
citām ieinteresētajām organizācijām par projek-
tu attīstību un iespējamo sadarbību.

Semināra mērķauditorija:

• vides, klimata, transporta, pilsētplānošanas mi-
nistrijas un tām pakļautās iestādes;

• reģionālās un vietējās pārvaldes;

• komunālo pakalpojumu sniedzēji;

• mazie un vidējie uzņēmumi;

• NVO, kuru mērķi ir saistīti ar klimatu;

• universitātes, izpētes institūti, konsultanti, kas 
darbojas saistībā ar klimata pārmaiņām;

• publiskais un privātais sektors.

Iepriekšēja elektroniska pieteikšanās seminā-
ram obligāta; lūdzu, izmantojiet saiti uz pieteik-
šanās anketu: https://docs.google.com/forms/
d/1oHqTzfdXNTW5DDCP05AwcFqIpKYKtQNOc-
ToMC1ougU/viewform?sid&c=0&w=1&token/. 
Dalība seminārā bez maksas! Pieteikšanās līdz 
28. maijam (vietu skaits ir ierobežots)!

Aicina uz forumu “dzīves kvalitāte”

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ap-
meklēt forumu “Dzīves kvalitāte”, kas norisināsies 
5. jūnijā plkst. 9.00–16.00 viesnīcas “Radisson Blu 
Hotel Latvija” konferenču zālē “Omega 2” Rīgā, Eliza-
betes ielā 55. Pasākumā būs iespēja ar ekonomikas, 
veselības, izglītības un reģionālās attīstības eksper-
tiem diskutēt par Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanas iespējām un ilgtspējīgu valsts attīstību.

Forumu atklās Latvijas Republikas Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma un Eiropas Savienības 
reģionālās politikas komisārs johanness Hāns. Lū-
dzam apstiprināt dalību forumā līdz 23. maijam, 
rakstot uz epasta adresi dziveskvalitate@repute.lv 
vai zvanot pa tālr. 67350502.

Vairāk informācijas un foruma programma pieeja-
ma: http://www.esmaja.lv/dziveskvalitate/aicina-
jumspiedalitiesforumadziveskvalitate/.

Iespēja piedalīties “zaļajai” enerģijai 
veltītajā vasaras skolā
Vācijas Renewable Academy (RENAC) un Francijas 
National Solar Energy Institute (INES) aicina pieda-
līties “zaļajai” enerģijai veltītajā vasaras skolā, kas 
notiks no 18. augusta līdz 5. septembrim. Pasāku-
mā tiks pievērsta uzmanība atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas tehniskajiem, politiskajiem un juri-

diskajiem aspektiem. Zaļās enerģijas vasaras skola 
jeb Green Energy Summer School (GESS 2014) ai-
cina pieteikties ikvienu interesentu no publiskā un 
privātā sektora, nevalstiskajām organizācijām vai 
enerģētikas nozares.

Plašāka informācija par pieteikšanos un dalības 
maksu šeit: ftp://renacserver.renac.de/RENAC_
INES_Summer_School_2014.pdf/.

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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