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 15. janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes sēde. Tā kā LPS Domes sēdē pieda-
lījās arī L. Straujumas kundze, tad LPS priekšsēdis 
uzsvēra, ka šobrīd pašvaldībām ir svarīgi, ka varēs 
atjaunot konstruktīvu dialogu starp pašvaldībām 
un valdību. Pēdējos gados nebija iespējams panākt 
kompromisu un veiksmīgas vienošanās, jo pašval-
dību pusei lielākoties bija jāpiekāpjas valdībai bu-
džeta veidošanā. Domes sēdē pašvaldības izteica 
atbalstu L. Straujumai kā Ministru prezidenta ama-
ta kandidātei.

Jautājumā par ES fondu plānošanas dokumentiem 
2014.–2020. gadam pašvaldībām ir prasība, lai part-
nerības līgums un darbības programmas atbildētu 
uz diviem jautājumiem: kā konkrētais finansējums 
veicinās uzņēmējdarbības un ekonomikas izaug smi, 
un kāds ir finansējuma teritoriālais pārklājums, ar 

piezīmi, ka tam jābūt vienmērīgam visā Latvijas te-
ritorijā. LPS pēdējo mēnešu laikā ir izteikusi virkni 
iebildumu un ieteikumu gan partnerības līgumam, 
gan darbības programmām un aicina tos ņemt 
vērā, lai nodrošinātu vienmērīgu finanšu ieguldīju-
mu Latvijas teritorijā un ekonomikas attīstībā no ES 
fondu finansējuma nākamajā plānošanas periodā. 
LPS aicina valdību ievērot laika limitu dokumentu 
sagatavošanā, lai uzņēmēji, lauksaimnieki un citi 
interesenti varētu plānot savas iespējas izman-
tot ES fondu līdzfinansējumu. Finanšu ministrijas 
pārstāvji atzinīgi vērtēja LPS sniegtos komentārus 
struktūrfondu plānošanas dokumentiem. Taču LPS 
sekos līdzi, vai tiek ievērotas prasības attiecībā uz 
reģionālo griezumu un uzņēmējdarbību.

L. Straujuma aicināja LPS atkārtoti iesniegt infor-
māciju par birokrātiskajiem šķēršļiem, kas būtu 
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jānovērš, jo šajā jautājumā ir gatava sadarboties ar 
LPS.

Jautājumā par Būvniecības likuma sagatavoša-
nu LPS aicināja termiņu pagarināt, jo Ekonomikas 
ministrija likumu pavadošo dokumentu paketi ne-
paspēs sagatavot un nodot Ministru kabinetā pie-
ņemšanai līdz 1. februārim. Vēl nav izstrādāti vai-
rāki normatīvie akti, par kuriem LPS arī sniegs savu 
atzinumu. L. Straujuma ņēma vērā šo ieteikumu.

Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” darba 
plānošanas sanāksme

13. un 14. janvārī notika pro-
jekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veikt-
spējas uzlabošana” partne-
ru tikšanās, lai plānotu un 

pārrunātu galvenos nākamajā ceturksnī veicamos 
darbus. Projekta mērķis – stiprināt institucionālo 
kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā 
un reģionālajā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mā-
cīties salīdzinot” sistēmu. Lai nostiprinātu pašval-
dību veiksmīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” 
sistēmā iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadī-
šanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldī-
bu mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas 
formām.

Projekta darba plānošanas sanāksmē piedalījās pro-
jekta partneri: Latvijas Pašvaldību savienība, Norvē-
ģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kā arī Polijas 
Pilsētu asociācijas pārstāvji, kuri dalījās pieredzē par 

līdzīgas sistēmas ieviešanu, gaitu, problēmām un re-
zultātiem Polijas pašvaldībās. Ieviešot “mācīties sa-
līdzinot” sistēmu Latvijas pašvaldībās, par piemēru 
tiks ņemta arī Norvēģijas pašvaldību pieredze. 

Otrajā projekta sanāksmes dienā piedalījās arī devi-
ņu pilotpašvaldību pārstāvji no Amatas, Gulbenes, 
Jaunpils, Mālpils, Preiļu, Skrundas, Ventspils nova-
da pašvaldībām un Ventspils un Valmieras pilsētas 
pašvaldībām. Projektā plānots iesaistīt vairāk nekā 
60 pašvaldības.

Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” darbs grupās

Projekta laikā tiks veikti arī pētījumi šādās jomās: 
rezultatīvo rādītāju izmantošana panākumu vai 
neveiksmju mērīšanai pašvaldību stratēģiskajā va-
dīšanā; iespējas apvienot vidējā termiņa budžeta 
plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības 
programmēšanu un izpildi pašvaldību stratēģiskajā 
vadīšanā; iespējas apvienot vidējā termiņa budže-
ta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības 
programmēšanu un izpildi; pašvaldību mērķu mē-
rīšana sociālās drošības jomā, sabiedrisko pakalpo-
jumu jomā un izglītības jomā. Viens no pozitīvajiem 
šā projekta aspektiem būs tā rezultātu izmantoša-
na un pielietošana arī pēc projekta noslēguma pat 
ar minimālu finansējuma apjomu.

Projekts ilgs līdz 2016. gada aprīlim.

Projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašval-
dību veiktspējas uzlabošana” finansē Norvēģijas fi-
nanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda pro
grammas “Kapacitātes stiprināšana un institucio-
nālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.

Ilze Mutjanko
Projekta ”Lietpratīga pārvaldība un  

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”  
sabiedrisko attiecību eksperte

Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” 2. darba dienas sanāksme ar 
pilotpašvaldību pārstāvjiem



21. janvārī plkst. 10:00 notiks LPS Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas un Sporta jautā-
jumu apakškomitejas kopīgā sēde. Darba kārtībā 
skatīs LPS attīstības vadlīnijas 2014.–2020. ga-
dam – pieredze un uzdevumi. Otrs darba kārtības 
jautājums būs pašvaldību uzdevumi sporta jomā 
(izpildot ar MK 2013. gada 18. decembra rīkoju-
mu nr. 666 apstiprinātās Sporta politikas pamat-
nostādnes 2014.–2020. gadam). Sēdes noslēgumā 
apspriedīs jautājumu par Latvijas pašvaldību dar-
binieku sporta spēlēm 2014. gadā, kuras plānots 
rīkot 9. augustā. 

Sēde notiks LPS ēkā M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

21. janvārī no plkst. 13:00 līdz 15:00 notiks LPS Iz-
glītības un kultūras komitejas sēde. Darba kārtībā 

skatīs jautājumu par Izglītības attīstības pamatno
stādnēm 2014.–2020. gadam. Komitejā arī apsprie-
dīs jautājumu par Latvijas pašvaldību iesaistīšanos 
akcijā “Vienoti kvalitatīvai izglītībai”. Noslēgumā 
skatīs jauno LPS attīstības vadlīniju projektu.

Sēde notiks LPS ēkā M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

21. janvārī plkst. 10:00 notiks LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā 
skatīs Goda ģimenes kartes projektu un apspriedīs 
tā realizācijas problēmas un risinājumus. Komitejas 
sēdē gatavos priekšlikumus jaunajam Latvijas Paš-
valdību savienības attīstības vadlīniju projektam.

Komitejas sēde šoreiz notiks Rakstniecības un 
mūzikas muzeja zālē Rīgā, Pils laukumā 2. 

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

Komisārs Hāns: vietējās un reģionālās 
pašvaldības ir mūsu galvenie partneri

Vērtējot sasniegto pēc divus gadus ilgušajām saru-
nām par kohēzijas politikas likumdošanu jaunajam 
2014.–2020. gada plānošanas periodam, par re-
ģionālo un pilsētpolitiku atbildīgais Eiropas komi-
sārs Johanness Hāns (Johannes Hahn) 16. janvārī 
Briselē (Beļģijā) organizētajā diskusijā ar vietējo 
un reģionālo pašvaldību biroju pārstāvjiem Briselē 

atzina, ka tieši šobrīd galvenās idejas no vārdiem 
jāpārvērš reālos darbos un investīcijās. Tāpēc tieši 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām šajā posmā 
ir galvenā loma.

“Līdzekļu ir tik, cik to ir. Jūs esat vislabākajās po-
zīcijās, lai secinātu, kādas ir jūsu būtiskākās pro
blēmas. Jums jāizveido vispiemērotākā stratēģija 
savam reģionam, identificējot teritorijas, kurās 
investīcijas ir visvairāk nepieciešamas,” sanāksmē 
norādīja Hāns. Komisārs uzsvēra, ka nākamajā plā-
nošanas periodā līdzekļi būs jākoncentrē dažās jo-
mās, nevis jāsadrumstalo pa daudzām prioritātēm. 
Tāpat viņš atklāja, ka vairs netiks finansēti projekti, 
kuru tematika atkārtojas, kā arī netiks apstiprināti 
atsevišķi projekti, kuri savā attīstībā nespēs turpi-
nāties. “Mēs vērosim, vai mērķi ir ticami un vai tie 
pamatojas konkrētos indikatoros, lai varētu no-
vērtēt progresu,” norādīja Hāns, aicinot uztvert šo 
darbu ļoti nopietni. Viņš tāpat uzsvēra, ka Eiropas 
Komisija skaidri pateikusi – daudzlīmeņu dialogs, 
iesaistot visu līmeņu pašvaldības, ir svarīgākais, lai 
nodrošinātu, ka stratēģijas un programmas atspo-
guļo teritoriju vajadzības un investīcijām ir maksi-
māli rezultāti.
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Avots: Eiropas Komisija 

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


Par reģionālo un pilsētpolitiku atbildīgais komisārs 
atklāja, ka, ņemot vērā tuvojošās Eiropas Parlamen-
ta vēlēšanas un izmaiņas Eiropas Komisijā, partne-
rības līgumi un darbības programmas, kā arī kohē-
zijas politikas īstenošanas likumdošana Eiropas Ko-
misijai būtu jāapstiprina līdz Lieldienām, taču nekā-
dā gadījumā no tā nedrīkst ciest dokumentu kvali-
tāte. “Mēs noteikti nepiekritīsim pilnīgi visam, taču, 
ja stratēģija ir pamatota, varu garantēt, ka Eiropas 
Komisija paudīs atvērtu un konstruktīvu nostāju, lai 
pēc iespējas ātrāk noslēgtu sarunas,” sacīja Hāns. 
Viņš tēlaini norādīja, ka Eiropas Komisija patlaban 
sniegusi dalībvalstīm rīkus, kā ar kohēzijas politikas 

starpniecību pārveidot Eiropas ekonomisko un so-
ciālo ainavu, savukārt dalībvalstīm jāizdomā, kā šos 
rīkus izmantot visefektīvākajā veidā.

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 “Kārtī-
ba, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju 
dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai”, 1. pie-
likums.

Par noteikumu projektu “Dzelzceļa būvnoteikumi”, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ēku 
būvnoteikumi”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, 
4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Citu, 
atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteiku-
mi”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Elektro-
nisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības būv-
noteikumi”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ģeotel-
pisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”, 
7. pielikums.

LPS NESaSKaŅo

LPS SaSKaŅoŠaNaI PIEPRaSītIE DoKuMENtu PRoJEKtI

VSS41 – Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās in-
formācijas likumā”

VSS29 – Noteikumu projekts “Latvijas būvniecības 
padomes nolikums”

VSS63 – Noteikumu projekts “Hidrotehnisko un 
meliorācijas inženierbūvju būvnoteikumi”

VSS26 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā” 

VSS59 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS62 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Sa-
vienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts re-
ģionālo autoceļu kvalitāti” ieviešanu”

VSS47 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 
“Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas kārtība”” 

VSS48 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašī-
bām, kuras padara atkritumus bīstamus”” 

VSS49 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2011.gada 24.maijanoteikumos Nr.401 
“Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu darbībai”” 

https://twitter.com/LPSBrux
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VSS50 – Rīkojuma projekts “Par atteikumu nodot 
privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas 
ielā 29A, Rīgā” 

VSS51 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā nodošanu Rī-
gas pilsētas pašvaldības īpašumā” 

VSS52 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS53 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašu-
mu Piedrujas ielā 7B, Rīgā”

VSS54 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pil-
sētas pašvaldības īpašumā” 

VSS55 – Rīkojuma projekts “Par atteikumu nodot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 
39A, Rīgā” 

VSS56 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas 
pilsētas pašvaldības īpašumā” 

PRoJEKtI, SEMINĀRI, fINaNSĒJuMS, DaŽĀDI

Izmaiņas aSV vīzu pieteikšanas un saņem-
šanas norisē
ASV Valsts departaments uzsāk izmaiņas vīzu pie-
teikšanas norisē Globālās atbalsta stratēģijas (Glo-
bal Support Strategy) programmas ietvaros. Latvijā 
šī programma tiks ieviesta 2014. gada 2. februārī. 
Saskaņā ar noslēgto līgumu vīzu pieteikumu ap-
strādāšanā ASV vēstniecībai Rīgā atbalstu sniegs 
uzņēmums Stanley Associates Inc. Informācija, kas 
saistīta ar ASV vīzu noformēšanu, būs pieejama mā-
jaslapā www.ustraveldocs.com/lv, tāpat darba die-
nās no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 darbosies zvanu 
centrs informācijas saņemšanai pa tālruni, epastu 
vai tiešsaistē. Galvenās izmaiņas: apmeklējumu va-
rēs pieteikt elektroniski, un pasi ar noformēto vīzu 
varēs saņemt pa pastu uz personas dzīvesvietu vai 
darba vietu bez papildu samaksas.

Minētās izmaiņas neattiecas uz valsts un pašval-
dību iestāžu pārstāvjiem, kuri uz aSV dosies ko-

mandējumos vai dienesta braucienos. Šajos gadī-
jumos:

– personai jāaizpilda DS160 anketa https://
ceac.state.gov/genniv;

– personai vai tās pārstāvim jāsazinās ar ASV 
vēstniecības Konsulāro nodaļu pa tālruni 
67107034, jāvienojas par apmeklējuma laiku 
un jāiesniedz:

DS160 anketas apliecinājuma lapa,o 

nesena fotogrāfija (ja tā netika elektronis-o 
ki pievienota, aizpildot anketu),

Ārlietu ministrijas nota, kurā minēts brau-o 
ciena mērķis un ilgums.

Neskaidrību vai papildu informācijas nepieciešamī-
bas gadījumā lūdzam sazināties ar ASV vēstniecību 
Rīgā. 

Korupcijas novēršanas un apkaro-
šanas birojs (KNAB) ir sagatavojis 
elektronisku informatīvu izdevu-
mu valsts amatpersonām, pievēr-
šot valsts amatpersonu uzmanību 
pretkorupcijas problēmām, un in-

formē par aktualitātēm. Korupcijas novēršana ir ne 
tikai KNAB, bet katras valsts un pašvaldību institūci-

jas uzdevums. Informatīvais izdevums aicina amat-
personas domāt par korupcijas risku samazināša-
nas iespējām, piedalīties aktuālu tēmu apspriešanā 
un iesaistīties tādas publiskās pārvaldes veidošanā, 
kurā korupcijai nav vietas.

Jauno, 2014. gada izdevumu meklējiet šeit:  
http://www.knab.gov.lv/lv/education/newsletter/.
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Tajā lasiet:

· KNAB turpmāk rīkos informatīvās dienas sabied-
rībai;

· lasi pretkorupcijas ziņas arī facebook.com;
· Latvija pasaules korupcijas uztveres indeksā 

2013. gadā ierindota 49. vietā;
· decembrī KNAB organizēja pretkorupcijas semi-

nāru Rīgas Centrālcietumā;
· KNAB sniedz skaidrojumus valsts amatpersonām 

par amata savienošanu un interešu konfliktu;
· ceļā uz izglītotu un zinošu valsts un pašvaldību 

pārvaldi;
· Starptautiskajā pretkorupcijas dienā KNAB ap-

balvo jauniešu konkursa laureātus.

Pirmais 
projektu 
iesniegšanas 

termiņš 2014. gadā – 17. marts

Organizācijām un uzņēmumiem jaunajā Eiropas 
Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta programmā “Erasmus+” ir iespēja veidot 
neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus 
un pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūrā šādos projektu 
veidos: mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību 
projekti jaunatnes jomā un jaunatnes politikas re-
formu atbalsta projekti.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra in-
formē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas projektus 
programmā “Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes 
gadā:

līdz 17. martam – jauniešu un jaunatnes darbinie-
ku mobilitātes projektus;

līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinie-
ku mobilitātes projektus, stratēģiskās partnerības 
projektus jaunatnes jomā un jauniešu un jaunat-
nes politikas veidotāju tikšanās projektus;

līdz 1. oktobrim – jauniešu mobilitātes projektus, 
stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes jomā 
un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikša-
nās projektus.

Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes dar-
biniekiem ietver jauniešu apmaiņas, Eiropas brīv-
prātīgo darba un jaunatnes darbinieku apmācības 
un sadarbības tīkla veidošanas pasākumus. Šajos 
projektos jāiesaista vismaz 2 starptautiski projek-
tu partneri. Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/jaunumi/15830.

Latviešu fonds izsludinājis 
2014. gada pieteikumu konkursu

Latviešu fonda mērķis – veicināt latvie-
šu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbal
stot projektus šajās jomās. Projekti tiek finansēti 

no Latviešu fonda ieguldījumu procentiem. Fonda 
neaizskaramo pamatkapitālu veido fonda dalības 
maksas, ziedojumi un testamentārie novēlējumi.

Projektu konkurss notiek katru gadu no 1. janvāra 
līdz 15. februārim. Vairāk lasiet šeit: http://esfi-
nanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15826.

Par dažādiem ES projektu konkursiem, pa-
sākumiem, semināriem skatiet Reģionālo ES 

struktūrfondu 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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