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Leonam Līduma kungam un izpilddirektoram Eināram Zēberga 

kungam ar komandu par Latvijas Pašvaldību savienības 
25. kongresa uzņemšanu Aizkraukles novadā!

Lai veiksme un panākumi visos darbos arī turpmāk!



Kongresa atskaņās – priekšsēža uzruna un 
fotogalerija
30. maijā Aizkrauklē notika Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) 25. kongress – pēc pašvaldību pār-
stāvju un arī citu sadarbības partneru intereses 
šajā Infolapā sīkāk iepazīstinām ar LPS priekšsēža 
Andra Jaunsleiņa uzrunu kongresā. Tās galvenais 
uzsvars – pašvaldībām ir jādod daudz plašāka vara 
pašām lemt par savas teritorijas attīstību, vērtējot 
investīciju ieguldīšanu, kā arī jāpaplašina pašvaldī-
bu iespējas veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā 
un jāmazina valsts centrālās varas iejaukšanās paš-
valdību tiešajā darbā.

A. Jaunsleinis uzsvēra, ka bieži vien attīstību mazina 
tieši birokrātiskais slogs un neskaitāmais daudzums 
normatīvo aktu, kam burts burtā jāseko, turklāt no-
teikumi tiek izdoti visiem vienādi, lai gan situācijas 
un pašvaldības ir ārkārtīgi dažādas. “Jo mazāk būs 
ierobežojumu no centrālās varas un normatīvu, jo 
vienkāršāk būs veicināt attīstību,” sacīja A. Jaunslei-
nis.

LPS priekšsēža uzrunas prezentācija – 1. pielikumā.

LPS mājaslapā pieejama neliela fotogaleri-
ja no kongresa: http://www.lps.lv/Attelu_
galerijas/?task=images&galery_id=3975.

IePrIeKŠēJā nedēļā

Šonedēļ un turPmāK

Vēl var pieteikties projekta “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” reģionālajās 
diskusijās

Latvijas Pašvaldību savienī-
ba (LPS) aicina piedalīties 
projekta “Lietpratīga pār-
valdība un Latvijas pašval-
dību veiktspējas uzlaboša-
na” reģionālajās diskusijās 

Valmierā 12. jūnijā un Preiļos 13. jūnijā.

Diskusijā aicināti piedalīties vietējo pašvaldību va-
dītāji, deputāti un darbinieki, valsts pārvaldes ie
stāžu speciālisti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Reģionālo diskusiju dalībnieki tiks iepazīstināti ar 
“mācīties salīdzinot” sistēmas Latvijas modeli. 
“Mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēma tiek 
veidota projekta gaitā. Tā balstās uz datubāzē ap-
kopotas informācijas, pašvaldību pieredzes un zi-
nāšanu analīzi, lai meklētu katrai pašvaldībai pie-
mērotu risinājumu konkrētā nozarē un pilnveidotu 
pašvaldības stratēģisko vadīšanu.

Sīkāka informācija šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3967.

notiks pašvaldību uzņēmējdarbības 
atbalsta tīkla diskusija “Iespējas, ko 
piedāvā elektroniskā vide”

Lai spriestu par elektroniskās vides piedāvātajām 
iespējām un valsts iestāžu epakalpojumu pieeja-
mību, LPS aicina pašvaldību pārstāvjus pašvaldību 
uzņēmējdarbības atbalsta tīkla ietvaros 11. jūni-
jā uz diskusiju “Iespējas, ko piedāvā elektroniskā 
vide”.

Diskusiju ciklu LPS veido sadarbībā ar Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas 
Radio un televīzijas centru, Valsts ieņēmumu die-
nestu un Lauku atbalsta dienestu.

Pasākumā 11. jūnijā plānots runāt par epakalpo-
juma pieejamību un par priekšlikumiem saistībā ar 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. Iecerēts 
diskutēt, vai patlaban ir pietiekama izpratne par 
eparaksta pielietojumu, kāda informācija tiek ap-
kopota portālā http://www.latvija.lv un vai varam 
teikt, ka epakalpojuma piedāvājums ir saprotams 
un pietiekams. 

Plašāk par diskusiju – LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3974/.
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notiks LPS reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

Otrdien, 2014. gada 10. jūnijā, plkst. 13.00 notiks 
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde. Sēdes darba kārtībā jautājums par LPS sa-
runu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju protokolu, par aktualitātēm likuma “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” grozījumos, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā u.c.

Piekrastes apvienība tiksies ar vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministru romānu naudiņu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības vadība 
otrdien, 10. jūnijā, tiksies ar vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministru romānu naudiņu. 
Pašvaldību pārstāvji vēlas pārrunāt Piekrastes tel-
piskās attīstības pamatnostādņu īstenošanu, Zemes 
pārvaldības likuma virzību, valsts īpašumā esošās 
pludmales apsaimniekošanas finansējumu un vēl 
vairākus jautājumus, kas būtiski tieši Baltijas jūras 
un Rīgas līča piekrastē esošajām pašvaldībām.

InformācIJA no LPS PārStāVnIecīBAS BrISeLē

Latvijas pašvaldību pieredze attīstības 
sadarbībā diskusijā Latvijas Pastāvīgajā 
pārstāvniecībā eS

4. jūnijā Briselē (Beļģijā) notikušajā sanāksmē dis-
kutēja par 13 jauno Eiropas Savienības (ES) dalīb-
valstu pieredzi, panākumiem un problēmām at-
tīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā, tādējādi 
iezīmējot pirmo ES pavadīto desmitgadi. Diskusiju 
rīkoja Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība 
Eiropas Savienībā sadarbībā ar Eiropas Nevalstis-
ko organizāciju konfederāciju attīstības sadarbībai 
CONCORD.

Atklājot diskusiju, Latvijas pastāvīgā pārstāve ES 
Ilze Juhansone uzsvēra, ka laba pārvaldība ir sva-
rīgs priekšnoteikums ekonomikas izaugsmei un 
ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. Savukārt ES attīs-
tības komisārs Andris Piebalgs savā video sveicienā 
uzsvēra nepieciešamību arī turpmāk veicināt ne-
valstisko organizāciju un publiskās pārvaldes insti-
tūciju ciešu sadarbību attīstības sadarbības jomā, 
tādējādi efektīvi izmantojot iedzīvotāju zināšanas 
un prasmes šajā jomā.

Paneļdiskusijā par labas pārvaldības stiprināša-
nu ar savu pieredzi dalījās arī Latvijas Pašvaldību 
savienība, atklājot savu attīstības sadarbības ak-
tivitāšu vienu no pamatprincipiem – uztvert part-
nervalstu pārstāvjus kā vienlīdzīgus partnerus un 
vairāk piedāvāt nevis teorētiskas lekcijas, bet gan 
iespēju iepazīties ar reāliem piemēriem. Pēdējo 
gadu laikā LPS sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām 
organizējusi vairākas mācību vizītes partnerval

stu pašvaldību pārstāvjiem, iepazīstinot tos gan 
ar pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, gan 
pašvaldību administrācijas darbu un iedzīvotāju 
iesaistīšanu. Vienmēr esam aicinājuši kolēģus no 
citu valstu pašvaldībām pielāgot Latvijā iepazīto 
pieeju savai situācijai, to nepārņemot tieši tādu, 
kā redzēta.

Diskusijā ar pieredzi dalījās arī nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji no Igaunijas un Rumānijas, stāstot 
par īstenotajām epārvaldības un pretkorupcijas 
aktivitātēm attīstības sadarbības valstīs.

LPS sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām līdz šim īs-
tenojusi attīstības sadarbības aktivitātes kopīgi ar 

Latvijas pastāvīgā pārstāve ES Ilze Juhansone (no 
labās), atklājot diskusiju par attīstības sadarbību.

Foto: LR Pastāvīgā pārstāvniecība ES.



Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, 
Kirgizstānas, Tadžikistānas un Turkmenistānas paš-
valdību pārstāvjiem.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS SASKAņoŠAnAI PIePrASītIe doKumentu ProJeKtI

LPS neSASKAņo

VSS434 – Par likumprojektu “Grozījumi Iedzīvotāju 
reģistra likumā”, 2. pielikums.

VSS435 – Par likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvie-
tas deklarēšanas likumā”, 3. pielikums.

VSS512 – Likumprojekts “Energoefektivitātes li-
kums”

VSS513 – Likumprojekts “Grozījumi Ēku energo-
efektivitātes likumā”

VSS514 – Likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas 
likumā”

VSS496 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS489 – Likumprojekts “Iekšējās drošības biroja 
likums”

VSS490 – Likumprojekts “Grozījumi Kriminālpro-
cesa likumā”

VSS502 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietoša-
nas un aktualizēšanas kārtību””

VSS511 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga 
(Tīnūži)Koknese rekonstrukcijas projekta īsteno-
šanai”

VSS499 – Noteikumu projekts “Adresācijas notei-
kumi”

VSS500 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā”

ProJeKtI, SemInārI, fInAnSēJumS, dAŽādI

tautas mākslas kolektīvu vadītāju aptauja

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbī-
bā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veic tautas māk
slas kolektīvu vadītāju aptauju, lai noskaidrotu viņu 
apmierinātību ar darba un materiālajiem apstāk-
ļiem, kurus atbilstoši kompetencei un savu iespēju 
robežās nodrošina tautas mākslas kolektīva dibinā-
tājs (pašvaldība vai cits dibinātājs) un valsts.

Aptaujas dati ļaus izprast, cik liela nozīme darba 
atlīdzībai un citiem finansējuma avotiem vai at-
balstam ir tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
kvalitātes uzlabošanā.

Lai aptaujas dati būtu kvalitatīvi un reprezentatīvi, 
aptaujas veicējiem ir nepieciešami tautas mākslas 
kolektīvu vadītāju kontakti. Tāpēc lūdzam tautas 
mākslas kolektīvu vadītājus, kuri vēlas piedalīties 
aptaujā, nosūtīt savu e-pasta adresi uz e-pastu: 
dziesmuundejusvetki@gmail.com, lai aptaujas 
veicēji katram individuāli varētu nosūtīt anketu. 

Aptauja ir anonīma, sniegtie dati tiks izmantoti ti-
kai apkopotā veidā, un individuālie viedokļi netiks 
analizēti. Elektroniskās aptaujas programma vei-
dota, neuzrādot aptaujas veicējiem tās dalībnie-
ku epasta adreses. dati tiks vākti līdz 2014. gada 
15. jūlijam.
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Aicina piedalīties seminārā par eiropas 
Kaimiņattiecību instrumentu
Eiropas Savienības mājā 17. jūnijā plkst. 15.00 Latvi-
jas Ārpolitikas institūts kopā ar Zviedrijas un Polijas 
vēstniecībām rīko diskusiju par ES finansējumu Aus-
trumu partnerībai nākamajā finanšu periodā, foku-
sējoties uz European Neighbourhood Instrument. 

Seminārā plāno piedalīties visu trīs valstu īpašo 
uzdevumu vēstnieki Austrumu partnerības jautāju-
mos, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas. Galvenās 
mērķa grupas ir uzņēmēji, nevalstiskās organizāci-
jas un pašvaldības.

Ielūgums uz semināru un darba kārtība – 4. pieli-
kumā.

Izsludināti projektu konkursi valsts budže-
ta apakšprogrammas “Vides aizsardzības 
projekti” vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” 
finansējuma saņemšanai 2014. gadā

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija sa-
skaņā ar tā padomes 2014. gada 26. maija sēdes 
nr .8 2.1. § lēmumu izsludina projektu konkursus 
vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma sa-
ņemšanai 2014. gadā.

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuros tiek veicināta sabiedrības vides izglī-
tība un audzināšana. Projektu pieteikumus var ie-
sniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:

Vides izglītības nometņu organizēšana bēr-1. 
niem un jauniešiem ar invaliditāti (kopējais 
pieejamais finansējums EUR 56 000, maksi-
mālais pieejamais finansējums vienam pro-
jektam EUR 7 000).
Publisku sabiedrības vides izglītošanas 2. 
pasākumu organizēšana (kopējais pieeja-
mais finansējums EUR 30 000, maksimālais 
pieejamais finansējums vienam projektam 
EUR 6 000).
Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas 3. 
pasākumu organizēšana (kopējais pieeja-
mais finansējums EUR 20 000, maksimālais 
pieejamais finansējums vienam projektam 
EUR 3 000).
Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākum4. i 
(kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, 
maksimālais pieejamais finansējums vienam 
projektam EUR 3 000).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 
2014. gada 4. jūlijam. Plašāka informācija: http://
esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16066/.

Seminārs par eeZ finanšu instrumenta 
konkursu “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”

18. jūnijā viesnīcā “mercu-
re riga centre Hotel” no-
tiks Valsts reģionālās attīs-
tības aģentūras organizē-

tais informatīvais seminārs par Eiropas Ekonomi-
kas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 
programmas “Nacionālā klimata politika” atklātā 
konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energore-
sursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 
tehnoloģiju attīstība” projektu iesniegumu sagata-
vošanu un projektu ieviešanas nosacījumiem. Sīkā-
ka informācija šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16067_670/.
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Seminārs “Bez atkritumiem” – atkritumu 
samazināšanas iespējas Latvijā

Aicina nevalstisko organizāciju un pašvaldību pār-
stāvjus, kā arī citus interesentus piedalīties semi-
nārā par atkritumu samazināšanas iespējām Latvijā 
“Bez atkritumiem” 18. jūnijā plkst. 12.30–17.00 Bi-
rojnīcā Dzirnavu ielā 84k2 (Berga Bazārā) Rīgā.

Atkritumus radām mēs visi, bet vai mēs visi zinām, 
ka lielāko daļu no tiem iespējams pārstrādāt, at-
jaunot, kompostēt vai izmantot atkārtoti? Pasaulē 
arvien plašāk izvēršas kustība “Bez atkritumiem” 
(angliski – zero waste), kas rosina paraudzīties uz 
atkritumiem kā vērtīgiem resursiem, taču Latvijā 
atkritumu šķirošana un pārstrāde joprojām ir vāji 
attīstīta un dominē atkritumu apglabāšana poligo-
nos. Tomēr ikviens no mums var gan individuāli sa-
mazināt savu atkritumu daudzumu, gan arī rosināt 
pārmaiņas savā apkaimē un pašvaldībā, tādējādi 
samazinot dabas resursu nelietderīgu tērēšanu. 
Atkritumu samazināšana var būt aizraujoša un ra-
doša, piepildīta jauniem atklājumiem un iespējām.

Semināra norise:
12.30–13.00 – dalībnieku reģistrācija
13.00–13.15 – ievadvārdi un īsa iepazīstināšana ar 
projektu (“homo ecos:” vadītāja Santa Krastiņa un 
“Latvijas zaļās kustības” pārstāve Ināra Teibe)
13.15–13.40 – “Bezatkritumu sabiedrība – veids, 

kā risināt atkritumu apsaimniekošanas jautājumus” 
(“Zaļās brīvības” valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga)
13.40–14.30 – valsts un pašvaldību loma atkritumu 
samazināšanā, “Atkritumu samazināšana Latvijā” 
(VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore 
Rudīte Vesere); pašvaldību pieredze (tiks precizēts)
14.30–15.00 – kafijas pauze
15.00–15.30 – sabiedrības izglītošanas nozīme at-
kritumu samazināšanas veicināšanā, “Ziemeļvidze-
mes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas pie-
redze” (ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais); 
“Itālijas pilsētas Lukas veiksmes stāsts zero waste 
ieviešanā Eiropā” (“homo ecos:” projektu vadītāja 
Agita Pusvilka)
15.30–16.20 – sociālā uzņēmējdarbība – atkritumu 
otrā dzīve un pārvērtības jaunos produktos. Pie-
redzes stāsti no “Buteljons”, “Otra elpa”, “Andele-
mandele”, “Lude” u. c.
16.20–17.00 – bezatkritumu dzīvesveids – kā ne-
izmest, bet salabot, atdot, iemainīt un pārvērst 
(“homo ecos:” pieredzes stāsti, “Humana People 
to People in Latvia” modes talkas un kustības “At-
brīvojies no lietām” (TBC))

Pateiksimies, ja par dalību seminārā informēsiet, 
reģistrējoties līdz 16. jūnijam šeit: http://ej.uz/
bez_atkritumiem.

Semināra kontaktpersona: Laura Melne, epasts: 
laura.melne@homoecos.lv.

teritorijas attīstības plānošanas 
konference “Investori un pašvaldības – 
sabiedrotie vai pretinieki?”

Trešdien, 11. jūnijā, viesnīcā “Tallink Hotel Rīga” no 
9.30 līdz 17.00 notiks teritorijas attīstības plānoša-
nas konference “Investori un pašvaldības – sabied-
rotie vai pretinieki?”.

Konferencē tiks apskatīti tādi temati kā pašvaldību 
lēmumu pieņemšana plānošanas gaitā, pašvaldī-
bu un attīstītāju sadarbība infrastruktūras izbūvē, 
pašvaldību pieredze sadarbībā ar attīstītājiem, kā 
arī attīstītāju pieredze investīciju projektos dažādās 
Latvijas administratīvajās teritorijās un ārvalstīs. 
Plašāk par konferenci: http://metrum.lv/lv/jaunu-
mipublikacijas/jaunumi/?id=317/.

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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