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Aizsardzības ministrija un pašvaldības 
vienisprātis par sadarbības nozīmīgumu

Pagājušajā nedēļā noslēdzās Aizsardzības ministri-
jas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējās 
sarunas, kurās abu pušu pārstāvji pauda vienotu 
viedokli – sadarbība starp ministriju, tās iestādēm 
un pašvaldībām ir vienlīdz būtiska abām pusēm.

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis norādīja, 
ka ir nepieciešama informācijas apmaiņa starp mi-
nistriju un pašvaldībām, ciešāka sadarbība dažādās 

platformās gan ar civilās aizsardzības, gan jaunsar-
dzes palīdzību, gan ņemot vērā mācību poligonus 
un Nacionālo bruņoto spēku bāzes, kas atrodas vai-
rākās pašvaldībās.

Sarunu ievadā AM informēja par vietējā ģeodēzis-
kā tīkla uzturēšanu, norādot, ka vietējā ģeodēzis-
kā tīkla apsekošanas gaitā problēmas sagādā tas, 
ka ģeodēziskie punkti atrodas privātās teritorijās, 
turklāt daudzviet nav pieredzes vietējā ģeodēzis-
kā tīkla uzturēšanā, līdz ar to nav skaidrības, kā to 
pareizi darīt. Ar plašāku situācijas raksturojumu un 
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piedāvātajiem risinājuma variantiem aicinām iepa-
zīties Aizsardzības ministrijas prezentācijā, skatīt 
1. pielikumā.

AM pārstāvji arī aicināja pašvaldības izmantot Lat-
vijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpo-
jumus un tās rīcībā esošos datus – tie ir pieejami 
bez maksas, un pašvaldības ir aicinātas pieprasīt 
datus elektroniski ģeotelpisko pamatdatu informā-
cijas sistēmā: https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/.

Pašvaldību pārstāvji vērsa uzmanību uz problēmu, ka 
likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvok-
li” nav precīzi noteikts tiesiskais regulējums, kas ļau-
tu pašvaldībām pašām izsludināt ārkārtas situācijas 
to administratīvajās teritorijās, kā arī paredzēt īpašu 
tiesisku režīmu apdraudējumu mazināšanai un seku 
likvidēšanai stihisku nelaimju, dabas katastrofu un 
avāriju gadījumos; to nerisina arī Civilās aizsardzības 
likums. Jāatzīmē, ka, neizsludinot ārkārtas situāciju, 
pašvaldību tiesības un pienākumi aprobežojas ar Ci-
vilās aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos 
noteikto uzdevumu precīzu izpildi, neļaujot to pie-
lāgot apstākļiem, kas izveidojušies ārkārtas situāci-

jā, un neļaujot to pielāgot apstākļiem, kas vislabāk 
aizsargātu iedzīvotāju drošību, veselību, dzīvību un 
īpašumu gan plūdu radīto apdraudējumu mazināša-
nā, gan arī to seku novēršanā.

2013. gada pavasara plūdu novēršanas gaita liecina, 
ka valsts un pašvaldību institūcijām nebija vienotas 
izpratnes, kam būtu jārealizē likuma “Par ārkārtējo 
situāciju un izņēmuma stāvokli” 18. panta 4. pun-
ktā minētā norma un konkrēti kura institūcija ir tie-
sīga veikt piespiedu pārvietošanu.

Sarunu noslēgumā ministrs izteica pateicību LPS un 
visām pašvaldībām par atbalstu Jaunsardzei, kas ar 
pašvaldību palīdzību ir pārdzīvojusi krīzes gadu bu-
džeta samazinājumus.

Tikšanās dalībnieki diskutēja arī pāreju uz jauno 
augstumu sistēmu Latvijā. Puses vienojās, ka jā-
izstrādā vienota pieeja vietējā ģeodēziskā tīkla 
uzturēšanai. Tāpat tika pārrunāta valsts aizsardzī-
bas būvju saskaņošanas kārtība. Tika arī izvērtēta 
iespēja uzstādīt vienota veida informatīvās zīmes 
kritušo karavīru apbedījumu vietās.

Šonedēļ un tuRPmāk

Cēsu novada pašvaldība aicina uz 
konferenci “Cēsis pasaulē”

Cēsu novada pašvaldība aicina piedalīties 
2014. gada 23. jūlija konferencē “Cēsis  pasaulē”, 
kurā valsts un pašvaldības sadarbībā ar uzņēmē-
jiem, izglītības, kultūras un citu nozaru pārstāvjiem 
radīs idejas aizbraukušo novadnieku aicināšanai 
mājās.

Konferencē aicināts piedalīties ikviens, kuram ir 
svarīgi diasporas jautājumi, jo piedāvātā program-
ma un diskusijas skars visplašāko tēmu klāstu, sākot 
no biznesa un investīcijām un beidzot ar kultūru un 
tūrismu, noslēgumā mēģinot izveidot Cēsu reemig-
rācijas plānu – darbu un normatīvu apkopojumu, 
ko novads un katrs dalībnieks varētu veikt, lai aici-
nātu mājās aizbraucējus.

Konference plānota vairākās daļās:
diasporas jautājuma aktualitāte, esošā situācija •	
un plānotie pasākumi;
paralēlās darba sesijas, kurās kopā ar modera-•	
toriem tiks analizētas galvenās problēmas dia-

sporai uzņēmējdarbības, izglītības, ģimenes u.c. 
jomās, tiks meklēti risinājumi un instrumenti to 
ieviešanai;
paneļdiskusija “Mēs – Cēsīm, Cēsis – mums”, ku-•	
ras rezultātā tiks izveidots Cēsu novada reemig-
rācijas plāns;
stāsti par dzīvi ārzemēs un atgriešanos mā-•	
jās.

Konferencei reģistrējušies vairāk nekā 50 dalīb-
nieku no Kultūras, Ārlietu, Ekonomikas un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 
kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras un citām 
valsts iestādēm. Interesi par dalību konferencē iz-
rādījušas arī citas pašvaldības, piemēram, Jūrma-
las, Siguldas un Ogres. Pieteikušies arī interesenti 
no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, 
ārzemju tirdzniecības kamerām un Latvijas augst-
skolām.

Konference būs lieliska platforma, kur satiksies ne 
tikai diasporas cēsnieki, bet arī uzņēmēji, pašvaldī-
bas un valsts iestādes, augstskolas un citas organi-
zācijas.

https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4048&document_id=4048


Konference notiks Vidzemes koncertzālē “Cē-
sis” Cēsīs, Raunas ielā 12, 2014. gada 23. jūlijā 
plkst. 10.00.

Konferencē tiks nodrošināta sinhronā tulkošana uz 
angļu valodu.

Reģistrācija šeit: http://ej.uz/KonferenceCesis/.

Sākusies pieteikšanās “Atvērto dienu” 
semināriem Briselē

8. jūlijā sākusies pieteikšanās semināriem “Atvēr-
tajās dienās”, kas šogad norisināsies Briselē (Beļģi-
jā) no 6. līdz 9. oktobrim. Pēdējo desmit gadu laikā 
“Atvērtās dienas” kļuvušas par plašāko reģionālajai 
un pilsētu attīstības tematikai veltīto pasākumu Ei-
ropā. Šogad plānots organizēt 108 seminārus, ku-
rus vienos moto “Augot kopā. Viedas investīcijas 
iedzīvotājiem”.

Ar savu pieredzi un veiksmes stāstiem četru die-
nu laikā dalīsies politiķi, eksperti un akadēmiķi no 
192 reģioniem un pašvaldībām, pārstāvot kopumā 
31 valsti. Semināri būs veltīti trim galvenajām tē-
mām: “Savienojot reģionālās stratēģijas”, “Veidojot 
kapacitāti” un “Teritoriālā sadarbība”. No Latvijas 

pašvaldībām šogad “Atvērtajās dienās” piedalīsies 
Rīgas pilsētas dome. 

Pieteikties “Atvērto dienu” semināriem iespējams 
līdz 22. septembrim pasākumam veltītajā mājas-
lapā: http://ec.europa.eu/regional_policy/confer-
ences/od2014/register.cfm.

“Atvērtās dienas” ir pašvaldībām Eiropas Savienī-
bas dalībvalstīs un arī ārpus tās robežām veltīta 
nedēļa, kuras mērķis ir dalīties pieredzē par pašval-
dību veiksmīgi īstenotām aktivitātēm attīstības vei-
cināšanai savā valstī un ārpus tās. Tās rīko Eiropas 
Savienības Reģionu komiteja un Eiropas Komisija.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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LPS neSASkAņo

LPS SASkAņoŠAnAI PIePRASītIe dokumentu PRojektI

VSS-589 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. feb-
ruāra noteikumos Nr. 111 “Norvēģijas finanšu in-
strumenta 2009.–2014. gada perioda programmas 
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadar-
bība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūci-

jām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenoša-
nas kārtība””, 2. pielikums.

VSS-591 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemko-
pības ministrijas valdījumā”, 3. pielikums.

VSS-638 – Noteikumu projekts “Satura prasības 
rakstveida lēmuma projektam par veidu, kādā tiks 
veikti turpmākie maksājumi par pakalpojuma snie-
dzēju”

VSS-640 – Informatīvais ziņojums “Informatīvais 
ziņojums par biodegvielas izmantošanas veicināša-
nas pasākumiem”

VSS-641 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās 
dzīvojamās mājas Ķekavas pagastā, Ķekavas nova-
dā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā 
(59.saraksts)”

VSS-642 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”
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VSS-616 – Informatīvais ziņojums “Par konstatēta-
jiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Sa-
vienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības 
iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda 
palīdzības ietvaros līdz 2013.gada 31.decembrim”

VSS-629 – Likumprojekts “Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likums”

VSS-617 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
balsta pasākumiem darba devējiem darbinieku pa-
pildu izglītošanā, atbalsta pasākumu īstenošanas 
kārtību un kritērijiem atbalsta saņemšanai”

VSS-626 – Likumprojekts “Nemateriālā kultūras 
mantojuma likums”

VSS-619 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos 
Nr.1002 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis””

VSS-620 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
sniedz sociālas rehabilitācijas pakalpojumus no 
vardarbības cietušām pilngadīgām personām un 
sociālas rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību 
veikušām personām”

VSS-631 – Informatīvais ziņojums “Par elektronisko 
sakaru infrastruktūras kartēšanas informācijas sis-
tēmas izveidi”

VSS-632 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašī-
bām, kuras padara atkritumus bīstamus””

VSS-636 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas in-
stitūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā 
un valsts budžeta līdzfinansējumu”

VSS-637 – Likumprojekts “Par Tukuma novada un 
Engures novada robežu grozīšanu”

Izsludināts projektu konkurss 
nevalstiskajām organizācijām programmā 
“Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas 
prezidentūras eiropas Savienības Padomē 
īstenošanā”

9. jūlijā notika Sabied-
rības integrācijas fon-
da (SIF) padomes sēde, 
kurā nolemts izsludināt 
nevalstisko organizā-
ciju līdzfinansējuma 
konkursu. Līdzfinansē-
juma konkurss paredz 
atbalstu nevalstisko or-

ganizāciju aktivitātēm Latvijas prezidentūras laikā 
Eiropas Savienības Padomē.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijā reģis-
trēto nevalstisko organizāciju īstenotos projektus, 
kuri sniedz ieguldījumu prezidentūras programmas 
mērķu īstenošanā un saturiski atbilst Latvijas pre-
zidentūras prioritārajiem virzieniem: ES konkurēt-
spējas veicināšana, informācijas sabiedrības stipri-
nāšana un ES globālā loma.

Paredzēts atbalstīt šādas Latvijā reģistrētu biedrību 
un nodibinājumu aktivitātes: semināri, konferences, 
diskusijas, forumi, radošās darbnīcas, interneta risi-
nājumu izmantošana un attīstīšana diskusiju veicinā-
šanai u.tml. Visiem atbalstītajiem projektiem jāatbilst 
Latvijas prezidentūras trim prioritātēm, kā arī prezi-
dentūras vērtībām: iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja.

Plašāk šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16097.
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Izsludināti projektu konkursi 
nevalstiskajām organizācijām Vides 
politikas pamatnostādņu īstenošanai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija izsludina projektu konkursus vadlīnijā “mul-
tisektoriālie projekti” sadarbības projektu starp 

NVO un vides institūcijām Vides politikas pamat-
nostādņu īstenošanai.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sa-
darbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām 
organizācijām un vides institūcijām Vides politikas 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteikto rīcī-
bas mērķu īstenošanai.

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā 
reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbī-
bas partneri piesaistot vides institūciju.

Plašāk šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16094/.

divi projektu konkursi Vidzemes 
organizācijām

Visām Vidzemes re-
ģiona nevalstiskajām 
organizācijām Val-
mieras novada fonds 
sadarbībā ar Kultūras 

ministriju izsludina divus projektu konkursus. Kop-
summā 22 000 eiro pieejami pilsoniskās sabiedrī-
bas iniciatīvām un mazākumtautību iniciatīvām. 

Abu projektu konkursu virsmērķis ir veicināt pilso-
niskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību 
un starpkultūru dialogu Vidzemes reģionā. Tajos 
var piedalīties ikviena Vidzemē reģistrēta biedrība 
vai nodibinājums, kā arī citu novadu organizācijas, 
kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Vienam pil-
soniskās sabiedrības projektam var saņemt finan-
sējumu līdz pat 3000 eiro, bet mazākumtautību 
projektam – līdz 1750 eiro. Pieteicējus mudinām 
būt ekonomiskiem, jo rūpīgi vērtēsim, vai projek-
tam patiešām nepieciešama maksimālā summa. 
Konkursus pilnībā finansē Kultūras ministrija no 

Latvijas valsts budžeta.

Konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vid-
zemē” īpaši vēlamies uzsvērt neaktīvo iedzīvotāju 
iesaistīšanu sabiedriskajos procesos un vietējās 
kopienas dzīves uzlabošanā. Atbalstāmo pasāku-
mu jomas ir ļoti dažādas – interešu aizstāvība un 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā, pilsonisko prasmju 
vairošana, tradicionālo un netradicionālo līdzdalī-
bas formu attīstība, jaunu biedru un brīvprātīgo 
piesaiste, sadarbības stiprināšana starp dažādām 
institūcijām, sektoriem un sabiedrību.

Savukārt konkursa “Mazākumtautību iniciatīvas 
Vid zemē” centrā ir starpkultūru dialogs, savstar-
pējā izpratne un mazākumtautību mijiedarbība ar 
latviešiem. Tajā var iesniegt integrācijas un starp-
kultūru komunikācijas pasākumu pieteikumus, 
valsts valodas un kultūras apguves, mazākumtau-
tību kultūras iniciatīvas un tādus pasākumus, kas 
sekmē cilvēktiesību ievērošanu, iecietību, mazina 
stereotipus un dažādu tautību diskrimināciju.

Plašāk šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16096/.

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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