
2014. gada 11.–17. augusts

Nr. 28

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

LPS Valde pieprasa saglabāt līdzšinējo 
reģionu pārstāvniecību ES fondu 
Uzraudzības komitejā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde pagāju-
šās nedēļas sēdē nolēma pieprasīt Finanšu minis-
trijai Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda Uzraudzības komitejā saglabāt 
līdzšinējo reģionu pārstāvniecību – pa vienam pār-
stāvim no katra no pieciem plānošanas reģioniem.

LPS tapis zināms, ka Finanšu ministrija vēlas turp-
māk Uzraudzības komitejā iekļaut tikai vienu pār-
stāvi no visiem pieciem reģioniem kopā.

LPS Valde uzsver, ka Uzraudzības komitejā tiek pie-
ņemti lēmumi, kas skar visas jomas un ir svarīgi vi-
siem plānošanas reģioniem, un tādēļ lēmumu pie-
ņemšanā jāpiedalās visiem reģioniem.

Tāpēc LPS Valde nolēma:

kategoriski noraidīt Finanšu ministrijas lēmu-•	
mu ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda Uzraudzības komitejas balsstiesīgo 
sastāvā iekļaut vienu pārstāvi no visiem plā-
nošanas reģioniem;

prasīt Finanšu ministrijai UK sastāvā saglabāt •	
visu plānošanas reģionu pārstāvjus;
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prasīt Finanšu ministrijai apakškomitejās ie-•	
kļaut visu plānošanas reģionu pārstāvjus.

Uzraudzības komiteja izveidota, lai nodrošinātu 
efek tīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši 
darbības programmās noteiktajām prioritātēm un 
mērķiem.

Aktualitātes izglītības jomā pirms 
2014./2015. mācību gada

LPS Valde pagājušās nedēļas sēdē iepazinās ar LPS 
padomnieces izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime-
nes jautājumos ināras Dundures sagatavoto ziņo-
jumu par aktualitātēm izglītības jomā pirms jaunā 
mācību gada.

Aicinām arī Infolapas lasītājus iepazīties ar ziņoju-
mu, kurā apskatītas tendences skolēnu skaita iz-
maiņās, situācija vispārējā vidējā izglītībā un arod-
izglītībā, kā arī iekļauta informācija par pedagogu 
darba samaksu un atskats uz LPS ikgadējām saru-

nām ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Ziņojums lasāms infolapas 1. pielikumā.

Izglītojamo skaits un tā prognoze pamata un vidējās vispārējās izglī�bas
programmās (dienas apmācības)
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Obligātās izglītības vecumā esošie bērni, 
kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes 

sarakstā 2013./2014. mācību gadā

Statuss (pašvaldību sniegtā informācija) Skaits
Izbraucis no valsts 12218
Uzturēšanās atļauja, citas valsts pilsonis 894
Pašvaldībai nav informācijas 393
Pašvaldība noskaidro situāciju 256
Pašvaldība nav norādījusi statusu 176
Anulēta deklarētā dzīvesvieta 115
Citu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības 
iestādi

42

Adoptēts (uz ārzemēm) 39
Bezvēsts prombūtnē 22
Invalīds 12
Ilgstoši slimojošs 6

kopā 14173
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Sākas konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 
2014” otrās kārtas vērtēšanas vizītes 
pašvaldībās

Pirmdien, 11. augustā, sākušās 
konkursa “Eiropas Gada paš-
valdība 2014” otrās kārtas vēr-
tēšanas vizītes 14 pašvaldībās. 
Tajās vērtēs pašvaldības spēju 
nodrošināt iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, piemēram, perso-
nības attīstības veicināšanā, 
aptverot izglītību, fizisko lab-

sajūtu, mobilitāti, sociālo iekļaušanu, attālināto pa-
kalpojumu pieejamību un citus kritērijus. Vērtēša-
nā piedalās gan ministriju, gan Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja Latvijā, gan konkursa ģenerāl
sponsora “Swedbank” AS un sadarbības partnera 
SIA “Lattelecom” pārstāvji.

Konkursa vērtēšanas komisija vizītes sāk ar Vents-
pils pilsētas apmeklējumu 11. augustā, bet 12. au-
gustā komisija apmeklēs Nīcas novadu. 14. augus-
tā plānots vērtēt Raunas un Smiltenes novadu, 
bet 15. augustā – Valmieras pilsētu. 18. augustā 
komisija viesosies Jelgavas pilsētā un novadā, bet 
19. augustā – Rundāles novadā. 21. augustā komi-
sija vērtēs Viļakas novadu, bet 22. augustā – Dag
das novadu un Daugavpils pilsētu. 25. augustā 
komisija viesosies tukuma novadā un Jaunpils no-
vadā, un vērtēšanas vizītes noslēgsies 26. augustā, 
kad komisija apmeklēs Jūrmalas pilsētu. Vērtēša-
nas rezultāti tiks paziņoti augusta beigās.

Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu pašvaldību 
atbalstu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
nodrošinot iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvali-
tatīvas izglītības, atpūtas un iesaistīšanās iespējas. 
Šogad noteiks uzvarētājus – Eiropas Gada paš-
valdības titula nesējus, kā arī laureātus divās no-
minācijās – “Pašvaldība izglītotam, radošam un 
aktīvam iedzīvotājam” ar apakšnomināciju “Paš-
valdība veselam iedzīvotājam” un laureātus no-
minācijā “Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” ar 
apakšnomināciju “Pašvaldība ES vērtību un iespē-
ju popularizēšanai”. Visas pašvaldības tiks suminā-
tas svinīgā apbalvošanas ceremonijā 26. septem-
brī. Par tradīciju konkursā kļuvusi arī Eiropas Gada 
cilvēku godināšana noslēguma pasākumā. Šā titula 
ieguvēji daudz darba, pūļu, nesavtības un sirsnības 

ieguldījuši gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, 
izglītības un arīdzan iedzīvotāju iekļaušanas jomā, 
tā paaugstinot dzīves kvalitāti savā novadā vai pil-
sētā.

Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pašvaldī-
bas konkurēs trīs kategorijās: lielās pilsētas, nova-
du pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un ar 
iedzīvotāju skaitu virs 7000.

konkursu rīko LPS sadarbībā ar kultūras ministriju, 
Labklājības ministriju, Veselības ministriju, izglītī-
bas un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju, Eiropas komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta infor-
mācijas biroju Latvijā un plānošanas reģioniem. 
konkursa ģenerālsponsors ir AS “Swedbank”. 
konkursa sadarbības partneri ir SiA “Lattelecom”, 
VAS “Latvijas dzelzceļš”, Latvenergo koncerns. 
konkursu atbalsta AS “Grindeks”, taipejas misi-
ja Latvijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS 
“Latvijas valsts meži” un SiA “tirdzniecības nams 
kurši”. konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvi-
jas Avīze”, Latvijas Radio 1, portāls DELFi, žurnāls 
“Logs”.

Aicina piedalīties projektā “Baltijas ceļa 
stāsti”

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, ikviens Lat-
vijas iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties projektā 
“Baltijas ceļa stāsti”, kuru UNESCO Latvijas Na-
cionālā komisija īsteno sadarbībā ar partneriem 



Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Projekta mērķis ir līdz 
šā gada beigām aktīvi iesaistīt sabiedrību izpratnes 
veicināšanā par Baltijas ceļa notikumiem, apkopo-
jot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie kļūtu pieejami arī 
nākamajām paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan mu-
zeju kolekcijās.

Projekts aicina ikvienu laikabiedru fiksēt savu Bal-
tijas ceļa pieredzi neatkarīgi no tā, kādā veidā viņš 
Baltijas ceļu pieredzējis: ir piedalījies, izlēmis nepie-
dalīties vai arī bijis dalībnieks kādā atbalsta akcijā 
citur pasaulē. Visi projekta laikā savāktie stāsti tiks 
apkopoti, nodoti atmiņas institūciju kolekcijās un 

atspoguļoti interneta vietnē http://www.thebaltic
way.eu. 25 spilgtākie stāsti tiks apkopoti Baltijas 
ceļa 25. gadadienai veltītā izdevumā, kas ikvienam 
būs pieejams elektroniski.

Aicinām līdz šā gada 30. oktobrim aizpildīt Balti-
jas ceļa stāstu formu, kas pieejama http://www.
thebalticway.eu/stasti/, un atzīmēt sevi kartē, kur 
Baltijas ceļā esat stāvējis 1989. gadā vai stāvētu 
2014. gadā. Lūdzam pēc iespējas izplatīt šo aicinā-
jumu saviem radiem, draugiem, kolēģiem, institū-
cijas apmeklētājiem un citiem interesentiem, kā arī 
sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā!

LPS NESASkAņO

ŠONEDēļ UN tURPmāk

Otrdien, 12. augustā, plkst. 13:00 notiks 
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par informatīvā ziņojuma “Par pilsētvides un 
policentriskās attīstības investīciju ieviešanas prin-
cipiem Eiropas Savienības fondos 2014.–2020. ga-
dam” precizēto projektu (ziņo VARAM Reģionālās 
politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, 
LPS padomniece Gunta Lukstiņa).
2. Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts 
budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiro-

pas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzfinan-
sēto projektu īstenošanai” (VSS566) (ziņo VARAM 
Investīciju politikas departamenta direktora viet-
niece Evija Bistere – saskaņošana, LPS padomniece 
Gunta Lukstiņa).
3. Par aktualitātēm ap un par pašvaldībām 
svarīgiem likumprojektiem – grozījumi Administra-
tīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektā un 
Zemes pārvaldības likumprojekts (ziņo LPS padom-
nieks Jānis Piešiņš).
4. Par sarunām ar Zemkopības ministriju.
5. Dažādi.

Sēde notiks LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

Informatīvais ziņojums “Par pilsētvides un policen-
triskās attīstības investīciju ieviešanas principiem 
Eiropas Savienības fondos 2014.2020.gadam” pro-
jekta saskaņošanu, 2. pielikums.

VSS620 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Kārtība, kādā sniedz sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām 
personām un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
vardarbību veikušām personām”, 3. pielikums.

VSS692 – Par informatīvo ziņojumu “Par pasāku-
miem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabied-

rības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. ga-
dam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. 
“Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu 
izveide” un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu 
elektronizācija” ietvaros”, 4. pielikums.

VSS671 – Par informatīvo ziņojumu “Par 2014. gada 
septembrim–decembrim nepieciešamo līdzekļu 
apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privāta-
jām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības 
informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 
2014. gada 27. maijā”, 5. pielikums.
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VSS655 – Par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, 6. pieli-
kums.
VSS643 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-

tu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. no-
vembra noteikumos nr. 922 “Valsts statistikas pār-
skatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas 
noteikumi””, 7. pielikums.

VSS728 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 
finansiālajā nodrošināšanā”

VSS729 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 
“Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un 
aktualizēšanas noteikumi””

VSS736 – Informatīvais ziņojums “Par ES fondu 
2007.2013.gada plānošanas perioda projektos 
konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības proce-
sā”

VSS711 – Rīkojuma projekts “Par Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.
gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sa-
stāvu”

VSS733 – Rīkojuma projekts “Par studējošo kredī-
ta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem”

VSS734 – Rīkojuma projekts “Par studiju kredīta 
dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem”

VSS713 – Likumprojekts “Eiropas Atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām 2014.2020.gada plāno-
šanas perioda vadības likums”

VSS714 – Koncepcijas projekts “Par minimālā ie-
nākuma līmeņa noteikšanu”

VSS720 – Likumprojekts “Grozījumi Autopārvadā-
jumu likumā”

VSS731 – Rīkojuma projekts “Par valsts galvenā 
autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” 
publiskās un privātās partnerības procedūras uz-
sākšanu”

VSS715 – Pamatnostādņu projekts “Sabiedrības 
veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam”

VSS724 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā pie-
šķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, inter-
neta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai paš-
valdību bibliotēkās”

VSS717 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemes ga-
bala nodošanu Carnikavas novada pašvaldībai bez-
atlīdzības lietošanā”

Aicina komersantus pieteikties pēdējam 
konkursam mobilitātes programmā 
“Uzņēmējdarbība un rūpniecība”

Ziemeļu Ministru padomes birojs aicina Ziemeļ-
valstu un Baltijas reģiona mazos un vidējos uzņē-
mumus, biznesa inkubatorus un organizācijas pie-
teikties dalībai mobilitātes programmā “Uzņēmēj-
darbība un rūpniecība”, kas veidota, lai veicinātu 
ekonomisko sadarbību, reģionālo saišu stiprināša-
nu un inovāciju attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu reģionā.

Mobilitātes programmā, kuru finansē Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu valdības, finansiālu atbalstu mācī-
bu vizīšu, stažēšanās un sadarbības tīklu veidošanai 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330198
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330198
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330198
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330210
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330210
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330210
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330210
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330127
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330127
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330127
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330127
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330160
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330160
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330159
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330159
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330152
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330152
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330152
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330153
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330153
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330179
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330179
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330180
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330180
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330180
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330180
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330161
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330161
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330165
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330165
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330165
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330165
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330165
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330171
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330171
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330171
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4070&document_id=4070
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4069&document_id=4069


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

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā (Somijā, 
Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē, Latvijā, Igau-
nijā, Lietuvā) var saņemt uzņēmējdarbības un ražo-
šanas jomā strādājošie.

Šogad programmai paredzēts finansējums 

2 300 000 DKK apmērā. Konkursa kārtībā izvēlēta-
jiem programmas dalībniekiem tiks atlīdzināti 70% 
ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumu.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16119/.

tiek izsludināta projektu iesniegšana 
finansējuma saņemšanai aktivitātē 
“informācijas iegūšana, apstrāde un 
analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija sa-
skaņā ar fonda padomes 2014. gada 28. jūlija sēdes 
lēmumu nr. 11, 1.4. §, izsludina projektu iesnieg-
šanu vadlīnijā “Multisektoriālie projekti”, aktivitātē 
“Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides 

politikas sekmīgai ieviešanai”.

Plašāka informācija šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/16117.

Ar lūgšanu par Baltijas jūru atklās festivālu 
“Summertime – aicina inese Galante”

11. augustā plkst. 19 Dzintaru 
koncertzālē notiks festivāla “Sum-
mertime – aicina Inese Galante” 
atklāšanas koncerts “Rekviēms – 
lūgšana par Baltijas jūru”.

Volfganga Amadeja Mocarta “Rekviēmu” atskaņos 
solisti Anna Hallenberga, Andreass Šagers, Egils Si-
liņš un Inese Galante. Projektu papildinās vizuāla 
performance, kuru veidojuši Sandijs Semjonovs un 
Uģis Brikmanis.

Plašāka informācija par festivālu mājaslapā http://
www.festivalsummertime.com/.
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