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Diskusijās Jelgavā un Skrundā veidos 
pašvaldību sadarbības tīklus

Jelgavā un Skrundā šonedēļ Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietva-
ros norisināsies diskusijas, kurās pašvaldību pār-
stāvji iepazīsies ar Norvēģijas kolēģu pieredzi, vei-
dojot pašvaldību sadarbības tīklus, un liks pamatu 
līdzīgu struktūru veidošanai Latvijā.

Diskusijās Skrundā 25. augustā un Jelgavā 26. au-
gustā piedalīsies pašvaldību deputāti un darbinieki, 
arī mediju pārstāvji ir laipni aicināti piedalīties dis-
kusijā un atspoguļot tās norisi.

LPS projekts ir vērsts uz pašvaldību sadarbības 
tīklu veidošanu, par pamatu ņemot “mācīšanās 
salīdzinot” sistēmas idejas. Reģionālajās diskusijās 
pašvaldības uzzinās par iespējām pieteikties šādos 
tematiskajos tīklos: pašvaldību sociālā darba un ve-
selības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls; 
pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu 
politikas tīkls; pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.

Tāpat būs iespēja uzzināt par Norvēģijas pašvaldī-
bu ieguvumiem no dalības sadarbības tīklos, notiks 
diskusijas par Latvijas pašvaldību sadarbības tīklu 
tēmu piemēriem.

Eksperti diskusiju dalībniekus iepazīstinās ar “mācī-

ties salīdzinot” sistēmas Latvijas modeli. “Mācīties 
salīdzinot” (benchlearning) sistēma tiek veidota 
projekta gaitā. Tā balstās uz datubāzē apkopoto in-
formāciju, pašvaldību pieredzes un zināšanu analī-
zi, lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinā-
jumu konkrētā nozarē un pilnveidotu pašvaldības 
stratēģisko vadīšanu.

Visi tīkli savā darbībā izmantos “mācīties salīdzi-
not” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai 
sagatavotu uzlabojumu plānus pakalpojumam, kas 
tiks izvēlēts par katra tīkla analizējamo tēmu. Sa-
darbības modeļa ideja ir ņemta no Norvēģijas, kur 
šie sadarbības tīkli veiksmīgi darbojas jau vairākus 
gadus.

Uzsākts projekts, kas sekmēs 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plānu integrāciju pašvaldību 
teritoriju plānojumā

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) uzsākusi Nor-
vēģijas finanšu instrumenta programmas projekta 
“Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integ-
rācija teritorijas plānojumā” realizāciju, tajā noti-
kušas pirmās ekspertu un vietējo pašvaldību pār-
stāvju tikšanās Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē.

AktUALitāteS



Projekta gaitā tiks izstrādāta metodoloģija īpaši aiz-
sargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzī-
bas plānu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju 
plānojumos, kā arī tiks veidoti dabas aizsardzības 
plāni 15 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Tikšanos laikā diskutēts par ĪADT dabas aizsardzī-
bas plānu izstrādes uzsākšanu un plānos paredza-
mo prasību integrēšanu novadu teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentos. Eksperti kopā ar paš-
valdību pārstāvjiem Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē 
analizēja šajos reģionos esošās ĪADT, kā arī diskutē-
ja par katras teritorijas specifisko statusu un pašrei-
zējo situāciju.

Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmi vairāki 
ieguvumi. Tiks izstrādāti risinājumi un metodika 
ĪADT aizsardzības un izmantošanas noteikumu in-
tegrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānoju-
mos. Tiek plānots samazināt administratīvo slodzi, 
veidojot kompaktus, integrētus plānošanas doku-
mentus un optimizējot valsts pārvaldes funkciju sa-
dalījumu. Piemēram, plānots savietot ĪADT un teri-
torijas plānojuma funkcionālos zonējumus, dabas 
aizsardzības plānos esošo informāciju par sugām, 
biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem ar DAP 
Dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols”, kā arī op-
timizēt normatīvo aktu sistēmu.

Projekta gaitā arī paredzēts palielināt vietējo pašval-
dību iesaisti ĪADT pārvaldībā (veidojot publisko un 
privāto partnerību), apmācīt pašvaldību adminis-

tratīvo personālu, paaugstināt sabiedrības izpratni 
par dabas aizsardzības plāniem, kā arī uzlabot aina-
vu plānošanas integrāciju dabas aizsardzības plānu 
un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē.

Tuvākajā laikā plānotas nākamās tikšanās ar paš-
valdību pārstāvjiem Latgalē un Vidzemē.

Pašvaldību pārstāvji un vietējie iedzīvotāji ir aicinā-
ti sekot līdzi tikšanos datumiem projekta mājaslapā 
http://integralplan.daba.gov.lv, piedalīties darba 
grupās un izteikt priekšlikumus ĪADT aizsardzības 
un apsaimniekošanas plānošanai.

ĪADt, kurām tiks izstrādāti dabas aizsardzības plāni:
dabas parks “Abavas senleja”,•	

dabas liegums “Ances purvi un meži”,•	

dabas liegums “Druviņu tīrelis”,•	

dabas liegums “Pluču tīrelis”,•	

dabas liegums “Nagļu un Ansiņu purvs”,•	

dabas liegums “Maņģenes meži”,•	

dabas parks “Bernāti”,•	

dabas liegums “Ziemupe”,•	

aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”,•	

dabas liegums “Jaunanna”,•	

dabas liegums “Ukru gārša”,•	

dabas liegums “Zvārde”,•	

aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”,•	

dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”,•	

aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga”.•	

Projekta īstenošanas laiks ir 28 mēneši – no 
1.1.2014. līdz 30.4.2016.

Apspriede par projekta norisi Nīcas novada domē

http://integralplan.daba.gov.lv/


Notiks Novadu apvienības Valdes sēde

Trešdien, 27. augustā, plkst. 10.00 notiks Latvijas 
Novadu apvienības Valdes sēde.

Darba kārtība:
Par Novadu dienas organizēšanu (norises laiks 1. 
un vieta, darba kārtība).
Par novadu pašvaldību pārstāvjiem ES Reģionu 2. 
komitejā un Eiropas Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresā.
Dažāda informācija.3. 

Notiks LPS un Finanšu ministrijas pirmās 
sarunas

27. augustā notiks LPS un Finanšu ministrijas pir-
mās sarunas par 2015. gada budžeta jautājumiem. 

Sarunu darba kārtība:
1) Precizētās pašvaldību budžetā ieskaitāmo no-

dokļu ieņēmumu prognozes 2014. gadam (IIN, 
dabas resursu nodoklis, azartspēļu nodoklis).

2) Makroekonomisko rādītāju prognozes 2015.–
2017. gadam.

3) Minimālās darba algas apmērs, ar IIN neaplie-
kamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā 
esošu personu apmērs 2015.–2017. gadā.

4) Pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu ieņē-
mumu prognozes 2015.–2017. gadam. IIN ie-
ņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldību 
budžetiem.

5) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nosacījumi 
2015. gadā.

6) Pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību 
uzņemšanās iespējas 2015.–2017. gadā.

7) Plānotais finansējums pašvaldību ceļu un ielu 
finansēšanai 2015.–2017. gadam.

8) Plānotais finansējums mērķdotācijām pedagogu 
darba samaksai 2015.–2017. gadam.

ŠoNeDēļ UN tUrPmāk

LPS SASkAņoŠANAi PiePrASĪtie DokUmeNtU ProJekti

LPS NeSASkAņo

VSS-720 – Par likumprojektu “Grozījumi Autopār-
vadājumu likumā”, 1. pielikums.

VSS-713 – Par likumprojektu “Eiropas Atbalsta fon-
da vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda vadības likums”, 2. pielikums.

VSS-711 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uz-
raudzības komitejas sastāvu”, 3. pielikums.

VSS-776 – Noteikumu projekts “Būvniecības valsts 
kontroles biroja nolikums”

VSS-777 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.
gadam”

VSS-788 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos 
Nr.1442 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” 

ražošanas jomā” atklāta projektu konkursa īsteno-
šanas kārtība”

VSS-781 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 
“Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāša-
nas un iesniegšanas pamatprincipiem””

VSS-763 – Koncepcijas projekts “Latvijas augstākās 
izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
pilnveide”
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VSS-765 – Noteikumu projekts “Bezdarbnieka un 
darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un 
statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”

VSS-791 – Pamatnostādņu projekts “Iekļaujošas 
nodarbinātības pamatnostādnes 2014.–2020.ga-
dam”

VSS-787 – Informatīvais ziņojums “Par e-lietas pro-
jekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.
gada struktūrfondu plānošanas periodā”

VSS-783 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas paš-
valdības īpašumā”

ProJekti, SemiNāri, FiNANSēJUmS, DAŽāDi

Neliela mēroga investīciju projektu 
konkursi lauku teritorijas attīstībai rīgas 
reģionā

Ir izsludināti vairāki 
projektu konkursi 
LEADER veida pa-
sākumos, kas ietver 
mērķtiecīgas un sav-
starpēji koordinētas 
aktivitātes lauku at-
tīstībai, kuras rosina 
vietējo sabiedrību 

meklēt jaunus risinājumus problēmām lauku te-
ritorijā. LEADER veida pasākumos var īstenot ne-
liela apjoma investīciju projektus, kur finansiālu 
atbalstu var saņemt biedrības un nodibinājumi, 
pašvaldības un citas fiziskas un juridiskas perso-
nas.

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struk-
tūrfondu informācijas centra mājaslapā izveidota 
sadaļa par LEADER veida pasākumiem Rīgas plāno-
šanas reģiona teritorijā.

Plašāka informācija šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/16132/.

Sākusies pieteikumu iesniegšana 
“Nordplus” jauniešu un pieaugušo 
izglītības programmu sagatavošanas 
vizītēm

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina izglītības 
iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus sa-
gatavošanas vizītēm “Nordplus” jauniešu izglītības 

un pieaugušo izglītības programmās.

Šajās programmās sagatavošanas vizītēs paredzēts 
tikties ar potenciālajiem projektu partneriem un 
uzsākt projektu plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar 
sadarbības partneriem vienoties par atbildības sa-
dalīšanu plānotajā projektā un strādāt pie projekta 
iesnieguma sagatavošanas.

Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāie-
sniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu 
Espresso no 20. augusta līdz 1. oktobrim ieskaitot.

Informācija par pieteikšanos: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/jaunumi/16133/.

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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