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Zināmi konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 
2014” uzvarētāji!

Konkursā “Eiropas Gada 
pašvaldība 2014” līdz 
26. augustam notika 
vērtēšanas komisijas vi-
zītes pašvaldībās, un ir 
noskaidroti konkursa uz-
varētāji trīs pašvaldību 
kategorijās. No lielajām 
pilsētām uzvarējusi ir Jel-
gava. Novadu konkuren-
cē ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 7000 ir uzvarējis Rundāles novads, savukārt 
Tukuma novads ir uzvarētājs starp novadiem ar 
iedzīvotāju skaitu virs 7000.

Lai saglabātu intrigu konkursa dalībniekos, uzvarē-
tājus konkursa nominācijās “Pašvaldība izglītotam, 
radošam un aktīvam iedzīvotājam” ar apakšnomi-
nāciju “Pašvaldība veselam iedzīvotājam” un lau-
reātus nominācijā “Pašvaldība iedzīvotāju iesaistī-
šanai” ar apakšnomināciju “Pašvaldība ES vērtību 
un iespēju popularizēšanai” paziņos konkursa no
slēguma ceremonijā, kas notiks 26. septembrī vie-
nā no trim iepriekšminētajām pašvaldībām.

No 11. līdz 26. augustam konkursa vērtēšanas ko-
misija apmeklēja 14 pašvaldības – Ventspils pilsētu, 
Nīcas novadu, Raunas novadu, Smiltenes novadu, 

Valmieras pilsētu, Jelgavas novadu, Viļakas novadu, 
Dagdas novadu, Daugavpils pilsētu, Jaunpils no-
vadu, Jūrmalas pilsētu, Rundāles novadu, Tukuma 
novadu un Jelgavas pilsētu. Tajās vērtēja pašvaldī-
bas spēju nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
aspektus, piemēram, personības attīstības veici-
nāšanā, aptverot izglītību, fizisko labsajūtu, mobi-
litāti, sociālo iekļaušanu, attālināto pakalpojumu 
pieejamību un citus kritērijus. Vērtēšanā piedalījās 
Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes minis-
trijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroja Latvijā un konkursa 
ģenerālsponsora AS “Swedbank”, kā arī sadarbības 
partnera SIA “Lattelecom” un Latvijas Pašvaldību 
savienības pārstāvji.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis: “Konkurss notiek jau trešo gadu, un tā 
mērķis ir izcelt labo, kas notiek katrā pašvaldībā, 
kā arī tā ir iespēja pavērtēt, kādi darbi vēl darāmi. 
Konkursa komisija pārliecinājās, ka pašvaldībās ne-
pārtraukti notiek attīstība. Varu apgalvot, ka mūsu 
novadi un pilsētas ir bagātas ar entuziastiskiem cil-
vēkiem, kuri spēj aizraut sev līdzi citus, no kā nepār-
protami iegūst visa Latvijas sabiedrība.”

Par tradīciju konkursā kļuvusi Eiropas Gada cilvē-
ku godināšana noslēguma pasākumā. Šī titula ie-
guvēji daudz darba, pūļu, nesavtības un sirsnības 
ieguldījuši gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, 
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izglītības un arīdzan iedzīvotāju iekļaušanas jomā, 
tā paaugstinot dzīves kvalitātes latiņu savā novadā 
vai pilsētā.

Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu pašvaldību 
atbalstu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
nodrošinot iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalita-
tīvas izglītības, atpūtas un iesaistīšanās iespējas.

Konkursu rīko Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 
sadarbībā ar Kultūras ministriju, Labklājības minis-
triju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes mi-
nistriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, 
Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un 
plānošanas reģioniem. Konkursa ģenerālsponsors 
ir AS “Swedbank”. Konkursa sadarbības partneri 
ir SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Latv
energo koncerns. Konkursu atbalsta AS “Grindeks”, 
Taipejas misija Latvijas Republikā, AS “Valters un 
Rapa”, AS “Latvijas valsts meži” un SIA “Tirdzniecī-
bas nams Kurši”. Konkursa informatīvie atbalstītāji 
ir “Latvijas Avīze”, Latvijas Radio 1, portāls DELFI, 
žurnāls “Logs”.

izglītības un zinātnes ministres 
inas Druvietes uzruna pašvaldību 
darbiniekiem, jauno mācību gadu iesākot.

Cienītie pašvaldību dar-
binieki, skolu vadītāji un 
pedagogi!

Jaunais mācību gads ir 
klāt ar jauniem izaicinā-
jumiem gan skolēniem 
un viņu vecākiem, gan 
pedagogiem un skolu 
vadībai. Esam gandarī-
ti, ka pēdējo četru gadu 

centralizēto eksāmenu rezultāti liecina par skolēnu 
sekmju uzlabošanos, kas ir labākais novērtējums 
visu izglītības sistēmā iesaistīto darbam un rosinā-
jums turpmākajiem panākumiem.

2014./2015. mācību gads sāksies ar vairākiem bū-
tiskiem jaunumiem izglītības sistēmā. Vēlos izteikt 
atzinību un pateicību ikvienam izglītības sistēmā 
strādājošajam un apsveikt ar jaunā mācību gada 
sākumu!

Pašvaldības vienmēr ir ieņēmušas nozīmīgu lomu 
izglītības nodrošināšanā. Vēlos pateikt paldies vi-
sām pašvaldībām par ieguldīto darbu skolu saga-
tavošanā jaunajam mācību gadam. Arī izglītības 
un zinātnes ministrija ir mērķtiecīgi gatavojusies 
šim mācību gadam, paredzot jauninājumus, kas 
atslogos arī pašvaldības un uzlabos izglītības kva-
litāti un vidi.

Būtiskākās pārmaiņas jaunajā mācību gadā ir valsts 
apmaksātas brīvpusdienas arī 3. klasei, pirmās 
svešvalodas apguve jau no 1. klases, mācību satura 
un procesa uzlabošana. 2014. gadā un turpmāk ik 
gadu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 
valsts piešķīrusi 4,58 miljonus eiro, kas ir par 76% 
vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Tiks turpināts iepriekšējā mācību gadā uzsāktais 
pilotprojekts par darba vidē balstītu mācību īste-
nošanu, iesaistot profesionālās izglītības iestādes, 
darba devējus un audzēkņus. Lai uzlabotu izglīto-
jamo sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos, 
tiks izstrādāti diagnosticējošie darbi matemātikā 
8. klasei un dabaszinātnēs 9. klasei, kuri tiks īsteno-
ti jau 2015. gada februārī.

Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināša-
nu, IZM ir uzsākusi un plāno turpināt diskusijas par 
jauna, kompetenču pieejā veidota vispārējās izglītī-
bas satura izstrādi, tālāk nodrošinot izstrādātā pro-
jekta aprobāciju un pakāpenisku ieviešanu, sākot 
ar 2017./18. mācību gadu. Pārmaiņas plānotas gan 
pirmskolas, gan pamatizglītības, gan vidusskolas 
mācību saturā un kvalitātes monitoringa sistēmā.

IZM turpinās pilnveidot atbalsta iespējas, lai skolē-
ni, kuri ir atgriezušies no mācībām citā valstī, spētu 
iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Atbalsta pa-
sākumu kopums paredz valsts valodā organizētas 
individuālas mācību stundas tādos mācību priekš-
metos kā latviešu valoda vai literatūra, Latvijas vēs-
ture, sociālās zinības. IZM turpinās arī finansiāli at-
balstīt latviešu valodas apgūšanu neformālajās jeb 
brīvdienu skolās. Šajā mācību gadā šādas iespējas 
tiks nodrošinātas gandrīz 100 skolās 22 pasaules 
valstīs.

Arī pedagogiem šis mācību gads sāksies ar patī-
kamiem jaunumiem. Šis ir pirmais gads, kad skolu 
pedagogiem informācija par atalgojuma aprēķina 
principiem ir zināma jau pirms jaunā mācību gada 
sākuma. No 1. septembra zemākā amata algas lik-
me pedagogiem tiks paaugstināta līdz 420 eiro, kā 
arī tiks nodrošināta piemaksa visiem pedagogiem, 



kuri ir ieguvuši 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpi. Pe-
dagogi, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5. pakāpi, saņems 
fiksētas piemaksas attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro 
un 99,60 eiro apmērā par vienu pedagoga darba 
likmi. Pedagogi saņems arī piemaksu 40% apmērā 
par papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veik-
šanu.

Turpināsim pedagogu atalgojuma sistēmas pilnvei-
di, nodrošinot jauna pedagogu atalgojuma modeļa 
izstrādi līdz 2015. gada augusta beigām un atal-
gojuma paaugstināšanas grafika izstrādi. Šobrīd 
izstrādāti divi modeļi – pāreja uz pilna laika darba 
slodzi vai “Nauda seko skolēnam” pilnveide. Lai no-
drošinātu jaunā modeļa sekmīgu ieviešanu, IZM or-
ganizēs aprobācijas procesu, kas nozīmē, ka pašas 
skolas varēs iesaistīties labākā atalgojuma modeļa 
izstrādē un izvēlē. Jaunajās politikas iniciatīvās IZM 
ir iesniegusi finansējuma pieprasījumu pakāpenis-
kai pedagogu darba samaksas paaugstināšanai par 
10% gadā.

Līdzšinējās aptaujas norāda uz jauniešu intereses 
trūkumu par sociālajām un politiskajām norisēm 

savā pašvaldībā un valstī kopumā. Tāpēc aicinu 
pašvaldības iespēju robežās daudz aktīvāk iesaistīt 
jauniešus sociālās dzīves nodrošināšanā pašvaldī-
bā, lai veidotos izglītota un aktīva sabiedrība, kas 
pēc profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanas 
vēlas atgriezties savā pašvaldībā. Ņemot vērā paš-
valdību lomu pieejamas un kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšanā, novēlu ar kopīgu un mērķtiecīgu 
darbu šīs sekmes turpināt uzlabot! Veiksmi, iztu-
rību un aizrautību jaunajā mācību gadā!

Patiesā cieņā
izglītības un zinātnes ministre

Ina Druviete

infolapas 1. pielikumā lasiet izglītības un zinātnes 
ministrijas sagatavoto informāciju par aktualitā-
tēm 2014./2015. mācību gadā.

Vairāk informācijas atradīsiet LPS mājaslapā http://
www.lps.lv.

Novadu dienas 2014 – iecavā!

Pagājušajā nedēļā notika Latvijas Novadu apvienī-
bas Valdes sēde, kurā tika nolemts ikgadējās No-
vadu dienas rīkot 17. oktobrī, un namatēva lomu 
šoreiz uzņemsies iecavas novads.

Novadu dienas ir tradicionāls pasākums, kurš tiek rīkots 
ik gadu, lai novadu vadītāji varētu tikties un apspriest 

viņiem aktuālos jautājumus. Šajās dienās iepriekš 
ir bijušas gan tikšanās ar ministriem, gan notikušas 
darba grupas par pašvaldību finansējumu, attīstības 
plānošanu un citiem tematiem. Par šīgada tematiem 
un diskusiju jautājumiem plānots lemt jau drīzumā. 

Iecavas novads par Novadu dienu mājvietu izvē-
lēts, jo pagājušajā gadā uzvarēja konkursā “Eiropas 
Gada pašvaldība” novadu grupā.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4113&document_id=4113


Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēdē spriež par aktuālāko saistībā ar 
atbalstu piekrastes infrastruktūrai

Rīgā 27. augustā notika Latvijas Piekrastes pašval-
dību apvienības (LPPA) Valdes sēde, kurā valdes 
locekļi tika iepazīstināti ar šī brīža situāciju saistībā 
ar Eiropas Savienības fondu nākamā perioda finan-
sējumu piekrastes infrastruktūras attīstībai.

Viena no sarunas tēmām bija kultūras ministres 
Daces Melbārdes un vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministra Romāna Naudiņa vieno-
šanās par SAM 5.5.1. atbalsta vienādu sadali kul-
tūras mantojuma objektiem un piekrastes dabas 
mantojumam. Vienošanās paredz 15 miljonus eiro 
iezīmēt Kultūras ministrijas pārziņā un 15 miljonus 
eiro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai 16 piekrastes pašvaldībām, izņemot Rīgu, 
kurai iezīmēts savs mērķatbalsts. Valdes sēdē ap-
sprieda arī iespējamos projektu atlases kritērijus 
un Finanšu ministrijas nostāju par starppašvaldību 
projektiem. 

LPPA Valde nolēma atbalstīt ministru vienošanos 
par projektu atlases veikšanu divās kārtās un ie-
robežotu projektu atlasi. Tāpat piekrastes pašval-
dības nolēma prasīt, lai SAM 5.5.1. ietvaros katrā 
piekrastes pašvaldībā tiek atbalstīta ne mazāk kā 
viena kompleksi attīstāmā piekrastes publiskās 
infrastruktūras vieta, kas uzlabo piekļuvi dabas 
mantojuma objektam (pludmalei), kā arī, ka katra 
šī vieta ir daļa no vienotā piekrastes publiskās infra-
struktūras tīkla, kura mugurkauls ir starptautiskās 
nozīmes Eiro velo 13 maršruts. 

LPPA Valde pieņēma lēmumu par LPPA sēdes sarīko-
šanu 2014. gada 21. novembrī Dundagas novadā, 
uz sapulci uzaicinot vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru un to organizējot savstarpējā sais-
tībā ar Piekrastes koordinācijas grupas sanāksmi. 

Latvijas pašvaldību delegācija Prāgā 
piedalās Ķīnas investīciju un pašvaldību 
vadītāju forumā

Čehijas galvaspilsētā Prāgā no 28. līdz 29. augus-
tam notika Ķīnas investīciju un pašvaldību vadītāju 
forums, kurā piedalījās arī LPS delegācija.

Pasākuma organizatori bija aicinājuši forumā pie-
dalīties Centrālās un Austrumeiropas valstu dele-
gācijas, kopumā piedalījās vairāk nekā 500 viesu 

Foto: Ar Ķīnas Tautas Republikas pārstāvjiem pēc nodo-
mu protokola parakstīšanas. Otrajā rindā vidū Alojas 
novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins; 
sēž (no labās) Dundagas novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Andra Grīvāne un LPS padomniece Elita Kresse.



no 15 Ķīnas Tautas Republikas provincēm un tikpat 
daudz Eiropas valstu pārstāvju.

Latvijas delegāciju vadīja Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Mežulis. Kopā ar viņu uz Prā-
gu devās Alūksnes novada domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Aivars Fomins, Alojas novada domes 
priekšsēdētājs Valdis Bārda, Dundagas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne un 
LPS padomniece Elita Kresse. Forumā pašvaldību 
pārstāvji parakstīja nodomu protokolus par atbal-
stu Ķīnas Tautas Republikas provinču un Centrālās 
un Austrumeiropas valstu pašvaldību asociācijas 
veidošanai.  

Latvijas delegācija tikās arī ar Latvijas Republikas 
vēstnieku Čehijas Republikā Albertu Sarkaņa kun-
gu.

Padomnieku konventā mudina Liepājas 
universitāti pielāgoties mūsdienu 
prasībām

LPS telpās trešdien, 27. augustā, notika Liepājas 
Universitātes padomnieku konvents, kurā tika ap-
spriesta Liepājas pilsētas domes un Liepājas Uni-
versitātes sadarbība izglītības iestādes turpmākajā 
attīstībā.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vit-
kovskis konventa sēdē piedāvāja iepazīties ar pil-
sētas attīstības ieceru svarīgākajiem uzsvariem un 
Liepājas Universitātes lomu šajos procesos. “Liepā-
jas pilsētai ir nozīmīgas tradīcijas, iespējas un arī 
nopietnas nākotnes ieceres daudzpusīgai pilsētas 
attīstībai. Ir noteikti mērķi un konkrēti uzdevumi 

gan izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības un soci-
ālā jomā, gan arī citās nozarēs, un Liepājas Univer-
sitātei ir liels potenciāls piedalīties šajos procesos,” 
uzsver Vilnis Vitkovskis.

Pilsētas attīstības ieceru prezentācijas mērķis kon-
venta sēdē bija ne tikai izcelt Liepājas Universitā-
tes lomu mūsdienīgas izglītības nozares attīstībā, 
bet arī rosināt palūkoties daudz plašāk. Kā skaidro 
V. Vitkovskis, šobrīd universitātei ir īpaši nozīmīga 
loma saistībā ar Liepājas industriālo parku un teri-
toriju attīstību, Liepājas ostas, Speciālās ekonomis-
kās zonas, radošo un kultūras industriju perspek-
tīvām, topošo koncertzāli “Lielais Dzintars”, sporta 
nozari, kā arī ar jaunām idejām kūrortu jomas vei-
cināšanā. 

Vairāki Liepājas Universitātes padomnieku konven-
ta biedri uzteica šādu iniciatīvu, norādot, ka tas ir 
abpusēji saistoši gan izglītības un pētniecības iestā-
dei, gan arī domei un pilsētai.

Padomnieku konvents ir padomdevēja institūci-
ja, kas konsultē Liepājas Universitātes rektoru un 
Senātu attīstības stratēģijas jautājumos un veici-
na universitātes un sabiedrības sadarbību. Viens 

no konventa dalībniekiem ir arī LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, konventa sēdi vadīja Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas viceprezidents akadēmiķis Juris 
Ekmanis.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizritējusi 
Novadu diena

Pagājušajā nedēļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 



jaunās ēkas atklāšanas pasākumu ietvaros norisi-
nājās arī “Novadu diena”, kad “Gaismas pils” stāvus 
un nostūrus aizņēma tik dažādo Latvijas novadu 
tradīcijas un cilvēki.

Novadu dienas atklāšanā piedalījās arī LPS priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis, savā uzrunā atzīmējot to 
nenovērtējamo ieguldījumu un nozīmi, ko bibliotē-
ku kustībai devušas pašvaldības.

Īpašu pateicību pašvaldībām un to devumam bib-
liotēkām atzīmēja arī Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas direktors Andris Vilks. 

ŠoNEDēļ uN TuRPMāK

Notiks LPS Valdes sēde

otrdien, 2. septembrī, plkst. 10.00 notiks LPS Val-
des sēde, kurā tiks izskatīti šādi darba kārtības jau-
tājumi:

1. Par LPS Domes sēdi (ziņo LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis).

2. Par pašvaldību pārstāvju izvirzīšanu ES Reģio-
nu komitejai un Eiropas Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresam (ziņo LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis).

3. Informācija par LPS un VARAM sarunām (ziņo 
LPS padomniece I. Peipiņa).

4. Informācija par Novadu dienu (ziņo LPS priekš-

sēdis A. Jaunsleinis).
5. Dažāda informācija.

LPS Domes sēdē būs tikšanās ar Ministru 
prezidenti

10. septembrī notiks LPS Domes sēde, kurā ir uz-
aicināta piedalīties Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma. Sēde notiks plkst. 11.00 Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Konferenču centrā. Darba kārtī-
ba un sīkāka informācija drīzumā būs pieejama LPS 
mājaslapā internetā www.lps.lv.

VSS-750 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadī-
bas un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzi-
jas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas 

periodā” un tā anotāciju, 3. pielikums.

VSS-714 – Par koncepcijas projektu “Par minimālā 
ienākuma līmeņa noteikšanu”, 4. pielikums.

VSS-715 – Par pamatnostādņu projektu “Sabied-
rības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. ga-
dam”, 5. pielikums.

VSS-738 – Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjos-
lu likumā”, 6. pielikums.

LPS NESASKAŅo
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VSS-799 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS-806 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites 
sistēmu””

VSS-808 – Likumprojekts “Oficiālās elektroniskās 
adreses likums”

VSS-797 – Informatīvais ziņojums “Par valsts atzinī-
bu izciliem starptautiskiem Latvijas kultūras sasnie-
gumiem”

VSS-802 – Rīkojuma projekts “Par valsts kustamās 
mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai”

VSS-795 – Rīkojuma projekts “Grozījums koncepci-
jā “Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko 

sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.ga-
dam””

VSS-796 – Rīkojuma projekts “Par Saldus nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-800 – Rīkojuma projekts “Par Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un 
zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada paš-
valdības valdījumā”

VSS-807 – Noteikumu projekts “Emisijas kvotu izso-
ļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
“Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā” 
nolikums”

VSS-809 – Koncepcijas projekts “Koncepcija par 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi – nodaļas 
“5.3. Risinājumu bloks – Vienota klātienes klientu 
apkalpošanas attīstība” aktualizētā redakcija”

LPS SASKAŅoŠANAi PiEPRASīTiE DoKuMENTu PRoJEKTi

Seminārs par nacionālo enerģētikas 
politiku un Pilsētu mēru pakta kustību

2014. gada 11. septembrī Latvijas Vides investīciju 
fonds sadarbībā ar Pilsētu mēru pakta biroju rīko 
semināru “Nacionālā enerģētikas politika un Pilsē-
tu mēru pakta kustības attīstība Latvijā”. Pasākuma 
mērķis ir valsts mērogā diskutēt par Pilsētu mēru 
pakta kustībā izstrādāto un 19 pašvaldībās apstip-
rināto ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (IERP) 
atbilstību valsts redzējumam par pašvaldību ener-
ģētikas rīcības plāniem, zema enerģijas patēriņa 
un pasīvo ēku būvniecību un rekonstrukciju lomu 
tajos, šādu ēku attīstību Latvijā, kā arī nepiecieša-
mību un iespējām sniegt pašvaldībām tehnisko at-
balstu plānu izstrādē un ieviešanā.

Pasākumā tiks apskatītas šādas tēmas:

• Pilsētu mēru pakts un Ilgtspējīgas enerģēti-
kas rīcības plāni; kā pievienošanās Eiropas līmeņa 
kustībai saskan ar nacionālajām prasībām enerģē-
tikas politikas īstenošanā – pašvaldību energoplā-
niem. Pilsētu mēru pakta Briseles birojā sagatavo-
ti labās prakses piemēru apkopojumi no Eiropas 
Savienības valstu pašvaldībām, kas pievienojušās 

kustībai un sekmīgi ieviesušas šādus plānus. Latvijā 
esošo enerģētikas aģentūru, plānošanas reģionu, 
kā arī Vides investīciju fonda kā Pilsētu mēru pakta 
teritoriālā koordinatora turpmākā loma un iespējas 
sniegt tehnisko atbalstu pašvaldībām enerģētikas 
jautājumos. 

• Zema enerģijas patēriņa un pasīvās ēkas. 
Pasīvās mājas un to principu izmantošana būv-
niecībā kļūst arvien populārāka. Tiks diskutēts par 
ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku 
izveidi, to vietu un nozīmīgumu pašvaldību ener-
goplānos. Semināra mērķis ir izanalizēt veiksmes 
faktorus, ekonomisko pamatotību un tālākā disku-
sijā nonākt pie secinājumiem, kas ļautu popularizēt 
šādu ēku būvniecību vai rekonstrukciju publiskajā 
un privātajā sektorā, kā arī attīstīt efektīvu zema 
enerģijas patēriņa ēku būvniecības politiku Latvijā.

• Energoefektivitātes investīcijas un finansē-
šanas iespējas. Polijas pieredze, izveidojot Valsts 
vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fondu. 
Latvijas banku sektora potenciālā loma ilgtspējīgas 
enerģētikas projektu finansēšanā. Latvijā plānotās 
atbalsta programmas pašvaldībām energoefektivi-
tātes projektiem.

PRoJEKTi, SEMiNāRi, FiNANSēJuMS, DAŽāDi
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SIA “Vides investīciju fonds” pasākumu rīko Inteli-
ģentās enerģijas Eiropai programmas līdzfinansētajā 
projektā “SEAP PLUS”, kura mērķis ir sekmēt ilgtspē-
jīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību 
iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī IERP un pro-
jektā “PassREg”, kura mērķis ir rosināt zema enerģi-
jas patēriņa ēku būvniecību, par pamatu izmantojot 
pasīvo māju principu un energoapgādē pēc iespējas 
vairāk izmantojot atjaunojamo enerģiju.

Pasākumā aicinām piedalīties: pašvaldību vadītā-
jus, pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus, 
projektu vadītājus, pārstāvjus no Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomi-
kas ministrijas, enerģētikas aģentūrām, Latvijas 

Pašvaldību savienības, plānošanas reģioniem un 
nozares ekspertus, kas ir snieguši atbalstu IERP iz-
strādē, kā arī ekspertus, kas sniedz atbalstu un cen-
šas veicināt zema enerģijas patēriņa ēku ieviešanu 
un izmantot pasīvo ēku principus un atjaunojamos 
energoresursus renovācijas projektos.

Pasākuma norises vieta: “Avalon hotel” 13. janvā-
ra ielā 19 Rīgā.

Dalību diskusijā lūdzam pieteikt līdz 5. sep-
tembrim plkst. 15:00, reģistrējoties tieš-
saistē: https://docs.google.com/forms/
d/16bxhztrcFzdX7OqyvX3r-Lk61ByS1SkcqYfrlSk-
g81o/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link/.

Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma 
saņemšanai ES programmas LiFE 
projektiem

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija infor-
mē, ka ar 2014. gada 25. augusta rīkojumu nr. 1-02/15 
ir apstiprināta “Eiropas Kopienas vides un klimata pa-
sākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfi-
nansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas 
kārtība programmas periodam 2014–2017”.

Fonda administrācija izsludina valsts budžeta līdz-

finansējuma konkursu projektiem, kas 2014. gadā 
piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasāku-
mu programmā LIFE šādās apakšprogrammās:

LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība; 
LIFE vide un resursefektivitāte; 
LIFE pārvaldība un informācija; 
LIFE klimata pārmaiņu mazināšana; 
LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām; 
LIFE klimata pārvaldība un informācija. 

Projektu konkursā var pieteikties līdz š.g. 8. sep-
tembrim, iesniedzot projekta iesniegumu fonda 
administrācijā Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba 
dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai noteiktajā termi-
ņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai dokumenta 
veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16139/.

informatīvs semi-
nārs par EEZ finanšu 
instrumenta grantu 
shēmas “Kapacitātes 
celšana pētījumiem 

un pasākumiem sabiedrības zināšanu uz-
labošanai par klimata pārmaiņām un to ra-
dītajām sekām” apgūšanu

4. septembrī viesnīcā “Islande Hotel” notiks Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) organizētais 
informatīvais seminārs par Eiropas Ekonomikas zo-
nas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas “Nacionālā klimata politika” neliela 
apjoma grantu shēmas atklāta konkursa “Kapaci-
tātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabied-
rības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmai-
ņām un to radītajām sekām” projektu iesniegumu 
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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

sagatavošanu un projektu ieviešanas nosacīju-
miem.

Informācija par semināru: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/pasakumi/16142_690/.

informatīvs seminārs Jēkabpilī par jauno 
būvniecības procesa regulējumu un 
piemērošanu

Zemgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu 
informācijas centrs sadarbībā ar Ekonomikas mi-
nistriju un Krustpils novada domi 19. septembrī 

plkst. 10 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils no-
vada domes konferenču zālē, organizē bezmaksas 
semināru par jauno būvniecības procesa regulēju-
mu un tā piemērošanu ES fondu projektos.

Semināru vadīs Ekonomikas ministrijas Būvniecības 
un mājokļu politikas departamenta pārstāvji. Semi-
nāra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību pārstāv-
jus un citus interesentus par galvenajām izmaiņām 
būvniecības procesā līdz ar jaunā būvniecības re-
gulējuma stāšanos spēkā.

Plašāk par pasākumu: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/pasakumi/16135_688/.
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