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LPS Domes sēdē vērš premjeres uzmanību 
uz problēmām nākamā gada pašvaldību 
budžeta veidošanā

Trešdien, 10. septembrī, notika Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) Domes sēde, kurā novadu un pil-
sētu domju priekšsēdētāji vērsa Ministru preziden-
tes Laimdotas Straujumas uzmanību uz vairākiem 
problēmjautājumiem, kas saistīti ar pašvaldību nā-
kamā gada budžeta veidošanu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra pamat-
principu – pašvaldību finanšu resursiem jābūt pro-
porcionāliem pienākumiem un uzdevumiem, kas 
pašvaldībām noteikti ar likumu. Valstij, deleģējot 
savu funkciju vai uzdevumu izpildi, jāparedz atbil
stošs finansējums.

LPS joprojām pieturas pie viedokļa, ka pašvaldību 
attīstības plānošanai vidējā termiņā ir jānodrošina 
proporcionāls pašvaldībām un valstij piekrītošo no-
dokļu ieņēmumu sadalījums.
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LPS ir pārliecināta, ka darbaspēka nodokļu sama-
zināšana ir jāveic uz valsts budžetā ieskaitāmo no-
dokļu rēķina, bet gadījumā, ja tiek veiktas izmai-
ņas iedzīvotāju ienākumu politikā, samazinot IIN, 
pašvaldībām IIN ieņēmumu bāzes samazinājums 
jākompensē pilnā apmērā, palielinot pašvaldību 
budžetā ieskaitāmo IIN daļu, kā arī kompensējot to 
ar citu nodokļu ieņēmumu ieskaitīšanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma sēdē pa-
teicās par pašvaldību pārstāvju sniegto informāci-
ju, taču atzina, ka vajadzību nākamā gada budžetā 
ir tik daudz, ka būs jāmeklē smagi kompromisi, lai 
tām visām atrastu finansējumu. Prioritātes budže-
ta veidošanā – pensijas, izglītība, veselības aprūpe 
un aizsardzība.

Premjere gan pievienojās LPS priekšsēža un citu iz-
teiktajām bažām par kavēšanos ar jaunā pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas likuma izstrādi un uzsvē-
ra, ka nav apmierināta ar spēkā esošo likumu, kas, 
viņasprāt, nav vērsts uz attīstību.

Atbildot uz pašvaldību bažām par nevienlīdzīgu fi-
nansējuma sadalījumu pašvaldību un valsts auto-
ceļiem 2015. gadā, Straujuma bilda, ka apspriedusi 
šo jautājumu ar satiksmes ministru Anriju Matīsu, 
kurš solījis meklēt iespējas pašvaldību daļu palieli-
nāt līdz 30%.

LPS aicina politiskās partijas uz diskusiju

Saskaņā ar LPS Domes lēmumu lielākās uz 12. Sa-
eimu kandidējošās partijas ir uzaicinātas uz disku-
siju, lai tās paustu savu viedokli par pašvaldībām 
būtiskiem jautājumiem. Diskusija plānota 17. sep-
tembrī.

LPS vēlas ar partiju pārstāvjiem diskutēt par šādiem 
jautājumiem:

par pašvaldību daļas kopbudžetā līdzsvarošanu •	
(attieksme pret pēdējos gados īstenoto un nāka-
majiem gadiem likumā paredzēto finanšu cen-
tralizāciju);

par pašvaldību lemšanas patstāvības palielinā-•	
šanu;

par katras Latvijas administratīvās teritorijas at-•	
tīstību (kā veicināt pašvaldību spēju piesaistīt 
investorus un attīstīt cilvēkresursus).

Īpaši svarīga šāda viedokļu apmaiņa ir tāpēc, ka par-
tiju priekšvēlēšanu programmās pašvaldībām un 
tās interesējošiem jautājumiem ir veltīta minimāla 
uzmanība. Diskusija tiešraidē tiks translēta LPS mā-
jaslapā http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/, un 
tai varēs sekot līdzi ikviens interesents. 

Uz diskusiju ir aicināti pārstāvji no partijām “No 
sirds Latvijai”, “Nacionālā Apvienība”, “Vienotība”, 
“Latvijas Zemnieku savienība”, “Latvijas Zaļā parti-
ja”, “Saskaņa” un “Reģionālā alianse”.

Valda Dombrovska izvirzīšana eiropas 
komisijas viceprezidenta amatam ir 
atzinība Latvijas sasniegumiem sociālajā 
dialogā

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brī-
vo arodbiedrību savienība un Latvijas Pašvaldību 
savienība apsveic Valdi Dombrovski ar izvirzīšanu 
Eiropas Komisijas viceprezidenta amatam eiro un 
sociālā dialoga jomā.

Sadarbība Reformu vadības grupā, kā arī panāktās 
vienošanās trīspusējā dialogā nacionālajā un reģio-
nālajā mērogā vērtējamas kā būtisks stabilizējošs 
faktors un ir veicinājušas sociālo mieru vissmagākā 
ekonomiskā krituma apstākļos.

Izsakām gandarījumu, ka mūsu sadarbības piere-
dze ir novērtēta Eiropas mērogā.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis  
Andris Jaunsleinis

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības  
priekšsēdētājs  
Pēteris Krīgers

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents  
Vitālijs Gavrilovs
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Latvijā viesojas kirgizstānas valsts un 
pašvaldību pārstāvju delegācija

Lai iepazītos ar Latvijas pieredzi budžeta veidošanā, 
starpvaldību attiecībās, pašvaldību finanšu sistēmu 
un citiem jautājumiem, vizītē Latvijā pagājušajā ne-
dēļā ieradās Kirgizstānas pašvaldību un valsts pār-
stāvju delegācija.

Vizīti organizēja LPS, kam ir jau gadiem ilga pie-
redze starptautiskas sadarbības veicināšanā starp 
Latvijas un citu valstu vietējās varas institūcijām. 
Tādēļ vizītes ievadā Kirgizstānas pārstāvji apmeklē-
ja LPS un pārrunāja pašvaldību sistēmu Latvijā, kā 
arī pašvaldību sadarbību ar valdību, īpaši budžeta 
veidošanas jautājumos.

Kirgizstānas delegācija viesosies arī Saeimā, kur tik-
sies ar Budžeta un finanšu komisijas vadītāju Jāni 
Reiru un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 
vadītāju Sergeju Dolgopolovu. Plānota vizīte Finan-
šu ministrijā, Rīgas un Jūrmalas domē, kā arī Talsu 
un Siguldas apmeklējums.

Kirgizstānas pašvaldību delegācija Latviju iepriekš 
apmeklēja jau 2012. gadā.

konkursā noskaidros labāko sociālo 
darbinieku Latvijā

Labklājības ministrija līdz 10. oktobrim ir izsludinā-
jusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvi-
jā 2014”. Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbi-
niekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi veic sociālo 
darbu, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem 
dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, 
kā arī popularizēt sociālā darbinieka profesiju Lat-
vijā.

Pretendentus vērtēs šādās nominācijās:
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 

sociālais darbinieks Latvijā 2014
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sekto-

ra sociālais darbinieks Latvijā 2014
• Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institū-

cijas vadītājs Latvijā 2014
• Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi-

nieks Latvijā 2014

Kandidātu ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi 
no nominācijas veida nominēs par Labāko sociālo 
darbinieku Latvijā 2014. gadā. Katrai nominācijai 
ir sava elektroniski aizpildāma anketa, lai visiem 
iesniedzējiem piedāvātu vienādas iespējas un pra-
sības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu 
sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem.

Lai pretendētu uz titulu “Labākais sociālais darbi-
nieks Latvijā 2014”, jābūt Latvijā strādājošam sociā-
lajam darbiniekam ar atbilstošu izglītību un vismaz 
3 gadu pieredzi sociālā darba jomā.

Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā 
darba attīstībā, sadarbību ar citu profesiju pārstāv-
jiem un citām institūcijām, sociālā darba praksē 
pielietotās inovatīvās metodes un ieguldījumu pro-
fesijas attīstībā.

Konkursu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar 
Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību sa-
vienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadī-
tāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā dar-
ba speciālistu asociāciju. Šo organizāciju pārstāvji 
strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un pie-
šķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un 
lēmumu pieņems līdz 2014. gada 3. novembrim. 

Pieteikumus var iesniegt elektroniski: “Labākais 
sociālais darbinieks Latvijā 2014. gadā” (http://
www.visidati.lv/aptauja/984079033/), “Labākais 
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sociālais darbinieks Latvijā 2014. gadā” (http://
www.visidati.lv/aptauja/983992406/). Katram pie-
teicējam jāaizpilda pilnīgi visi atbilžu varianti, tā iz-
slēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un 
subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasī-
bas un iespējas visiem pretendentiem.

Konkursa nolikumu var lejuplādēt LM interneta 
vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/5958.

Aicina pašvaldības plašāk izmantot 
sistēmu RAIM – atbalsta instrumentu 
teritorijas attīstības tendenču izvērtēšanai

Pagājušajā nedēļā notika LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēde, kurā viens no darba 
kārtības jautājumiem bija iepazīstināšana ar Reģio-
nālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) – atbalsta 
instrumentu teritorijas attīstības tendenču izvērtē-
šanai.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) direk-
tore Solvita Zvidriņa norādīja, ka RAIM pamatfunk-
cija ir nodrošināt valsts teritoriju attīstības novēr-
tēšanai nozīmīgu sociālekonomisko un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti raksturojošo rādītāju atspoguļoša-
nu vienotā informācijas sistēmā. 

RAIM sistēma ir pieejama 
• publiskiem lietotājiem; 
• autorizētiem lietotājiem (VRAA, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas, plā-
nošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem). 

Lai plašāk izmantotu RAIM iespējas, VRAA aicina paš-
valdības līdz galam paveikt autorizāciju, lai strādātu 
šajā vidē: http://raim.gov.lv/microstrategy/asp/.

Publiskajiem lietotājiem ir pieejams viss informāci-
jas apjoms, kas iekļauts RAIM. 

Autorizētās vides lietotājiem tiek paredzētas lie-
tošanas tiesības ar plašām informācijas apstrādes 
un analīzes iespējām. Pašvaldībām un plānošanas 
reģioniem tiek nodrošinātas autorizēto lietotāju 
tiesības no savas darbavietas – katrai iestādei tiek 
piešķirts viens bezmaksas lietotājvārds.

Darbam RAIM autorizētajā vidē nepiecieša-
mi autorizācijas rekvizīti. Lai saņemtu piekļuvi 
RAIM autorizētajai videi uz vienu gadu, iestādei 
ir jāiesniedz oficiāls lietotāja tiesību pieprasī-
jums, to nosūtot uz VRAA oficiālo e-pasta adresi: 
mailto:pasts@vraa.gov.lv.

Aizpildāmā veidlapa un pārējā informācija ir publi-
cēta tīmekļa vietnē: https://ivis.eps.gov.lv/IVISPor-
tal/files/folders/raim/default.aspx.

Veiksmīgam darbam RAIM portālā ir sagatavoti in-
formatīvi un paskaidrojoši dokumenti:
• informācija RAIM autorizētajiem lietotājiem;
• RAIM lietošanas noteikumi;
• RAIM rokasgrāmata publiskajiem lietotājiem;
• RAIM rokasgrāmata autorizētajiem lietotājiem;
• RAIM tiesību pieprasījuma veidlapa.

VRAA aicina pašvaldības izmantot RAIM piedāvā-
tās iespējas un reģistrēties darbam RAIM portāla 
autorizētajā vidē. konsultācijas par RAIM darbību 
tiek sniegtas, izmantojot e-pasta adresi raim@
vraa.gov.lv.

Šonedēļ Latvijas pašvaldībās un LPS 
viesojas Baltkrievijas pārstāvju delegācija

Šonedēļ no 15. līdz 19. septmebrim projektā 
TANDEM II, ko finansē Eiropas Komisija, vairākās 
Latvijas pašvaldībās viesojas Baltkrievijas delegāci-
ja, kuras sastāvā ir gan dažādu nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji, gan aktīvo iniciatīvu grupu līderi, kā 
arī pašvaldību pārstāvji.

Baltkrievijas pārstāvji iepazīsies ar Latvijas pašval-
dību pieredzi iedzīvotāju iesaistīšanā, pieredzi sa-
darbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar 
vietējo iniciatīvu grupu darbību Latvijā un to ievies-
tajiem projektiem.

Nedēļas laikā delegācija viesosies Daugavpils pil-
sētas pašvaldībā, Daugavpils novada pašvaldībā un 
Preiļu novadā. 

Viesojoties Latvijas Pašvaldību savienībā, baltkrievi 
iepazīsies ar Latvijas pašvaldību struktūru un teri-
toriālās reformas rezultātiem pēdējo 20 gadu laikā. 
Baltkrievijas delegācijai nedēļas otrajā pusē būs ie-
spēja viesoties Jūrmalas pilsētas un Jelgavas nova-
da pašvaldībā.
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Vizīti organizē LPS, kam ir jau gadiem ilga pieredze 
starptautiskas sadarbības veicināšanā starp Latvijas 
un citu valstu vietējās varas institūcijām un NVO.

Notiks LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēde

16. septembrī plkst. 13.00 LPS mītnē notiks LPS 
Izglītības un kultūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par pašvaldību sadarbību ar Ineses Galantes fondu 

(ziņo Tukuma novada deputāte Dagnija Staķe).
2. Pedagogu atalgojuma modelis (projekta gaita, 

aprobācijas organizācija, atalgojuma modeļa 
variantu aprēķināšanas metodika) (ziņo Baiba 
Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītī-

bas departamenta direktora vietniece pedagogu 
un pieaugušo izglītības jomā, un Līga Buceniece, 
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības depar-
tamenta direktora vietniece izglītības statistikas 
un finanšu plānošanas jomā).

3. Datu raksturojums un analīze (skolas, skolēni, 
pedagogi, pedagogu atalgojums) (ziņo OECD 
eks perts LU profesors M. Hazans).

4. Dažādi.

Sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mājaslapā 
(pieejama publiski ikvienam): http://www.lps.lv/
Pasakumi/Tiesraide/.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk

INfoRMācIJA No LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē

Sestajā kohēzijas forumā spriež par 
investīcijām darbavietās un reģionu 
izaugsmē

Briselē pagājušajā nedēļā notika 6. Kohēzijas fo-
rums “Investīcijas darbavietās un izaugsmē. Attīs-
tības un labas pārvaldības veicināšana ES reģionos 
un pilsētās” (Sixth Cohesion Forum “Investment 
for jobs and growth: Promoting development and 
good governance in EU regions and cities”), kuru 
apmeklēja arī Latvijas delegācija, tajā skaitā Minis-
tru prezidente Laimdota Straujuma.

Konferencē, kurā tika izvērtēts ES finansējuma de-
vums atpalikušo reģionu attīstībai jeb kohēzijai, 
L. Straujuma uzsvēra kohēzijas politikas būtisko ie-
guldījumu Latvijas attīstībā.

Savā uzrunā Ministru prezidente uzsvēra, ka bez 
stipras kohēzijas politikas ES integrācija nav iedo-
mājama. “Kohēzijas politika ir svarīga, jo tā atbal
stīja ES dalībvalstis krīzes laikā, tā nodrošina inves
tīcijas dzīves kvalitātes uzlabošanā, turklāt katrs 
iedzīvotājs izjūt tās pozitīvo ietekmi uz tautsaim
niecību. Šobrīd kohēzijas politika mainās, lai būtu 
konkurētspējīga nākotnē, veidojot uz ilgtermiņa 
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investīcijām vērstu mērķtiecīgu politiku,” sacīja Mi-
nistru prezidente.

Kopumā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas val-
stīm būs pieejami vairāk nekā 350 miljardi eiro, lai 
mazinātu ekonomiskās un sociālās atšķirības starp 
reģioniem, veicinātu jaunu darbavietu radīšanu un 
investīciju piesaisti, tādā veidā ļaujot mazāk attīs-
tītajām valstīm tuvināties vidējam ES dzīves līme-
nim. Finansējums atpalikušo reģionu attīstībai jeb 
kohēzijai veidos apmēram vienu trešdaļu no Eiro-
pas Savienības budžeta. 

Uz ES līdzfinansējumu projektiem 50% apjomā va-
rēs pretendēt attīstītāki reģioni, kuru iekšzemes 
kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir virs 90% 
no vidējā rādītāja. ES līdzfinansējumu projektiem 
60% apmērā būs iespēja iegūt pārejas reģioniem, 
kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir 75–90% no ES vidē-
jā rādītāja. Mazāk attīstītiem reģioniem, kuru IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75% no ES vidē-
jā rādītāja, tai skaitā Latvijai, ES maksimālais līdzfi-
nansējuma apjoms projektiem būs 75–85%.

Kopumā Latvija nākamajos septiņos gados varēs 
lietot 4,4 miljardus eiro. Daļa finansējuma tiks ie-
guldīta transporta nozarē, t. sk. reģionālo ceļu re-
konstrukcijā, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu kon-
kurētspējas uzlabošanā. Finansējums ir paredzēts 
arī bezdarba samazināšanai, jauniešu darba piere-

dzes gūšanai, jaunu darbavietu radīšanai, enerģēti-
kai un energoefektivitātei, izglītībai, pētniecībai un 
inovācijām, informācijas un komunikācijas tehno-
loģijām, veselības aprūpei un vides aizsardzībai. 

Jāatzīmē, ka iepriekšējā plānošanas periodā 
(2007.–2013. gadā) Latvijai bija pieejami 4,5 mil-
jardi eiro no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda.

Arī pārējie foruma dalībnieki, tai skaitā ES reģio-
nālās politikas komisārs Johanness Hāns, Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājs Žuze Manuels Barozu, Ei-
ropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs un 
citi, atzina, ka aptuveni 347 miljardu investīcijas 
mazāk attīstītu reģionu infrastruktūrā, uzņēmēj-
darbībā un darba ņēmēju apmācībā ir izmantotas 
ļoti veiksmīgi un sasniegušas visu ES valstu pašval-
dības, organizācijas un iedzīvotājus.

Debates par kohēzijas politikas lomu kopējo ES 
mērķu sasniegšanā tiks turpinātas arī 2015. gadā, 
kad Latvija uz sešiem mēnešiem kļūs par prezidē-
jošo valsti un vadīs ES Padomes darba norisi no 
2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Inta Rimša
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos

LPS NeSASkAņo

VSS808 – Par likumprojektu “Oficiālās elektronis-
kās adreses likums”, 1. pielikums.

VSS807 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Biomasas izmantoša-
na siltumenerģijas ražošanā” nolikums”, 2. pieli-
kums.

Par valsts sekretāru 2013. gada 14. oktobra sa-
nāksmes protokola nr. 45 43. § 2. punkta izpildi 

(sanāksme par informatīvo ziņojumu “Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem 
un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu gru-
pām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumos nr. 1620 “Noteikumi 
par būvju klasifikāciju” noteiktie lietošanas veidi”), 
3. pielikums.

VSS777 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas 
programmu 2015. gadam”, 4. pielikums.

LPS SASkAņoŠANAI PIePRASītIe DokuMeNtu PRoJektI

VSS828 – Noteikumu projekts “Būvniecības iece-
res publiskas apspriešanas kārtība”.

VSS831 – Noteikumu projekts “Dabasgāzes piegā-
des un lietošanas noteikumi”
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VSS840 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
drošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.
gada plānošanas perioda vadībā”

VSS843 – Pamatnostādņu projekts “Valsts valodas 
politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam”

VSS834 – Noteikumu projekts “Noteikumi par fon-
du darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” pasākuma “Subsidētās darba-
vietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbnie-
kiem” īstenošanu”

VSS835 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tir-
gus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot 
tās sasaisti ar nodarbinātības barometru” pasākuma 
“EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanu”

PRoJektI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, DAŽāDI

Atvērtās dienas laukos 20.–21. septem-
brī – atbalsti vietējo ražotāju un izbaudi 
neparastu nedēļas nogali!

Ražas novākšana ir sāku-
sies, un Latvijas lauki aici-
na ciemos uz rudens akciju 
“Atvērtās dienas laukos”. 
20. un 21. septembrī visā 
Latvijā lauku saimniecības, 

pārtikas ražotāji, amatnieki un viesu māju saimnie-
ki piedāvā īpašas atlaides, pasākumus, iepazīšanās 
dāvanas un bezmaksas ekskursijas apmeklētājiem. 
Atvērtās dienas laukos ir lieliska izdevība atbalstīt 

vietējos ražotājus, gūstot labumu un prieku arī pa-
šiem.

Iepriekšējās Atvērtās dienas laukos rīkojām pava-
sarī. Atsauksmes liecina, ka pasākums devis pozitī-
vas emocijas gan saimniekiem, gan viesiem, tāpēc 
tagad tiem, kuri nepaspēja apskatīt visu gribēto, kā 
arī tiem, kuri nokavēja iepriekšējās atvērtās dienas, 
ir pienācis laiks plānot savu maršrutu, skatoties in-
formāciju akcijas mājaslapā http://www.celotajs.lv/
atvertasdienas/, kur atrodama gan karte, gan katras 
saimniecības īpašā akcijas piedāvājuma apraksts un 
kontakti. Izvēlei 83 saimniecības! Akcijas karti papī-
ra formātā var saņemt bez maksas asociācijas “Lau-
ku ceļotājs” birojā Rīgā, kalnciema ielā 40.

Aicina pieteikties Baltijas jūras valstu 
reģionālo pašvaldību tīkla konferencei 
“Laiks jauniem izaicinājumiem un 
inovācijām Baltijas jūras reģionā”

Pašvaldības un visi in-
teresenti ir aicināti pie-
teikties 22. Baltijas jūras 
valstu reģionālo pašval-
dību tīkla organizētajai 
konferencei “Laiks jau-
niem izaicinājumiem un 

inovācijām Baltijas jūras reģionā”, kas norisināsies 
15.–17. oktobrī Jūrmalā.

Tiek plānots, ka konference pulcēs 200 dalībnie-
kus, kuri pārstāvēs gan politisko un izpildvaras lī-
meni – vietējo, reģionālo, valsts un ES –, gan akadē-

misko, NVO un privāto sektoru no 11 Baltijas jūras 
valstīm.

Konferencē tiks diskutēts par Baltijas jūras valstu 
transporta, enerģētikas, klimata, veselības, kultū-
ras un jauniešu politikas jautājumiem, ņemot vērā 
inovāciju perspektīvu. Starp konferences dalībnie-
kiem būs ES Komisijas, Reģionu komitejas, CSSS, 
CBSS, CPMR, VASAB un citu institūciju pārstāvji. 
Konferenci palīdz organizēt LPS un Jūrmalas pilsē-
tas dome.

Konferences darba valoda: angļu. Konferences dalī-
bas maksa: 50 EUR. Infolapas 5. pielikumā, 6. pieli-
kumā un 7. pielikumā – konferences darba kārtība, 
darba kārtības pielikums un praktiskā informācija.

Dalībai lūdzam reģistrēties šeit: https://www.efor-
mas.lv/f/XhSHCLBd5P6XcO0H#/.
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29. septembrī notiks konference 
“Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas 
līdz darbībai”

Norvēģijas Karalistes vēstniecība ielūdz uz konfe-
renci “Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz 
darbībai”. Konference notiks 29. septembrī 10.30–

18.00 Latgales vēstniecībā GoRS Rēzeknē, Pils 
ielā 4.

Konferenci organizē Norvēģijas vēstniecība Latvi-
jā un Norvēģijas Pašvaldību savienība sadarbībā 
ar LPS, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Innovation Norway un Rēzeknes pašval-
dību.

Dalības maksa: nav.

Darba valodas: latviešu un angļu, tiks nodrošināts 
sinhronais tulkojums.

Konferences programma – Infolapas 8. pielikumā.

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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