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11. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas sēde. Komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis 
un LPS padomnieks Jānis Piešiņš prezentēja “Latvi-
jas pašvaldību attīstības vadlīnijas 2014.–2020. ga-
dam”, komiteja atbalstīja šo vadlīniju projektu un 
atbalstīja tā virzīšanu izskatīšanai LPS Valdē. Komi-
tejā VARAM valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze 
un SIA “Excolo Latvia” pārstāvis Gints Klāsons ie-
pazīstināja ar pārskata “Reģionu attīstība Latvijā 
2012” sadaļu “Attīstības centru ietekmes areālu 
noteikšana un analīze”. Komitejas locekļi izteica 
viedokli, ka pētījumā izmantotie dati un aptauja 
nerada detalizētu priekšstatu par visu Latvijas te-
ritoriju un attīstības centru funkcionālajām zonām. 
Komitejā nolēma neatbalstīt pētījuma rezultātu 
izmantošanu lēmumu pieņemšanā ne sadarbības 

ietvara noteikšanai investīciju plānošanai un veik-
šanai, ne valsts pārvaldes funkciju pārņemšanai un 
izpildei, ne pakalpojumu tīkla plānošanai. Tādēļ ka-
tegoriski noraidīja ideju izmantot pētījuma rezultā-
tus. VARAM turpinās padziļinātu attīstības centru 
funkcionālo zonu izpēti, mainot metodiku, papla-
šinot rādītāju un analizējamo datu skaitu, panākot 
objektīvu funkcionālo zonu analīzi. 
Par pašvaldību atbildību medību saimniecības jau-
tājumos informēja Zemkopības ministrijas (ZM) 
pārstāvis Jānis Bārs un LPS padomniece Sniedze 
Sproģe, kuri aicināja pašvaldības iesniegt komen-
tārus un priekšlikumus ZM izstrādātajam “Notei-
kumu par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo 
zaudējumu noteikšanas kārtību un medību koordi-
nācijas komisijām” projekta darba materiālam LPS 
līdz šāgada 20. februārim.

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



LPS padomnieces Ivita Peipiņa un Sniedze Spro-
ģe informēja par aktualitātēm ES struktūrfondu, 
Kohēzijas fonda un Lauku attīstības fonda 2014.–
2020. gada darbības programmu plānošanā. Nāka-
majā komitejas sēdē iepazīstinās ar visām plānota-
jām pieejamajām investīcijām teritoriālā griezumā 
2014.–2020. gadam, kā arī LPS aktīvi iesaistīsies 
VARAM gatavotā informatīvā ziņojuma “Par pilsēt-
vides un policentriskās attīstības investīciju ievieša-
nas principiem ES fondos 2014.–2020. gadam” sa-
gatavošanā un pēc papildināta varianta izstrādes ar 
to elektroniski iepazīstinās pašvaldības komentāru 
sniegšanai, arī Novadu apvienības Valde ir aicināta 
izskatīt šo informatīvo ziņojumu.

Pašvaldībām līdz 21. februārim ir iespēja iesūtīt 
LPS savus priekšlikumus šā gada sarunu tēmām ar 
VARAM un ZM. 

Komitejā VARAM valsts sekretāra vietniece Ilona 
Raugze un VARAM vecākā eksperte Indra Ciukša 
informēja par plānotajām Latvijas ES prezidentūras 
aktivitātēm reģionālās attīstības jomā. Sēdes gaitā 
pieskārās arī jautājumam par Saeimā otrajā lasīju-
mā izskatāmā likumprojekta “Grozījumi Reģionālās 
attīstības likumā” redakciju.

Komitejā nolēma par pārstāvi projekta “Latvijas 
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriā-
lās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana 
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 
vadības komitejai deleģēt Beverīnas novada domes 
priekšsēdētāju Cildu Purgali.

11. februāri notika LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas sēde. Tajā diskutēja par priekš-

likumu sagatavošanu Latvijas pašvaldību attīstības 
vadlīniju projektam. Kopumā tika atbalstīta vadlīni-
ju projekta virzīšana uz izskatīšanu LPS Valdes sēdē. 
Komitejā klātesošie aicināja papildināt vadlīniju 
II daļu ar jaunu punktu: “Panākt, lai jaunas funkci-
jas pašvaldībām tiktu uzdotas tikai Saeimas likumos 
un tikai vienojoties par finansējuma avotiem.”, kā 
arī papildināt III daļu ar jauniem punktiem: „Panākt 
pašvaldībām tiesības noteikt līdzdalības pienāku-
ma nosacījumus sociālās palīdzības saņēmējiem. 
Panākt, lai Ministru kabinets pārtrauc pašvaldības 
sociālo pabalstu regulēšanu un valdības viedokli 
pauž ar ieteikumiem. Panākt pašvaldību budžeta 
pieaugumu, lai nodrošinātu cilvēka cienīgu moti-
vāciju pašvaldību sociālajiem darbiniekiem.”, kā arī 
izteica vēl virkni ierosinājumu. 

Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padom-
niece Daina Mežecka informēja pašvaldību pār-
stāvjus par iespēju pieteikties valsts un pašvaldību 
speciālistu pieredzes apmaiņas vizītēm uz Ziemeļ-
valstīm, kā arī Ziemeļvalstu kolēģu aicināšanu uz 
semināriem Latvijā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmas “Valsts administrācija” ie-
tvaros. Prezentāciju skatīt šeit: http://www.lps.lv/
LPS/Komiteju_dokumenti/.

Sēdes noslēgumā LPS padomniece Silvija Šimfa in-
formēja par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” priekš-
likumiem 2. lasījumam un ar to saistīto Ministru 
kabineta noteikumu projektu par valsts mērķdo-
tācijas administrēšanu. Komitejā diskutēja arī par 
likumprojekta “Veselības aprūpes finansēšana” vir-
zību Saeimas komisijās un LPS priekšlikumiem un 
darbību šai procesā.
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Izsludina talantu konkursu “Ineses Galantes 
talanti.lv”

Ineses Galantes fonds, turpinot savu misiju – at-
balstīt klasisko mūziku – organizē vērienīgu ta-
lantu konkursu “Ineses Galantes talanti.lv”. Tas 
būs pirmais šāds konkurss klasiskās mūzikas žanrā 
Latvijā. Tajā meklēs un popularizēs labākos no la-
bākajiem, lai Latvija varētu viņus iepazīt un lepo-
ties ar saviem patiesajiem dārgakmeņiem – saviem 
talantiem.

Konkurss “Ineses Galantes talanti.lv” ir atklāts un 
izsludināts 12. februārī, un tajā būs klasiskās mū-
zikas un džeza kategorijas. Paredzēta video ierak-
stu iesūtīšana, pusfināli reģionu pilsētās, skatītāju 
balsojums un fināls Rīgā.  Konkursu organizē Ine-
ses Galantes fonds sadarbībā ar “Olainfarm” un ar 
“Rietumu bankas” labdarības fonda atbalstu. Ļoti 
nozīmīga ir sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savie-
nību, kas palīdzēs konkursam izskanēt visā Latvijā, 
kā arī informatīvo partneru atbalsts.

Inese Galante: “Talantiem ir nepieciešams atbalsts, 
uzmanība, iespējas un novērtējums. Mūsu fonds 
darīs visu iespējamo, lai par jaunajiem talantiem 
uzzina gan Latvijā, gan pasaulē.”

Valērijs Maligins, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdē-
tājs: “Mēs atbalstām Ineses Galantes fonda aktivitā-
tes jau kopš fonda pirmsākumiem, jo uzskatām, ka 
klasiskā mūzika, līdzīgi kā farmācija, Latvijā ir pasau-
les augstākajā līmenī. Tai jāpalīdz izskanēt plašāk.”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: “Mēs, visas 
pašvaldības, esam lepnas, ka varam būt šī konkur-
sa un šīs idejas nesēji un atbalstītāji; ceram, ka pie-
teiksies daudzi mūsu talanti no visas Latvijas, jo to 
patiesi mums ir daudz.”

Konkurss ir iecerēts maksimāli demokrātisks, lai 
tajā varētu piedalīties plašs interesentu loks no vi-
sas Latvijas, protams, saglabājot klasiskās mūzikas 
standartus. Video materiāla nofilmēšana un aug-
šupielādēšana internetā mūsdienās ir plaši pieeja-
ma, izmantojot, piemēram, mobilās tehnoloģijas. 
Lai konkursantiem būtu vieglāk tikt pusfinālā, žū-
rijas noklausīšanās paredzēta četrās reģionu pilsē-
tās. Organizatori paredz lielu atsaucību un tic, ka 
šis konkurss cels saulītē jaunus talantus. Tālāk la-
siet šeit: http://inesegalante.com/ineses-galantes-
fonds-jaunumi/.

Nolikums un papildu informācija par talantu kon-
kursa norisi ir pieejama konkursa mājaslapā www.
inesesgalantestalanti.lv. Tajā arī tiks publicēti pus-
finālam izvirzītie konkursa video. 

Papildu informācija: Ilona Skuja, 2927 7444, ilo-
na@inessagalante.com.

Foto: J. Saliņš, no Ineses Galantes fonda arhīva

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK

18. februārī plkst. 10–13 notiks Latvijas Pašvaldī-
bu savienības (LPS) Izglītības un kultūras komite-
jas sēde. Šoreiz komitejas sēdes tiešraide tiks no-
drošināta LPS mājaslapā bez speciālas reģistrēša-
nās un pieejas, visi interesenti to varēs vērot šeit: 
http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/ (sadaļā “Semi-
nāri un video – tiešraide”). Sēdē piedalīsies izglītī-
bas un zinātnes ministre I. Druviete. Darba kārtību 
skatīt šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3712.

18. februārī plkst. 13:00 notiks LPS Finanšu un eko-
nomikas komitejas sēde. Darba kārtību skatīt šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3714.

20. februārī (ceturtdien) plkst. 13:00 notiks LPS 
tehnisko problēmu komitejas sēde. Darba kārtību 
skatīt šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3715.
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21. februārī plkst. 12–15 notiks noslēguma disku-
sija par pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstī-
bā un LIAA iespējām sniegt atbalstu uzņēmējiem, 
bet jau ar jaunā ES fondu plānošanas perioda ak-
tivitātēm. Diskusijā piedalīsies arī VARAM pārstāv-
ji un sniegs savu redzējumu par plānoto atbalstu 
publiskās infrastruktūras sakārtošanā uzņēmējdar-
bības attīstībai konkrētā teritorijā. Dalībnieki, ku-
riem nav iespējams ierasties uz diskusiju klātienē, 
varēs vērot tās norisi internetā, kā arī piedalīties 
diskusijās un uzdot jautājumus, izmantojot e-pastu 
tiesraide@lps.lv. Diskusijas tiešraide tiks translēta 
LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Ties-
raide/.

IEVĒRĪBAI 
Jaunums komitejām: LPS mājaslapā ir pieejama 
jauna sadaļa “Komiteju dokumenti”: http://www.
lps.lv/LPS/Komiteju_dokumenti/, kurā visi intere-
senti, ne tikai reģistrētie komiteju locekļi, pēc sē-
des varēs atrast komitejās izskatītos jautājumus, 
protokolus, prezentācijas un dokumentus. 

Iepirkumu veicējiem

2014. gada 17. februārī stājas spēkā Komercliku-
ma grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk, reģistrējot 
uzņēmumu vai citu subjektu, reģistrācijas apliecī-
bas vairs netiks izsniegtas.

Reģistrācijas apliecība apliecina tikai to, ka tiesību 
subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neaplie-
cina, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv 
un tā darbība nav izbeigta. Obligāts pienākums to 
saņemt vai uzrādīt valsts un pašvaldību institūci-
jās noteiktos gadījumos uzņēmējiem vai citiem 
reģistrētajiem subjektiem ir tikai papildu adminis-
tratīvais slogs, kam nav juridiskas nozīmes. Tāpēc 
Uzņēmumu reģistra klienti tiek aicināti turpmāk 
reģistrācijas apliecības nepieprasīt, jo tās vairs ne-
būs obligātas un tiks izsniegtas par maksu pēc paša 
klienta pieprasījuma. Savukārt valsts un pašvaldību 
iestāžu darbiniekus aicina to ņemt vērā un turp-
māk uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu 
pārbaudīt UR mājaslapas meklētājā, kur jebkuram 
interesentam ir iespēja bez maksas operatīvi uzzi-
nāt aktuālo informāciju par konkrēto subjektu.

INFoRMĀcIJA No LPS PĀRStĀVNIEcĪBAS BRISELĒ

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Reģionu komiteja aktualizē enerģētiskās 
nabadzības problēmu dalībvalstīs

Eiropas Savienības (ES) Reģionu komiteja 12. feb-
ruārī Briselē (Beļģijā) notikušajā Vides, klimata pār-
maiņu un enerģētikas komisijas sanāksmē atbal-
stīja aicinājumu dalībvalstīm sniegt sociālu atbalstu 
mājsaimniecībām, kuras vairāk nekā 10% savu ie-
nākumu spiestas atvēlēt elektroenerģijai un apku-
rei, to vienlaikus papildinot ar energoefektivitātes 
paaugstināšanas subsīdijām.

Atzinuma autors Burgenlandes Landtāga deputāts 
Kristians Illeditss (Christian Illedits) no Austrijas 
uzsvēra, ka, ņemot vērā arvien pieaugošo plaisu 
starp enerģijas cenu pieaugumu un mājsaimniecī-
bu ienākumiem, enerģētiskās nabadzības novērša-

na jānosaka par ES politisko prioritāti. “Situācija ir 
bīstama, un šādu cilvēku skaits palielināsies. Ener-
ģijas pieejamībai jābūt tiesībām, nevis privilēģijai, 
un cilvēkiem jādzīvo pienācīgā istabas temperatū-
rā, kas ir no 18 līdz 21 grādam,” norādīja Illeditss. 
Viņš vērsa uzmanību uz satraucošajiem statistikas 
datiem: Eiropas Savienībā no 2005. līdz 2011. ga-
dam elektroenerģijas cenas vidēji pieaugušas par 
29%, turpretī ASV pieaugums bijis tikai 5% un Japā-
nā 1%. Enerģētiskā nabadzība skārusi līdz 125 mil-
joniem Eiropas iedzīvotāju, un Bulgārijā, Latvijā, 
Lietuvā, Maltā, Portugālē un Rumānijā jau 30% ie-
dzīvotāju nespēj atbilstoši apkurināt mājokļus ne-
proporcionāli augsto enerģijas rēķinu dēļ. Latvijas 
delegācijas pārstāvis Ogres novada mērs Edvīns 
Bartkevičs norādīja, ka viņa vadītajā pašvaldībā 
daudzu mājsaimniecību izdevumi par siltumu un 
elektrību pārsniedz 10%, jo sevišķi ziemas laikā. Kā 
daļēju risinājumu šai problēmai viņš saskata valsts 
atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai. To savā 
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ziņojumā atbalstīja arī Illeditss, uzskatot, ka māj-
saimniecības, kas dzīvo energoefektīvos dzīvokļos 
vai ēkās, būs labāk sagatavotas turpmākiem ener-
ģijas cenu kāpumiem.

Reģionu komitejas biedri arī aicināja īstenot citus 
atbalsta pasākumus, piemēram, ieviest “izdzīvoša-
nas tarifus”, kas paredz noteikt zemāku cenu tam 
enerģijas daudzumam, kurš vajadzīgs pamatvaja-
dzību apmierināšanai. Vienlaikus pašvaldību pār-
stāvji ierosināja ieviest tādus tarifa noteikumus, kas 
ierobežotu fiksēto maksājuma daļu un tādējādi pa-
līdzētu likvidēt maksāšanas sistēmas, kurās par pir-
majām patērētajām vienībām paredzēts augstāks 
tarifs nekā par pārējām patērētajām vienībām. 
Tādējādi varētu novērst situāciju, kad finansiāli ne-
labvēlīgākā stāvoklī nenonāk patērētāji, kuru patē-
riņš ir neliels. 

Pašvaldību pārstāvji sanāksmē arī izteica priekš-
likumu ieviest jēdziena “enerģētiskā nabadzība” 
definīciju, par pamatu izmantojot ES līmenī no-
teiktu robežvērtību, proti, mājsaimniecības ienā-
kumu procentuālo daļu, ko tās atvēl enerģijai. Par 
paraugu ierosināts izmantot to dalībvalstu praksi, 
kas šādu maksimumu – 10% no rīcībā esošajiem 
ienākumiem – jau noteikušas. Eiropas Komisijas 
pārstāvis sanāksmes dalībniekiem atklāja, ka, apzi-
noties problēmu, komisija patlaban vāc datus par 
neaizsargāto lietotāju skaitu, jo šādu visaptverošu 
datu līdz šim komisijas rīcībā nav bijis. Viņš norā-
dīja, ka šajā plānošanas periodā plānots atvēlēt 
struktūrfondu finansējumu energoefektivitātes pa-
augstināšanai, tāpēc komisija cer, ka dalībvalstis to 
izmantos arī neaizsargāto lietotāju vajadzībām. 

Grieķijas kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošās 
valsts pieprasīto atzinumu par visiem pieejamu ener-
ģiju vēlreiz skatīs Reģionu komitejas aprīļa plenārsē-
dē, un galvenos secinājumus iekļaus maijā notiekoša-
jā Eiropas Savienības Padomes sanāksmē, kurā dalīb-
valstis pārstāv to prezidenti vai ministru prezidenti.

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter:
https://twitter.com/LPSBrux

Par likumprojektu “Eiropas Savienības struktūrfon-
du un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānoša-
nas perioda vadības likums”, 1. pielikums.

Par precizēto plāna projektu “Primārās veselības 
aprūpes attīstības plāns 2014.–2016. gadam”, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Terito-
rijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
noteikumi”, 3. pielikums.

Par atkārtoti precizēto noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvok-
ļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai”, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅo

LPS nesaskaņo Lauku attīstības plāna projektā 
2014.–2020. gadam meliorācijas sistēmu ierīko-
šanai un rekonstrukcijai paredzēto līdzekļu sadali 
un intensitātes apjomu, pieprasot arī pašvaldību 

un pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmām (līdzīgi kā paredzēts valsts un valsts no-
zīmes meliorācijas sistēmām) 100% atbalsta inten-
sitāti.

ĪSZIŅAS PAR LPS NESASKAŅoto LIKuMPRoJEKtu VIRZĪBu
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Saeimā sāk izskatīt Zemes pārvaldības likumu. LPS 
ierosina vairākus jautājumus izdiskutēt darba grupā:

Publiskais īpašums, tā apsaimniekošana.1. 
Piekļuve katram zemes gabalam.2. 
Zemes apsaimniekošana ilgtermiņā (konsolidā-3. 
cija, zemes fondi u.c.) un zemes pārvaldības jau-
tājumi.

Zemkopības ministrijā atsākas diskusija par mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju. LPS turpina paust 
iepriekšējo viedokli, ka, veidojot vienotu datubāzi 
Datu centrā un nosakot, ka suņu reģistrācija ir ob-
ligāta, jāatrod finansējums valsts budžetā pirmrei-
zējai reģistrācijai. Turpmākajām diskusijām ļoti no-
derētu pašvaldību informācija par esošo situāciju 
un priekšlikumi problēmas risināšanai. 

LPS padomniece Sniedze Sproģe

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Einārs Cilinskis 12. februārī Saeimas Valsts pārval-
des un pašvaldību komisijai ieteica šādu ministri-
jas iesniegto likumprojektu izskatīšanas uzsākša-
nas secību: grozījumi Reģionālās attīstības likumā, 
Vietējo pašvaldību referendumu likums, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma grozījumi, 
likuma Par pašvaldībām grozījumi, Publisko pakal-
pojumu likumprojekts, grozījumi Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, grozījums Te-
ritorijas attīstības plānošanas likumā (to komisija 
sāks skatīt 18. februārī). Savukārt Saeima 13. feb-
ruārī pieņēmusi grozījumus Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā. Zemes pārvaldības likuma pro-
jekts nonācis Saeimas Tautsaimniecības komisijā, 
bet Saeimas Juridiskais birojs apsver iespēju veidot 
darba grupu šī likumprojekta uzlabošanai.

VSS-140 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šās dzīvojamās mājas “Āriņi Kalnājos”, Ļaudonas 
pagastā, Madonas novadā nodošanu Madonas no-
vada pašvaldības īpašumā” 

VSS-141 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”

VSS-127 – Koncepcijas projekts “Par sociālās uzņē-
mējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”

VSS-145 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 
“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudē-
jumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā trans-

porta pakalpojuma tarifu””

VSS-148 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma “V384” Alūksnes novadā, no-
došanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-149 – Rīkojuma projekts “Par Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Māriņkalna 
apvedceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-126 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma 
“Ventas ieleja” individuālie aizsardzības un izman-
tošanas noteikumi” 

VSS-150 – Rīkojuma projekts “Par Jēkabpils nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā” 

Bezmaksas mā-
cības par paš-
valdības meža 

īpašuma apsaimniekošanas jautājumiem 
pašvaldību vadošajiem darbiniekiem un 
speciālistiem

Latvijas Pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar Lat-
vijas meža nozares speciālistiem no 19. februāra 
līdz 5. jūnijam īstenos izglītības programmu “Lat-
vijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām”.

Izglītības programmas mērķis – pilnveidot Lat-
vijas pašvaldību vadošo speciālistu zināšanas, lai 

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI
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palīdzētu apsaimniekot mežu līdzsvarotā un sa-
biedrībai pieņemamā veidā, veicināt un attīstīt 
koksnes izmantošanu, saglabājot dabas daudzvei-
dību un veidojot saudzīgu attieksmi pret mežu.

Izglītības programmā iekļautas 22 tēmas, kurās ap-
skatīs jautājumus, kas saistīti ar īpašumtiesībām, 
juridiskajiem aspektiem, teritoriālo plānošanu, 
infrastruktūras veidošanu un uzturēšanu, uguns 
aizsardzību, kooperāciju, valsts un pašvaldību sa-
darbību medniecībā un meža dzīvnieku skaita re-

gulēšanu, kā arī daudzus citus jautājumus.

Plānotas 23 mācību dienas un 7 izbraukumi, kuros 
tiks apmeklēti infrastruktūras, rekreācijas un vides 
objekti dabā.

Dalībnieku skaits grupā ierobežots, tikai 25 dalībnie-
ki katrā, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Sīkāka 
informācija: http://lpmc.lv/lv/aktualitates/zina/ar-
ticle/iespeja-piedalities-pilsoniskas-sabiedribas-fo-
ruma-pilsoniska-lidzdaliba-latvijai-un-eiropa.html.

Pieteikšanās 
termiņa 
pagarinājums 
manuskriptu 

konkursam “Mūsu stiprās dzimtas”
Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldī-
bu savienību ir izsludinājis manuskriptu konkursu 
“Mūsu stiprās dzimtas”. Lai konkursā piedalītos 
vairāk interesentu, apgāds “Jumava” ir pagarinājis 
manuskriptu iesniegšanas termiņu līdz 2014. gada 
15. septembrim.

Latviešu tautas vēsture un tās kultūrmantojums ir 
mūsu pašapziņa, tā apzināšana un saglabāšana ir 
ļoti svarīgs uzdevums. Apgāds “Jumava” sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību ir izsludinājis kon-
kursu, lai tautas vēsture, mūsu vecvecāku un ve-
cāku stāsti tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm. 
LPS, kas aktīvi sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām, 
ir izsūtījusi šo aicinājumu, cerot uz Latvijas pašval-
dību, domju, novadu domju, kultūras iestāžu un 
bibliotēku līdzdarbību, informējot interesentus 
par šo konkursu. Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3701.

Aicinām Lielās talkas pašvaldību 
koordinatorus piedalīties kon-
kursā “tīra Baltijas jūra sākas 
tavā vannas istabā”. Pieteikšanās 
konkursam līdz 21. februārim. 
Konkursa uzdevumu īstenošanas 

laiks: 2014. gada 1. marts–11. aprīlis. Pirmo trīs 

vietu ieguvējiem balvā dāvanu kartes 3000 EUR; 
2000 EUR un 1000 EUR vērtībā ceļojumam uz paša 
izvēlētu galamērķi. Konkursa nolikumu, pieteiku-
ma anketu un vērtēšanas kritērijus var atrast šeit: 
http://www.talkas.lv/?page=552&article=3047.
Papildu informācija par konkursu: andra.mikluca-
ne@lps.lv; tālr. 26343430.

Līdz 20. febru-
ārim vēl var iesū-
tīt pieteikumus 

Eiropas Jauniešu galvaspilsētas statusam. Sīkāku 

informāciju, pieteikuma anketu un nolikumu skatīt 
šeit: http://www.europeanyouthcapital.org/.

Kontaktiem: david.garrahy@youthforum.org.

Vairāk par dažādiem ES projektu konkursiem, 
pasākumiem, semināriem skatiet Reģionālo ES 

struktūrfondu informācijas centru mājaslapā: 
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums.

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@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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