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Pašvaldības ir aicinātas pieteikties LPS 
26. kongresa rīkošanai

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde aicina pil-
sētu un novadu domes pieteikt savas kandidatūras 
LPS 26. kongresa rīkošanai, kas notiks 2015. gada 
15. maijā.

Pieteikumus var iesniegt brīvā formā LPS priekšsē-
ža padomniecei Olgai Kokānei, rakstot uz e-pastu 
olga@lps.lv.

Kongress ir LPS augstākā lēmējinstitūcija, kurā 
pārstāvēti LPS biedri – 118 Latvijas pašvaldības. 
LPS biedrus kongresā pārstāv pašvaldības domes 

LPS PAgArInA PIeteIkŠAnāS termIņu  
Pretendentu AtLASeI SPecIfIkācIjAS IzStrādeI  

jAunAI un modernAI LPS mājASLAPAI!
Latvijas Pašvaldību savienība aicina vēl līdz 20. feb-
ruārim pieteikties komersantus pretendentu atlasei 
ar mērķi – sagatavot tehnisko specifikāciju jaunas, 
modernas LPS mājaslapas izstrādei, saglabājot uz-
krāto informāciju no esošās mājaslapas www.lps.lv. 

Interesentus aicinām iesniegt pieteikumu ar sava darba pieredzes aprakstu un klientu 
sarakstu, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes, un piedāvāto līgumcenu.

Pieteikumu iesniegšana un atbildes uz jautājumiem: LPS padomnieks informācijas teh-
noloģiju jautājumos Guntars Krasovskis. E-pasts: guntars@lps.lv, tālrunis: 29104238.
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priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti. Pagā-
jušajā gadā LPS 25. kongress notika 30. maijā Aiz-
krauklē, un tā devīze bija “Latvijas nākotne – kon-
kurētspējīga ekonomika”.

Latvijā apmierinātība ar pašvaldību darbu 
rekordaugstā līmenī

Latvijā apmierinātība ar pašvaldību darbu jau otro 
gadu pēc kārtas turas pie rekordaugstajiem 55%, 
liecina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu cen-
tra SKDS dati.

Kā redzams pēc aptaujas datiem, apgalvojumam 
“Kopumā esmu apmierināts ar savas pašvaldības 
darbu šī sasaukuma laikā” piekrīt 55% responden-
tu, un tas ir tieši tikpat daudz, cik pērn veiktās ap-
taujas laikā. Iepriekš šis rādītājs ir bijis zemāks un 
50% robežu pārsniedzis vien 2005. gadā (sk. grafiku 
lapas apakšā).

LPS – līdere nevalstisko organizāciju 
2014. gada publicitātes indeksā

Pagājušajā gadā no visām nevalstiskajām organizā-
cijām Latvijā visbiežāk dažādos preses izdevumos 
pieminēta LPS, liecina “Lursoft” veidotais publici-
tātes indekss.

LPS, tieši tāpat kā gadu iepriekš, ir visvairāk ap-
rakstītā nevalstiskā organizācija, kas 2014. gadā 
pieminēta 1216 rakstos. Saraksta pirmajā trijniekā 
iekļuvusi arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija.

Vieta 
2014. gadā 
(2013. g.)

Organizācija
Rakstu skaits 
2014. gadā 

(2013. gadā)
1. (1.) Latvijas Pašvaldību savie-

nība
1216 (1122)

2. (3.) Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera

874 (582)

3. (2.) Latvijas Darba devēju kon-
federācija

828 (691)

4. (6.) Latvijas Komercbanku aso-
ciācija

471 (333)

5. (4.) Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrība

470 (448)

6. (8.) Zemnieku saeima 344 (255)
7. (7.) Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība
320 (305)

8. (9.) Latvijas ārstu biedrība 306 (231)
9. (10.) Delna – sabiedrība par at-

klātību
254 (219)

10. (5.) Rīgas Latviešu biedrība 246 (345)

Pašvaldības iebilst pret Izm ierosinājumu 
noteikt minimālo skolēnu skaitu 
vidusskolas atvēršanai

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 3. feb-
ruārī notika diskusijas par Izglītības un zinātnes 



ministrijas (IZM) ierosinājumu noteikt prasību par 
minimālo skolēnu skaitu vidusskolas atvēršanai, un 
lielākā daļa pašvaldību pauda iebildumus pret šo 
ieceri.

LPS, balstoties uz 2013. gada datiem par skolēnu 
skaitu pašvaldību vidusskolās, ir veikusi izvērtē-
jumu par IZM ierosinājuma ietekmi uz skolu tīklu 
pašvaldībās, un tas liecina, ka nosacījumiem neat-
bilst apmēram simt izglītības iestāžu.

Nosacījumam “Novadu un republiku pilsētu paš-
valdības nepārdala mērķdotāciju, lai nodrošinātu 
tās administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestā-
žu pedagogu darba samaksu vidējās izglītības pakā-
pē, ja novada izglītības iestādes 10. klasē ir mazāk 
nekā 14 skolēnu” neatbilst 69 izglītības iestādes.

Savukārt attīstības centros, kur pēc IZM ieceres 
iecerēts noteikt 18 skolēnu slieksni, nosacījumiem 
neatbilst trīs izglītības iestādes. Pierīgas novados 
prasība, pēc IZM ierosinājuma, būtu 18 skolēnu, un 
šim nosacījumam neatbilst sešas izglītības iestā-
des.

Lielajās pilsētās šī norma būtu 22 skolēni 10. kla-
sē, un šādam nosacījumam neatbilst 24 izglītības 
iestādes.

IZM ir paredzējusi, ka, lai nodrošinātu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksu vidējās izglītības pakāpē, 
tā pilnā apmērā saņem mērķdotācijas par tām iz-
glītības iestādēm, kuras atbilst iepriekšminētajiem 
nosacījumiem. Tāpat IZM paredz noteikt tiesības 
atvērt vidusskolas 10. klasi ar mazāku skolēnu skai-
tu, bet pašvaldībai šādā gadījumā būs jānodrošina 
trūkstošais finansējums no pašvaldības budžeta.

IZM neparedz iespēju mērķdotāciju finansējumu 
pārdalīt no pamatskolas izglītības pakāpes vidus-
skolas klašu finansēšanai.

Diskusijā otrdien lielākoties izskanēja negatīvs vie-
doklis par IZM ierosinājumu, kā vienu no argumen-
tiem minot to, ka pašvaldībās šāgada budžets lie-
lākoties jau ir apstiprināts un nav iespējas jau uz 
nākamo mācību gadu paredzēt dotācijas to skolu 
saglabāšanai, kam valsts neparedzētu finansēju-
mu.

Baldones novada pārstāve karīna Putniņa uzsvēra, 
ka šāda IZM prasība nav saprātīga, to pamatojot 
ar datiem, ka vairākās apskatītajās skolās skolēnu 
skaits astotajā un devītajā klasē ir samērā liels, kas 

rosina domāt, ka laika gaitā vidusskolas posmā va-
rētu palielināties izglītojamo skaits.

LPS uzsver, ka, izvirzot šādus kritērijus, IZM nav vēr-
tējusi ietekmi uz pašvaldību budžetu un, pats sva-
rīgākais, sociālo un teritoriālo atstumtību. Būs ļoti 
daudz pašvaldību, kam nebūs finansiālu iespēju 
dotēt skolas, līdz ar to tiks veicināta sociālā atstum-
tība, ne visiem vecākiem būs iespēja bērnus sūtīt 
mācīties uz attālākām skolām.

Piedāvājam iepazīties ar LPS veikto izvērtējumu un 
kartēm ar skolām, kuras neatbilst IZM iecerētajiem 
kritērijiem:

Vispārizglītojošās vidusskolas rīgā, kuras neatbilst 
IZM kritērijiem, Infolapas 1. pielikums.

Vispārizglītojošās vidusskolas Latvijā, kuras neat-
bilst IZM kritērijiem, Infolapas 2. pielikums.

Saraksts – vispārizglītojošās vidusskolas Latvijā, 
kuras neatbilst IZM kritērijiem, Infolapas 3. pieli-
kums.

LPS mājaslapā var noskatīties komite-
jas sēdes videoierakstu: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4490/.

LPS un pašvaldības turpinās sekot līdzi 
jaunā pedagogu algu modeļa aprobācijai 
un to vērtēt

Ir vēl daudz neskaidru jautājumu par Izm izstrā-
dāto jauno pedagogu algu modeli, tādēļ LPS un 
pašvaldības turpinās rūpīgi sekot līdzi, kā notiek 
šī modeļa aprobācija.

Otrdien, 3. februārī, LPS rīkoja publisku diskusi-
ju par šo jautājumu, tiešraidē to noskatījās vairāk 
nekā 500 pašvaldību izglītības speciālistu un skolu 
vadības pārstāvju no visas Latvijas, un šī bija viena 
no populārākajām LPS rīkotajām videokonferen-
cēm, kopš šāda iespēja izveidota.

Diskusijas laikā iesūtītie jautājumi liecina, ka IZM 
piedāvājums rada daudz neskaidrību par atalgoju-
ma likmes noteikšanu par kontaktstundām un ga-
tavošanos nodarbībām un atbalsta pasākumiem, 
piemaksām par darbu īpašos apstākļos vai peda-
goģiskās korekcijas klašu veidošanu, dabaszinātņu 
apmācību u.c.
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Jautājumu no skolām un izglītības pārvaldēm bija 
tik daudz, ka laika limita dēļ diskusijā diemžēl uz 
tiem visiem nebija iespējams atbildēt, taču šie jau-
tājumi ir apkopoti un nosūtīti ministrijai skaidroju-
mu sniegšanai.

IZM prezentācija par jaunā pedagogu darba samak-
sas modeļa aprobāciju lasāma Infolapas 4. pieliku-
mā.

Piedāvājam iespēju noskatīties diskusijas video-
ierakstu: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=4491/.

Vienojas par īpašiem datorprogrammu 
licencēšanas nosacījumiem pašvaldību 
izglītības iestādēs

LPS un “microsoft Latvia” noslēgušas sadarbības 
līgumu, kas Latvijas skolām ļaus iegādāties pro
grammatūru ar ievērojamām atlaidēm. Pateico-
ties veiksmīgajai sadarbībai ar LPS Latvijas skolu 
modernizācijā un 21. gadsimtam atbilstošas mācī-
bu vides veidošanā, Latvijas izglītības iestādēm arī 
turpmāk būs iespēja iegādāties Windows un Micro-
soft Office licences ar līdz pat 90% atlaidi. Iesais-
toties īpašā priekšrocību programmā “Student and 
teacher advantage”, skolēni un skolotāji varēs bez 
maksas lietot Office 365 piecās dažādās ierīcēs.

LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis: “Pasaules Banka 
līdz ar Latvijas ekonomiskās situācijas uzlabošanos 
ir iekļāvusi Latviju augstu ienākumu valstu katego-
rijā, tāpēc Latvija vairs nekvalificējas to valstu gru-

pai, kurām “Microsoft” automātiski piešķir īpašas 
atlaides izglītības jomā. Tāpēc esmu gandarīts, ka 
kopīgiem spēkiem mums izdevies vienoties par lab-
vēlīgiem licencēšanas nosacījumiem Latvijas sko-
lām, jo bez mūsdienīga programmnodrošinājuma 
šodienas prasībām atbilstošs mācību process nav 
iedomājams, savukārt lielākajai daļai pašvaldību 
resursi šim nolūkam ir ļoti ierobežoti. Panāktā vie-
nošanās ļaus pašvaldību un aptuveni 800 izglītības 
iestāžu budžetos ietaupīt miljoniem eiro.”

“Mums ir patiess prieks, ka Latvijā skolas plaši iz-
manto “Microsoft” lietojumprogrammas un ka, 
neskatoties uz pārmaiņām valstu klasifikācijā, izglī-
tības iestādēm arī turpmāk būs šī iespēja, būtiski 
neietekmējot informācijas tehnoloģiju nodroši-
nājumam nepieciešamo finansējumu pašvaldību 
budžetos,” norāda Ēriks eglītis, “Microsoft Latvia” 
vadītājs. “Atbalsts digitālo prasmju attīstīšanai jau-
niešiem ir viena no mūsu uzņēmuma globālajām 
prioritātēm. Šobrīd Latvijas skolās esam uzsākuši 
arī pilotprojektu “Gatavi rītdienai”, kura mērķis – 
adaptēt metodes jēgpilnam tehnoloģiju izmanto-
jumam ne tikai informātikas stundās, bet arī citos 
mācību priekšmetos,” turpina Eglītis.

Noslēgtā vienošanās paredz, ka skolām būs iespē-
ja iegādāties datorprogrammas ar atlaidi līdz pat 
2017. gada 30. jūnijam.

Publisko pakalpojumu gada balvu 
iegūst Valmieras, kuldīgas un raunas 
pašvaldības

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pir-
mo Publisko pakalpojumu gada balvu republikas 
nozīmes pilsētu grupā ieguvusi Valmieras pilsēta, 
lielo novadu grupā – kuldīgas novads, bet mazo 
novadu grupā – raunas novads.

Balvas izziņošanas pasākumā 4. februārī tika ap-
balvoti arī “Lattelecom”, Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un nozares 
partneru īstenotā pirmā pašvaldību un valsts iestā-
žu e-vides attīstības mērījuma “Latvijas e-indekss” 
uzvarētāji – Valmiera (republikas nozīmes pilsētu 
kategorijā), dobeles novads (lielo novadu kategori-
jā) un Strenču novads (mazo novadu kategorijā), Fi-
nanšu ministrija (ministriju kategorijā) un VAS “Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” (iestāžu grupā).
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Partnerības iniciatīvas “Latvijas e-indekss” aizsā-
cēja – uzņēmuma “Lattelecom” – valdes priekš-
sēdētājs juris gulbis skaidro: “Latvijas pašvaldību 
e-indeksa pirmajā gadā mērījumā piedalījās 116 
no 119 pašvaldībām, tādēļ iegūtie rezultāti ne tikai 
parāda katras pašvaldības digitālo attīstību, bet arī 
sniedz objektīvu priekšstatu par vispārējo situāciju 
valstī. Redzam, ka e-vides un e-pakalpojumu pie-
ejamība un izmantojamība Latvijas pašvaldībās ir 
ļoti atšķirīgā līmenī. Piemēram, nedaudz vairāk kā 
puse jeb 52% iedzīvotāju ir deklarējušies elektronis-
ki, Tukuma novadā sasniedzot pat 95%, savukārt 
Burtnieku novadā – 86%. Tomēr katrai desmitajai 
pašvaldībai mājaslapā nav tādas pamatfunkcijas 
kā informācijas meklētājs. Ticam, ka Latvijas paš-
valdību e-indekss sniegs pozitīvu motivāciju pašval-
dībām uzlabot savu sniegumu e-pārvaldes jomā.”

Plašāk lasiet LPS mājaslapā: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4496/.

LPS ģenerālsekretāre piedalās Baltijas 
jūras valstu reģionu sadarbības 
organizācijas Valdes sēdē

LPS ģenerālsekretāre mudīte Priede no 5. līdz 
6. februārim Somijas pilsētā Forsā piedalījās Bal-
tijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas 
(BSSSC) Valdes sēdē.

Vizītes laikā M. Priede arī apmeklēja Somijas Dabas 
resursu institūtu, lai iepazītos ar šīs valsts pieredzi 
dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā un uz ekolo-
ģiju balstītas ekonomikas veicināšanā.

Organizācijas valdes sēdē tika apspriests BSSSC 
darba plāns un  ikgadējās konferences, kura šogad 
notiks Visbijā, darba kārtība. Pagājušajā gadā kon-
ferenci organizēja LPS sadarbībā ar Jūrmalas pilsē-
tas domi. 

Plašāka informācija par BSSSC darbību – organizā-
cijas mājaslapā: http://www.bsssc.com/.

LPS priekšsēdis piedalās eP Vietējo 
un reģionālo pašvaldību kongresa 
monitoringa komitejas sēdē

LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis 6. februārī Por-
tugāles pilsētā Matoziņušā (Matosinhos) piedalījās 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Monitoringa komitejas sēdē.

Komitejas sēdē tika izskatīti ziņojumi par vietējo 
un reģionālo demokrātiju Norvēģijā un Grieķijā, kā 
ziņojumi par situāciju Rumānijā, Francijā, Somijā, 
Albānijā un Polijā saistībā ar Eiropas Vietējo pašval-
dību hartas principu ievērošanu.

Tika uzklausīti arī ziņojumi par aktivitātēm pēc 
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monitoringa Ukrainā, Gruzijā un Portugālē, kā arī 
ziņojums par situāciju ar vēlētāju sarakstiem un ār-
valstīs dzīvojošajiem vēlētājiem.

Kongresa Monitoringa komiteja ir atbildīga par 
saistību un pienākumu izpildes pārraudzību dalīb-
valstīs Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principu 
ieviešanā. Tā uzrauga arī institucionālās izmaiņas 
Eiropā un sagatavo ziņojumu projektus par vietējo 
un reģionālo demokrātiju dalībvalstīs tālākai ap-
stiprināšanai kongresa plenārsēdēs. Kongress veic 
regulāras monitoringa misijas, lai novērtētu hartas 
principu ieviešanu visās Eiropas Padomes dalībval-
stīs. Pēc šīm misijām kongress izklāsta savus seci-
nājumus monitoringa ziņojumā, un kongresa ple-
nārsēdēs tiek pieņemti priekšlikumi, kas attiecīga-
jai valstij būtu jāņem vērā un jārīkojas, lai uzlabotu 
vietējās demokrātijas situāciju.

Izpilddirektori spriež, kā pārvaldīt zemi

4. februārī Rīgā notika Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāksme. 
Kuplais dalībnieku skaits liecināja par izvēlētā te-
mata aktualitāti. Jau 20 gadus ar lielākām vai ma-
zākām sekmēm Latvijā rit zemes jautājumu sakār-
tošana, kas, zemes reformai ieejot finiša taisnē, 
atklājusi daudz bīstamu leduskalnu un gruzdošu 
zemdegu. Tomēr uzaicinātie speciālisti atzina, ka 
vairākums problēmu nav radušās negodprāšu dēļ, 
bet gan tāpēc, ka iesaistīto speciālistu simti zemes 
jautājumus katrā vietā risinājuši savas izpratnes ro-
bežās, jo likuma pantus nereti var traktēt gan tā, 
gan citādi.

2015. gada 1. janvārī spēkā stājās zemes pārvaldī-
bas likums, kas precizē daudzas problēmsituācijas 
starp valsts un pašvaldību zemi, arī privātīpašu-
mu. Kā likumu izmantot, lai, piemēram, atsavinā-
tu publiskajam ceļam nepieciešamo zemi, kas juku 
laikos privatizēta (bez atlīdzības vai ar to, jo Saei-
ma neatbalstīja tikai bezmaksas atsavināšanu). Ko 
likums nosaka pašvaldību autoceļu uzturētājiem 
un pašvaldības valdījumā pārņemto publisko ūde-
ņu apsaimniekotājiem? Šos jautājumus detalizēti 
izskaidroja VARAM Telpiskās plānošanas depar-
tamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs edvīns 
kāpostiņš. Vērtīgi, ka šoreiz runātāji no dažādām 
iestādēm nevis stingri ierāmēja savu tematu, bet 
iesaistījās kopējā diskusijā arī viņiem “neparedzē-

tajā” dienaskārtības punktā. E. Kāpostiņa veikto 
analīzi par pašvaldību ceļu tēmu plūstoši pārtvēra 
VAS “Latvijas valsts ceļi” Īpašuma uzskaites daļas 
vadītāja Līga Saleniece. Tālāk stafeti pārņēma LVC 
Pārvaldīšanas daļas vadītājs Aivis Arnītis un Satik-
smes ministrijas vecākā referente zanda jaunspro-
ģe. Līga Saleniece dalījās kopš 2008. gada uzkrātajā 
pieredzē par valsts vietējo autoceļu reģistrāciju un 
īpašumu sakārtošanu. Kā, rūpīgi iedziļinoties, izde-
vies atgūt daudzas ceļu platības, kas bija nonākušas 
privātīpašumā. Pašvaldībām tas ir aktuāli tagad.

Pozitīvā “varoņa” godā bija iecelts AS “LVM ne-
kustamie īpašumi” direktors Valdis kalns, kurš ie-
pazīstināja ar mežinieku pieredzi ceļu reģistrācijas 
un īpašnieka maiņas sakārtošanā. LVM allaž bijuši 
atvērti un ieinteresēti sadarbībai ar pašvaldībām, 
cenšoties būt godprātīgi, nevis tikai lobējot savas 
intereses. Par pretēju gadījumu LPIA sanāksmē 
informēja biedrības “Saldus makšķernieku klubs” 
Valdes loceklis jānis Blūms un hidrobioloģe Loreta 
urtāne, kas parādīja Latvijas meliorācijas “nacionā-
lās īpatnības” no publisko ūdeņu apsaimniekotāju 
skatpunkta – ar Dūrupes piemēru prezentācijā de-
monstrējot, kā nedrīkstētu veikt meliorāciju. Ja pie-
ejama Eiropas Savienības nauda, tad publiskajiem 
ūdeņiem vērtība jāpievieno, nevis jāsabojā esošā!

Ar LPIA sanāksmes prezentācijām varat iepazīties 
LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/Izpilddi-
rektoru_asociacija/?task=sessions&committee_
id=1531/.

Publisko ūdeņu apsaimniekotājiem iesakām atvērt 
Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā atrodamās 
“Vadlīnijas ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas 
un apsaimniekošanas plānošanai” http://www.vid-
zeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/128235/.

LPS lūdz steidzami risināt jautājumu 
par valsts informācijas sistēmu datu 
pieejamību pašvaldībām

LPS ir vērsusies pie Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas, lūdzot steidzami risināt jautājumu par 
dažādās valsts informācijas sistēmās uzkrāto datu 
pieejamību pašvaldībām, lai varētu efektīvi un liet-
derīgi izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus un 
administratīvos resursus sociālās palīdzības admi-
nistrēšanā.

http://www.lps.lv/Izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions&committee_id=1531/
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LPS sarunās ar ministrijām jautājumu par valsts re-
ģistru datu pieejamības nepieciešamību pašvaldī-
bām ir akcentējusi jau vairākus gadus, taču pagai-
dām tā praktiskais risinājums bijis nepietiekams. 

Arī Valsts kontroles janvārī publiskotajā likumības 
revīzijas ziņojumā par pašvaldību sniegtās sociālās 

palīdzības likumību kārtējo reizi ir aktualizēts jau-
tājums par nepieciešamību pašvaldību sociālajiem 
dienestiem izmantot valsts informācijas sistēmās 
uzkrātos datus sociālās palīdzības administrēšanā.

Ar pilnu LPS vēstuli valdības vadītājai var iepazī-
ties Infolapas 5. pielikumā.

reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas izbraukuma sēde

10. februārī plkst. 10.00 jelgavā notiks LPS Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas izbrau-
kuma sēde. Sēdes norises vieta: Zemgales reģio-
na kompetenču attīstības centrā Jelgavā, Svētes 
ielā 33.

darba kārtībā:
1. Jelgavas pilsētas pieredze “Pilsētu mēru pakta” 
izpildē (ziņo: Jurijs Strods, Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks).
2. “Pašvaldību ietekmes uz klimatu novērtējums: 
Salacgrīvas un Ventspils piemērs” (ziņo: Jānis Briz-
ga, biedrība “Zaļā brīvība”).
3. Par pētījuma “Publisko individuālo pakalpojumu 
klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” pirmo 
nodevumu (sk. materiālus komiteju portālā) (ziņo: 
Jānis Turlajs, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” gal-
venais redaktors, pētījuma eksperts).
4. Dažādi:
4.1. Par LPS pārstāvi VARAM “Peldvietu un jahtu 
ostu atbilstības novērtējuma komisijai” (ziņo: Ivita 
Peipiņa, LPS padomniece reģionālās attīstības jau-
tājumos).

5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas operatora 
SIA “Fortum Jelgava” apmeklējums.

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Otrdien, 10. februārī, plkst. 11.00–13.00 LPS mīt-
nē notiks LPS Veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas sēde.

darba kārtībā:
1. Par sociālā darba izglītības un profesionālajām 
izaugsmes iespējām pašvaldību sociālo dienes-
tu darbiniekiem Rīgas Stradiņa universitātē (ziņo: 
prof. Lolita Vilka, RSU Labklājības un sociālā darba 
katedras vadītāja).
2. Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls un Veselību 
veicinošo skolu tīkls (ziņo: Solvita Kļaviņa-Makrec-
ka, Slimību profilakses un kontroles centra Veselī-
bas veicināšanas departamenta speciāliste).
3. Psihosociālā rehabilitācija pacientiem pēc vēža 
ārstēšanas (ziņo: Onkoloģisko pacientu atbalsta 
biedrības “Dzīvības koks” pārstāvji).
4. Dažādi.

ŠonedĒļ un turPmāk

InformācIjA no LPS PārStāVnIecīBAS BrISeLĒ

Pašvaldības un to apvienības pirmo reizi 
paraksta līgumu ar eiropas komisiju par 
sadarbību attīstības sadarbības jomā

Briselē pieci starptautiski vietējo un reģionālo paš-
valdību apvienību tīkli, kuros darbojas arī LPS, šo-
nedēļ pirmo reizi parakstīja partnerības līgumu ar 

Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un at-
tīstības ģenerāldirektorātu par sadarbību attīstības 
sadarbības jomā.

Šis līgums ir Eiropas Komisijas apliecinājums paš-
valdību lomai un nozīmīgumam attīstības sadarbī-
bas īstenošanā, kā arī ir nozīmīgs solis pašvaldību 

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4505&document_id=4505


iesaistīšanā attīstības sadarbībā un jaunajā Attīstī-
bas politikas programmā pēc 2015. gada.

Vietējās un reģionālās pašvaldības atrodas vistuvāk 
iedzīvotājiem un var piedāvāt savas zināšanas un 
labās prakses pieredzi pakalpojumu sniegšanā, de-
mokrātisku institūciju veidošanā, efektīvā pārvaldē 
un iedzīvotāju iesaistīšanā. Parakstītais sadarbības 
līgums būs spēkā septiņus gadus un paredz īstenot 
Eiropas Komisijas līdzfinansētas attīstības sadarbī-
bas aktivitātes, lai novērstu globālo nabadzību un 
nevienlīdzību, veicinot demokrātiju un ilgtspējīgu 
attīstību. Tas sniegs iespēju nākamo septiņu gadu 
laikā pašvaldībām un Eiropas Komisijai saskaņot sa-
vas aktivitātes visā pasaulē, lai sasniegtu vienotus 
attīstības mērķus.

Sadarbības līgums tiek parakstīts ļoti nozīmīgā lai-
kā, jo 2015. gads pasludināts par Eiropas gadu attīs-
tībai. Tāpat šogad plānots pieņemt jaunus ilgtspējī-
gas attīstības mērķus. Tā ir lieliska iespēja pašvaldī-

bām parādīt savas aktivitātes un iniciatīvas kopā ar 
sadarbības partneriem kādā attīstības valstī.

LPS jau kopš 2004. gada iesaistījusies un līdztekus 
arī iesaistījusi pašvaldības attīstības sadarbības un 
izglītības aktivitātēs, sadarbojoties galvenokārt ar 
Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu paš-
valdībām un to asociācijām. Kopš 2009. gada LPS 
darbojas “PLATFORMĀ”, kurā neformāli apvienoju-
šās vietējo un reģionālo pašvaldību nacionālās, Ei-
ropas un starptautiska mēroga asociācijas, kas ak-
tīvi darbojas attīstības sadarbībā. “PLATFORMAS” 
mērķis ir dalīties labās prakses pieredzē starp 
“PLATFORMAS” biedriem par attīstības sadarbības 
aktivitātēm, kā arī stiprināt “PLATFORMAS” stratē-
ģisko lomu institucionālajā dialogā Eiropas līmenī, 
lai veicinātu un optimizētu vietējo un reģionālo 
pašvaldību pievienoto vērtību attīstības sadarbībā 
un dalītos Eiropas mērogā ar inovatīviem viedok-
ļiem.

Aicina pieteikties radošās darbības 
nedēļai “radi!2015”

Šogad “radi!” kustība jau piekto gadu aicina izzināt, 
parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas. 
Radošās darbības nedēļā no 9. līdz 15. martam tiek 
plānota daudzpusīga satelītpasākumu programma 
dažādām mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju 
sadarbības piemēriem, apliecinot “radi!” kā proak-
tīvu kustību.

“radi!2015” mērķis ir iepazīstināt, iesaistīt un radīt 
jaunas zināšanas Latvijas sabiedrībā par:

• radošo industriju sektora attīstību;

• kultūras un radošo industriju pārnesi, vei-
dojot sadarbību ar citām nozarēm;

• dizaina domāšanas kā praktiska instrumen-
ta izmantošanas iespējām;

• veidiem, kā stimulēt jaunu starpdisciplinā-
ru partnerību kontekstā ar Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē prioritātēm.

Plašāka informācija un pieteikuma dokumenti: 
http://www.radilatvija.lv/.

ProjektI, konkurSI, SemInārI, fInAnSĒjumS, PASākumI

nVo forums “rīgA 2015”

Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacio-
nālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņem-
šanā, 2.–3. martā Sabiedrības integrācijas fonds 
sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā organizē plašu 
NVO sektora, politikas veidotāju un lēmumu pie-
ņēmēju, viedokļu līderu un ekspertu forumu, kurā 
piedalīsies dalībnieki un runātāji no Latvijas, Eiropas 
Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

NVO Forumu atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments, Norvēģijas Karalistes vēstnie-
cība Rīgā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu ko-
miteja (EESK), EESK Sadarbības koordinācijas grupa 
(Liaison Group), kurā darbojas arī ES nevalstisko 
tīklu organizācijas – Konrāda Adenauera fonds un 
Karaļa Buduēna fonds.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16312_805/.
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http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16312_805/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16312_805/


Pagarina pieteikšanos konkursam “Ineses 
galantes talanti”

Lielās intereses dēļ “Ineses Galantes fonds” izslu-
dina konkursa “Ineses Galantes talanti” video ie-
sniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2015. gada 
18. februārim. 

2015. gadā “Ineses Galantes fonds” sadarbībā ar 
“Olainfarm” un ar “Rietumu Bankas labdarības fon-
da” atbalstu īsteno projektu “Ineses Galantes talan-
ti”. Projektā tiek īstenota atbalsta programma Latvi-

jas talantiem mūzikā – fonds konkursa kārtībā meklē 
un prezentē valsts spilgtākos jaunos māksliniekus, lai 
Latvija varētu iepazīt un lepoties ar saviem patiesa-
jiem dārgakmeņiem – saviem talantiem. Konkursā 
atklātajiem talantiem nepieciešams tālāks atbalsts, 
profesionāla uzmanība un iespējas, kā arī sabiedrības 
novērtējums. “Ineses Galantes fonds” par savu uzde-
vumu uzskata Latvijas jauno talantu popularizēšanu 
gan Latvijā, gan ārvalstīs, dažādos veidos nodrošinot 
konkursa laureātu turpmāko profesionālo attīstību.

Plašāk: http://inesesgalantestalanti.lv/.

VArAm aicina pašvaldību pārstāvjus uz 
kapacitātes stiprināšanas semināriem 
programmā “zināšanu eņģeļi”

VARAM informē, ka Norvēģijas finanšu instrumen-
ta 2009.–2014. gada perioda programmas “Kapaci-
tātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām 
un reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Re-
ģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 
reģionālās attīstības pasākumu izstrādē” 2. aktivi-
tātē “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņē-
mējdarbības veicināšanā” ir paredzēta apakšaktivi-
tāte nr. 2.2. ““Zināšanu eņģeļu” programmas orga-
nizēšana un īstenošana”.

Paredzēts īstenot apmācību programmu “Zināša-
nu eņģeļi”, kas ietvers simulācijas spēles, praktisko 
organizāciju komandās, komandu darbu prezentā-
cijas, diskusijas darbiniekiem, kuri nodarbojas ar 
uzņēmējdarbības vecināšanas un attīstības plāno-
šanas jautājumiem.

Katrā Latvijas reģionā tiks organizēti trīs apmācību 
semināri, katra semināra ilgums – divas dienas. Lai 
pilnvērtīgāk un efektīvāk apgūtu zināšanas un sa-
ņemtu apliecinājumu par apmācību semināra no-
klausīšanos, dalībniekiem ir jāapmeklē abas semi-
nāra dienas.

Infolapas 5. pielikumā – semināru programma, 
6. pielikumā – VArAm aicinājuma vēstule ar ka-
lendāru.

Līdz 13. februārim vēl var pieteikties 
apbalvojumam “Laiks ziedonim”

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” ir izsludinājis pie-
teikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim” un ai-
cina pieteikties un pieteikt citus kandidātus kādā 
no piecām apbalvojuma nominācijām: zinātnē, no-
vadpētniecībā, tautsaimniecībā, bērniem un jau-
niešiem, kā arī par dzīvi literatūrā.

Pretendenti var pieteikties paši, kā arī tikt pieteikti. 
Būtiski ir pretendenta sasniegumi nominācijas no-

zarē un personības saskaņa ar apbalvojuma ziedo-
niskajām vērtībām: izcilība, degsme, sūtība, stāja, 
veiksme un savpatība. Svarīgi, lai pretendentu sa-
sniegumi būtu pienesums Latvijai: noderīgi mūsu 
zemei, dodot labumu tās ekonomikai, uzplauku-
mam un atpazīstamībai. Viņi var dzīvot un strādāt 
ne tikai Latvijā, bet jebkur ārvalstīs, ja iznes Latvijas 
vārdu pasaulē. Apbalvojuma pretendentu loks ir 
visplašākais.

Apbalvojums tiks pasniegts Imanta Ziedoņa dzimša-
nas dienā, 3. maijā, svinīgā cildināšanas ceremonijā. 
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Katras nominācijas laureāts saņems 3000 eiro pēc 
atbilstošo nodokļu nomaksas.

Plašāka informācija: www.fondsviegli.lv/.

LPS neSASkAņo

VSS-925 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas un Ko-
hēzijas politikas fondu vadības informācijas sistē-
mas 2014.–2020. gadam izveides un izmantošanas 
kārtība”, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā nodrošina komunikāciju un vizuālās iden-
titātes prasības Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” un tā anotāciju, 8. pielikums.

Par 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā dar-
ba attīstība pašvaldībās” MK noteikumu projektu, 
9. pielikums.

VSS-39 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. de-
cembra noteikumos nr. 1616 “Kārtība, kādā aprē-
ķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašval-
dību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecu-
ma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ie-
stāžu pedagogu darba samaksai””, 10. pielikums.

LPS SASkAņoŠAnAI PIePrASītIe dokumentu ProjektI

VSS-124 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā de-
leģē valsts pārvaldes uzdevumu – zemes izpirkuma 
(pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kon-
troli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības 
īpašumā”

VSS-111 – Rīkojuma projekts “Par Partnerības lī-
guma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–
2020.gada plānošanas periodam vadības grupas 
sastāvu”

VSS-125 – Rīkojuma projekts “Par Cīravas Profesio-
nālās vidusskolas likvidāciju”

VSS-113 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Nacionālās 

identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnēs 2012. - 2018.gadam”

VSS-119 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situāci-
jā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 
9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizā-
cijas pasākumi” īstenošanas noteikumi”

VSS-114 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā pie-
šķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības 
Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas te-
ritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņē-
mējiem no Latvijas”

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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