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M. Kučinskis izceļ ieņēmumu 
palielināšanu, cīņu ar ēnu ekonomiku 
un nodokļu sistēmas sakārtošanu

31. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes sēde, kurā piedalījās arī Ministru 
prezidents Māris Kučinskis, izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis, labklājības ministrs Jā-
nis Reirs un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Uša-
kovs.

M. Kučinskis uzrunā informēja LPS Domi par val-
dības izvirzītajām prioritātēm un iecerēm un no-

rādīja, ka vispirms jāizveido struktūra un komanda 
un tad var plānot konkrētus darbus. Ministru pre-
zidents uzsvēra, ka līdz šim ir bijušas divas sarunas 
ar nozaru ministriem un drīzumā noslēgsies trešā, 
un tad būs skaidrs, kas jāizdara katram atsevišķi 
un kas – visiem kopā. “Mūs gaida divas lielas re-
formas, viena – izglītības jomā, otra – veselības. 
Šobrīd ļoti aktuāls ir izglītības iestāžu optimizācijas 
jautājums, no kura neizbēgt. Mēs nevaram valstī 
atļauties situāciju, kad uz vienu skolotāju ir trīs sko-
lēni, šāda situācija ir aptuveni 100 Latvijas skolās. 
Šajā jautājumā ļoti būtiska ir pašvaldību sadarbība 
ar ministrijām,” piebilda M. Kučinskis.

AKTUALITĀTES



Ministru prezidents pašvaldību vadītājiem pauda, 
ka vismaz pagaidām nav pamata runāt par nodokļu 
palielināšanu. Viņš arī atgādināja, ka koalīcija ir no-
lēmusi šogad nemainīt nekustamo īpašumu kadas-
trālās vērtības, tādējādi novēršot sociālo problēmu 
palielināšanos valstī.

M. Kučinskis atzina, ka šobrīd ministrijas, diskutē-
jot par dažādu problēmu iespējamajiem risināju-
miem, prasa ievērojamu finansējuma palielināju-
mu nākotnē. 

Savukārt K. Šadurskis, uzrunājot pašvaldību vadī-
tājus, uzsvēra, ka pašvaldības ir nozīmīgs partneris 
sekmīgām pārmaiņām izglītībā. Mainot pedagogu 
atalgojuma modeli, izstrādājot kritērijus efektī-
vam skolu tīklam, kas skolēniem rada kvalitatīvas 
izglītības iespējas, ikviena pašvaldība saskarsies ar 
pārmaiņām, kuru sekmīgai īstenošanai būs vajadzī-
gi gan finanšu instrumenti, gan ministriju atbalsts 
dažādu funkciju veikšanai.

Plašāka informācija par ministru viedokli:

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-
prezidents-piedalas-latvijas-pasvaldibu-savieni-
bas-sede

http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1644-
pas valdibas-ir-nozimigs-partneris-sekmigam-
parmainam-vispareja-izglitiba

Domes sēdes dienas kārtībā bija trīs jautājumi: par 
valdības plānoto izglītības sistēmas reformu sekām 

un to novērtēšanu; par Novadu apvienības noliku-
ma grozījumiem; par Latvijas pašvaldību izpilddi-
rektoru asociācijas nolikuma grozījumiem.

Apspriedusi pašvaldību iesniegtos priekšlikumus 
un valdības pārstāvju izteiktos viedokļus jautājumā 
par izglītības sistēmas reformu, Dome nolēma:

I. Rosināt valdību izstrādāt un finansēt:

1) ceļu un sabiedriskā transporta uzlabojumu 
programmu saistībā ar skolu tīkla attīstību;

2) skolu internātu attīstības programmu saistī-
bā ar skolu tīkla un izglītības strukturālajām 
pārmaiņām;

3) pedagogu, kas zaudē darbu, profesijas mai-
ņas un sociālā nodrošinājuma programmu;

4) valsts atbalsta programmu skolu ēku pielāgo-
šanai jaunām funkcijām;

5) programmu pirmsskolas izglītības pedagoģis-
ko darbinieku finansēšanai, paredzot jaunās 
atalgojuma sistēmas radītā pieauguma finan-
sējumu uzreiz;

6) programmu līdzvērtīga atbalsta nodrošināša-
nai valsts un pašvaldību profesionālās izglītī-
bas iestādēm.

II. Sagatavot Domes sēdi par izglītības saturu un 
kvalitāti.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresa 
centrālās tēma – starpkultūru dialogs

No 21. līdz 24. martam Strasbūrā (Francijā) noritēja 
Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresa 30. ple-
nārsēde. Tās galvenās tēmas bija ētika, atklātums 
(caurskatāmība) un starpkultūru dialogs.

Kongresā tika skatīti ētika un atklātums vietējā un 
reģionālajā pārvaldē; starpkultūru izaicinājumi vie-
tējā sabiedrībā; bēgļu integrēšana vietējā līmenī; 
cilvēku tirdzniecības apkarošana un vietējo pašval-
dību loma tajā; pārvietotās personas – bēgļu krīzes 
neredzamā puse; ētika un atklātums vietējā un re-
ģionālajā pārvaldē; publisko iepirkumu caurskatā-
mība utt.

Latvijas delegācijas sastāvs Eiropas Vietējo un re-
ģionālo varu kongresā: LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš un Priekuļu novada domes priekšsē-
dētāja Māra Juzupa.

Kongresā piedalījās arī jauniešu delegācija, kurā 
bija pārstāvētas 40 valstis. Delegācijas sastāvā 
bija arī studente no Latvijas Laima Plēpe, ar kuru 
A. Jaunsleinis, M. Juzupa un A. Rāviņš tikās 21. mar-
ta plenārsēdes izskaņā. “Satikt Latvijas delegāciju 
bija ļoti pozitīvi, jo lielākā daļa no jauniešu grupas 
nesatika savu valstu delegātus – tie gluži vienkār-
ši nevēlējās sazināties ar jauniešiem,” pēc tikšanās 
atzina Laima.

Studente ir ļoti priecīga, ka pieteicās un izmantoja 
iespēju pabūt kongresā. “Braucienam nolēmu pie-
teikties tāpēc, ka esmu ieinteresēta, pirmkārt, poli-
tikā kopumā un arī politiskajos procesos, kas nori-
sinās manā pašvaldībā. Otrkārt, šī ir lieliska iespēja 
iepazīties ar jauniešiem, kuri ir tikpat aktīvi un mo-
tivēti strādāt kā es. Viens no labākajiem veidiem, 
kā var atrast jaunus sadraudzības un sadarbības 
partnerus un uzzināt citu jauniešu viedokli un pie-
redzi aktuālajās tēmās,” uzsvēra Latvijas studente.

22. martā Latvijas delegācija Strasbūrā tikās ar Lat-
vijas vēstnieku Eiropas Padomē Rolandu Lappuķi.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Jaunsleinis un Džandžalija pārrunā 
pašvaldību sadarbības veicināšanas 
pasākumus

29. martā tikās LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
un Gruzijas vēstnieks Latvijā Teimurazs Džandža-
lija, lai pārrunātu Latvijas un Gruzijas pašvaldību 
sadarbību veicināšanu, kā arī šāgada pasākumu 
plānu, tai skaitā Latvijas pašvaldību un uzņēmēju 
vizītes Imeretijas reģionā aprīlī un maijā.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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Latvijas Pašvaldību savienībā kopā sanāk 
Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālisti

31. martā LPS notika Latvijas pašvaldību sabiedris-
ko attiecību speciālistu sanāksme–videokonferen-

ce, kurā piedalījās arī Kultūras ministrijas Mediju 
politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele, Latvijas 
Žurnālistu savienības Valdes priekšsēdētājs Juris 
Paiders, reģionālā laikraksta “Rīgas Apriņķa Avī-
ze” galvenā redaktore Ieva Karlsberga un Latvijas 
Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem 
Valdes priekšsēdētāja Kristīne Tjarve. Sanāksmē 
tika diskutēts par Kultūras ministrijas izstrādātajām 
Mediju politikas pamatnostādnēm, LPS paveikto 
Kultūras ministrijas darba grupā un reālās situāci-
jas izpētē par pašvaldību izdevumiem Latvijā un ār-
valstīs, kā arī par sabiedrisko attiecību un žurnālistu 
sadarbību, tās veicināšanu un uzlabošanu.

Foto no sanāksmes: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3008-latvijas-pasvaldibu-savieniba-kopa-sa-
nak-latvijas-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-spe-
cialisti.

A. Jaunsleinis dalās ar pieredzi Armēnijā

Atsaucoties uz Eiropas Parlamenta Vietējo un re-
ģionālo pašvaldību kongresa lūgumu, LPS priekšsē-
dis Andris Jaunsleinis no 30. marta līdz 1. aprīlim 

darba vizītē viesojās Erevānā (Armēnijā), kur pēc 
Armēnijas Pašvaldību asociācijas projekta dalījās ar 
Latvijas un LPS pieredzi.

A. Jaunsleinis izklāstīja LPS darbības pamatprincipus, 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3008-latvijas-pasvaldibu-savieniba-kopa-sanak-latvijas-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialisti
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galvenos mērķus un uzdevumus, izskaidroja, kā sa-
vienība var palīdzēt saviem biedriem, risinot pro-
blēmas un sniedzot profesionālu atbalstu.

LPS priekšsēdis ir vienīgais EP Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa pārstāvis Armēnijas Pašvaldī-
bu asociācijas attīstības projektā. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Izpilddirektoru smagi vieglā diena 
Daugavpilī

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) izbraukuma seminārs 1. aprīlī notika Dau-
gavpilī – Latvijas lielpilsētā numur divi. Tomēr tālais 
brauciens un nenopietnais datums nebija šķērslis 
tiem 149 interesentiem, kas piepildīja Marka Rot-
ko Mākslas centra konferenču zāli tik blīvi, ka nācās 
lūkot pēc papildkrēsliem. Mājasmāte – Daugavpils 
izpilddirektore Inga Goldberga, kas, starp citu, jau 
pusotru gadu sev uzticēto vērienīgo saimniecību 
pārvalda viena, bez vietniekiem (!), – arī Latvijas iz-
pildvaras “saietu” vadīja ar apskaužamu vieglumu. 

Varbūt tāpēc, ka katrs sīkums garās dienas plāno-
jumā bija laikus izsvērts un izdomāts. Arī pilsētas 
prezentācija Ingas priekšnesumā nebija nogurdino-
ši gara un smagnēja, kaut arī citkārt novadu pre-
zentācijās dzirdētajiem sasniegumu skaitļiem (bu-
džeta šķērsgriezumam, projektu pienesumam u. c.) 
vai katram bija par trim nullēm vairāk – desmiti un 
simti tūkstošu Daugavpils veikumā pārvērtās miljo-
nos. Pat pilsētas vēsture pērn sasniedza 740 gadu 
robežzīmi. Par skumīgāko skaitli prezentācijā tika 
atzīts iedzīvotāju skaits, kas sarucis zem 100 tūk-
stošiem.

(Par semināra norisi sīkāk varēsiet lasīt žurnāla 
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“Logs” marta/aprīļa numurā, šeit – tikai galvenie 
akcenti.)

Tomēr semināra tematiskā puse tik viegla vis nebi-
ja. LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš savā pārska-
tā par Valdes veikumu varēja atviegloti uzelpot, jo 
beidzot pēc ilgu mēnešu detalizētas lemšanas LPS 
Dome apstiprinājusi precizētos LPIA statūtus.

Ne reizi vien pašvaldībām nācies uzklausīt Valsts 
kontroles pārmetumus par saimniecības organizē-
šanas principiem. LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis bija mēģinājis izpētīt pašvaldību saimniecī-
bas organizēšanu gan vēsturiskā skatījumā, gan 
mūsdienu situācijā, lai analīzē salīdzinātu SIA un 
aģentūru priekšrocības un mīnusus. (NB! 31. mar-
tā notika LPS organizēta tiešraide, kurā Valsts 
kontroles pārstāvji izklāstīja savu skatījumu par 
kapitālsabiedrību pārvaldību; to varat noskatīties 
LPS interneta vietnē, sadaļā “Semināri un video”.)

Māra Pūķa zinātnisko analīzi konkretizēja Daugav-
pils pilsētas domes Kapitālsabiedrību uzraudzības 
nodaļas vadītāja Lilija Rēķe, iepazīstinot ar pašval-
dības pieredzi kapitāla daļu pārvaldībā, saimniecis-
kās darbības organizēšanu starp domi un kapitālsa-
biedrību valdes locekļiem, ar izpildes un kontroles 
mehānismiem. Tomēr diskusiju daļa liecināja, ka 
viennozīmīga atbilde par izvēles pareizību un tās 
atbilstību Valsts kontroles uzskatiem nav viegli sa-
sniedzama.

Līdzīga cīņa ar mainīgiem panākumiem jau ga-
diem rit komunālo maksājumu parādnieku jomā. 
Izpilddirektoriem bija interesanti uzzināt, kā šo 
problēmu risina PAS “Daugavpils siltumtīkli”, tāpēc 
uzņēmuma juriskonsultes Žanetes Marčukas stās-
tījumam sekoja ciemiņu jautājumi, lai sīkāk izpras-
tu daugavpiliešu piemēru un varbūt kaut ko no tā 
“aizlienētos”.

Otrs semināra smaguma centrs bija publisko ūde-
ņu apsaimniekošana, kurā galvenās vadlīnijas iezī-
mēja LPS padomniece Ivita Peipiņa. Viņa atzīmēja, 
ka aizvadītais mēnesis LPS darbā pagājis arī “pub-
lisko ūdeņu zīmē”, šai problēmai bija veltīta arī LPS 
Reģionālās komitejas izbraukuma sēde Koknesē, 
tāpēc šās jomas pārzinātāji papildinformāciju var 

sameklēt LPS interneta vietnē, komitejas 8. marta 
sēdes prezentācijās. Kā oficiāli atzītās tiesības uz 
savā teritorijā esošajiem publiskajiem ūdeņiem, 
konkrētāk – Daugavpils dižo Stropu ezeru, izman-
to un īsteno ikdienā, klātesošajiem pastāstīja Ko-
munālās saimniecības pārvaldes vides inženieris 
Kaspars Laizāns un pārvaldes vadītāja vietnieks Va-
dims Simoņenko.

Jauku “laipu” uz 1. aprīļa noslēguma daļu – pilsētas 
iepazīšanas programmu – “sēdošajā” izskaņā meta 
divi jauni puiši, kuri visciešāk saistīti ar Daugavpils 
senvēsturi un tās lepnumu – cietoksni, kas soli pa 
solim atdzimst no sabrukuma laikmeta. Tā centrā-
lajā ēkā jau trīs gadus mājo ne tikai Latvijā, bet pa-
saulē pazīstamā Marka Rotko mākslas centrs. Par 
centru un tā plāniem izpilddirektoriem pastāstīja 
tā vadītāja vietnieks Māris Čačka, bet cietokšņa 
vēsturisko ēku atdzimšanas grandiozās vīzijas aiz-
rautīgi ieskicēja Daugavpils cietokšņa Kultūras un 
informācijas centra eksperts projektu jautājumos 
Artjoms Mahļins. Pilsētas izpilddirektorei Ingai 
Goldbergai atliek tikai gudrot, kur rast tam nepie-
ciešamo finansējumu.

Ciemiņi aplūkoja gan Markam Rotko veltīto eks-
pozīcijas daļu, kurā izmantotas visas mūsdienu 
tehnoloģiju iespējas, gan mūsdienu Latvijas dižāko 
mākslinieku darbu izstādi. Daudziem kļuva skaidrs, 
ka cietoksnī tā detalizētai iepazīšanai vajadzēs at-
griezties vēlreiz. Tad varēs nesteidzīgi izstaigāt au-
tobusa ekskursijā vērotos pilsētas jaukumus, kurus 
par godu 1. aprīlim tieši Daugavpilī tovakar pama-
nījās pārklāt četrus centimetrus bieza sniega sega. 
Milzīga izmēra sniega “pļeckas”, par laimi, netrau-
cēja iepazīt Daugavpils Būvniecības tehnikumu, 
Daugavpils Universitātes jaunuzcelto laboratoriju 
korpusu un Vienības namu. Tomēr vakara “odziņa” 
neapšaubāmi bija “pirmstermiņa” vizīte Šmakov-
kas muzejā, kas apmeklētājiem oficiāli durvis vērs 
tikai pēc mēneša, uzsākot jauno tūrisma sezonu.

Paldies Ingai Goldbergai un viņas “atbalstītāju ko-
mandai” par latgaliskās sirsnības zīmē aizvadīto 
dienu Latvijas otrā lielākajā pilsētā!

Daina Oliņa
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 5. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 12.30 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par profesionālo izglītību (ziņo LPS priekšsēža 
vietnieks Andris Rāviņš).

2. Par LPS 27. kongresa dokumentu projektiem 
(ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

3. Par LPS statūtu grozījumu projekta izstrādes 
darba grupas veidošanas principiem (ziņo LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

4. Par grozījumiem Valdes 07.01.2014. lēmumā 
nr. 2 “Par projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Uz-
raudzības komiteju” (ziņo LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis).

5. Dažāda informācija.
Andris Jaunsleinis,

LPS priekšsēdis

Novadu apvienības Valdes sēde

Novadu apvienības Valdes sēde notiks 5. aprī-
lī plkst. 15.00 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. Par SAM 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbil-
stoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (jautājuma 
apspriešanā piedalās VARAM Reģionālās politikas 
departamenta direktors Raivis Bremšmits).

2. Dažāda aktuāla informācija.

Olga Kokāne,
Priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos
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Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu 
atbalsta tīklā

Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklā 
tiek organizētas dažādas videokonferences, lai vei-
cinātu izpratni par darbu ar jaunatni pašvaldībās.

8. aprīlī plkst. 13.00 notiks kārtējā videokonferen-
ce, kuras tēma ir “Plānošanas dokumentu izstrāde 
pašvaldību līmenī. Kā veiksmīgāk integrēt jaunat-
nes jomu kopējā pašvaldības attīstības politikā?”.

Par šo tēmu informēs Anda Laķe, asoc. prof., 
Dr. sc. soc., Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore 

zinātniskajā darbā, un Gints Klāsons, Eiropas Jau-
natnes politikas zināšanu centra (EKCYP) Latvijas 
nacionālais koordinators.

Videokonferenci varēs vērot tiešraidē: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. Tiešraides 
laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz 
e-pasta adresi tiesraide@lps.lv. Pēc tam videoie-
raksts būs pieejams LPS mājaslapā, jaunatnes lietu 
tīkla sadaļā http://www.lps.lv/lv/profesionalas-ap-
vienibas/jaunatnes-lietu-tikls/.

Lelde Vazdiķe,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Videokonference par Jaunsardzes un 
informācijas centra organizēto forumu

13. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 11.00 LPS interneta viet-

nē www.lps.lv varēs noskatīties Jaunsardzes un infor-
mācijas centra videokonferenci. Tēma: “Jaunsardzes 
un informācijas centra organizētā Ekspertu foru-
ma (06.05.2016.) norise un apskatāmie jautājumi”.
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MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Aicina skolotājus uz semināru par jauniešu 
sadarbības iespējām Eiropā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sa-
darbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) 
organizē semināru par skolotāju tīkla eTwinning ak-
tualitātēm un iespējām īstenot “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” projektus. Seminārs notiks 21. aprīlī 
no plkst. 14.00 līdz 16.00 IZM Informācijas centrā 
(Vaļņu ielā 2 Rīgā).

Dalībai seminārā aicinām pieteikties vispārizglīto-
jošo skolu, profesionālo skolu un augstskolu peda-
gogus, direktorus un mācību personālu, kā arī ci-
tus interesentus, kuriem būtu aktuāli uzzināt par 
jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem un 
citiem “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem, 
tostarp Eiropas skolu sadarbības programmu inter-
neta vidē eTwinning, un kuriem nav pieredzes vai 

iepriekšējas zināšanas šajos projektos.

Semināra pirmajā daļā Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras speciālisti sniegs informā-
ciju par to, kā skolu pedagogiem doties jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projektos vai izglītojošos 
semināros, kā skolēniem iesaistīties jauniešu ap-
maiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba, jaunatnes stra-
tēģisko partnerību projektos, kas tiek īstenoti Eiro-
pas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektos. Semināra otrajā daļā aģentūras 
speciālisti informēs par eTwinning iespējām.

Dalība seminārā ir bez maksas, taču nokļūšanu uz 
semināru (ceļa izdevumus) nodrošina pats dalīb-
nieks vai tā pārstāvētā organizācija.

Dalībai seminārā var pieteikties elektroniski 
http://bit.ly/1LIXRE4 līdz 11. aprīļa plkst. 12:00. 
Vietu skaits ir ierobežots.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/
http://www.lps.lv
http://bit.ly/1LIXRE4


Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties 
neformāli, veidot un īstenot projektus starptautis-
kā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, ie-
gūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunat-
nes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir 
veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt 
jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

eTwinning pamatdarbības joma ir portāls www.
etwinning.net, kas nodrošina iespēju 32 valstu 
(skolas no Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes, 
Turcijas, kā arī no bijušās Dienvidslāvijas republikas 
Maķedonijas) skolotājiem un skolēniem darboties 
drošā interneta vidē – veidot virtuālos sadarbības 
projektus, izvietot savus metodiskos materiālus, 
piedalīties interešu grupās, apgūt tālmācības kur-

sus par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību 
priekšmetos, kā arī atrast sadarbības partnerus ci-
tiem projektiem.

IZM ir atbildīgā ministrija par programmas “Eras-
mus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra nodrošina programmas ie-
viešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā 
vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv. Savukārt 
par izglītības un mācību jomas projektiem – www.
viaa.gov.lv.

Papildu informācija: Kintija Bulava, IZM Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras Komunikāci-
jas daļas vecākā referente

Reģionālās attīstības koordinācijas 
padomes pirmajā sēdē saskaņo 
pašvaldību uzņēmējdarbības veicināšanas 
projektu idejas tālākai virzībai

23. martā Vides aizsardzības un reģionālas attīs-
tības ministrijā (VARAM) norisinājās pirmā Reģio-
nālās attīstības koordinācijas padomes sēde. Tajā 
tika saskaņotas pašvaldību pieteiktās Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu projektu idejas, lai palielinātu 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldī-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī teritoriju 
revitalizācijai atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām. Tādējādi panākta vienoša-
nās par Latgales plānošanas reģiona, nacionālas un 
reģionālas nozīmes centru pašvaldībām pieejamo 
ES fondu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem 
rezultātiem.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21509.
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Valdība atbalsta vienotu kārtību valsts 
finansējuma piešķiršanai pašvaldībām 
valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru uzturēšanai
29. martā valdība apstiprināja VARAM izstrādāto 

kārtību, kādā pašvaldībām 2016. gadā tiek piešķir-
ta valsts budžeta dotācija valsts un pašvaldību vie-
noto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21521.

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21509
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21509
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21521
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21521


Labklājības ministrija pilnveidos 
pasākumus bezdarbnieku atbalstam

Labklājības ministrija veiks izmaiņas pasākuma 
“Komersantu nodarbināto reģionālās mobilitātes 
veicināšana” nosacījumos, paredzot, ka atbalstu 
reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī tie nodar-

binātie, kuri nodibinājušu dienesta attiecības un 
uzsākuši darbu publiskā sektora iestādē. Līdz šim 
šāda iespēja bija paredzēta, tikai uzsākot darbu pie 
komersanta.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7035.

10

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

VARAM aicina pieteikties ES Zaļā publiskā 
iepirkuma balvai

VARAM aicina pašvaldības, kas izmantojušas zaļā 
publiskā iepirkuma pieeju, pretendēt uz ES Zaļā 
publiskā iepirkuma balvu (EU GPP Award). Šī bal-
va tiek pasniegta Eiropas Komisijas programmas 

projektā “Green Public Procurement in Action”. 
Pašvaldības ir aicinātas iesniegt pieteikumus līdz 
30. aprīlim.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valsts-parvalde/3015-varam-aicina-pieteikties-ei-
ropas-savienibas-zala-publiska-iepirkuma-balvai.

21 pašvaldība apvienojas iniciatīvā 
“Cilvēkam un videi”

Atsaucoties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmu-
ma “ZAAO” aicinājumam, 18. martā 21 Vidzemes 
pašvaldība ar parakstu apliecināja apvienošanos 

kopīgam darbam Latvijas simtgadei veltītajā inicia-
tīvā “Cilvēkam un videi”. Iniciatīva paredz apvienot 
vidzemnieku gudrību, idejas, resursus un darba-
spēku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem 
spēkiem Vidzemē paveiktu 100 labus darbus vides 
sakārtošanā un pilnveidošanā.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7035
http://www.lm.gov.lv/news/id/7035
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3015-varam-aicina-pieteikties-eiropas-savienibas-zala-publiska-iepirkuma-balvai
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3015-varam-aicina-pieteikties-eiropas-savienibas-zala-publiska-iepirkuma-balvai
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3015-varam-aicina-pieteikties-eiropas-savienibas-zala-publiska-iepirkuma-balvai


Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3009-21-pasvaldiba-apvienojas-inicia-
tiva-cilvekam-un-videi.

Seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu 
novērtēšana: metodes un prakses”

Piekrastes pašvaldību teritoriju plānotāji un citi 
teritoriju attīstības plānošanas profesionāļi tiek 
aicināti piedalīties seminārā par ekosistēmu pa-

kalpojumu novērtēšanu. Seminārs “Ekosistēmu 
pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses” 
notiks otrdien, 5. aprīlī, VARAM telpās Rīgā, Peldu 
ielā 25.

Plašākā informācija 1. pielikumā.

7. un 8. aprīlī Tukuma novadā 
notiks NFI projekta “Lietpratī-
ga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlaboša-
na” Pašvaldību sociālā darba 

un veselības aprūpes pieejamības nodrošināša-
nas tīkla (T2) noslēguma sanāksme.
Tajā plānotas abu apakštīklu – “Inovācijas sociālajā 
darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprū-
pes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzla-
bošanai” (T2-1) un “Vai pašvaldībai nepieciešama 
sociālā uzņēmējdarbība, un kā to labāk attīstīt?” 
(T2-2) – prezentācijas par projekta nodevumiem un 

ieguvumiem. Savukārt 12. aprīlī Rīgā notiks “Paš-
valdību stratēģiskās vadīšanas” tīkla (T1) noslēgu-
ma sanāksme, kurā paredzētas T1 tīkla dalībnieku 
prezentācijas par projekta nodevumu – pašvaldī-
bas mārketinga stratēģiju vai tās grozījumiem – un 
viedokļu, vērtējumu un priekšlikumu apmaiņa par 
mārketinga stratēģijas izstrādes norisi un pašvaldī-
bas dalību T1 tīklā. Projekts “Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, 
kura mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un 
cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālajā 
līmenī, noslēgsies šā gada 31. oktobrī. Sīkāka infor-
mācija pieejama projekta mājaslapā ms.lps.lv.
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Par informatīvo ziņojumu “Par sadarbības rezultā-
tiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpo-
juma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pa-
kalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai 
rīcībai šajā jomā”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra 
noteikumos nr. 529 “Ēku būvnoteikumi””, 3. pieli-
kums.

Apakškomiteja 31.03.2016. SAM 8.3.5. “Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 4. pieli-
kums.

Par precizēto Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 
prognozes noteikšanas kārtība” (VSS-129), 5. pie-
likums.

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3009-21-pasvaldiba-apvienojas-iniciativa-cilvekam-un-videi
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3009-21-pasvaldiba-apvienojas-iniciativa-cilvekam-un-videi
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3009-21-pasvaldiba-apvienojas-iniciativa-cilvekam-un-videi
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2012/ms.lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_12_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_12_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_12_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_12_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_12_p5.pdf


VSS-249 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivi-
tātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 
4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

VSS-233 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un gal-
vojumiem””

VSS-241 – Noteikumu projekts “Nozaru ekspertu 
padomju izveidošanas, darbības un darbības koor-
dinācijas kārtība”

VSS-243 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos 
Nr.1171 “Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantoša-
nas kārtību un kuģošanas režīmu tajos””

VSS-250 – Informatīvais ziņojums “Par atbildīgās 
iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu telpu 
grupām, maiņas nepieciešamību”

VSS-251 – Likumprojekts “Personvārda un tautības 
ieraksta maiņas likums”

VSS-252 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Aizkraukles novada Aizkraukles pilsē-
tā”

VSS-253 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Vecumnieku novada lauku apvidū”

VSS-254 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Rundāles novada lauku apvidū”

VSS-255 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”

VSS-256 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Ogres novada Mazozolu pagastā”

VSS-257 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Ogres novada Lauberes pagastā”

VSS-258 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Ķekavas novada lauku apvidū”

VSS-259 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Kārsavas novada lauku apvidū”

VSS-260 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 
“Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistē-
mas noteikumi””

VSS-237 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 
“Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiro-
pas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiro-
pas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma 
saņēmējiem no Latvijas””

VSS-239 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas 
noteikumi””

VSS-272 – Likumprojekts “Grozījums Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likumā”

VSS-269 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā pie-
šķir valsts atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsāk-
šanai”

VSS-264 – Rīkojuma projekts “Par atmežošanu 
nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 13, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā”

VSS-267 – Likumprojekts “Grozījumi Meliorācijas 
likumā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Aktuālākos jaunumus par LPS komitejām, sanāksmēm un citiem pasākumiem varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.
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