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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē

12. janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas sēde. Par koncepcijas “Par īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integ-
rēšanas iespējām pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos” projektu, kas vēl ir tikai 
izstrādes stadijā, sēdē ziņoja LPS padomniece vides 
jautājumos Gunta Lukstiņa. Tajā piedāvāts Dabas 
aizsardzības plānam mainīt statusu. Komiteja no-
lēma pieņemt šo informāciju zināšanai un lūgt paš-
valdības iepazīties ar koncepcijas projektu un sūtīt 
savus priekšlikumus un ieteikumus.

Komitejā arī notika diskusija par plānošanas reģio-
nu lomu un plānoto uzņēmējdarbības veicināšanā 
pašvaldībās. Diskusija tika organizēta pēc decembra 
komitejas lēmuma, kurā LPS atbalstīja grozījumus 
Reģionālās attīstības likumā, kas paredz plānošanas 
reģioniem jaunu funkciju – uzņēmējdarbības veici-
nāšanu. Par savu pieredzi Latgales uzņēmējdarbības 
centra darbībā un paveikto stāstīja Latgales plāno-
šanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-
Tabūne. Centrs dibināts un finansēts NFI projektā. 
Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadī-
tāja Guna Kalniņa-Priede iepazīstināja ar paveikto 
Vidzemē. Komiteja nolēma, atbalstot grozījumus 
Likumā par reģionālo attīstību, vērst VARAM un citu 
iesaistīto institūciju uzmanību uz to, ka nekavējoties 
jāstiprina plānošanas reģionu loma uzņēmējdarbī-
bas veicināšanā novados un reģionā, pārņemot la-
bāko Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības 
atbalsta centra pieredzi, lai sadarbībā ar reģiona 
pašvaldībām īstenotu uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumus, t.sk. izmantojot EM, VARAM un citu 
rīcībā esošos ES struktūrfondu un citu finanšu in
strumentu līdzekļus, veidojot apvienotos pašvaldī-
bu projektus un ieviešot mērķtiecīgu sava reģiona 
uzņēmējdarbības atbalsta politiku. Tāpat komiteja 
nolēma lūgt VARAM meklēt papildu finansējuma 
iespējas reģioniem šīs funkcijas veikšanai.
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Trešais darba kārtības jautājums bija par Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā paš-
valdībām 2016. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju 
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīkla izveidei un uzturēšanai”, par kuru ziņo-
ja LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa un VARAM Pašvaldību departamenta 
direktors Publisko pakalpojumu departamenta di-
rektora p.i. Aivars Draudiņš. Komiteja nolēma at-
balstīt LPS nesaskaņojumu šim MK noteikumu pro-
jektam un LPS un VARAM pārstāvjiem konceptuāli 
vienoties par MK noteikumu projekta anotācijas  
papildināšanu vai protokollēmuma izveidošanu, 
kurā fiksēts, ka, veidojot 2017. gada budžetu paš-
valdībām, VPKAC uzturēšanas izdevumi tiks finan-
sēti 2015. gada līmenī.

Konference par darbaspēka mobilitāti

No 13. līdz 15. janvārim Santjago de Kompostelā 
(Spānijā) notika programmas “Eiropa pilsoņiem 
2014–2020” projekta “WELCOME” konference. Lai 
risinātu ar iedzīvotāju novecošanu saistītās problē-
mas Eiropas Savienībā, nozīmīga loma ir darba ņē-
mēju mobilitātei un migrācijai. Darba tirgus ir dina-
misks, ar prasmju trūkumu un prasmju neatbilstību 
saistītie jautājumi ES ir ļoti nozīmīgi. Konferences 
dalībnieki debatēja par darbaspēka mobilitātes no-
drošināšanu ES iekšienē un darba tirgum vajadzī-
gu kvalificētu migrantu piesaisti, kas var būt daļa 
no risinājuma iedzīvotāju novecošanas problēmai 
Eiropas darba tirgū. Rita Merca, Amatas novada 
pašvaldības ārējo sakaru koordinatore, prezentēja 
situāciju Latvijas darba tirgū.

“Swedbank” un LPS informē par paveikto 
2015. gadā un 2016. gadā plānoto 
Reģionu attīstības programmā

Piektdien, 15. janvārī, LPS mītnē notika “Swedbank” 
un LPS rīkota preses konference par Reģionu attīs-
tības programmā paveikto 2015. gadā un plāniem 
2016. gadam. Preses konferencē piedalījās LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, “Swedbank” Valdes 
priekšsēdētājs Latvijā Māris Mančinskis un Ludzas 
novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele.

2015. gada sākumā “Swedbank” publiskoja Latvijas 
reģionu attīstības programmu un noslēdza sadar-
bības memorandu ar LPS par finanšu pakalpojumu 
pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Saska-
ņā ar parakstīto memorandu papildus bankas fizis-
kās pieejamības paplašināšanai (tostarp bankomātu 
uzstādīšanai) “Swedbank” atbalsta ekonomiskās ak-
tivitātes atjaunošanos Latvijas novados, piedāvājot 
kreditēšanas pakalpojumus, kas īpaši pielāgoti no-
vadu uzņēmēju un iedzīvotāju prasībām. Tie ietver 
gan mikrokredītus nelielu pamatlīdzekļu iegādei vai 
apgrozāmo līdzekļu papildināšanai uzņēmumiem, 
gan hipotekāros kredītus ar atvieglotiem nosacīju-
miem mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem, gan arī 
ēku energoefektivitātes finansēšanu. Pērn Latvijas 
novados uzstādīti kopumā 16 bankomāti, skaid-
ras naudas pieejamība tagad nodrošināta teju 400 
“Swedbank” bankomātos visā Latvijā. Šogad pro
grammā plānots atvērt piecas jaunas “Swedbank” 
filiāles reģionālas nozīmes pilsētās.

NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” īstenošanas termiņš

Līdz 2016. gada 31. oktobrim pagarināts Norvēģi-
jas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 



iepriekš noteiktā projekta 
“Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veikt-
spējas uzlabošana” īsteno-
šanas termiņš, lai projekta 
īstenošanā radušos ietau-

pījumu izmantotu papildu aktivitāšu veikšanai, tā-
dējādi sniedzot lielāku ieguldījumu programmas un 
projekta mērķa sasniegšanā.

Plānots īstenot šādas papildu aktivitātes: 

Mācību semināru organizēšana pašvaldību po-1. 
litiskās un administratīvās vadības kapacitātes 
pilnveidošanai. Apmācības pašvaldību pārstāv-
jiem tiks uzsāktas ar mācību semināru ciklu 
“Efektīva komandas darbība”, kuru mērķaudi-
torija ir projektā iesaistīto pašvaldību politiķi, 
pašvaldību vadītāji un vadošie speciālisti. Mācī-
bu kursa mērķis ir pilnveidot dalībnieku izprat-
ni par to, kas ir darba komanda, tās veidošanas 
pamatiem un kritērijiem komandas darba izvēr-
tēšanai. Šādas apmācības būs nozīmīgs atbalsts 
projektā iesaistītajām pašvaldībām, īstenojot 
projekta laikā izstrādātos dokumentus – pašval-
dības mārketinga stratēģiju vai pašvaldības pa-
kalpojumu uzlabojumu plānu kādā no pašvaldī-
bas atbildības jomām.

Projektā izveidoto informācijas sistēmu – salī-2. 
dzināmo datu bāzi BenchLearningIS – plānots 
papildināt ar ģeogrāfiskās informācijas (ĢIS) 
funkcionalitāti. Tas ļaus jebkādus apkopotos ĢIS 
datus attēlot kartogrāfiskā materiālā un atspo-
guļot pa dažādām teritorijas vienībām, kā arī 
veikt dažādu objektu uzskaiti konkrētā teritorijā. 
Būtiska būs iespēja pašiem lietotājiem radīt kat-
rai pašvaldībai vajadzīgos ĢIS datus. Datu attēlo-
šana uz kartes ir efektīvākais veids, kā uzskatāmi 
atspoguļot uzkrāto informāciju. To var nolasīt 
un salīdzināt ērtāk un ātrāk un pārskatāmi iegūt 
kopainu.

Norvēģijas pašvaldību un valsts iestāžu piere-3. 
dzes pārnese bēgļu jautājumu risināšanā. Tiks 
rīkots seminārs par Norvēģijas valsts iestāžu un 
pašvaldību praktisko pieredzi darbā ar bēgļiem 
un patvēruma meklētājiem. Seminārā piedalī-
sies Norvēģijas un Latvijas valsts iestāžu un paš-
valdību pārstāvji, lai diskutētu par risinājumiem 
un izaicinājumiem saistībā ar bēgļu un patvēru-
ma meklētāju uzņemšanu un integrāciju. Semi-
nārs veicinās iesaistīto pušu ilglaicīgu sadarbību 
šo jautājumu risināšanā un programmas mērķu 

sasniegšanā. Šāda semināra vajadzība tika iden-
tificēta projekta sadarbības tīklu sanāksmēs, jo 
Latvijas pašvaldībām trūkst zināšanu un piere-
dzes šo jautājumu risināšanā.

Publicētas “Vadlīnijas mūžilga karjeras 
atbalsta politikas un sistēmu izveidei: 
Pamatnosacījumi eS un eiropas Komisijai”

Noslēdzoties EK projekta “Eiropas mūžilgas karje-
ras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT) īstenošanas 
periodam, ir publicētas projektā izstrādātās “Vadlī-
nijas mūžilga karjeras atbalsta politikas un sistēmu 
izveidei: Pamatnosacījumi ES un Eiropas Komisijai”. 
Šis dokuments ir pieejams gan angļu, gan latviešu 
valodā. Šīs, kā arī citas un citas EMKAPT projektā iz-
strādātās publikācijas un materiāli ir atrodami šeit: 
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/emkapt/
emkapt_publ_redir/emkapt_publikacijas.

Vadlīnijas ir vērtīgs materiāls, no kura varam gūt 
labas idejas pašvaldības karjeras izglītības politikas 
un sistēmas izveidei.

Par Pierīgas reģionu apvienības vadītāju 
ievēlēts Māris Sprindžuks

Pierīgas reģionu apvienībā notikušas izmaiņas va-
dībā. Par apvienības priekšsēdētāju ievēlēts Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
līdzšinējās vadītājas, bijušās Carnikavas novada do-
mes priekšsēdētājas Daigas Jurēvicas, vietā. Šāds 
lēmums apvienībā pieņemts saskaņā ar apvienības 
statūtiem, kas nosaka, ka tās priekšsēdētāja amatu 
var ieņemt tikai apvienībā iesaistīto pašvaldību va-
dītāji vai viņu vietnieki. Kā ziņots iepriekš, 16. de-
cembrī Carnikavas novada domes sēdē tika atbal
stīts piecu deputātu priekšlikums atcelt līdzšinējo 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāju Daigu 
Jurēvicu no amata.

Jaunievēlētais Pierīgas reģionu apvienības priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks: “Milzīgs paldies Daigai 
Jurēvicai, kura visus Pierīgas pašvaldību vadītājus 
ir aicinājusi kopā, lai mēs kļūtu par spēku, kurā ie-
klausās. Pierīgas pašvaldības valsts mērogā pilda 
ļoti nozīmīgu bufera funkciju, uzņemot iedzīvotājus 
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no reģionu centriem, laukiem un Rīgas. No valsts 
viedokļa ir būtiski saprast, ka tā ir pēdējā iespēja 
neapzaudēt Latvijas iedzīvotāju. Līdzšinējā pieeja – 
atņemt resursus attīstībai un pārdalīt tos tukšām 
skolām – sabiedrībai nav izdevīga. Mūsu uzdevums 
ir būvēt tiltus un saskaņu, lai veidotu izpratni, ka 
valsts saimniecībai ir jābūt ekonomiskai un vērstai 
uz darbvietu radīšanu. Jo, darot otrādi, mēs noēdam 
pēdējos resursus, būvējot “sapņu pilis”, bet iedzīvo-
tājs ir gudrs un tik un tā balso ar kājām, ja neatrod 
darbu un pienācīgu algu. Pierīgas biedrība atbalsta 
reģionu attīstību, bet iestājas par resursu novirzīša-
nu uzņēmējdarbības veicināšanai un darbvietu ra-

dīšanai reģionos, nevis kā šobrīd – notiek pārdale 
pēc aritmētiskā principa dot tiem, kam nepietiek, 
neskatoties uz to, kas un cik efektīvi tiek darīts.”

Kā ziņots iepriekš, 2015. gada rudenī 13 Pierīgas 
pašvaldības – Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkal-
nes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Mārupes novadu do-
mes – nodibināja savu apvienību, lai kopīgiem spē-
kiem īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu 
aizsardzību, veicinātu to ekonomisko un sociālo 
attīstību, kā arī sadarbību savā starpā un ar citām 
Latvijas un ārvalstu institūcijām.

ŠoNeDēļ uN TuRPMāK

Personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošana 
un uzņemšana – Norvēģijas pieredze un 
Latvijas izaicinājumi

LPS sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā un 
Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu aso-
ciāciju aicina uz bezmaksas semināru par Norvēģi-
jas pieredzi darbā ar personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņem-
šanu. Seminārs notiek Norvēģijas finanšu instru-
menta 2009.–2014. gada perioda iepriekš noteikta-
jā projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana”, un tajā aicinātas 
piedalīties visas Latvijas pašvaldības – pašvaldību 
vadītāji un vadošie speciālisti, kā arī iesaistīto valsts 
institūciju pārstāvji –, lai diskutētu par risinājumiem 
un izaicinājumiem saistībā ar patvēruma meklētāju 
uzņemšanu un sociālekonomisko iekļaušanu. Se-
minārs notiks Rīgā, viesnīcas “Bellevue Park Hotel” 
telpās, 19. janvārī. Semināra darba kārtības projek-
tu lūdzam skatīt 1. pielikumā. Papildu informācijai, 
lūdzu, sazinieties ar LPS padomnieci ārējo sakaru 
jautājumos Ligitu Pudžu (tālr. 67508536, mobilais 
tālr. 29297364, epasts: ligita.pudza@lps.lv).

Aicinām uz semināru par inovatīviem 
finansēšanas modeļiem ēku 
energoefektivitātes un atjaunošanas 
projektiem

Inovatīvi finansēšanas modeļi var palīdzēt pašval-
dībām īstenot ēku energoefektivitātes un atjauno-
šanas projektus un veicināt vietējās ekonomikas 
attīstību. Ēku renovācijai un siltināšanai ir būtiska 
nozīme pašvaldībām un iedzīvotājiem Latvijā. Dau-
dziem iedzīvotājiem ir parādi par siltumapgādi, bu-
džeta ierobežojumu dēļ pašvaldībām nav iespējams 
investēt renovācijas projektos. Līdz šim renovāci-
jas un siltināšanas projektos pārsvarā izmantoti ES 
fondi (ES struktūrfondi, Life programma), taču tie 
nav pietiekami. Tādēļ ir būtiski veicināt namu ap-
saimniekotāju, pašvaldību un ēku īpašnieku (iedzī-
votāju) informētību un zināšanas par inovatīviem 
finansēšanas modeļiem. 

23. februārī “Bellevue Park Hotel Riga” notiks CI-
TYnvest seminārs, kura uzdevums ir veicināt izprat-
ni un informētību par inovatīviem finansēšanas 
modeļiem, parādīt iedvesmojošus labās prakses 
piemērus, atklāt esošos un potenciālos šķēršļus to 
ieviešanai un diskutēt par šo modeļu nākotni Latvi-
jā. Seminārā aicināti piedalīties pārstāvji no Latvi-
jas pašvaldībām, finanšu institūcijām, investoriem, 
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politikas veidotājiem vietējā un reģionālajā līmenī 
un citi interesenti (namu īpašnieki un apsaimnie-
kotāji, siltināšanas firmas, pašvaldību darbinieki, 
iedzīvotāji, kas vēlas siltināt savas mājas). Drīzumā 

būs pieejama semināra darba kārtība. Reģistrācija 
pasākumam:  http://www.citynvest.eu/content/ci-
tynvestseminarlatvia.

INFoRMācIJA No LPS PāRSTāVNIecīBAS BRISeLē

Nīderlande iepazīstina ar prezidentūras 
prioritātēm

Nīderlande jan-
vārī jau vienpads
mito reizi kļuvusi 
par ES Padomes 
prezidējošo valsti, 
pusgadu ilgajai 
prezidentūrai tā 
izvirzījusi četras 
prioritātes. Vis-
vairāk uzmanības 
prezidējošā valsts 
iecerējusi veltīt 

šādiem jautājumiem: visaptveroša pieeja migrāci-
jai un starptautiskajai drošībai; eiropa kā novators 
un jaunu darbavietu radītājs; drošas un nākotnē 
stabilas eiropas finanses un stabila eirozona; kā 
arī tālredzīga klimata un enerģijas politika.

Pagājušajā nedēļā Nīderlandes ministriju pārstāvji 
iepazīstināja ar prezidējošās valsts prioritātēm da-
žādās tematiskajās Eiropas Parlamenta komitejās.

Nīderlande īpašu uzmanību plānojusi veltīt migrā-
cijas un starptautiskās drošības jautājumiem, kā 
arī cīņai pret terorismu un radikalizāciju. Tāpat pre-
zidentūra kā vienu no prioritātēm izvirzījusi darbu 
pie kibernoziegumu novēršanas. Pagājušā gada no-
galē piecas dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Luksem-
burga, Nīderlande un Vācija –, reaģējot uz migrāci-
jas krīzi, izteica iespēju izveidot “mini Šengenu”. Tā 
kā priekšlikums nācis tieši no Nīderlandes, vairāki 
Eiropas Parlamenta deputāti jautāja Nīderlandes 
drošības ministram Klāsam Deikhofam, vai ideja 
tiks virzīta tālāk. Deikhofs norādīja, ka Nīderlande 
to vēlas novērst un necentīsies veicināt, taču, ja ES 
dalībvalstis nespēs vienoties par patvēruma mek-
lētāju pārdales mehānismu, tad šādā gadījumā ro-
bežkontroli varētu atjaunot.

Nodarbinātības un sociālo lietu jomā Nīderlan-
de vēlas strādāt pie nabadzības novēršanas, ne 
tikai izstrādājot jaunus politikas dokumentus, bet 
arī tos īstenojot. Nīderlande mudinās dalībvalstis 
dalīties labās prakses piemēros un izveidot visap-
tverošu pieeju sociālās atstumtības mazināšanai, 
skatot mājokļu, sociālās aizsardzības un izglītības 
programmas. Runājot par izglītības jautājumiem, 
Nīderlandes Izglītības, kultūras un zinātnes minis-
trijas valsts sekretārs Sanders Dekers informēja, ka 
rosinās dalībvalstis vairāk investēt pētniecībā un 
inovācijās.

Reģionālās attīstības jomā maijā plānots apstipri-
nāt Amsterdamas paktu, kas aizsāks ES Pilsētpro
grammas īstenošanu. Nīderlande uzsvērusi, ka 
viena no tās būtiskākajām prioritātēm ir ilgtspējīga 
pilsētu attīstība. Tāpat plāno pārskatīt līdz šim īste-
noto kohēzijas politiku, izvērtēt sasniegto un pār-
domāt iespējas, kā kohēzijas politiku varētu vien-
kāršot. Vienlaikus Nīderlandes lauksaimniecības 
ministrs Marteins van Dams uzsvēra, ka patlaban 
vēl būtu pāragri sākt strādāt pie nākamā plānoša-
nas perioda kohēzijas politikas.

enerģijas, rūpnieciskās konkurētspējas un teleko-
munikāciju jomā viena no prioritātēm būs stabils 
gāzes nodrošinājums, kā arī starpvaldību vienoša-
nās, kuras Eiropas Komisija plāno apstiprināt febru-
ārī. Vides jomā viena no Nīderlandes prioritātēm ir 
jaunais “aprites ekonomikas” dokumentu kopums. 
Aprites ekonomika balstās atbildīgā resursu izlie-
tojumā un izejvielu iegūšanā no atkritumiem, tos 
pārstrādājot vai otrreiz izmantojot. Tā tiek skatīta 
kā iespēja sasniegt ekonomikas izaugsmi, neiztē-
rējot mūsu dabas kapitālu vai nekļūstot atkarīgiem 
galvenokārt no dabas resursiem, arī neradot atkri-
tumu kalnus.

Ar prioritātēm plašāk var iepazīties Nīderlandes 
prezidentūras ES Padomē mājaslapā.

http://www.citynvest.eu/content/citynvest-seminar-latvia
http://www.citynvest.eu/content/citynvest-seminar-latvia
http://english.eu2016.nl/


Parādīsim Latvijas labos darbus eiropai!

Katra pašvaldība var lepoties ar kādu savu jaunie-
šu īstenotu projektu, kas pelnījis atzinību. Tādēļ 

Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lie-
lā Starptautiskās balvas fonds aicina jauniešus no 
visām ES dalībvalstīm piedalīties konkursā par ES 
attīstības, integrācijas un Eiropas identitātes jautā-
jumiem.

Pieteikšanās termiņš Eiropas Kārļa Lielā Jaunat-
nes balvai – 25. janvāris. Latvijas kārtas uzvarētā-
jam būs iespēja doties uz Āheni Vācijā, bet Eiropas 
trīs labākie saņems ievērojamas naudas balvas. 
Konkursa nolikums atrodams http://eptwitter.eu/
emET, pieteikuma forma – http://eptwitter.eu/
em2p. Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Lat-
vijā var sniegt papildu informāciju un atbalstu pie-
teikuma formas aizpildīšanā (kontakti: Ieva Vīksna, 
tālr. +371 67085463, ieva.viksne@europarl.euro-
pa.eu).

PRoJeKTI, KoNKuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASāKuMI

Iespēja jauniešu delegātiem piedalīties 
eP Vietējo un reģionālo varu kongresa 
plenārsesijās

Informējam par iespēju jauniešiem pieteikties da-
lībai Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu 
kongresa plenārsesijās 2016. gada martā un oktob-

rī. Pieteikšanās termiņš: 5. februāris. Plašāka infor-
mācija un nosacījumi 2. pielikumā.

Pieteikšanās “All Inclusive” apmācībām 
Slovākijā

Apmācības paredzētas, lai mudinātu jaunatnes un 
sociālos darbiniekus uzsākt “Erasmus+” iekļaujošos 
projektus jauktām iespēju grupām. Apmācības no-
risināsies Slovākijā no 16. līdz 20. martam. Pieteik-
šanās līdz 2. februārim.

Apmācību “All Inclusive” mērķi
• Iemācīties strādāt ar iekļaušanu “Erasmus+” 

projektos, apzināt dažādas iespējas iekļaujošam 
jaunatnes darbam (Eiropas brīvprātīgais darbs 
un jauniešu apmaiņa).

• Sniegt jaunatnes darbiniekiem izpratni par cil-
vēkiem ar ierobežotām iespējām (pamatlietas 
iekļaušanas jomā).

http://eptwitter.eu/emET
http://eptwitter.eu/emET
http://eptwitter.eu/em2p
http://eptwitter.eu/em2p
mailto:ieva.viksne@europarl.europa.eu
mailto:ieva.viksne@europarl.europa.eu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p2.pdf


• Diskutēt un analizēt izaicinājumus, ar kuriem 
saskaras iekļaujamie cilvēki ar mazāk iespējām 
“Erasmus+” aktivitātēs.

• Uzlabot jauniešu un jauniešu ar mazāk iespējām 
savstarpējo komunikāciju.

• Apgūt kompetences, kā veicināt jauniešu ar ma-
zāk iespējām mācību procesu.

• Iepazīties ar dažādiem iekļaušanas rīkiem, me-
todēm un pieejām.

• Labās prakses apmaiņa par to, kā iekļaujošie 
projekti var ietekmēt mērķgrupas jauniešu turp-
māko dzīvi.

• Veidot sadarbību starp organizācijām.

Piedalīties aicināti jaunatnes darbinieki, sociālie 
darbinieki. Jābūt motivācijai veidot projektus ie-
kļaušanas jomā programmā “Erasmus+” un ieinte-
resētībai izzināt “Erasmus+” iespējas. Dalībnieki var 
pieteikties pāros (gadījumā, ja ir valodas grūtības, 
bet tad vienam no pāra ir jārunā angļu valodā).

Pieteikšanās SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē 
https://www.saltoyouth.net/tools/europeantrai-
ningcalendar/training/allinclusive.5506/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Lai 
elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas 

SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto epastu 
saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma 
anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Eras-
mus+” līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfi-
nansējums 28,46 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” redza-
mību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus 
programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks 
apņemas:
• kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasāku-

ma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivi-
tātes;

• nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
• sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt re-

zultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz 
vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vis-
maz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu ap-
liecinājumu iesniegšanu! 

Papildu informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras projektu koor-
dinatore, epasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv.

Konference “Korporatīvās pārvaldības 
reforma Latvijā: sasniegtais un nākotnes 
ieceres”

Pārresoru koordinācijas centrs aicina uz konferenci 
“Korporatīvās pārvaldības reforma Latvijā: sasnieg-
tais un nākotnes ieceres”, kas notiks 19. februārī 

plkst. 9.30–14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3). Konference 
noritēs latviešu valodā ar sinhronā tulkojuma ie-
spēju latviešu un angļu valodā. Papildu informācija 
un programma 3. pielikumā un 4. pielikumā. Re-
ģistrācija konferencei līdz 22. janvārim plkst. 17.00 
šeit: http://ej.uz/kx28.

Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mobilitātes programmā 
“Kultūra”
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro
gramma “Kultūra” atbalsta profesionālu māksli-
nieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, 
mākslinieku rezidences un ilglaicīgas un īslaicīgas 

sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pa-
matu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu 
kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to 
administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

No 4. janvāra mobilitātes programmā “Kultūra” ir 
atvērta pieteikšanās divos moduļos:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/all-inclusive.5506/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/all-inclusive.5506/
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
http://ej.uz/kx28
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p4.pdf


1) atbalsts radošiem braucieniem:
pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki 
un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un 
kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu 
no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena il-
gums 1–10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts 
ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucie-
niem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 per-
sonām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un 
to pašu vietu vienā un tajā pašā laikā. Pieteikšanās 
līdz 3. februārim. Plašāka informācija.

2) atbalsts mākslinieku rezidencēm:
finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku reziden-
ču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie 
varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un kul-
tūras darbiniekus no citām šī reģiona valstīm. Tiek 
segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinie-
ka uzņemšanu saistītās izmaksas. Pieteikšanās līdz 
1. februārim. Plašāka informācija.

Pieteikšanās Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājas-
lapā: www.kulturkontaktnord.org.

VARAM aicina iesniegt projektu idejas 
ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) aicina novadu pašvaldības līdz 16. feb-
ruārim (ieskaitot) iesniegt projektu idejas ES fondu 
finansējumam, lai veiktu ieguldījumus uzņēmēj-
darbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras 
un industriālo pieslēgumu izveidei. Projektu īste-
nošanas rezultātā pašvaldībās tiks ilgstoši piesais-
tītas komersantu investīcijas un radītas papildu 
darbvietas privātajā sektorā, palielinot ekonomisko 
aktivitāti un nodarbinātību reģionos.

Šajā atlases kārtā līdz 2018. gadam pieejamais Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 
ir 34,92 milj. eiro. Uz ES fondu finansējumu var 
pretendēt Latvijas novadu pašvaldības (89 novadi), 
to izveidotas iestādes un pašvaldību kapitālsabied-
rības, kas pilda pašvaldības deleģētos pārvaldes uz-
devumus. Vienas novada pašvaldība nevar iesniegt 
vairāk par trim projektu ideju konceptiem, un to 
kopējais ERAF finansējums nevar pārsniegt 3 milj. 
eiro.

“Jau tagad varam paredzēt, ka projektu iesniedzē-
ju loks būs plašs. Tādēļ, lai taupītu pašvaldību ad-
ministratīvos resursus, VARAM organizēs projektu 
ideju konceptu priekšatlasi. Izvēlēsimies projektus, 
kuri dos lielāku ieguldījumu ekonomiskās aktivi-
tātes veicināšanā un darbvietu radīšanā reģio-
nos. Labākie projektu ideju koncepti tiks saskaņoti 
VARAM izveidotajā Reģionālās attīstības koordinā-
cijas padomē, un būvdarbus plānotajos objektos 
varēs veikt jau 2016. gada būvniecības sezonā,” in-

formēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards.

VARAM aicina komersantus interesēties pašval-
dībās par publiskās infrastruktūras atbalstu savas 
komercdarbības attīstībai. Investīcijas paredzētas 
maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās 
infrastruktūras attīstībai un pieejamības veicināša-
nai, pašvaldību attīstības programmās noteiktajās 
ar komercdarbību saistītajās teritorijās, tās attīstot, 
izveidojot nepieciešamos industriālos pieslēgumus 
un sagatavojot komercdarbībai nepieciešamās in-
dustriālās ēkas un pievedceļus.

Ar projektu priekšatlases dokumentāciju (projekta 
idejas koncepta priekšatlases veidlapu, projektu ideju 
konceptu priekšatlases vērtēšanas kritērijiem un to 
piemērošanas metodiku) var iepazīties VARAM mā-
jaslapā /lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18635.

Sagatavotie projektu ideju koncepti jāiesniedz 
VARAM līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) 
vienā no šiem veidiem:
1) personīgi VARAM Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās 
no plkst. 8:30 līdz 17:00;
2) nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu VARAM, Pel-
du ielā 25 Rīgā, LV1494;
3) noformētu elektroniska dokumenta veidā, nosū-
tot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.

Projektu priekšatlase norisinās Eiropas Savienības 
fondu specifiskā atbalsta mērķa nr. 3.3.1. “Palieli-
nāt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ie-
guldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teri-
toriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 

http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/mobility-funding
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/support-artist-residencies
http://www.kulturkontaktnord.org/
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18635
mailto:pasts@varam.gov.lv


vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu ie-
sniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbī-
bai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav 
nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldība”.
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē pieda-

lās ne tikai ministriju amatpersonas, bet arī Latvijas 
Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asoci-
ācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, katra 
plānošanas reģiona, Latvijas Darba devēju konfe-
derācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras pārstāvji.

Izsludināts Nordplus programmas 
projektu konkurss 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iz-
glītības iestādes un organizācijas līdz 1. martam ie-
sniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, 
Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu 
valodu programmā. Nordplus piedāvā īstenot stu-
dentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī 
sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā 
starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Jauniešu programma paredzēta pirmsskolas izglī-
tības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā 
sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie 
vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu 
un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, 
attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļ-
valstu un Baltijas valstu valodu apguvi.

Augstākās izglītības programma atbalsta Ziemeļu 
un Baltijas reģiona augstākās izglītības iestāžu pie-
redzes apmaiņu, inovatīvu ideju kopīgu radīšanu un 
pārņemšanu. Programma paredz arī sadarbības vei-
došanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopī-
gu studiju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās 
studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.

Pieaugušo izglītības programmā iespējams attīstīt 
sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ie-
viest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uz-
labošanai, stiprināt to pamata kompetences, veidot 
ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

Horizontālā programma ir starpnozaru program-
ma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbī-
bas iespējas mūžizglītībā, atbalstot tādas aktivitā-
tes kā semināri, konferences, inovatīvi kursi u.tml.

Otra Nordplus piedāvātā starpnozaru programma 
ir Ziemeļvalstu valodu programma, kas veicina 
Ziemeļvalstu valodu apguvi bērniem, jauniešiem, 
pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību 
materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līme-
ņu izglītības sistēmās. Šī programma veicina arī 
starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu 
valodu apguvē.

Kopējais Nordplus budžets 2016. gadam ir aptuveni 
9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis 
un Ziemeļvalstis: Dānija, Somija, Islande, Norvēģi-
ja, Zviedrija, Lietuva, Igaunija un Latvija. Nordplus 
projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un 
ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
izglītības sistēmās.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas 
mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinan-
sējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā 
vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā www.nord-
plusonline.org.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VIAA 
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas ve-
cāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, tālr. 67785424, 
epasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@
viaa.gov.lv.

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16775
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16775
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Kā pareizi rakstīt “erasmus+” projektus? 
Bezmaksas seminārs!
Speciālisti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un jau-
niešu līderiem un kuriem nav pieredzes “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektu rakstīšanā, aicināti pie-
dalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras organizētajā bezmaksas seminārā.

Seminārā īpaši aicināti piedalīties tie organizāciju 
pārstāvji, kuru reģionos līdz šim nav īstenoti “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projekti. Seminārā pie-
redzē dalīsies organizāciju un pašvaldību pārstāvji, 
kas jau īstenojuši “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektus. Seminārs tiek organizēts ikvienam inte-
resentam, kurš vēlas rakstīt “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektus un kuram līdz šim nav pieredzes 
šādu projektu īstenošanā, kurš pats kā dalībnieks ir 
piedalījies kādā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-

jektā, kuram ir pieredze vai interese līdzīgu projektu 
īstenošanā. Uz semināru aicināti jaunieši, nevalstis-
ko organizāciju pārstāvji, dažādu organizāciju pār-
stāvji, skolēni, studenti, pedagogi, sociālie darbinie-
ki, pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki. Seminārā 
noderīgu informāciju atradīs ikviens, kuram ikdienā 
ir cieša saskarsme ar jauniešiem un kuram ir intere-
se un motivācija darboties neformālajā izglītībā.

Seminārs notiks 18. februārī plkst. 10:30–16:00 
viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1 
Rīgā).

Seminārs ir bezmaksas! Lai pieteiktos semināram, 
līdz 8. februāra plkst. 12.00 elektroniski jāaizpilda 
pieteikuma anketa tiešsaistē ŠEIT . Apstiprinājuma 
epastu saņemsiet līdz 11. februārim (ieskaitot). 
Dalība semināram tiks apstiprināta tiem dalībnie-
kiem, kuri atbildīs mērķa grupas profilam.

“erasmus+: Jaunatne darbībā” apmācības 
Spānijā

Iespēja jaunatnes darbiniekiem un sociālajiem 
darbiniekiem piedalīties starptautiskajās apmācī-
bās par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā”, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu apmaiņas 
projektiem. Apmācības izstrādātas programmas 
“jauniņajiem”, kam nav pieredzes, organizējot jau-
niešu apmaiņas projektus.

Apmācības norisināsies Spānijā no 13. līdz 17. jū-
nijam. Visas izmaksas tiks segtas no programmas 
„Erasmus+” līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina 
līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. Plašāka infor-
mācija 5. pielikumā.

Vairāk informācijas par citām apmācībām: http://
jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas.

LPS NeSASKAņo

VSS1270 – Par informatīvo ziņojumu “Par sadarbī-
bas rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināša-
nas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi 
minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem 
turpmākai rīcībai šajā jomā”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašval-
dības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunoja-

mo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
īstenošanas noteikumi”, 7. pielikums.

SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām at-
tīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību 
ēkās”, 8. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, 
9. pielikums.

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16774_1009
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16774_1009
https://docs.google.com/forms/d/18T-YcZ6dmUcPPlh0F32dbGjCUdZtk5lgqS66aACcU6I/viewform?c=0&w=1
http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas
http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p9.pdf


Par likumprojektu “Sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēju iepirkumu likums”, 10. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības 
iestādē”, 11. pielikums.

SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi”, 12. pielikums.

SAM 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt pri-
vātā sektora investīcijas P & A” 1.2.1.3. pasākums 

“Inovāciju vaučeri MVK”, 13. pielikums.

SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai” 8.3.2.1. pasākums “Atbalsts nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglī-
tojamo talantu attīstībai”, 14. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanu un lietošanu”, 15. pielikums.

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASīTIe DoKuMeNTu PRoJeKTI

Zane Dūze, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos (uz aizvietošanas laiku), zane.duze@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

VSS32 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos nr. 312 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsulta-
tīvās padomes nolikums””, http://tap.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?dateFrom=20150115&dateTo=201601
15&text=VSS32&org=0&area=0&type=0.

VSS33 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumos nr. 644 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un 
pārbaudes kārtība””, http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?dateFrom=20150115&dateTo=201601
15&text=VSS33&org=0&area=0&type=0.

mailto:zane.duze@lps.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-15&dateTo=2016-01-15&text=VSS-32&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-15&dateTo=2016-01-15&text=VSS-32&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-15&dateTo=2016-01-15&text=VSS-32&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-15&dateTo=2016-01-15&text=VSS-33&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-15&dateTo=2016-01-15&text=VSS-33&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-15&dateTo=2016-01-15&text=VSS-33&org=0&area=0&type=0
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p13.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p14.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_2_p15.pdf

