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Eiropas Municipalitāšu un reģionu 
padomes deklarācija Starptautiskajā 
sieviešu dienā

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
paraksta CEMR deklarāciju 

CEMR Sekretariāts un Pastāvīgā komiteja sieviešu 
un vīriešu līdztiesības jautājumos par godu Starp-
tautiskajai sieviešu dienai ir izstrādājusi politisku 
deklarāciju. Tās mērķis ir uzsvērt vietējo un reģio-
nālo pašvaldību iesaistīšanos dzimumu līdztiesī-
bas principu īstenošanā pašvaldībās.

Vienlīdzība – ja ne tagad, tad kad?

Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes 
(CEMR) Pastāvīgā komiteja sieviešu un vīriešu līdz-
tiesības jautājumos norāda, ka sieviešu un vīriešu 
līdztiesība ir demokrātijas pamatvērtība. Vietējās 
un reģionālās pašvaldības kā iedzīvotājiem vistuvāk 
esošā pārvaldība veicina nevienlīdzības novēršanu 
Eiropā un visā pasaulē.

Starptautiskajā sieviešu dienā 2016. gada 8. martā 
vietējās un reģionālās pašvaldības

1) uzsver, ka demokrātiju nevar izveidot bez sie-
vietēm un visos līmeņos – vietējā, reģionālajā, 
valsts, Eiropas un pasaules – jāpanāk līdztiesīga 
sieviešu un vīriešu iesaiste lēmumu pieņemšanā;

2) aicina valstu valdības un Eiropas institūcijas ap-
liecināt, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir Eiro-
pas vērtība un pamatelements, tāpēc tā jāiekļauj 
politiskajā darba kārtībā un visās attiecīgajās 
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politikas jomās un tiesību aktos;

3) aicina vietējās un reģionālās pašvaldības Eiropā 
parakstīt Eiropas Dzimumu līdztiesības hartu, 
ko CEMR pieņēma 2006. gadā un ko līdz šim pa-
rakstījušas vairāk nekā 1500 vietējās un reģionā-
lās pašvaldības;

4) aicina ievērot līdztiesību starp sievietēm un vī-
riešiem kā darba devējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, lai uzlabotu sieviešu profesionālo 
situāciju un atzītu to ieguldījumu ekonomikā;

5) aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības hartas pa-
rakstītājus veikt konkrētas darbības, lai veicinā-
tu līdztiesību reģionālajā un vietējā līmenī, iz-
mantojot pieejamos līdzekļus – CEMR izveidoto 
observatoriju, kā arī vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām piešķirtās pilnvaras –, un nodroši-
nāt nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus to 
īstenošanai;

6) nosoda vardarbību, ko joprojām cieš sievietes 
21. gadsimtā, – jebkāda veida vardarbību pret 
sievietēm sabiedriskajā un privātajā dzīvē, to-
starp cilvēku tirdzniecību, seksuālu izmantoša-

nu, vardarbību ģimenē un ikvienas citas darbī-
bas, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām;

7) aicina valstu valdības un Eiropas institūcijas pie-
ņemt kopīgu politiku un tiesību aktus vardarbī-
bas novēršanai, kā arī upuru aizsardzībai; aicina 
valstu valdības ratificēt Eiropas Padomes Kon-
venciju par vardarbības novēršanu un apkaro-
šanu pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē 
(Stambulas konvencija);

8) aicina ņemt vērā īpašās bēgļu sieviešu un bēr-
nu vajadzības, kuri bēg no kara un vajāšanas un 
ierodas mūsu vietējās kopienās, nodrošināt pie-
nācīgu uzņemšanu un palīdzību un novērst visu 
veidu vardarbību un diskrimināciju;

9) pierāda savu vēlmi sadarboties pasaules mēro-
gā, lai sasniegtu Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības 5. mērķi – panākt dzimu-
mu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespē-
jas visām sievietēm un meitenēm.

Ligita Gintere,
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

CEMR Politikas komitejas locekle



Par Latvijas Pašvaldību savienības 
27. kongresa norises vietu izvēlēta Liepāja

Š. g. 1. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valdes sēdē par 27. kongresa norises vietu tika 
apstiprināta Liepājas pilsēta. LPS kongress notiks 
20. maijā.

LPS kongress ir ikgadējs pasākums, kura norises 
vietu izvēlas pēc brīvprātības principa – pašval-
dībām ir iespēja pašām izvirzīt savu kandidatūru. 
Šogad uz LPS aicinājumu atsaucās divas pašvaldī-
bas – Alūksne un Liepāja. Pēc abu pašvaldību pre-
zentācijām LPS Valde vienprātīgi vienojās, ka šogad 
kongress norisināsies Liepājā, bet 2017. gadā – 
Alūksnē, skaisti renovētajā Kultūras centrā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: “Latvijas Paš-
valdību savienības gandrīz 25 gadus ilgajā vēsturē 
kongress sanācis dažādās Latvijas vietās – sākum-
gados Jūrmalā un Rīgā, pēc tam arī Viesītē, Liepājā, 
Līvānos, Ērgļos, Jelgavā, Priekuļos, Skrundā, Mār
upē, Stalbē, Koknesē, Preiļos, Aucē, Aizkrauklē un 
pērn Smiltenē.

Liepāja par kongresa mājvietu izraudzīta jau otr-
reiz – LPS 10. kongress pašvaldību vadītājus pulcēja 
Liepājā 2000. gada 19. maijā. Pēc 16 gadiem un vie-
nas dienas atkal būsim Liepājā un varēsim savām 
acīm novērtēt, kā pa šiem gadiem pilsēta attīstīju-
sies un kāda ir Liepājas jaunā dominante – koncert-
zāle “Lielais dzintars”, kur ikdienā strādā Baltijas 
valstīs senākais simfoniskais orķestris, un arī paši 
ražīgi pastrādāsim Liepājas Olimpiskajā centrā, kas 
izvēlēts par LPS 27. kongresa norises vietu.

Pašvaldību savienības 10. kongress 2000. gada 

19. maijā Liepājā aizritēja ar moto “Pašvaldības un 
valdība – iedzīvotājiem!” un pieņēma vairākas re-
zolūcijas. Pēc 16 gadiem diemžēl būs jārunā par to 
pašu – gan par pašvaldību finansiālo situāciju, gan 
veselības aprūpes sistēmu, gan izglītības reformu, 
lai atgādinātu valdībai un arī paši sev, kāds ir mūsu 
darbības pamatmērķis – gādāt par iedzīvotāju lab-
klājību un labāku dzīvi mums visiem.”

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis 
Sesks: “Liepājai tas ir ļoti nozīmīgs notikums – uz-
ņemt gandrīz 300 visas Latvijas pašvaldību vadītā-
jus, atbildīgos valsts pārvaldes darbiniekus, minis-
trus un citus viesus, kuri savā profesionālajā darbī-
bā ir atbildīgi par reģionālo attīstību savā novadā 
vai valstī kopumā. Tā ir iespēja ne tikai piedalīties 
nozīmīgu jautājumu lemšanā, bet arī viesiem pa-
rādīt, kā mēs, liepājnieki, pēdējo gadu laikā esam 
veidojuši savu pilsētu – mūsu Olimpisko centru un 
tā ikdienas nozīmi jauniešu sportiskuma veicināša-
nā, mūsu biznesa parkus un industriālās teritorijas, 
novērtēt jauno koncertzāli “Lielais dzintars” un Lie-
pājas Simfoniskā orķestra skanējumu tajā.”

Koncertzāle “Lielais dzintars” apmeklētājiem dur-
vis vēra pērnā gada nogalē, kad ar plašu un nozī-
mīgu kultūras programmu jau kā trešā reģionālā 
akustiskā koncertzāle Latvijā piepulcējās Latgales 
vēstniecībai “Gōrs” Rēzeknē un Vidzemes koncert-
zālei “Cēsis”. “Lielā dzintara” platība ir 14 126 m² 
astoņu stāvu augstumā, un tajā ir trīs zāles.

Sīkāku informāciju par LPS kongresiem var iegūt in-
terneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kongress.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Ozolniekos prot sadarboties

2016. gada “izbraukumu sezonu” Latvijas Pašvaldī-
bu izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedri uzsāka 
4. martā Ozolnieku novadā, turklāt tik kuplā pulkā 
(vairāk nekā 150 dalībnieku!), ka mājiniekiem lika 
saspringt, lai tautasnama mājīgajās, bet ne beziz-
mēra telpās visi justos gaidīti un ērti. Paldies māji-
niekiem, kam uzņemšana izdevās godam, galveno-
kārt tāpēc, ka rūpes vietējie pildīja vienotā sadar-
bības komandā – ar patiesu prieku un nešķirojot 

viesmīlības pienākumus, no mazajiem kārtības rū-
ķētājiem līdz novada vadības duetam. Par to Ozol-
niekos ir īpašs stāsts, jo domes priekšsēdētājs Pēte-
ris Veļeckis ilgus gadus vadīja, uzticīgi sekojot LPIA 
devīzei “Gods kalpot izpilddirektoriem!”, bet tagad 
kļuvis par novada galveno personu, kas lietpratīgāk 
nekā citviet spēj sadarboties ar izpilddirektoru Jāni 
Poču. Iecirtīgai robežšķirtnei starp lēmējvaru un 
izpildvaru Ozolniekos nevar būt vietas. To ciemiņi 
izbaudīja pat negaidītā rakursā – vētrainu aplausu 
pavadībā ģitāras un trombona “duets” aizrautīgi 

http://www.lps.lv


nospēlēja visiem zināmo “Those Were the Days”.

LPIA izbraukuma seminārs bija īpašs arī tāpēc, ka 
izpilddirektoriem nācās pieņemt atbildīgu lēmu-
mu – balsot par izmaiņām LPIA Nolikumā. Vien-
balsīgi akceptēto precizējumu nepieciešamību dik-
tēja dokumentā līdz šim nepiefiksētās izmaiņas:

•	 pēc 2009. gada mainījās pašvaldību struktūra, 
Latvijā ieviests eiro;

•	 iepriekš nebija skaidri formulēta LPIA institūciju 
ievēlēšana (Valdi arī turpmāk vēlēs pēc reģionā-
lā principa, kā tas notiek jau kopš 2009. gada) 
un darbība;

•	 oficiāli vajadzēja precizēt pārstāvniecību balso-
šanai;

•	 Nolikumā nebija noteikta sanāksmju un seminā-
ru kārtība;

•	 par iespējamām biedru maksas izmaiņām lems 
LPIA sapulce ne biežāk kā reizi divos gados.

Izskaidrojums semināra dalībnieku lielajam skaitam 
ir pavisam vienkāršs – iecerētā tematiskā daudzpu-
sība daudzus izpilddirektorus mudināja Ozolniekos 
ierasties kopā ar šo jomu speciālistiem.

Veselība. Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas 
Savienības fondu uzraudzības departamenta ESF 
plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas 
vecākā referente Kristīne Karsa skaidroja, kā pašval-
dības varēs uzlabot pieejamību veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļau-

tajiem iedzīvotājiem. Arī to, kāpēc pašvaldībām sva-
rīgi iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

Jaunatne. Ozolnieku novads atrodas blakus Jelga-
vai, kas pērnā gada nogalē tika nominēta “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsētas 2016” godam. Tāpēc IZM 
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pār-
valdes vecākā referente Marika Arkliņa izpilddi-
rektorus iepazīstināja ar Latvijas jaunatnes aktuālo 
statistiku un problēmām, bet Jelgavas pilsētas do-
mes Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes 
lietu speciāliste Jeļena Grīsle atklāja, kādas aktivi-
tātes paredzētas “jauniešu galvaspilsētā”, liekot uz 
brīdi justies jaunam ikvienam zālē sēdošajam.

Darba tiesiskās attiecības. Šis temats bija likum-
sakarīgs turpinājums LPIA februāra sanāksmei, jo 
diskusijās ar Valsts kontroles un KNAB pārstāvjiem 
tomēr palika līdz galam nenoskaidroti jautājumi. 
Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības noda-
ļas vadītāja Sandra Zariņa iepazīstināja ar pārbau-
žu rezultātiem darba tiesisko attiecību jomā, kā 
arī atklāja visai skumjo statistiku par nelaimes ga-
dījumiem darbavietās un to cēloņiem. Atsevišķus 
riskus norādīja VDI Zemgales reģionālās pārvaldes 
vadītājs Valdis Dūms, bet Darba tiesību nodaļas 
Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode aicināja 
preventīvi sadarboties ar inspekciju, lai precīzi ie-
vērotu darba tiesisko attiecību jautājumus. Viņa 
norādīja uz izmaiņām, kas pēdējā laikā stājušās 
spēkā darba likumdošanā. Tomēr pat pēc aktīvas 
jautājumu un atbilžu apmaiņas palika dažas pret-
runas ar februārī dzirdēto.

Ugunsdrošība. Februāra sanāksmē ieskanējās 
bažas arī par nesaprašanos ar ugunsdrošības 



inspektoriem, tāpēc, operatīvi reaģējot uz “tautas 
balss” prasībām, seminārā bija uzaicināts VUGD 
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks 
Dzintars Lagzdiņš, kas uzklausīja saviem kolēģiem 
adresētos pārmetumus un centās skaidrot situāci-
ju.

Civilā aizsardzība. Pašvaldībām joprojām ir daudz 
iebildumu pret topošo “Civilās aizsardzības un ka-
tastrofas pārvarēšanas likumu”. VUGD Civilās aiz-
sardzības pārvaldes nodaļas priekšnieks Ivars Na-
kurts centās skaidrot ne tikai situāciju civilās aiz-
sardzības jomā, bet arī likuma tapšanas nianses. 
Acīmredzot pēc likuma pieņemšanas būs vēlreiz 
jātiekas ar izpilddirektoriem.

Pēc tematiski daudzpusīgā semināra diskusijās ie-
karsušos prātus tīkami atslogoja mājinieku ieplā-
notie Ozolnieku novada apskates objekti – Jāņa 
Čakstes atdzimušās dzimtas mājas “Auči” un divi 
rosīgi pašmāju uzņēmumi. SIA “Poliurs” cauruļva-
du un plastmasas cauruļu tirgū spējis noturēties 
jau desmit gadus, bet piecgadīgā “Nordic Homes” 
ražotās koka karkasu konstrukcijas, moduļi un pa-
neļi pārtapuši privātmājās, sabiedriskajās ēkās un 
daudzstāvu namos Eiropas Savienības (ES) valstīs, 
galvenokārt Lielbritānijā, kur Liverpūlē par latviešu 
veikumu atgādina pat deviņstāvu studentu kopmīt-
ne.

Daina Oliņa

Hibrīdkarš, lai dezinformētu pašvaldību 
vēlētājus

Sabiedrības vai privātās intereses – par ko gatavi 
maksāt vēlētāji?

Ja informācija kļūst vienpusīga, tad informācijas sa-
ņēmēji ir dezinformēti. Ar dezinformētiem vēlētā-
jiem ir viegli manipulēt.

2016. gada 1. martā portālā tvnet.lv bija ievietots 
materiāls ““Sorainen” partneris: Latvijā pastāv 
nedemokrātiska anomālija – pašvaldības izdod 
laikrakstus”, kurā pausts zvērinātu advokātu biroja 
“Sorainen” partnera Agra Repša viedoklis.

Lai nepārstāstītu viņa aplamos secinājumus, kas 
dezinformē sabiedrību, aicinām katram pašam iepa-
zīties gan ar tvnet.lv publikācijā pausto (http://www.
tvnet.lv/zinas/viedokli/598425-sorainen_partne-
ris_latvija_pastav_nedemokratiska_anomalija_pa-
svaldibas_izdod_laikrakstus), gan LPS viedokli.

1. Jautājumam par pašvaldību tiesībām izdot sa-
vus informatīvos izdevumus (tai skaitā laikrakstus) 
ir vairāki aspekti, ko diskusijā iekarsušie pašvaldību 
tiesību aizliedzēji vai nu neizprot, vai nav pamanīju-
ši. Jebkurā gadījumā katrā no šiem aspektiem tiek 
demonstrēta vai nu nezināšana, vai neinformētība, 
vai privātas intereses, kas ir pretējas sabiedrības 
interesēm.

2. Demokrātiskais aspekts. Pašvaldības demokrā-
tiskā sistēmā nodrošina politisko, ekonomisko un 
sociālo uzskatu plurālismu. Politisko organizāciju 
spektrs pašvaldībās ir daudz plašāks nekā Saeimā, 
un tas attēlo Latvijas sabiedrībā pastāvošo vērtību, 
zināšanu un prasmju daudzveidību. Pašvaldības 
kompetence ir ierobežota un papildina ES un LR 
kompetenci, taču savas kompetences jomā pašval-
dības politika ir patstāvīga (autonomās funkcijas). 
Atšķirīgi risinājumi šajā pašvaldību kompetences 
jomā netraucē kopīgo valsts jautājumu risināšanu, 
toties dod salīdzināmu pieredzi – redzams, kuras 
pašvaldības ir veiksmīgākas un kā tas saistās ar ie-
vēlēto deputātu uzskatiem.

Liela daļa diskusijā iesaistīto neizprot, ka pašval-
dība nav valdības saimnieciskais aģents, kurš tikai 
īsteno valdības uzdevumus un kuram pašam nav 
jāpieņem sarežģīti lēmumi. Šī neizpratne balstās 
uz domāšanu pagātnes kategorijās – PSRS totali-
tārisms īstenojās ar centralizētas vadības (izpildko-
miteju sistēma) un centralizētas ekonomiskās plā-
nošanas (valsts plāna) starpniecību. Šādā sistēmā 
vietējo deputātu padomes nekādus patstāvīgus 
lēmumus nepieņēma. Satrauc tas, ka arī gados jau-
ni žurnālisti nav pamanījuši, ka laiki mainījušies, un 
viņu priekšstati neatbilst ne spēkā esošajiem liku-
miem, ne praksei.

Ja pašvaldība patstāvīgi pieņem sarežģītus lēmu-
mus, tad tai ir pienākums ne vien informēt, bet arī 

LPS VIEDOKLIS

http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/598425-sorainen_partneris_latvija_pastav_nedemokratiska_anomalija_pasvaldibas_izdod_laikrakstus
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/598425-sorainen_partneris_latvija_pastav_nedemokratiska_anomalija_pasvaldibas_izdod_laikrakstus
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/598425-sorainen_partneris_latvija_pastav_nedemokratiska_anomalija_pasvaldibas_izdod_laikrakstus
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/598425-sorainen_partneris_latvija_pastav_nedemokratiska_anomalija_pasvaldibas_izdod_laikrakstus


skaidrot. Tas nozīmē, ka pašvaldībai jānodrošina, 
ka cilvēki ne vien uzzina gala lēmumus par vietējo 
regulējumu, par vietējiem attīstības plāniem, par 
veiksmēm un neveiksmēm, bet arī saņem pamato-
jumus, kāpēc ir izlemts tā un ne citādi. Šie lēmumi 
nav bezpersoniski, ir jāparādās arī cilvēkiem, kas 
lēmuši un spēj komunicēt ar sabiedrību.

3. Antidemokrātiskais aspekts. Samazinot paš-
valdību spēju izskaidrot īpatnējo, vietējo politiku, 
rodas situācija, kad vienīgais oficiālā viedokļa pau-
dējs ir centrālā valdība, kas pārstāv valstī pie varas 
esošos spēkus un nav ieinteresēta, lai alternatīvi 
domājošo sasniegumi nonāktu vēlētāju redzeslo-
kā. Pašvaldību tiešās, nepastarpinātās informācijas 
samazināšana ir vērsta pret politisko konkurenci 
un atspoguļo nevis rūpes par neatkarīgu reģionālo 
presi, bet gan centienus kontrolēt informācijas tel-
pu un nodrošināt virzību uz totalitārismu.

Liela daļa diskusijā iesaistīto nepamana (vai izlie-
kas nemanām) iecerēto aizliegumu saistību ar ga-
tavošanos nākamajām pašvaldību un nākamajām 
Saeimas vēlēšanām. Gan abu centrālo sabiedrisko 
mediju novājināšanas politika, gan cīņa pret paš-
valdību izdevumiem ir cieši saistīta ar centieniem 
kontrolēt informācijas telpu pirms vēlēšanām.

4. Tirgus nepilnība. Viena no tirgus nepilnības pa-
matformām ir situācija, kad prece vai pakalpojums 
ir publiskais (sabiedriskais) labums. Politikas au-
toru viedokļa izplatīšana par pieņemto politiku ir 
tāds pats sabiedriskais labums kā iespēja opozīci-
jai vai pilsoniskajai sabiedrībai kritizēt un apšaubīt 
pieņemtos lēmumus. Indivīda iespēja novērtēt ir 
lielā mērā atkarīga no iespējas saņemt simetrisku 
informāciju – no abām pusēm. Aizliegt pašvaldībai 
paust savu viedokli ir tieši tikpat slikti kā aizliegt to 
darīt opozīcijai.

Tirgus ekonomika parasti nespēj nodrošināt pub-
lisko labumu pilnā apmērā. Visiem ir skaidrs, kas 
“stāv” aiz pašvaldību izdevumiem, bet, kas maksā 
par “neatkarīgo” privāto žurnālistiku, parasti nav 
zināms. Vienpusīga privātās vērtēšanas sistēma ir 
bīstama, jo ļauj manipulēt ar sabiedrības viedokli, 
neinformējot, kas ir šie manipulētāji. Cita lieta – ja 
pastāv līdzsvars, paralēli kritikai ir pieejama arī po-
litikas autoru argumentācija.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pan-
ta jauno redakciju valsts vai pašvaldības iesaistīša-
nās uzņēmējdarbībā ir jāpamato divējādi: 1) jā-
konstatē, ka pastāv tirgus nepilnība (pašvaldības 

gadījumā šai nepilnībai var būt vietējs raksturs); 
2) jāpierāda, ka ar citiem līdzekļiem nepilnības no-
vēršana nebūs tik efektīva. Tas nozīmē, ka pašvaldī-
bas lēmumam jāievēro visi vietējie apstākļi – vienā 
gadījumā sadarbība ar privātajiem izdevumiem var 
būt pilnīgi pietiekama, citā jāizdod tikai informatī-
vais biļetens, vēl citā vislabāk nodibināt pašvaldībai 
piederošu avīzi komercsabiedrības formā.

5. Izšķērdēšanas novēršanas aspekts. Pašvaldību 
līdzekļi nav neierobežoti. Vietējai sabiedrībai sva-
rīgi jautājumi jārisina pēc iespējas ekonomiskāk, 
ieguldot minimālu daudzumu nodokļu maksātāju 
līdzekļu, jāiegūst maksimālais efekts. To prasa arī 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas iz-
šķērdēšanas novēršanas likums.

Nereti tiek maldinoši apgalvots, ka, nododot pub-
lisko funkciju privātajam sektoram, līdzekļus neiz-
šķērdē. Šāds viedoklis ir daļai uzņēmēju, īpaši tiem, 
kas vēlas uzvarēt iepirkumā un pēc tam kārtīgi no-
pelnīt. Diemžēl fakti šādu pieņēmumu bieži vien 
neapstiprina. Ir gadījumi, kad pašvaldība vienojas 
ar privāto laikrakstu un atrod ekonomisku izdevī-
gumu savas funkcijas ārējai iepirkšanai. Tomēr lielā 
daļā gadījumu ir citādi – vajadzīgās informēšanas 
un skaidrošanas funkciju nodrošināšanā pašvaldī-
bas tēriņi ārējam iepirkumam būtu daudz lielāki. 
Diez vai daudzu novadu iedzīvotāji piekristu būtis-
kam izglītības un kultūras finansējuma samazināju-
mam, lai atbalstītu privāto laikrakstu attīstību.

6. Jautājums par reklāmu pašvaldību izdevumos. 
Šis jautājums nav ne demokrātijas, ne konkurences 
jautājums. Šis ir jautājums par t. s. “valsts atbalstu” 
noteiktai privātā biznesa nozarei – reģionālajai pre-
sei. Prese eksistē, taču tā automātiski nenodrošina 
sabiedrisko labumu. Tajā pašā laikā tā var nodroši-
nāt kādu daļu no šā labuma (kritisko vai pozitīvo, at-
karībā no tā, kurā pusē ir konkrēto avīžu īpašnieki).

Lēmums, cik lielā mērā ierobežot reklāmu pašval-
dību izdevumos, attēlo līdzsvaru starp divām inte-
resēm: 1) teritorijas iedzīvotāju interesi samazināt 
budžeta finansējumu informēšanas nodrošināju-
mam pašvaldības vārdā (jo vairāk ievietos reklāmu, 
jo vairāk līdzekļu atbrīvosies pašvaldības pamat-
funkciju veikšanai); 2) privātās reģionālās preses 
interesi saglabāties un attīstīties.

Iekrišana jebkurā no grāvjiem būtu slikta. Līdzsva-
rots lēmums varētu būt – neiebilst pret pašvaldības 
un sabiedriskā labuma aktivitāšu (sociālie uzņēmu-
mi, sabiedriskā labuma NVO u. tml.) pasākumu 



bezmaksas reklamēšanu. Atsevišķos gadījumos va-
rētu būt lietderīgi atļaut pašvaldību izdevumos arī 
komercreklāmu.

7. Jautājums par aizliegumu nodarboties ar profe-
sionālu žurnālistiku. Pieņēmums, ka vieni rakstītāji 
ir “labie” profesionāļi, bet citi – “sliktie” neprofe-
sionāļi, ir piemērs totalitārai domāšanai. Jebkādu 
žurnālistikas aizliegumu pašvaldību izdevumos var 
skatīt tikai šādā aspektā.

8. Bezmaksas izdevumu problēma. Pašvaldības 
pienākums ir ar informāciju sasniegt katru mājsai-
mi. Lielas tirāžas bezmaksas izdevuma esamība vai 
neesamība neizriet no vēlmes kaut ko darīt par vel-
ti, bet no situācijas analīzes. Ja vairums mājsaimju 
abonē laikrakstus, tad informācija var tikt nodota 
ar normālas avīzes starpniecību. Diemžēl pašlaik 
rakstīto presi lasa maz pat nacionālajā līmenī, un 
lielākais dienas laikraksts nesen bija 10. vietā. Ne-
spēja piesaistīt lasītāju ir arī privātās reģionālās 
preses pamatproblēma, nevis pašvaldību informa-
tīvo izdevumu konkurence.

Pieaug interneta resursu lietošana, un mainās šo 

resursu patērētāju vecuma struktūra. 5–10 gados 
situācija ar drukāto laikrakstu nepieciešamību var 
kardināli mainīties – šie izdevumi būs vajadzīgi tikai 
īpaši atbalstāmiem ļaudīm. Tomēr pagaidām izšķi-
rošais apsvērums ir nepieciešamība informēt visus 
iedzīvotājus par pašvaldības līdzekļu izlietojumu un 
par iespējām saņemt pakalpojumus.

9. Privātās reģionālās preses atbalsta problēma. 
Viedokļa monopols ir kaitīgs vairumā jautājumu 
(izņēmums – kara vai ārkārtas situāciju gadījumi). 
Tāpēc apstākļos, kad rakstītajam vārdam informā-
cijas plūsmā pie iedzīvotāja vēl ir būtiska loma, re-
ģionālajai presei būtu vēlams valsts atbalsts. Taču 
saskaņā ar Eiropā visur atzīto subsidiaritātes prin-
cipu šis atbalsts jāorganizē pareizā varas mērogā. 
Tas pēc uzdevuma būtības ir risināms vienveidīgi, 
tāpēc ir valsts, nevis vietējā kompetencē. 

Risinājums jāmeklē, balstoties uz vienotiem prin-
cipiem visā Latvijā, turklāt samērīgi ar citām valsts 
prioritātēm. Tas varētu būt kāds centralizēti finan-
sēts reģionālās preses atbalsta fonds.

Latvijas Pašvaldību savienība

Diskusija “Pārkāpjot robežas” un 
izstādes “Sievietes bēgles un patvēruma 
meklētājas Eiropas Savienībā” atklāšana

Ko darīt, lai pārtrauktu bēgļu plūsmu uz Eiropu? 
Par to ES mājā 3. martā diskutēja EP galvenais ziņo-
tājs EK priekšlikumam par Eiropas robežu un krasta 
aizsardzību Artis Pabriks, iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis, aizsardzības ministrs Raimonds Berg-
manis, Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja 
Lolita Čigāne, kā arī migrācijas eksperte Zaiga Kriš-
jāne un Latvijas Universitātes docente Ieva Raubiš-
ko.

Artis Pabriks uzsvēra, ka ES ārējās robežas ne vien-
mēr tiek pienācīgi apsargātas, kas rada ievēroja-
mus riskus Šengenas zonas krišanai, izraisot ievē-
rojamus ekonomiskās sfēras zaudējumus, līdz ar to 
īpaši jāstrādā pie ārējo robežu stiprināšanas. Viņa 
ieskatā robežapsardzes un migrācijas jautājumus 
ES spētu daudz labāk risināt, ja būtu manāms risi-
nājums Kipras jautājumā.

Iekšlietu ministrs informēja, ka, lai sargātu ES ārē-
jās robežas, Latvijā plānots izveidot ātrās reaģē-
šanas vienību, kas nepieciešamības gadījumā trīs 
dienu laikā steigtos palīgā citām ES valstīm. Vienība 
sastāvēs no aptuveni 50 robežsargiem. Latvija arī 
turpmāk ir gatava ar tehniku un cilvēkresursiem 
piedalīties ES robežapsardzes aģentūras Frontex 
stiprināšanā un attīstībā, uzsvēra Kozlovskis. Aiz-
sardzības ministrs precizēja, ka ātrās reaģēšanas 
vienība nebūtu “apkarošanas misija”, bet gan no-
vērošanas, palīdzības un nepieciešamības gadīju-
mā glābšanas misija.

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas deputāts Andrejs Mamikins 
sniedza videokomentāru, kurā uzsvēra ieroču tirdz-
niecības ierobežošanas nozīmi migrācijas jautāju-
ma risināšanā.

Pēc diskusijas notika fotoizstādes “Sievietes bēg-
les un patvēruma meklētājas Eiropas Savienībā” 
atklāšana. Fotogrāfiju autore ir World Press Photo 
balvas laureāte Marija Doriņī (Marie Dorigny), kura 



2015. gada beigās un šā gada sākumā dokumentē-
jusi sieviešu bēgļu ceļu no ierašanās ar laivām Grie-
ķijā līdz nonākšanai Vācijā.

“Fotogrāfijas skaudri parāda grūtības, ar ko jāsaska-

ras patvēruma meklētājām, un sieviešu bēgļu pār-
dzīvojumus. Tās atgādina, ka patvēruma meklētāju, 
it īpaši sieviešu un bērnu, vajadzības jāņem vērā ar 
cilvēcīgu, iejūtīgu attieksmi,” izstādi vērtē LPS pa-
domniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse.

LPS panāk, ka pašvaldībām būs iespēja 
pretendēt uz līdzfinansējumu attīstības 
sadarbības un izglītības projektiem

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 1. martā pie-
dalījās saskaņošanas sanāksmē par Attīstības sa-
darbības politikas plāna 2016. gadam projektu. 

Sanāksmē tika panākta vienošanās, ka 2016. gadā 
arī pašvaldības varēs pretendēt uz līdzfinansējumu 
attīstības sadarbības un attīstības izglītības projek-
tu īstenošanai, starptautisko palīdzības finansētāju 
apstiprinātiem projektiem.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

30. martā notiks LPS Domes sēde

1. martā LPS Valde nolēma 30. martā sasaukt Do-
mes sēdi, uz kuru uzaicināt Ministru prezidentu 
Māri Kučinski, lai apspriestu aktuālākās problē-
mas, pievēršot pastiprinātu uzmanību valdības plā-
notajai izglītības reformai, tās sekām un negatīvo 

seku novēršanai. Vēl sēdē paredzēts apspriest un 
pieņemt Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijas nolikuma grozījumus un Novadu apvienības 
nolikuma grozījumus.

Olga Kokāne,
Priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos

Ar konferenci “Laiks. Lauki. Labklājība” 
atzīmēta biedrības “Latvijas Mazpulki” at-
jaunošanas 25. gadadiena

14. februārī apritēja 25 gadi kopš biedrības “Latvi-
jas Mazpulki” darbības atjaunošanas 1991. gadā. 
Gadadienu atzīmējot, biedrība rīkoja konferenci 
“Laiks. Lauki. Labklājība”.

Konferences atklāšanā apsveikuma vārdus teica 
gan LR Ministru prezidenta parlamentārais sek-
retārs Armands Krauze, gan LR Saeimas deputāti 
(Laimdota Straujuma, Lolita Čigāne, Mārtiņš Šics 
u. c.) gan Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Gri-
gule, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS pa-
domniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumos Ināra Dundure un Latvijas Zemnieku 

savienības ģenerālsekretārs Artūrs Graudiņš. Viesi 
sveica mazpulku aktīvistus vairākās nominācijās.

“Savas valsts patriots ir tas, kurš mīl savu māju, 
savu pagastu, savu pilsētu, savu valsti. Patriots ir 



tas, kurš to apliecina darbos, nevis tikai vārdos. To 
dara mazpulki visā Latvijā,” savā apsveikuma uzru-
nā uzsvēra Andris Jaunsleinis. 

LPS priekšsēdis sveica jauniešus, mazpulku ilggadē-
jos brīvprātīgos Edgaru Grāvi un Intaru Pavloviču.

Vairāk informācijas par mazpulcēniem un pasākumu: 
http://mazpulki.lv/lv/page/jaunumi?read=235.

Jana Bunkus,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

8. martā plkst. 11.00 Kokneses novada domē Me-
lioratoru ielā 1 (Koknesē) notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde. Tās tēma: 
“Publisko ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība 
pašvaldībās”.

Darba kārtība:

10:00 Reģistrācija, kafija un tēja

11:00 Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas priekšsēdētāja Ginta Kaminska uzruna

11:10 “Pašvaldība – publisko ūdeņu saimnieks. 
Deklaratīvi vai faktiski?” (Māris Lietuvietis, 
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
“ALJA” direktors)

11.30 “Pašvaldību sadarbība publisko ūdeņu ap-
saimniekošanā. Klupšanas akmeņi” (Dag-
nis Straubergs, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs)

11.50 “Pašvaldības ieguvumi, apsaimniekojot 
publiskos ūdeņus” (Santa Brāle, biedrības 
“Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” valdes 
priekšsēdētāja)

12:00 Kafijas pauze

12.10 “Plūdu draudi. Valsts un pašvaldības loma” 
(Pēteris Špakovskis, Ogres novada izpilddi-
rektora vietnieks)

12.40 “Kā uz publisko ūdeņu apsaimniekošanu pa-
skatīties saimnieka acīm” (Loreta un Andris 
Urtāni, eksperti)

13.10 “Pētījumi un nozvejas zivsaimniecība” (BIOR 
pārstāvis)

13.30. “Ko un kā darām tālāk?” (Edvīns Kāpostiņš, 
VARAM Telpiskās plānošanas departamen-
ta Zemes politikas nodaļas vadītājs; Sniedze 
Sproģe un Gunta Lukstiņa, LPS padomnieces)

14.00 Pusdienas, sarunas un diskusijas neformālā 
gaisotnē

15.00  Likteņdārza apskate

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde no 8. marta pārcelta uz 15. martu. Darba kār-

tība nākamajā Infolapā, kā arī LPS interneta vietnē, 
sadaļā Kalendārs.

http://mazpulki.lv/lv/page/jaunumi?read=235


Sabiedrības forums “Pašvaldība un pasaule”

Projekts “Globālās izglītības sabiedrības veidoša-
na”. Līguma nr. DCI-NSAED/2012/287-929.

Norises vieta un laiks: 16. martā plkst. 11.00–15.00 
Gulbenes kultūras centrā O. Kalpaka ielā 60 Gulbe-
nē, Gulbenes novadā.

Foruma mērķi:

1. Pašvaldību kontekstā aktualizēt globālās izglītī-
bas tēmas un globalizācijas procesus.

2. Diskutēt par pašvaldību iespējām un funkcijām 

globālajā izglītībā.

3. Noslēgt projektu “Globālās izglītības attīstības 
sadarbība”, meklējot veidus pēctecības un turp-
mākās sadarbības nodrošināšanai.

Auditorija: Latvijas pašvaldību pārstāvji, pedagogi, 
NVO pārstāvji, Gulbenes novada iedzīvotāji, intere-
senti.

Elektroniska reģistrācija: http://goo.gl/
forms/56sSG9BkV9.

Darba kārtība Infolapas 1. pielikumā.

ES pilsētvides attīstības programma: zaļā 
gaisma sekmīgākai pilsētvides politikai

“Eiropas Savienības pilsētvides attīstības program-
mas pieņemšana veicinās pilsētu iesaisti pilsētvides 
politikas sagatavošanā un īstenošanā,” Reģionu 
komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas un ES bu-
džeta komisijas 2. marta sanāksmē Briselē norādīja 
atzinuma par ES pilsētvides attīstības programmu 
sagatavotāja Berlīnes federālās zemes valsts sek-
retāre Hella Dungere-Lēpere (Hella DungerLöper).

Reģionu komitejas pārstāve arī uzsvēra, ka Eiropas 
pilsētvides attīstības politikai jābūt vērstai uz visām 
pilsētām un aglomerācijām – ne tikai uz galvaspil-
sētām un lielpilsētām, bet arī uz vidēja lieluma un 
mazām pilsētām, kas to apkārtējām teritorijām ir 
ļoti nozīmīgas. Dungere-Lēpere akcentēja, ka pilsē-
tas un lauku rajoni šajā kontekstā jāskata kā sav-
starpēji papildinošas funkcionālas teritorijas: “Eiro-
pas Savienības īstenotie pasākumi tomēr nedrīkst 
veicināt konkurenci starp šīm divām dimensijām, 
kas pārklājas gan ģeogrāfiski un administratīvi, 
gan arī ar tām saistītajās funkcionālajās un tema-
tiskajās politikas jomās. Tādēļ jāuzsver abu dimen-
siju papildināmība un jāpaver iespējas padziļināt 
jaunus savstarpējus pārvaldības veidus.”

Darbu ES pilsētvides attīstības programmā plānots 
veidot ar 12 tematisko partnerību starpniecību, 
kas darbosies trīs gadus. Nīderlandes prezidentūra 
ES Padomē iecerējusi 30. maijā pieņemt Amster-
damas paktu, ar kuru aizsāktos pirmo partnerību 
izstrādāto rīcības plānu ieviešana, lai tādējādi uz-

labotu likumdošanu, veicinātu finansējuma pieeja-
mību un dalītos zināšanās ES pilsētvides jomā.

Latvijas delegācijas pārstāvis Rīgas domes Drošī-
bas, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais, kura pār-
stāvētā pašvaldība iesaistījusies mājokļu partne-
rībā, rosināja Amsterdamas paktā iekļaut atsauci, 
lai katrā no 12 tematiskajām prioritātēm, ar kurām 
strādās partnerības, tiktu ņemtas vērā horizontā-
lās prioritātes, kas ietvertas Amsterdamas pakta 
projekta pielikumā. “Domāju, ka tādi jautājumi 
kā laba pilsētu pārvaldība, efektīva un stratēģiska 
pilsētplānošana, inovatīva pieeja, pilsētu atjauno-
šana, pielāgošanās demogrāfiskajām pārmaiņām 
un vispārējas nozīmes pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte ir jautājumi, ko būtu svarīgi iekļaut katras 
no 12 partnerībām darbā,” skaidroja Turlais. Šādu 
viedokli aizstāv arī Latvijas Republikas Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Patlaban darbu sākušas četras ES pilsētvides attīs-
tības programmas partnerības (mājokļi; pilsētu na-
badzība; gaisa kvalitāte; migrantu un bēgļu iekļau-
šana). No Latvijas pašvaldībām šajā darbā iesaistī-
jusies Rīgas pilsētas dome, kura darbojas mājokļu 
partnerībā, un Daugavpils pilsētas dome, kura dar-
bojas pilsētu nabadzības partnerībā.

Reģionu komitejas atzinumu “Konkrēti pasākumi 
virzībā uz ES pilsētvides attīstības programmas 
īstenošanu” lūgusi sagatavot ES Padomes prezi-
dentvalsts Nīderlande. To plānots apstiprināt Re-
ģionu komitejas 7.–8. aprīļa plenārsesijā.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ
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Lauksaimniecības produktu izcelsmes 
izsekojamība: iespēja labākai Latvijas 
lauksaimnieku konkurētspējai

“Domājot par ES lauku attīstības politikas nākotni, 
būtu ļoti svarīgi nodrošināt atbalstu mazajām lau-
ku saimniecībām, kuras nesaņem atbalsta instru-
mentus, tādēļ tām ir grūti konkurēt ar lielsaimnie-
kiem,” Reģionu komitejas Dabas resursu komisijas 
1. marta sanāksmē Briselē secināja Latvijas delegā-
cijas pārstāvis Mālpils novada domes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Lielmežs.

Šādu viedokli sanāksmē pauda arī Eiropas Parla-
menta AGRI komitejas priekšsēdētājs, deputāts 
no Polijas Česlavs Adams Sekerskis (Czesław Adam 
Siekierski), kurš uzsvēra, ka dažkārt atbalsts nonāk 
tikai lielajās saimniecībās. “Taču mums jāsniedz 
atbalsts arī mazajām saimniecībām, tas saistīts ar 
lauksaimniecības sociālajiem un vides aspektiem. 
Mums jāpanāk līdzsvars, lai sniegtais atbalsts ne-
būtu vienpusējs, nenesot labumu lauksaimniecī-
bai,” sanāksmes dalībniekiem norādīja AGRI komi-
tejas priekšsēdētājs. Sekerskis arī pauda viedokli, 
ka Kopējās lauksaimniecības politikas pīlāriem – 
tiešie maksājumi, tirgus pārvaldības instrumenti un 
lauku attīstība – jābūt savstarpēji papildinošiem, lai 
uzlabotu lauksaimnieku konkurētspēju.

Atbalsta sniegšanas mazajām lauku saimniecībām 
nozīmi lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstī-
bā uzsvēra arī Latvijas delegācijas pārstāvis Viļakas 
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 
“Kopējai lauksaimniecības politikai būtu ļoti svarī-
gi atbalstīt nelielu zemnieku saimniecību attīstību, 
kuras strādā kā ģimenes uzņēmumi nelielās zemes 
platībās, apstrādājot no 10 līdz 50 ha zemes, tā 
spējot sarūpēt sev iztiku. Mums jāsaprot, ka lielas 
saimniecības spēs attīstīties, tikai palielinot ieguldī-
jumus jaudīgā tehnikā un samazinot cilvēku fiziskā 
darbaspēka ieguldījumu un ar to saistītās izmak-
sas. Līdz ar to arī samazināsies darbvietu skaits 
lauku teritorijā,” norādīja Maksimovs.

Runājot par pretrunīgi vērtētajiem brīvās tirdznie-
cības nolīgumiem un to ietekmi uz Eiropas lauk-
saimniecības nozari, abi Latvijas delegācijas pār-
stāvji vērsa uzmanību uz vairākiem riska faktoriem. 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs norādīja, ka, 
no vienas puses, vērojamas arvien intensīvākas dis-

kusijas par kvalitatīvas pārtikas ražošanu un iespē-
jamajiem atbalsta instrumentiem, taču, no otras 
puses, notiek sarunas par ES–ASV Transatlantiskās 
tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu. “Te 
parādās zināmas šaubas, vai līgumā ietvertie kva-
litātes standarti atbilst pašreizējiem Eiropas Savie-
nības standartiem. Mēs labi zinām, ka ASV izmanto 
ģenētiski modificētos organismus, kas Eiropā pie-
ļaujams tikai tad, ja vietējās pašvaldības pieņēmu-
šas šādu lēmumu,” pauda Lielmežs.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs aicināja ie-
viest lauksaimniecības produktu izcelsmes izse-
kojamību, kas veicinātu produkcijas kvalitāti un 
patērētāju informētību par to, kas viņiem tiek pie-
dāvāts. “Lauksaimniecības produktu izcelsmes iz-
sekojamība nozīmē, ka, ražojot lauksaimniecības 
produktus, tiek precīzi veikta gan augu barības vie-
lu, gan minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas daudzuma uzskaite. Tā varēsim redzēt, 
vai, piemēram, milti saražoti no bioloģiski audzē-
tiem graudiem, vai precīzi lietoti augu aizsardzības 
līdzekļi, kas ļāvis izaudzēt graudaugus ar cilvēkam 
nepieciešamajām minerālvielām,” skaidroja Maksi-
movs, saskatot to kā iespēju Latvijas zemnieku kon-
kurētspējas palielināšanai.



Kohēzijas politikas nākotne – Eiropas 
valstu simfoniskais orķestris ar 
profesionālu diriģentu

“Domājot par kohēzijas politikas nākotni pēc 
2020. gada, es to iztēlojos kā Eiropas simfonisko 
orķestri – katrs spēlē savu instrumentu pēc labā-
kās sirdsapziņas, un šo visu diriģē profesionāls diri-
ģents. Mums vajadzīgas Eiropas institūcijas, kuras 
uzņemtos diriģenta pienākumus, ļaujot pārējiem 
iesaistītajiem profesionāli spēlēt savus instrumen-
tus, taču diriģentam jārada apstākļi, lai katra dalīb-
valsts savu instrumentu varētu spēlēt vislabākajā 
līmenī,” šādu vīziju Reģionu komitejas (RK) rīkotajā 
augsta līmeņa konferencē par kohēzijas politikas 
nākotni uzbūra RK Teritoriālās kohēzijas politikas 
un ES budžeta komisijas (COTER) priekšsēdētājs 
Itālijas Lombardijas reģiona padomes prezidents 
Rafaēle Kataneo (Raffaele Cattaneo).

COTER komisijas 2. vicepriekšsēdētājs Latvijas de-
legācijas pārstāvis un Rīgas domes Drošības, kārtī-
bas un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Turlais, vaicāts par nepiecie-
šamajām izmaiņām nākamajā kohēzijas politikas 
periodā, uzsvēra, ka kohēzijas politikai būtu jāīs-
tenojas visās dalībvalstīs. “Runājot par kohēzijas 
politikas nākotni, jau kādu laiku diskutējam par 

papildu teritoriālās attīstības rādītāju izmantošanu 
līdztekus iekšzemes kopproduktam, jo, pieņemot 
lēmumus par atbilstību, netiek ņemti vērā Eiropas 
reģionu sociālie, ekoloģiskie un teritoriālie aspekti. 
Loģisks risinājums būtu turpmākos instrumentus 
balstīt uz aptverošāku vienotu metodi. Tāpēc, iz-
vērtējot papildu kritēriju piemērošanu, rūpīgi jāap-
sver, vai šie kritēriji patiesi būs vērsti uz reģionālās 
nevienlīdzības mazināšanu un kohēzijai piešķirtie 
līdzekļi tiks mērķtiecīgi ieguldīti, tādējādi veicinot 
mazāk attīstīto reģionu attīstību, nevis vēl vairāk 
palielinot plaisu starp mazāk un vairāk attīstītajiem 
reģioniem,” norādīja Turlais.

Domājot par nākamo plānošanas periodu, COTER 
komisijas 2. vicepriekšsēdētājs aicināja iekļaut pa-
sākumus, kas kohēzijas politikas īstenošanu saistītu 
ar pasākumiem ēnu ekonomikas un nelegālās no-
darbinātības novēršanai.

Interesanti, ka Eiropas Politikas centra izpilddirek-
tors Fabians Culēgs (Fabian Zuleeg), runājot par 
nepieciešamajām radikālajām pārmaiņām kohē-
zijas politikā, aicināja paskatīties, kāda tieši bijusi 
kohēzijas politikas ietekme valstīs, kur šī politika 
īstenota daudzus gadu desmitus. “Bieži dzirdam 
piemērus par kohēzijas politikas ietekmi uz Centrā-
lās un Austrumeiropas valstu ekonomikas izaug
smi. Taču mums būtu vairāk jārunā arī par to, kādi 
ir rezultāti valstīs, kas kohēzijas politiku izmanto 
jau gadiem ilgi,” uzsvēra Culēgs. Eiropas Politikas 
centra pārstāvis tāpat prognozēja, ka nākotnē būtu 
radikāli jāpārdomā ES budžeta veidošana, ņemot 
vērā visus izaicinājumus un visu veidu krīzes, ar ko 
Eiropa saskaras. Viņš arī aicināja Eiropas Savienī-
bu ņemt vērā subsidiaritātes principu, ES fondus 
piesaistot tādu uzdevumu pildīšanai, ko ir grūti vai 
nav iespējams īstenot ar nacionālo finansējumu. 
“Mums jābūt inovatīvākiem, nebaidoties eksperi-
mentēt un ciest neveiksmi, jo tikai tā mēs īstenībā 
spēsim kaut ko mainīt,” noslēgumā uzsvēra Culēgs.

Reģionu komitejā diskutē par vienotā 
tirgus pilnveidi

29. februārī Briselē notikušajā Reģionu komitejas 

Ekonomikas politikas komisijas (ECON) sanāksmē 
viens no nozīmīgākajiem skatītajiem jautājumiem 
bija Eiropas Komisijas iniciatīva par atjauninātu Vie-
notā tirgus stratēģiju, kas pavērtu plašākas iespējas 



cilvēkiem un uzņēmējdarbībai. Vienotais tirgus, ar 
ko panākta brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un 
cilvēku pārvietošanās, rada investīcijas un jaunas 
darbvietas, tāpēc šis jautājums ir jo īpaši svarīgs 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām.

Viens no Komisijas iecerētajiem pasākumiem ir at-
vieglot mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finan-
sējumam, jo tendences rāda, ka daļa jaundibinā-
to uzņēmēju pamet Eiropu, nespējot ieviest tirgū 
savas novatoriskās idejas. Tā, piemēram, patlaban 
norit darbs pie Investīciju plāna un kapitāla tirgu 
savienības. Tāpat Komisija plāno vienkāršot PVN 
noteikumus, samazināt uzņēmuma reģistrācijas iz-
maksas, kā arī ierosināt tiesību aktu par uzņēmuma 
maksātnespēju un visu informāciju par normatīvo 
aktu prasībām darīt pieejamu vienotā digitālajā 
vārtejā.

Reģionu komitejas ziņotājs atzinumam par vie-
notā tirgus pilnīgošanu Itālijas Mantujas provin-
ces priekšsēdētājs Alesandro Pastači (Alessandro 
Pastacci) aicināja Komisiju turpināt īstenot aktivi-
tātes pakalpojumu tirgus liberalizācijai un mazināt 
šķēršļus pakalpojumu sniedzējiem, jo patlaban pa-
kalpojumu pārrobežu tirdzniecības apjoms ir sa-
mērā neliels, bet pakalpojumu īpatsvara nozīme 
iekšzemes kopproduktā un nodarbinātībā Eiropas 
vietējās un reģionālajās pašvaldībās palielinās. 
Tāpat atzinuma autors mudināja ietvert priekšli-
kumus saistībā ar sociālo ekonomiku, kam ir liela 
nozīme ES sociālajā un tautsaimniecības attīstībā, 
jo tajā darbojas divi miljoni uzņēmumu jeb 10% 
Eiropas uzņēmumu, kas nodrošina vienpadsmit 
miljonus darbvietu jeb nodarbina 6% nodarbināto 

iedzīvotāju.

Latvijas delegāciju ECON komisijas sanāksmē pār-
stāvēja Latvijas delegācijas vadītājs LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunārs Ansiņš un Rīgas domes Drošī-
bas, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais. Reģionu 
komitejas atzinumu “Vienotā tirgus pilnīgošana” 
plānots pieņemt 7.–8. aprīļa plenārsesijā.

Ar Eiropas Komisijas sagatavoto video ar skaidro-
jumu par vienoto tirgu varat iepazīties šajā tīmekļa 
vietnē: http://europa.eu/!yN39cc.

Agita Kaupuža,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Seminārs “Imigrācija Ziemeļu un Baltijas valstu re-
ģionā: jaunākās tendences un integrācijas problē-
mas” Tallinā – sīkāka informācija 2. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
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Iespēja pieteikties Mārtiņa fonda 
pavasara veselības nometnei

Nometne notiks no 17. līdz 20. martam. Tajā aici-
nāti bērni ar veselības problēmām vecumā no 7 līdz 
13 gadiem kopā ar vienu no vecākiem. Nometnes 
norises vieta: Mārtiņa fonda psiholoģiskās rehabi-

litācijas centrs “Dūjas” (Jēkabpils novads, Kalna pa-
gasts). Četras ēdienreizes – veselīgas un gatavotas 
no vietējiem pārtikas produktiem. Dalības maksa – 
20 eiro no personas. Pieteikšanās līdz 1. martam. 
Tālrunis: 292882220, e-pasts: martinafonds1991@
inbox.lv. Vairāk informācijas: http://martinafonds.
lv/.

Izveidots Zemgales Uzņēmējdarbības 
centrs 
Jaundibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs 
(ZUC) ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas die-
nests reģiona esošajiem un topošajiem komersan-
tiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākot-

nējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava 
biznesa idejas attīstībai un ieviešanai.

ZUC izveidojis jaunu interneta vietni www.zuc.zem-
gale.lv, kur ikvienam interesentam atrodama ar 
uzņēmējdarbību saistīta aktuālākā informācija, to-
starp par ZUC veiktajām un plānotajām aktivitātēm.

Izglītības līderu forums “Iespēju tilts 
2016” Valmierā

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/2923-izgli-
tibas-lideru-forums-iespeju-tilts-2016-valmiera.

Iespēja pieteikties finansiālam atbalstam 
radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Kultūra” atbalsta profesionālu māksli-
nieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, 
mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa 
sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pama-
tu 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 2016. gada 1. marta mobilitātes programmā 
“Kultūra” ir atvērta pieteikšanās finansiālam at-
balstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var ie-

sniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo pro-
fesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai 
dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm 
vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1–10 dienas). 
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās 
izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī 
nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas da-
lībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu vienā un 
tajā pašā laikā.

Pieteikšanās līdz 4. aprīlim. Vairāk infor-
mācijas: http://www.km.gov.lv/lv/jau-
n u m i / i n d e x . h t m l ? n e w s _ i d = 7 4 2 6 & u t m _
source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_
campaign=Feed%3A+LR-kulturas-ministrija-
zinas+%28LR+Kultūras+ministrija+-+ziņas%29.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

mailto:martinafonds1991@inbox.lv
mailto:martinafonds1991@inbox.lv
http://martinafonds.lv/
http://martinafonds.lv/
http://www.zuc.zemgale.lv
http://www.zuc.zemgale.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/2923-izglitibas-lideru-forums-iespeju-tilts-2016-valmiera
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/2923-izglitibas-lideru-forums-iespeju-tilts-2016-valmiera
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/index.html?news_id=7426&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+LR-kulturas-ministrija-zinas+%28LR+Kult%C5%ABras+ministrija+-+zi%C5%86as%29
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/index.html?news_id=7426&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+LR-kulturas-ministrija-zinas+%28LR+Kult%C5%ABras+ministrija+-+zi%C5%86as%29
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/index.html?news_id=7426&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+LR-kulturas-ministrija-zinas+%28LR+Kult%C5%ABras+ministrija+-+zi%C5%86as%29
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/index.html?news_id=7426&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+LR-kulturas-ministrija-zinas+%28LR+Kult%C5%ABras+ministrija+-+zi%C5%86as%29
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/index.html?news_id=7426&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+LR-kulturas-ministrija-zinas+%28LR+Kult%C5%ABras+ministrija+-+zi%C5%86as%29


Aicina pašvaldības pieteikties projektu 
konkursam EK iniciatīvā “Pilsētu 
inovatīvās darbības”

VARAM aicina Latvijas pašvaldības pieteikties iz-
sludinātajam pirmajam projektu konkursam Eiro-
pas Komisijas iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbī-
bas” (Urban Innovative Actions).

Konkursā var pieteikties pilsētas, kurās ir vismaz 
50 000 iedzīvotāju, kā arī pilsētu asociācijas vai 
grupas, ieskaitot pārrobežu asociācijas vai grupas, 
kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. marts 
plkst. 14.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Vairāk informācijas: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/aktuali/?doc=21015.

Sākumskolu pedagogus un atbalsta 
personālu aicina uz radošo darbnīcu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aici-
na pieteikties radošajās darbnīcās “Iecietības un 
izpratnes veicināšana sākumskolā”. Tās domātas 
sākumskolu pedagogiem un atbalsta personālam, 
kuri strādā ar 1.–5. klašu skolēniem.

Radošo darbnīcu dalībniekiem būs iespēja labāk 

apzināties savas vērtības un resursus, iemācīties 
pazīt jūtas un emocijas, pilnveidot komunikācijas 
prasmes konfliktu risināšanā un mācīties saskatīt 
pozitīvo pasaulē.

Viena radošās darbnīca ilgst 4 stundas, darbs no-
tiek 12–15 dalībnieku grupās.

Vairāk informācijas: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valsts-parvalde/2941-aicina-uz-radoso-darbnicu-
sakumskolu-pedagogus-un-atbalsta-personalu.

VARAM aicina Latvijas pašvaldības 
pieteikties izsludinātajā pirmajā projektu 
konkursā EK iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās 
darbības” (Urban Innovative Actions).

Konkursā var pieteikties pilsētas, kurās ir vismaz 
50 000 iedzīvotāju, kā arī pilsētu asociācijas vai grupas, 

ieskaitot pārrobežu asociācijas vai grupas, kurās ko-
pējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 
31. marts plkst. 14:00 (pēc Centrāleiropas laika).

Vairāk informācijas: http://varam.gov.lv/lat/ak-
tual/aktuali/?doc=21015.

LM aicina iesniegt piedāvājumus 
metodiku izstrādei sociālās 
uzņēmējdarbības projektā

Labklājības ministrija (LM) aicina juridiskas, fiziskas 
personas un šo personu apvienības līdz 4. aprīlim 
iesniegt piedāvājumus iepirkumā par divu metodi-

ku izstrādi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā At-
balsts sociālajai uzņēmējdarbībai.

ESF projektā plānots izstrādāt divas metodikas:

– par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritēri-
jiem un to piemērošanu,

– par sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un 

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21015
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21015
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/2941-aicina-uz-radoso-darbnicu-sakumskolu-pedagogus-un-atbalsta-personalu
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/2941-aicina-uz-radoso-darbnicu-sakumskolu-pedagogus-un-atbalsta-personalu
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/2941-aicina-uz-radoso-darbnicu-sakumskolu-pedagogus-un-atbalsta-personalu
http://varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21015
http://varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21015


atbalsta sniegšanu, 

kā arī veikt finansējuma saņēmēja un sadarbības 
partnera apmācības metodiku pielietošanā.

Visa attiecīgā iepirkuma dokumentācija ir publicēta 

LM tīmekļvietnē, sadaļā Publiskie iepirkumi http://
www.lm.gov.lv/text/140.

Vairāk informācijas: http://www.lm.gov.lv/
text/3091.

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas 
Sociālā fonda sniegumu

Eiropas Komisija aicina ESF ieviešanā iesaistītās per-
sonas sabiedriskā apspriešanā tiešsaistes anketas 
formā līdz 27. aprīlim izteikt savu viedokli par ESF 
sniegumu 2007.–2013. gada plānošanas periodā.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir nodrošināt 
atgriezenisko saiti no visu ES dalībvalstu ESF fi-
nansējuma saņēmējiem, labuma guvējiem, fon-
da administrācijā iesaistītajām personām, kā arī 
sabiedrības kopumā. Rezultāti tiks apkopoti ESF 

2007.–2013. gada plānošanas perioda gala (ex
post) ziņojumā papildus Eiropas Komisijas jau veik-
tajai analīzei un secinājumiem.

Sabiedriskā apspriešana attiecas uz 2007.–
2013. gada plānošanas periodu, kurā Latvijā tika 
noslēgti līgumi par vairāk nekā 640 miljonu eiro 
ESF investīcijām tādās jomās kā nodarbinātība, iz-
glītība, zinātne, sociālā iekļaušana un cilvēkresursu 
kapacitāte. Plašāka informācija par ESF sabiedrisko 
apspriešanu pieejama šeit.

Uzraudzības komitejas sekretariāts

LPS NESASKAŅO

Par plāna projektu “Latvijas mediju politikas pa-
matnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanas 
plāns”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma 
Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsē-
tas pašvaldības īpašumā”, 4. pielikums.

Par plāna projektu “Pieaugušo izglītības pārvaldī-
bas modeļa ieviešanas plāns 2015.–2020.”, 5. pie-
likums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzī-
vojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, 6. pieli-
kums.

Par pamatnostādņu projektu “Latvijas mediju poli-
tikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam”, 7. pie-
likums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-188 – Noteikumu projekts “Prasības biometā-
na, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās 

dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabas-
gāzes pārvades un sadales sistēmā”
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VSS-175 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā”” 

VSS-177 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos 
Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizē-
šanas kārtība””

VSS-178 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 
“Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo 
ziņu apjomu””

VSS-179 – Noteikumu projekts “Patvēruma meklē-
tāju reģistra noteikumi”

VSS-181 – Noteikumu projekts “Grozījumi “Minis-
tru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos 
Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-183 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
zemesgabala Sporta ielā 14, Cimdeniekos, Grobi-
ņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas 
novada pašvaldības īpašumā”

Iznācis LPS žurnāla “LOGS” jaunais numurs (janvāris/februāris 
2016). Ar žurnālā iekļautajiem svarīgākajiem jaunumiem un rak
stiem varat iepazīties šeit: http://www.lps.lv/lv/parlps/zurnals
logs/2949iznacisjaunaiszurnalalogsnumurs.

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 komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem pasākumiem varat atrast interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.
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