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Cienījamās lasītājas un godājamie lasītāji!

Šis ir Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pirmais informatīvais izdevums 2018. gadā.

Jaunajā gadā ikviens vēlam sev un tuvākajiem laimi, veselību, prieku un daudz ko citu – tikai to labāko. To 
novēlam arī ikvienam no jums!

Katru nākamo gadu, vēloties to nodzīvot labāk nekā iepriekšējo, daudzi no mums mēģina kaut ko mainīt 
savā dzīvē, lai tā kļūtu bagātāka, saturīgāka, interesantāka, skaistāka, piepildītāka. To vēlas gan cilvēki, 
gan darba kolektīvi, gan iestādes un organizācijas.

Uzsākot 2018. gadu Latvijas Pašvaldību savienībā un analizējot savus komunikācijas kanālus, kas pirmām 
kārtām vērsti uz pašvaldību informēšanu, nolēmām, ka, mainoties ieradumiem un ejot līdzi laikam, vairāk 
jāstrādā virtuālajā vidē, bet rokām taustāmu izdevumu papīra formā izdosim reizi gadā. Tāpēc paliksim pie 
diviem informēšanas kanāliem – mājaslapas www.lps.lv un iknedēļas informatīvā izdevuma, kas turpmāk 
sauksies nevis “Infolapa”, kā līdz šim, bet “InfoLogs”.

Šādai pārdēvēšanai ir vairāki iemesli. Pirmkārt, “Infolapa” sen pāraugusi lapiņas apjomu, kad LPS pirma-
jos pastāvēšanas gados to drukāja ar rakstāmmašīnu, izprintēja uz papīra, lika aploksnēs un pašvaldībām 
izsūtīja pa pastu. Otrkārt, godājot LPS vecākā un apjomīgākā informēšanas kanāla – žurnāla “Logs” – tra-
dīcijas un 26 iznākšanas gados uzkrāto pieredzi un uzskatot, ka nedrīkst pazaudēt šo nosaukumu, kas cieši 
saaudzis ar LPS vārdu, jaunajā, apvienotajā izdevuma nosaukumā uzsvērts tā galvenais uzdevums – sniegt 
informāciju, cenšoties to piedāvāt tikpat saistošā veidā kā gadsimta ceturksni bagātajā žurnālā “Logs” un 
vēl labāk. Turklāt vārds “infologs” labi lasās arī citvalodu pratējiem un simboliski nozīmē daudzveidību.

Uz tikšanos katru otrdienu ar Latvijas Pašvaldību savienības elektroniskā izdevuma “InfoLogs” 
starpniecību!

Gunta Klismeta,
redaktore

http://www.lps.lv
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Konstruktīvas sadarbības gadu aizvadot 
un jauno sagaidot

Aizvadītais 2017. gads bijis konstruktīvas sadarbī-
bas gads – gan pašvaldības pārstāvošās organizā-
cijas sadarbībā ar ministrijām, valdību, Ministru 
prezidentu un Valsts prezidentu, gan pašvaldību 
starpā.

Tam apliecinājums pirmām kārtām ir 5. oktobrī Mi-
nistru prezidenta Māra Kučinska un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska parakstītais Ministru kabineta un 
LPS 2018. gada vienošanās un domstarpību proto-
kols, ko var nosaukt par vēsturisku. Pirmo reizi šajā 
dokumentā, kas kopš 1994. gada ik gadu tiek pa-
rakstīts pirms kārtējā valsts budžeta pieņemšanas, 
domstarpību sadaļā palicis tikai viens jautājums – 
par internātskolu finansēšanas principu. Pārējās 
sadaļās abas puses panākušas vienošanos, un tas 
liecina par viedokļu vienprātību starp pašvaldībām 

un valdību un to, ka dialogs noritējis profesionāli 
un ar izpratni par abu pušu vajadzībām.

LPS ir gandarīta, ka 2017. gadā panākts kompro-
miss stabilai pašvaldību ieņēmumu bāzei ilgtermi-
ņā: pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar 
valsts budžeta kompensācijas apmēru tika noteikti 
19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem.

Kā lielākie izaicinājumi aizvadītajā gadā un ar tur-
pinājumu šogad jāuzsver neskaidrā izglītības refor-
ma, kritiskais autoceļu stāvoklis un iekavētā struk-
tūrfondu finansējuma apgūšana. Šogad jāsāk darbs 
arī pie jaunās finanšu izlīdzināšanas sistēmas izvei-
des. 2018. gadā valdībai un pašvaldībām ir kopā 
jāstrādā uzņēmējdarbības veicināšanai, mājokļu 
pieejamības nodrošināšanai un birokrātiskā sloga 
mazināšanai.

2018. gads ir valsts simtgades gads. Šajā simtgades 
ceļā Latvijas Pašvaldību savienība nogājusi mazliet 
vairāk par gadsimta ceturksni un 15. decembrī atzī-
mēja organizācijas 26. dzimšanas dienu. Taču vietē-
jās demokrātijas saknes Latvijā iesniedzas 19. gad-
simtā, kad tika izveidoti pagasti. LPS 26 gadu laikā 
pierādījusi, ka turpina vietējās demokrātijas tradī-
cijas un izaugusi par spēku, ar ko rēķinās ne tikai 
Latvijas politiskajā arēnā, bet arī Eiropas mērogā. 
Tomēr nemainīga palikusi LPS sākotnējā iecere un 
galvenais princips: pārstāvēt pašvaldību intereses 
un stiprināt demokrātiju.

Latvijas Pašvaldību savienība pateicas pašvaldībām 
par atbalstu un kopīgi sasniegto, savukārt sadarbī-
bas partneriem – par veiksmīgo ilggadējo sadarbī-
bu!

Gints Kaminskis,
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

LPS un vēl sešu organizāciju  
kopīga vēstule tieslietu ministram

Pēc LPS iniciatīvas septiņas organizācijas – LPS, Lat-
vijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera, Ārvalstu investoru 
padome Latvijā, Nacionālā nekustamo īpašumu at-

tīstītāju alianse, Latvijas Nekustamo īpašumu darīju-
mu asociācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
ba –19. decembrī parakstīja un dienu vēlāk iesniedza 
tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam kopīgu vie-
dokli par Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotajiem 
likumprojektiem, kas paredz mainīt kārtību nostip-
rinājumu lūgumu iesniegšanai zemesgrāmatā.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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TM bija iecerējusi būtiski mainīt kārtību, kādā turp-
māk iesniedzami nekustamo īpašumu tiesību no-
stiprinājumi zemesgrāmatā, paredzot stiprināt no-
tāru lomu un ieviešot obligātu darījuma dalībnieku 
piekrišanu tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā 
notariāla akta formā.

Septiņu organizāciju parakstītajā vēstulē TM 
pausts, ka tas kategoriski nav pieņemami, un no-
rādīts, ka sagatavotie grozījumi ir pretrunā iepriekš 
konceptuāli panāktajai norunai par to, ka nekusta-
mā īpašuma atsavināšanā netiks ieviesta obligāta 
notariāla akta forma. Tāpat septiņas organizācijas 
norāda uz likumprojektā “Grozījumi Zemesgrāma-
tu likumā” iekļauto nesamērīgo normu, ka pilnīgi 
visos gadījumos, kad nostiprināmās tiesības ap-
liecina privāts atsavināšanas līgums, būs obligāti 
jāpievieno zvērināta notāra elektroniski apliecinā-
ta privāta līguma noraksts: tas pilnībā izslēgtu ie-
spējas tiem cilvēkiem, kas dzīvo teritorijās, kur nav 
pieejami notāri, izmantot līdz šim esošās tiesības – 
griezties bāriņtiesās un tur apliecināt parakstus uz 
zemesgrāmatā iesniedzamā nostiprinājuma lūgu-
ma.

Vēstules iesniedzējorganizācijas lūdz arī paredzēt, 
lai notāru atlīdzības takses par tiesību nostiprinā-

šanu zemesgrāmatās, ja nostiprinājumu pamato 
privāts līgums, noteiktu fiksētas un nelielas sum-
mas veidā, kas nav saistīta ar procentiem no darīju-
ma summas; ka tiks sagatavoti jauni grozījumi, kas 
atļaus īpašuma tiesības nostiprināt zemesgrāmatā 
ar drošu elektronisko parakstu bez nepieciešamī-
bas apliecināt parakstus pie notāra vai bāriņtiesā; 
atļaut gadījumos, kad nostiprināmās tiesības aplie-
cina privāts atsavināšanas līgums, nostiprinājuma 
lūgumu parakstīt un parakstus uz tā apliecināt klā-
tienē zemesgrāmatu nodaļās bez notāru vai bāriņ-
tiesas starpniecības.

Reaģējot uz septiņu organizāciju parakstīto vēstuli 
par nepieciešamību uzlabot sagatavotos likumpro-
jektus, TM tos precizēja un 22. decembrī iesniedza 
Valsts kancelejā iekļaušanai Ministru kabineta sē-
des darba kārtībā. Tomēr pagaidām TM atteikusies 
papildināt Zemesgrāmatu likumu, lai atļautu no-
stiprinājuma lūgumus iesniegt un parakstīt klātienē 
zemesgrāmatu nodaļās.

Septiņu organizāciju iesniegto vēstuli tieslietu mi-
nistram lasiet 1. pielikumā.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_1_p1.pdf
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LPS un Konkurences padome vienojas par 
ciešāku sadarbību

4. janvārī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis tikās ar 
Konkurences padomes priekšsēdētāju Skaidrīti 
Ābramu. No LPS puses sarunā piedalījās arī vecā-
kais padomnieks Māris Pūķis un padomniece juri-
diskajos jautājumos Kristīne Kinča.

Tikšanās mērķis bija pārrunāt konkurences neit-
ralitātes principa noteikšanu Konkurences likumā, 
publiskai personai veicot komercdarbību. Sarunā 
tika gūta abpusēja izpratne par to, ka pašvaldības 
var dibināt kapitālsabiedrības un nodarboties ar 
uzņēmējdarbību, tomēr savā darbībā jāievēro kon-
kurences neitralitāte – nenoteikt atšķirīgus “spēles 

noteikumus”, neradīt nepamatotas priekšrocības, 
kā arī neizslēgt citus tirgus dalībniekus no tirgus vai 
tirgus sadaļas.

Sarunā tika apspriestas arī problēmas, kas izriet no 
aizliegtām vienošanām un rada zaudējumus, tajā skai-
tā pašvaldību budžetiem. Puses vienojās, ka jāturpina 
meklēt risinājumus, kā samazināt zaudējumus un tos 
atgūt komersantu aizliegto vienošanos gadījumā.

Saruna noslēdzās ar abpusēju vienošanos par cie-
šāku sadarbību starp LPS un Konkurences padomi, 
kā arī savstarpēju informācijas apmaiņu.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem – 20. decem-
brī – vēl vecos parādus steidzās segt jaunā Taut-
saimniecības komiteja, kas ir tā pati vecā Tehnisko 
problēmu komiteja, savā sēdē izskatot jautājumus 
par plānotajām izmaiņām elektroenerģijas pieslē-
guma metodikā un OIK, kā arī par iespējamiem 
valsts atbalsta mehānismiem dzīvojamā fonda at-
tīstībai reģionos.

2018. gadā elektrības cenas kopumā uz OIK kom-
ponentes rēķina nepaaugstināsies, taču nepatī-
kams pārsteigums iespējams pašvaldību budžeta 
iestādēs, skolās un pirmsskolas mācību iestādēs, 
kur izmaksas var pieaugt par 39,5%, un kultūras 
iestādēs par 16,7% jeb 88 500 eiro mēnesī, ja līdz 

šim nav veikta elektrības pieslēgumu optimizācija. 
Komitejas locekļi aicināja Ekonomikas ministriju 
veikt analīzi, ko valsts budžetam un valsts tautsaim-
niecībai izmaksā valsts atbalsts rūpnieciskajiem uz-
ņēmumiem, un nolēma atbalstīt AS “Sadales tīkli” 
ierosinājumu – organizēt ieinteresēto pašvaldību 
atbildīgo dienestu darbinieku apmācību, kā izana-
lizēt elektroenerģijas patēriņu un apgūt prasmes 
strādāt ar viedajiem skaitītājiem, lai izvēlētos atbil-
stošu tarifu plānu konkrētajā teritorijā.

Izskatot jautājumu par iespējamajiem valsts at-
balsta mehānismiem dzīvojamā fonda attīstībai 
reģionos, komiteja uzklausīja LPS padomnieci uz-
ņēmējdarbības jautājumos Andru Feldmani un 
nolēma atbalstīt pašvaldību iniciatīvas investoru 
piesaistē mājokļu būvniecībā, attīstot sadarbību ar 
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nekustamā īpašuma attīstītājiem, izmantot Valsts 
kases aizdevumus pašvaldību kapitālsabiedrībām, 
publiskā un privātā sektora sadarbības projektu 
realizāciju, aicinot valdību paredzēt valsts grantus 
pieslēgumu infrastruktūras izbūvē, sociālo dzīvok-
ļu attīstību. Komiteja uzskata, ka pārejas periodā 
atbalstāma atsevišķu pašvaldību kapitālsabiedrību 

iniciatīva dzīvojamo māju būvniecībā, ja pastāv tir-
gus nepilnība mājokļu tirgus sektorā.

Komitejas sēdē sniegtās prezentācijas un video
ieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteja uz pir-
mo sēdi 2018. gadā sanāca 3. janvārī.

Ar aktualitātēm veselības aprūpes jomā – slimnīcu 
iedalījumu līmeņos, ar to saistīto pakalpojumu pie-
ejamību iedzīvotājiem, plānoto sadarbības terito-
riju veidošanu, neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas pieejamību un citām – iepazīstināja Veselības 
ministrijas pārstāvji: valsts sekretārs Aivars Lapiņš, 
Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks 
Miķītis, Farmācijas departamenta direktore Inese 
Kaupere un Investīciju un Eiropas Savienības fondu 
uzraudzības departamenta direktors Jevgeņijs Bla-
ževics.

Savukārt Labklājības ministrijas projekta vadītā-

ja Iveta Baltiņa informēja par projektu “Elastīga 
bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”. 
Tā mērķis ir panākt darba un ģimenes līdzsvaru, iz-
veidojot ilgtermiņā funkcionējošu modeli elastīgu 
(24/7) bērnu aprūpes pakalpojumu subsidēšanai 
un attīstībai.

Par akciju “Mans labākais ginekologs”, kas tika or-
ganizēta sadarbībā ar pašvaldībām, pastāstīja MFD 
Veselības grupas galvenā ārste Ingrīda Circene un 
Veselības grupas vadītāja Kristīne Ozoliņa. Akcijas 
noslēguma sarīkojums notiks 18. janvārī.

Komitejā sniegtās prezentācijas un sēdes video
ieraksts skatāms LPS interneta vietnē šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3868-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3886-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede
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Videolekcija par medijpratību 4. janvārī LPS aicināja uz Kultūras ministrijas (KM) 
Mediju politikas nodaļas ekspertes Dr. sc. comm. 
Klintas Ločmeles videolekciju “Medijpratība: kāda 
ir situācija Latvijā, un kā šo prasmi varam veicināt”. 
Eksperte skaidroja medijpratības jēdziena nozīmi 
un situāciju Latvijā, pamatojot to ar KM veikto pētī-
jumu, un sniedza padomus uzticamas informācijas 
un viltus ziņu atpazīšanā.

Videolekcijas ierakstu iespējams noskatīties LPS tī-
mekļvietnē šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Valdes sēde

Šogad pirmā LPS Valdes sēde notiks 9. janvārī 
plkst. 10 ierastajā vietā – LPS mītnē Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par LPS sadarbības tīklu darbu, sasniegtajiem re-
zultātiem 2017. gadā un plānoto 2018. gadā (zi-
ņos LPS padomnieki Ligita Pudža, Aino Salmiņš, 
Ilze Rudzīte, Ināra Dundure, Andra Feldmane, 
Sandra Bērziņa, Sniedze Sproģe un Ivita Peipiņa).

2. Par LPS Domes sasaukšanu 24. janvārī un darba 
kārtību (informēs LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis).

3. Par LPS 29. kongresa sasaukšanas laiku un vietu 
(informēs G. Kaminskis).

4. Par LPS 2018. gada ieņēmumu un izdevumu tā-
mes projektu (informēs G. Kaminskis).

5. Par izmaiņām Latvijas delegācijas sastāvā Eiro-
pas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā (informēs LPS ģenerālsekretāre Mudī-
te Priede).

6. Dažāda informācija: par pašvaldību revīzijas ko-
misijām (informēs LPS padomniece Kristīne Kin-
ča).

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 10. janvārī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. VARAM likumdošanas iniciatīvas likumam “Par 

zemes dzīlēm” (informēs VARAM Vides aizsar-
dzības departamenta direktore Rudīte Vesere 
un LPS padomniece vides aizsardzības jautāju-
mos Sandra Bērziņa).

2. Par VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu 
“Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.–
2019. gadam īstenošanas 2013.–2017. gadā 
starpposma novērtējums” (informēs VARAM 

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/120-videolekcija-par-medijpratibu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/120-videolekcija-par-medijpratibu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3881-videolekcija-par-medijpratibu
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Reģionālās attīstības departamenta pārstāvis un 
LPS padomniece reģionālās attīstības jautāju-
mos Ivita Peipiņa).

3. “Dabas kapitāls sabiedrības labklājībai” (infor-
mēs Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirek-
tors Juris Jātnieks).

4. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” vai šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

10. janvārī plkst. 11 Rīgā, Austrumu izpilddirekcijā 
(Daugavpils ielā 31), notiks Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) 2018. gada pirmā 
sanāksme.

Darba kārtība:

10:30–11:00 – Dalībnieku reģistrācija un LPIA ka-
lendāra 2018. gadam saņemšana.

11:00–11:30 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis).

11:30–12:30 – Stresa pārvaldība kā profesionālās 
izdegšanas profilakse (psiholoģe Diāna Strausa).

12:30–13:15 – Reģionālās attīstības tendences: no-

zares reģionos, nodarbinātība, vidējā darba samak-
sa valstī, publiskajā un privātajā sektorā, pa noza-
rēm, ēnu ekonomika u.c. (eksperts Kristaps Klauss).

13:15–13:45 – Pusdienu pauze.

13:45–14:30 – Latvijas tautsaimniecības tenden-
ces. Kas notiek reģionos un pa nozarēm? (Latvijas 
Bankas Monetārās politikas pārvaldes ekonomists 
Kristaps Svīķis).

14:30–15:00 – Nodokļu reforma. Pašvaldību kom-
petence (Finanšu ministrijas valsts sekretāra viet-
nieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautāju-
mos Ilmārs Šņucins).

15:00–15:30 – Iekšējās kontroles sistēmas izveide 
pašvaldībās (interešu konfliktu novēršanai) (KNAB 
speciālisti).

Izpilddirektoru jautājumi, komentāri.

LPS atzinumi  
valsts likumu un politiku uzlabošanai

Pašvaldības gan īsteno patstāvīgās iniciatīvas, gan 
pilda likumos noteiktās funkcijas savu iedzīvotāju 
interesēs, gan darbojas valsts iestāžu vietā. Visos 
šajos gadījumos Saeimas likumi, Ministru kabineta 
noteikumi un valdības politikas dokumenti ietekmē 
pašvaldības patstāvības robežas – dažkārt sekmē 
labāku rezultātu, dažkārt traucē.

Pašvaldībās strādā tikpat prasmīgi darbinieki kā 
valsts dienestos un ministrijās – viņi beiguši tās pa-
šas augstskolas, un viņiem ir liela praktiskā darba 
pieredze. Tāpēc Latvijā izveidojusies prakse Mi-
nistru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pie-
ņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību 
savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldī-

bām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo 
viedokli.

Lielākā daļa valstī pieņemto likumu un politikas 
dokumentu tieši regulē pašvaldības (uzdod pašval-
dībām konkrētus pienākumus vai nosaka tiesības) 
vai arī netieši ierobežo pašvaldību (tāpat kā fizisku 
personu vai uzņēmumu) rīcību. Gan Saeimas depu-
tāti, gan Ministru kabineta locekļi ir nonākuši pie 
slēdziena, ka lēmuma pieņemšanas gaitā ir vēlams 
uzklausīt pašvaldību viedokli – tā iespējams izvairī-
ties no daudzām kļūdām.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS 
saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos ga-
dījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji 
var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projek-
tu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, 
tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu vie-
dokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašval-
dību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldī-
bu hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Tālāk LPS pārstāvji piedalās dokumentu apsprie-
šanā gan darba grupās, gan saskaņošanas sanāk

smēs, gan apspriešanas gaitā Ministru kabinetā un 
Saeimas komisijās. Pašvaldībām ir padomdevēja 
tiesības.

Sekojot LPS piemēram, apspriešanā arvien vairāk 
iesaistās visa organizētā pilsoniskā sabiedrība.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavoša-
nu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu 
reģenerāciju”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sadzī-
ves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērīju-
mu veikšanas kārtība un nosacījumi”, 3. pielikums.

Par informatīvā ziņojuma “Par Reģionālās politikas 
pamatnostādņu 2013.–2019. gadam īstenošanas 
2013.–2017. gadā starpposma novērtējumu” pro-
jekta saskaņošanu”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas 
lieguma “Ziemupe” individuālie aizsardzības un iz-
mantošanas noteikumi”, 5. pielikums.

4. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS6 – Likumprojekts “Grozījumi Ēku energoefek-
tivitātes likumā”

VSS3 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un pri-
vātās partnerības likumā”

VSS4 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsardzības un 
drošības jomas iepirkumu likumā”

VSS9 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-

ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Dein-
stitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””

VSS12 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku at-
līdzības likumā”

VSS10 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Kalna ielā 8, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS11 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās 
būves “Salapi”, Skrīveru novadā, nodošanu Skrīve-
ru novada pašvaldības īpašumā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444701
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444701
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444743
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444743
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40444743
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_1_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_1_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_1_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_1_p5.pdf
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Projektu konkurss pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanas programmā

Eiropas Savienība ir izsludinājusi projektu konkursu 
pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmā 
(Civil Society Empowerment Programme). Tās mēr-
ķis ir veicināt kampaņas un pasākumus pret radi-

kalizāciju, lai ar piemēriem un akcijām varētu radīt 
stāstus, kuri apstrīd teroristu un ekstrēmistu propa-
gandu. Programmas uzmanības centrā ir arī kritis-
kās domāšanas veicināšana, viltus ziņu atpazīšana. 

Projektu pieteikšanas termiņš ir 11. janvāris. Vai-
rāk informācijas var atrast ŠEIT.

Izglītības iestādes var pieteikt mācību 
programmas pieaugušajiem 12 nozarēs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinā-
jusi izglītības iestāžu pieteikšanos pieaugušo mācī-
bu īstenošanai otrajā pieteikšanās kārtā Eiropas 
Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences pilnveide”. Līdz 18. janvā-
rim izglītības institūcijas var iesniegt mācību pro
grammas 12 dažādās nozarēs. Atlasē var pieteikties 
izglītības iestādes, kas atbilst izglītības iestāžu at-
lases nolikuma (NOLIKUMS) prasībām un iesniedz 

vismaz vienu izglītības programmu kādā no 12 
nozarēm. Sadarbībā ar darba devējiem Pieaugu-
šo izglītības pārvaldības padomē 12 nozarēs ap-
stiprinātas 148 mācību vajadzības, kurās izglītības 
iestādes var pieteikt profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības 
programmas.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem, mā-
cību vajadzībām nozarēs, kā arī pieteikuma veid-
lapas un cita noderīga informācija pieejama VIAA 
vietnē šeit.

ES māja aicina uz darbnīcu par sociālās 
uzņēmējdarbības atbalsta iespējām

Lai stāstītu par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība 
un kādu atbalstu tās attīstībai iespējams saņemt 
Latvijā, Eiropas Savienības (ES) māja un Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācija 17. janvārī 
plkst. 16–18 aicina apmeklēt darbnīcu “Sociālā 
uzņēmējdarbība: no idejas līdz rezultātam”. Pa-
sākums notiks ES mājā Aspazijas bulvārī 28 Rīgā, 
1. stāvā.

Sociālā uzņēmējdarbība ir neatņemama ES daudz-
veidīgās sociālās tirgus ekonomikas sastāvdaļa. Tā 
ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instru-
mentiem: uzņēmumi ražo preces vai sniedz pakal-
pojumus, lai risinātu sociālu problēmu, nevis gūtu 
finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.

Līdz 2022. gadam Latvijā sociālās uzņēmējdarbības 
uzņēmumu atbalstam pieejams ES grantu finansē-
jums 12 miljonu eiro apmērā. To nodrošina Labklā-

jības ministrijas un ALTUM programma “Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Divas stundas ilgajā darbnīcā būs iespējams iepazī-
ties ar veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības pie-
mēriem un gūt ieskatu sociālās uzņēmējdarbības 
ideju attīstīšanā un ieviešanā. Varēs arī uzzināt par 
šobrīd aktuālajām atbalsta iespējām un ES grantu 
finansējumu. Seminārs būs īpaši piemērots tiem, 
kam jau radusies sava sociālās uzņēmējdarbības 
ideja un nepieciešamas zināšanas, informācija un 
padoms tālāko soļu speršanai.

Semināru vadīs Madara Ūlande, Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijas direktore.

Vietu skaits darbnīcā ir ierobežots, tāpēc aicinām 
interesentus iepriekš pieteikties šeit. Atgādinām, 
ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Papildu informācija: Anita Jansone, ES mājas 
Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja, 
t. 67085446, epasts: anita.jansone@esmaja.lv.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=494a0b7cf7&e=c29645e246
http://viaa.gov.lv/library/files/original/NOLIKUMS_2._kartas_atlasei.pdf
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=990d4d93c9&e=85c794725c
mailto:anita.jansone@esmaja.lv
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Projektu konkurss pašvaldībām aktivitātē 
“Publisko ūdeņu pārvaldība”

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija iz-
sludina projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsar-
dzība”, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuros tiktu īstenotas aktivitātes publisko 
ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju pos-
mi) pārvaldībai (atbilstoši Civillikuma 1102. pan-
tam “Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekras-
tes josla, kā arī šā panta pielikumā uzskaitītie ezeri 
un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti”).

Konkursā tiek atbalstītas divas galvenās aktivitātes:

3.1. aktivitāte. Plānošanas dokumentu izstrāde 
publisko ūdeņu pārvaldībai.

Projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība. Mini-
mālais pašu ieguldījums nav noteikts. Maksimālais 
no fonda pieejamais finansējums vienam projek-
tam ir 10 000 EUR.

3.2. aktivitāte. Publisko ūdeņu pārvaldības prak-
tiskās aktivitātes (atbilstoši plānošanas dokumen-
tiem) ar šādām apakšaktivitātēm:

3.2.1. Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasā-
kumi, t.sk. krastu attīrīšana un sakopšana, ūdens-
augu un/vai niedru pļaušana un biotopu apsaim-
niekošana, mākslīgo mitrāju veidošana u.c.

3.2.2. Pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klima-
ta pārmaiņu ietekmēm, biotopu apsaimniekošanai, 
jūras krasta erozijas mazināšanai u.c.

3.2.3. Jaunas infrastruktūras izveide, t.sk. atbilsto-
ši universālā dizaina principiem, infrastruktūras 

atjaunošana vai uzturēšana publisko ūdeņu vides 
pieejamības nodrošināšanai, labiekārtošanai, dro-
šības pasākumu nodrošināšanai un antropogēnās 
slodzes samazināšanai.

3.2.4. Pasākumi plūdu risku mazināšanai (t.sk. 
ūdensaugu un niedru pļaušana, koku sagāzumu un 
bebru aizsprostu izvākšana).

Projekta iesniegumu 3.2. aktivitātei var iesniegt 
pašvaldība, pašvaldību kapitālsabiedrība vai paš-
valdības struktūrvienība. Minimālais pašu ieguldī-
jums ir 10%. Maksimālais no fonda pieejamais fi-
nansējums vienam projektam ir 50 000 EUR. Vienā 
projektā var īstenot vienu aktivitāti (3.1. vai 3.2.). 
Vienā projektā var īstenot vairākas praktiskās akti-
vitātes (3.2.1.–3.2.4. apakšaktivitātes).

Kopējais no fonda pieejamais finansējums konkur-
sam ir 800 000 eiro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 
ir 31. janvāris. Projektu īstenošana jāuzsāk 
2018. gada maijā, un to īstenošanas laiks nevar būt 
ilgāks par 2019. gada 30. aprīli.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektro-
niski ir pieejami fonda administrācijas vietnes www.
lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, projektu kon-
kursu nolikumi”. Projekta dokumentācija, noformēta 
atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz 
fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV1010) 
personīgi darba dienās plkst. 9–17 vai ierakstītā vēs-
tulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas 
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 66920495; e
pasts: lvafa@lvafa.gov.lv.

Izsludināts mērķprogrammas konkurss 
“Latvijas skolas somas” satura radīšanai

Līdz 9. februārim pieņem pie-
teikumus Valsts kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) mērķprogrammas 
“Latvijas skolas somas” satura 

radīšanas konkursā. Mērķprogrammas mērķis ir 
sekmēt tādu profesionālās mākslas mazo formu 

projektu radīšanu, kas vērsti uz bērnu un jauniešu 
auditoriju (1.–12. klase), veicina izpratni par Latvi-
jas valsts vērtībām, kultūru un mūsdienu radoša-
jiem procesiem, sekmē piederības sajūtu un vēlmi 
līdzdarboties.

Pieteikumus mērķprogrammas finansējuma sa-
ņemšanai elektroniski var iesniegt līdz 9. febru-
ārim, bet pa pastu – līdz 5. februārim. Konkursā 
var piedalīties tikai juridiskas personas.

http://www.lvafa.gov.lv
http://www.lvafa.gov.lv
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
mailto:lvafa@lvafa.gov.lv
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Nolikums un pieteikuma veidlapa; tāmes veidlapas 
paraugs.

Vairāk informācijas šeit. Kontaktinformācija: pro-
jektu kuratore Inga Baltā, tālrunis 67503178, e
pasts: inga.balta@kkf.lv.

24 pašvaldībām sniegts finansiāls atbalsts 
darba ar jaunatni pilnveidošanai

2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
Jaunatnes politikas valsts programmā 24 pašvaldī-
bas īstenoja projektus, lai atbalstītu darba ar jau-
natni sistēmas izveidi pašvaldībās, kā arī sekmētu 
plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni atbilstoši 
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānoša-
nas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības 
virzieniem.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) arī šogad aicina pašvaldības izmantot IZM 
Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu. 
2018. gadā tiks organizēts atsevišķs projektu kon-
kurss tām pašvaldībām, kurās līdz šim nav izstrā-
dāti jaunatnes politikas plānošanas dokumenti. 
Kopējais budžeta finansējums projektu īstenošanai 
2018. gadā ir 589 000 eiro, no tā pašvaldību projek-
tiem – 145 000 eiro. 2018. gadā paredzēts atbalstīt 
50 pašvaldības.

“Mēs izvēlējāmies jomu, kas līdz šim mūsu novadā 
jaunatnes nozarē bija lielākais izaicinājums. Man 
prieks, ka mūsu ideja sekmēt plānveidīgu ilgtermi-
ņa darbu ar Olaines pagasta jauniešiem nostrādā-
ja. Projekta aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 100 
jauniešu, un svarīgi, ka daudzi no viņiem ir gatavi 
līdzdarboties arī turpmāk,” izvērtējot 2017. gadā 
īstenoto projektu, rezumē Mārīte Zaube, Olaines 
novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja.

Projektos pašvaldības:

• attīstīja jaunatnes darbu pagastos, piemēram, 
apzinot pagastu jauniešu vajadzības, piesaistot un 
apmācot pagastu jaunatnes darba koordinatorus, 
organizējot forumus par novada sadarbības tīkla 
attīstību efektīvam jaunatnes darbam;

• izveidoja vai pilnveidoja jauniešu informācijas 
sistēmu, analizēja esošās jauniešu informācijas 
sistēmas un izstrādāja priekšlikumus to pilnveidei, 
izveidoja virtuālos informācijas punktus, izstrādā-
ja vadlīnijas darbam ar informāciju, pilnveidoja tī-

mekļa vietnes;

• attīstīja brīvprātīgā darba sistēmu, piemēram, 
organizējot darba grupas, izstrādājot brīvprātīgā 
darba uzskaites sistēmu, pievienojoties brīvprātīgā 
darba platformai http://www.brivpratigie.lv/, uz-
sākot jaunas tradīcijas, piemēram, brīvprātīgo jau-
niešu apbalvošanas, iedvesmojot jauniešus veikt 
brīvprātīgo darbu, apzinot brīvprātīgā darba veik-
šanas vietas;

• pilnveidoja jaunatnes politikas plānošanas doku-
mentus, piemēram, organizējot jauniešu aptaujas 
un fokusgrupas, analizējot jaunatnes darba situā-
ciju;

• izveidoja jauniešu līdzdalības mehānismus, pie-
mēram, organizējot izpētes vizītes uz citām pašval-
dībām, izvērtējot pastāvošos jauniešu līdzdalības 
modeļus, nodibinot jauniešu domes, sagatavojot 
ar jauniešu domju darbību saistītu dokumentāciju.

“Šo projektu rezultāti ir pierādījuši, ka arī pavisam 
nelielos projektos var īstenot stratēģiski svarīgas 
aktivitātes, kas noteikti būs spēcīgs atspēriens tā-
lākai jaunatnes darba attīstībai pašvaldībās. Mēs 
ticam, ka ar šādiem nelieliem, bet ļoti svarīgiem 
soļiem jau tuvākajā laikā visā Latvijā tiks īstenots 
katras pašvaldības vajadzībām atbilstošs, ilgam 
laikam plānots, atzīts, efektīvs un iekļaujošs jau-
natnes darbs,” tā Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadī-
bas un uzraudzības daļas vadītāja.

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināta IZM Jau-
natnes politikas valsts programma 2018. gadam. 
Jaunatnes politikas prioritātes nākamgad: 1) veici-
nāt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā 
un reģionālā līmenī; 2) atbalstīt jaunatnes organi-
zāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai; 
3) izstrādāt vienotu modeli jauniešu neformālās iz-
glītības atzīšanai valsts mērogā; 4) veicināt darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Plašāka informācija šeit. Papildu informācijai: Kinti-
ja Bulava, JSPA Komunikācijas daļas vecākā referen-
te (epasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv; tālr.: 
67356247).

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=6cef8731a5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5d7cdcfc3c&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5d7cdcfc3c&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=03d4ff6d04&e=c29645e246
mailto:inga.balta@kkf.lv
http://www.brivpratigie.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/par-valsts-programmu
mailto:kintija.bulava@jaunatne.gov.lv
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Arī 2018. gadā programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektiem pieejami 
vairāk nekā 3 miljoni eiro

Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar jaunatni katrā 
Latvijas reģionā, JSPA aicina pašvaldību un valsts ie
stādes, nevalstiskā sektora biedrības un organizāci-
jas izmantot visas programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” sniegtās iespējas. 2018. gadā “Erasmus+” 
jaunatnes jomas projektus varēs iesniegt trīs reizes: 
līdz 15. februārim, līdz 26. aprīlim un līdz 4. oktobrim. 

2018. gadā pieejamais finansējums starptau-
tisku projektu īstenošanai programmā ir vairāk 
nekā 3 miljoni eiro. Kopējais plānotais finansē-
jums 2018. gada pirmajam projektu konkursam – 
852 428,75 eiro. 

JSPA informē, ka 2018. gads ir jau piektais gads 
programmas “Erasmus+” ciklā, kas ilgst no 2014. 
līdz 2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 ga-
diem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, 
kuras iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar 
ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināša-
nas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īste-
nojot projektus. 

Programmā var īstenot projektus trīs pamatdar-
bībās: “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mo-
bilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”, “Brīvprātīgais 
darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); “Stra-
tēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; “Strukturē-
tais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veido-
tāju tikšanās”.

Informatīvs seminārs projektu iesniedzēju 
atbalstam

Kā katru gadu, arī 2018. gada sākumā JSPA ikvienu 
jaunatnes darbā strādājošo aicina uz informatīvu 
bezmaksas semināru par programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” jaunumiem. Seminārs notiks 
22. janvārī plkst. 10:30–16 viesnīcā “Bellevue Park 
Hotel Riga”. Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 
17. janvārim šeit.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada priori-
tātes

JSPA aicina projektu pieteikumos vērst uzmanību 
uz jaunatnes darba prioritārajiem virzieniem, ku-
rus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā de-
finējusi Eiropas Komisija. Jauniešu apmaiņas pro-
jektos un brīvprātīgā darba projektos par prioritāri 
atbalstāmām tēmām noteiktas: pievēršanās sociāli 
atstumtiem jauniešiem, dažādības, starpkultūru un 
starpreliģiju dialoga veicināšana, vienotas neatkarī-
bas vērtības, iecietība un cieņa pret cilvēktiesībām.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos par 
prioritāti noteikta jaunatnes darbinieku nodroši-
nāšana ar iemaņām un metodēm, kas vajadzīgas 
sabiedrības kopīgo pamatvērtību nodošanai grūti 

sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas ra-
dikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un to, ka jau-
niešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un 
brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēg-
ļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām 
un var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā 
sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu 
mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai at-
balstīti bēgļi, patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos (stratēģiskās partnerī-
bas jaunatnes jomā) galvenais uzsvars likts uz kva-
litatīva jaunatnes darba veicināšanu, stiprināšanu 
un attīstību. 

Pirmais projektu konkurss – līdz 15. februārim 
plkst. 13.

2018. gada pirmajā projektu konkursā projektu 
pieteikumus var iesniegt šādos projektu veidos:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību no-
lūkos” jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā darba un 
jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunat-
nes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t. sk. 

mailto:http://bit.ly/2CcjZmS
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starptautiskās jauniešu iniciatīvas;

3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu 
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.

Šobrīd tiešsaistē šeit ir pieejama 1. pamatdarbības 
projektu pieteikuma elektroniskā veidlapa. Pārējās 
projektu pieteikumu veidlapas tiešsaistē būs pie-
ejamas pēc 15. janvāra.

Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var 
uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. 
Par izglītības un mācību jomas projektiem – www.
viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

Kintija Bulava, JSPA Komunikācijas daļas vecākā 
referente, tālr. 67356247, epasts kintija.bulava@
jaunatne.gov.lv.

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Informācija sabiedrībai par 
Maksātnespējas administrāciju

Maksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra 
pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īs-
teno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa 
un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā 
darbinieku intereses viņu darba devēja maksātne
spējas gadījumā un aizsargā valsts un sabiedrības 
intereses tiesiskās aizsardzības procesa un maksāt-
nespējas procesa jautājumos.

Maksātnespējas administrācija ir izstrādājusi infor-
matīvu materiālu par kreditoru tiesību īstenošanu 

gan fiziskas, gan juridiskas personas maksātnespē-
jas procesā. Nozīmīga loma maksātnespējas jomas 
reformēšanā un attīstībā ir aktīvai sabiedrības līdz-
dalībai. Tā kā maksātnespējas process ir vērsts uz 
to, lai pēc iespējas pilnīgāk segtu kreditoru prasī-
jumus, tad ļoti svarīga ir aktīva kreditoru iesaistī-
šanās maksātnespējas procesā, izmantojot savas 
tiesības.

Ar jautājumiem vai ierosinājumiem, kas saistīti ar 
Maksātnespējas administrācijas kompetenci, aici-
na vērsties Maksātnespējas administrācijā, lai sa-
darbojoties atrastu labāko un efektīvāko risināju-
mu.

mailto:https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
mailto:kintija.bulava@jaunatne.gov.lv
mailto:kintija.bulava@jaunatne.gov.lv
mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



