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LPS Domes sēde

24. janvārī pašvaldību vadītāji pulcējās Zemkopības 
ministrijā uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Domes sēdi, kurā plaši diskutēja par efektīvāku 
sadarbību ar kontrolējošajām un uzraugošajām ie
stādēm.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, uzrunājot klāteso
šos, uzsvēra, ka sadarbības nozīmīgumu LPS akcen
tē jau vairākus gadus, un atgādināja LPS 26. kon

gresā 2015. gadā pieņemto rezolūciju par sadarbī
bas uzlabošanu ar Valsts kontroli.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards vērsa uzmanību uz problēmu, 
kas izveidojusies pēc pagājušā gada pašvaldību 
vēlēšanām, kad VARAM saņēmusi vairāk sūdzību, 
nekā ierasts, un tās galvenokārt saistītas ar propor
cionalitātes principa neievērošanu pašvaldību ko
mitejās. Ministrija tuvākajā laikā ieplānojusi orga
nizēt seminārus un izdot metodiskos materiālus, lai 
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veicinātu pašvaldību pārstāvju izpratni par likumā 
noteikto un pašvaldību darba tiesiskumu.

Valsts kontroles (VK) padomes loceklis Edgars Kor-
čagins informēja par divām būtiskām revīzijām paš
valdībās, ar kuru rezultātiem paredzēts iepazīstināt 
jau februārī. Viena revīzija saistīta ar kapu apsaim
niekošanu 12 pašvaldību administratīvajā teritori
jā, otra – ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 15 
pašvaldību administratīvajā teritorijā. Tuvākajā lai
kā VK veiks revīziju par skolēnu pārvadājumiem, kā 
arī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru 
organizēs izglītojošus seminārus.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) vadītājs Jēkabs Straume domniekiem pa
stāstīja par biroja izstrādātajiem grozījumiem liku

mā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amat
personu darbībā” un ziedojumu pieņemšanas ie
robežojumiem. Šogad KNAB lielu vērību pievērsīs 
publiskajiem iepirkumiem, īpaši lielajās pašvaldī
bās un saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu, 
kā arī pašvaldību informatīvajiem izdevumiem Sa
eimas priekšvēlēšanu laikā.

LPS Domes sēdē tika apstiprināta arī biedrības 
2018. gada ieņēmumu un izdevumu tāme un iz
maiņas Latvijas delegācijas sastāvā Eiropas Pado
mes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā.

Vairāk lasiet šeit.
Jana Bunkus,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Valsts prezidenta un LPS priekšsēža 
tikšanās

26. janvārī Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
tikšanās. Tajā Valsts prezidents uzsvēra: “Neskato-
ties uz dažādiem viedokļiem atsevišķos jautājumos, 

būtiski, lai valsts un pašvaldību līmenī Latvijas at-
tīstībai izšķiroši jautājumi tiktu risināti valstiski.”

Tika pārrunātas plānotās izmaiņas izglītības sistē
mā. Valsts prezidents un LPS priekšsēdis bija vie
nisprātis, ka būs izšķiroši, vai spēsim pieņemt pa
reizos lēmumus un pilnveidot izglītības sistēmu tā, 

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3908-lps-domes-sede-plasi-diskute-par-efektivaku-sadarbibu-ar-kontrolejosam-un-uzraugosajam-iestadem
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lai ikvienam Latvijas bērnam neatkarīgi no viņa dzī
vesvietas vai vecāku sociālā stāvokļa būtu pieejama 
kvalitatīva izglītība. “Tāpēc tik svarīgi gan šo, gan 
citus jautājumus skatīt visas valsts un dažādu noza-
ru savstarpējās mijiedarbības kontekstā, respektē-
jot un ieklausoties ikvienas iesaistītās pašvaldības 
reālajā situācijā un viedoklī,” uzsvēra G. Kaminskis.

Amatpersonas atzīmēja, ka nozīmīgs jautājums 
saistībā ar plānotajām izglītības iestāžu tīkla iz
maiņām būs iedzīvotāju mobilitāte un autoceļu 

infrastruktūras sakārtošana un attīstība. “Vienlīdz 
būtiski ir arī valstiskā līmenī veidot vienotu un sa-
protamu valsts pārvaldes iestāžu pārklājuma tīklu, 
tā nodrošinot iedzīvotājam iespējas saņemt nepie-
ciešamos valsts sniegtos pakalpojumus,” uzsvēra 
Valsts prezidents.

Tika pārrunāti vairāku nozaru jautājumi, tajā skaitā 
sadarbības teritoriju izveidošanas principi, jauno 
speciālistu piesaistīšana novados, starpinstitūciju 
sadarbība u.c.

LPS un CFLA seminārs par valsts atbalstu 
projektu gatavošanā

25. janvārī Pašvaldību savienībā notika LPS un Cen
trālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) organi

zēts videoseminārs “Valsts atbalsta un snieguma 
rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un 
īstenošanā”, kurā uzstājās CFLA Infrastruktūras 
projektu atlases nodaļas vadītāja Dace Barkāne 
un vecākā eksperte Agnese Rūsiņa, Teritoriju in
frastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākā 
eksperte Dinija Frijāre un VARAM Reģionālo un in
formācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju 
nodaļas vadītājs Ritvars Timermanis.

Videoieraksts un prezentācijas pieejamas šeit, pre
zentācijas – šeit.

 
Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

D. Turlais Reģionu komitejā uzsver 
sadarbības lomu aizsardzības veicināšanā

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā (RK) 
loceklis Dainis Turlais 23. janvārī Briselē notikušajā 
Ekonomikas politikas komisijas sēdē RK locekļus un 
Eiropas Komisiju iepazīstināja ar sagatavoto atzinu
ma projektu “Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības 
fondu”.

Savā atzinumā, kas tapis laikā, kad pasaulē pieau
dzis drošības apdraudējumu spektrs, Turlais uz
svēra vajadzību radīt drošu un stabilu sadarbības 
sistēmu aizsardzības nolūkos un operatīvi piedāvāt 
produktus un pakalpojumus konkrētam reģionam. 
“Lai panāktu lielāku Eiropas Savienības stratēģis-
ko autonomiju un aizsardzības spējas, jāatbalsta 

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/126-seminars-valsts-atbalsta-un-snieguma-rezerves-jautajumi-projektu-iesniegumu-atlase-un-istenosana
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3914-seminars-valsts-atbalsta-un-snieguma-rezerves-jautajumi-projektu-iesniegumu-atlase-un-istenosana
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mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sadarbība un 
saikne starp pētniecību un izstrādi,” norādīja atzi
numa autors. 

Turlais tāpat izcēla finansējuma pieejamības nozī
mīgumu MVU un Eiropas Savienības ārējo robežu 
reģionos Eiropas Aizsardzības fonda kontekstā: 
“Pakāpeniski jāapvieno labākās rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās spējas, apzinoties, ka arvien vairāk 
inovāciju rodas MVU sektorā, kam vajadzīgas pār-
domātas finanšu investīcijas. Būtu jāorganizē spe-
cifiskas konsultācijas konkrētu finanšu instrumentu 
izmantošanā, kā mazināt barjeras MVU investīciju 
saņemšanai.”

Atzinumā, kuru Dainis Turlais sagatavojis sadarbībā 
ar LPS padomnieci uzņēmējdarbības jautājumos 
Dr. oec. Andru Feldmani, analizēts priekšlikums Ei

ropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības programmas iz
veidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības 
konkurētspēju un inovētspēju (COM (2017) 294 
final2017/0125 COD) un Komisijas paziņojums Ei
ropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ei
ropas Aizsardzības fonda izveide” (COM(2017) 295 
final). 

Atzinumu “Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības 
fondu” RK plānots pieņemt 22.–23. marta plenār
sesijā.

Sīkāka informācija šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

30. janvārī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāvā) notiks Finanšu un ekonomikas jau
tājumu komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Par Valsts kontroles pašvaldību revīzijās konstatē

tajām iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas 
iespējām pašvaldībās (uzaicināts VK Piektā revī
zijas departamenta direktors Edgars Korčagins).

2. Par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopota
jiem statistikas datiem pašvaldībām (uzaicinātas 
VID Nodokļu administrēšanas risku vadības da
ļas Analīzes nodaļas vadītāja Ilze Kuciņa un Mak
sājumu uzskaites daļas Atbalsta nodaļas galvenā 
nodokļu inspektore Inga Dārzniece).

3. Par LPS Finanšu un ekonomikas komitejas noli
kuma projektu.

4. Dažādi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se
kojot šai saitei.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/3922-d-turlais-regionu-komiteja-uzsver-sadarbibas-lomu-aizsardzibas-veicinasanai
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
30. janvārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par energoefektivitātes aizdevumu ESKO un aiz
devumiem uzņēmumu energoefektivitātei (in
formēs AS “Altum” Valdes priekšsēdētāja konsul
tants ESKO projektu jautājumos Edgars Kudurs).

2. Par Novadu dienas rezolūciju “Par tālākajiem so
ļiem skolu tīkla optimizācijā” (informēs LPS ve
cākais padomnieks Māris Pūķis un padomniece 
Ināra Dundure).

3. Par likumprojektu “Par zemes dzīlēm” (informēs 
LPS padomnieces Ivita Peipiņa un Sandra Bērzi
ņa un Tukuma novada un Pārgaujas novada do

mes pārstāvji).

4. Par reģionālās attīstības politikas pamatnostād
ņu izvērtējumu (informēs I. Peipiņa).

5. Par Novadu apvienības pārstāvi Reģionālās at
tīstības koordinācijas padomē (informēs I. Pei
piņa).

6. Par fonda “1836” iniciatīvu (informēs fonda 
“1836” pārstāvji).

7. Dažāda informācija – par aktualitātēm LPS ko
mitejās (informēs LPS Veselības un sociālo jau
tājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks, 
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
priekšsēdētājs Guntis Gladkins un Tautsaimnie
cības komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis).

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs

Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Rojā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) 
kārtējā sanāksme notiks 2. februārī plkst. 10 Rojas 
novada kultūras centrā (Rojā, Zvejnieku ielā 5).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Rojas novada domes priekšsēdētā
jas vietnieka Haralda Valdemāra uzruna un novada 
prezentācija (izpilddirektors Jānis Pūce).

10:40–11:20 – Tūrisma informācijas centru loma. 
Tūrisms Rojā un Kurzemē (Rojas TIC vadītāja Kristī
ne Voldemāre).

11:20–11:40 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš
sēdētājs Ivo Virsis).

11:40–12:10 – Tūrisms – ekonomikas nozare? 
Valsts politika un pašvaldību loma nozares attīstībā 
(Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības pado
mes Tūrisma komitejas vadītājs Jānis Naglis).

12:10–12:40 – Aktualitātes lauku tūrisma jomā: uz
ņēmēju un pašvaldību iesaistīšanās iespējas (eks
perts Juris Smaļinskis).

12:40–13:00 – Rojas garšas: degustācija.

13:00–13:30 – Aizliegtais auglis Kurzemes virsotnē 
(SIA “Kolkasrags” direktors Jānis Dambītis).

13:30–14:00 – Kā tūrists jūtas Latvijā? (žurnālists, 
piedzīvojumu meklētājs, dabas eksperts Māris 
Olte).

14:00–14:30 – Iespējas tīras vides nodrošināšanai. 
Jauni pakalpojumi un iespējas (vides apsaimnieko
šanas uzņēmuma “Eco Baltia vide” direktors Jānis 
Aizbalts, Latvijas Universitātes asoc. prof., vadošais 
pētnieks Gundars Bērziņš, “Latvijas mobilā telefo
na” pārstāvji).

15:00–17:00 – Novada apskate.
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

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 sa
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projek
tu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, 
tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu 
viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī 
pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo 
pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas 
principus.

Par likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības li
kumā”, 1. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par valsts 
noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņē
mēju informācijas sistēmu”, 2. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem in
stitūciju sadarbības jautājumu risināšanai, admi
nistratīvo datu avotu pilnveidošanai un administra

tīvā sloga mazināšanai”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, 
4. pielikums.

Par noteikumu projektu “Prasības speciālās atļau
jas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami 
pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobi
li”, 5. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

25. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS74 – Likumprojekts “Grozījumi Informācijas 
tehnoloģiju drošības likumā”

VSS68 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Fede
rācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS76 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004. gada 8. marta noteikumos Nr. 127 
“Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzī
bas noteikumi””

VSS77 – Rīkojuma projekts “Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadalījumu 2018. gadam to māk
sliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak
sām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

VSS75 – Noteikumu projekts “Komercdarbības atbal
sta piešķiršanas kārtība sociālajiem uzņēmumiem”

VSS78 – Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”

VSS82 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446477
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446477
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_4_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_4_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_4_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_4_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_4_p5.pdf
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Iepirkumu Gada balvas uzvarētāji

Foto: Santa Kozlova

18. janvārī jau otro gadu pēc kārtas žurnāls “Iepir
kumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju 
organizēja gada konferenci un iepirkumu Gada bal
vas pasniegšanas ceremoniju.

Žūrija, kurā darbojās Finanšu ministrijas, Iepirku
mu uzraudzības biroja, Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentū
ras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, LPS un Vi
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāvji, finālam bija izvirzījusi 11 dalībniekus, no 
kuriem četri saņēma balvas.

Labākajiem iepirkumu jomas speciālistiem balvas 
tika pasniegtas nominācijās “Ieguldījums publisko 
iepirkumu attīstībā”, “Gada iepirkumu speciālists 
pasūtītājiem”, “Gada zaļākais iepirkums” un “Gada 
iepirkums”, kā arī viena speciālbalva no LDDK.

Īpašs prieks par nominācijas “Gada iepirkumu spe
ciālists pasūtītājiem” uzvarētāju –Rīgas domes Lab
klājības departamenta Juridiskās nodaļas galveno 
juristu, nodaļas vadītājas vietnieku Edgaru Lauski – 
un nominācijas “Gada zaļākais iepirkums” ieguvē
ju – Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komu-
nālā pārvalde”, kas rīkoja atklāto konkursu “Vents
pils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju 
būvniecība Lielajā laukumā, Ventspilī”.

Lauku tūrisma uzņēmējiem pasniegts 
zaļais sertifikāts

25. janvārī Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents un 
“Zaļā sertifikāta” patrons Raimonds Vējonis un vi
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

APSVEICAM!

http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate
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Kaspars Gerhards, klātesot Latvijas lauku tūrisma 
asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidentei Asnātei 
Ziemelei, pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais 
sertifikāts” 22 lauku tūrisma saimniecībām.

“Zaļais sertifikāts” piešķirts vai pagarināts šādām 
saimniecībām: “Amatas mellenēm” Amatas nova
dā, dzīvesprieka akadēmijai “Liela muiža”, Mucu 
muzejam Kocēnu novadā, SIA “Latvijas ķiploks” 
Raunas novadā, lauku sētai “Caunītes” Ozolnieku 
novadā, viesu mājai “Laumu dabas parks” Talsu no
vadā, brīvdienu mājai “Ziedkalni” Dundagas nova
dā, viesu mājai “Klētnieki” Rojas novadā, brīvdienu 
mājai “Zaķu jūras māja” Ventspils novadā, kempin-

gam “Laikas” un brīvdienu mājai “Zariņi” Pāvilos
tas novadā, viesu mājai “Ezera māja” Liepājā, piena 
muižai “Berghof” Skrundas novadā, brīvdienu mājai 
“Apartamenti Ores” Tērvetes novadā, lauku mājai 
“Ceļinieki” Viesītes novadā, viesu mājai “Odzienas 
krogusmāja” Pļaviņu novadā, lauku mājai “Donas” 
Smiltenes novadā, viesu mājai “Brūveri” Siguldas 
novadā, brīvdienu mājai “Dālderi” Limbažu novadā, 
viesu mājai “Azarkrosti” un viesu mājai “Zaļā sala” 
Rēzeknes novadā un lauku mājai “Upenīte” un vie-
su mājai “Mežinieku mājas” Aglonas novadā.

Šobrīd Latvijā kopumā ir 72 lauku tūrisma uzņēmu
mi, kam piešķirta šī vides kvalitātes zīme.

Paldies pašvaldībām par aktīvo dalību 
ProLegis aptaujā!

Noslēgusies ProLegis ietvaros veiktā aptauja par 
personas datu lietošanu un aizsardzību pašval
dībās. LPS un ProLegis projekta komanda izsaka 
pateicību pašvaldībām par lielo atsaucību, pieda
loties aptaujā. Kopumā aptaujas anketu aizpildījis 
101 Latvijas pašvaldību pārstāvis – tas ir neticams 
rādītājs salīdzinājumā ar mūsu projekta partner
valstu pašvaldībām. Šāda aktīva dalība nozīme tikai 
to, ka personas datu tēma Latvijas pašvaldībām ir 

ļoti aktuāla. Nav noslēpums, ka liela daļa pašvaldī
bu ar bažām gaida jaunās ES Vispārīgās datu aiz
sardzības regulas piemērošanu no šā gada maija, 
un neskaidru jautājumu ir vairāk nekā skaidrības. 
ProLegis ietvaros centīsimies kliedēt šīs neskaidrī
bas, piedāvājot kvalitatīvas apmācības pašvaldību 
datu aizsardzības speciālistiem. Šīs aptaujas rezul
tāti ir viens no stūrakmeņiem, kas ļaus izstrādāt ap
mācību saturu atbilstoši pašvaldību interesēm un 
nepieciešamībai.

Plānots, ka pētījuma rezultāti pēc datu apkopoša
nas publiski būs pieejami februāra beigās (informā
cija sekos).

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrības informatīvā diena

Latvijas Pašvaldību darbinie
ku arodbiedrības (LPDA) Pa
dome 31. janvārī plkst. 10 
aicina uz informatīvo dienu, 
kas tiek organizēta ar mērķi 
iegūt jaunas zināšanas un 

izpratni par datu aizsardzību un apzināt un vērst 
uzmanību uz izmaiņām iedzīvotāju ienākuma no
dokļa piemērošanā 2018. gadā. Pasākums notiks 
Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, viesnīcā 
“ASTOR” (pretī Pulvertornim).

Personas datu aizsardzības eksperte Rīgas domes 
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju dro
šības centra vadītāja Signe Plūmiņa informēs par 

http://www.celotajs.lv/lv/e/amatas_mellenes
http://www.celotajs.lv/lv/e/liela_muiza
http://www.celotajs.lv/lv/e/liela_muiza
http://www.celotajs.lv/lv/e/lvkiploks
http://www.celotajs.lv/lv/e/caunites
http://www.celotajs.lv/lv/e/laumudabasparks
http://www.celotajs.lv/lv/e/ziedkalni
http://www.celotajs.lv/lv/e/kletnieki
http://www.celotajs.lv/lv/e/jurasmaja1
http://www.celotajs.lv/lv/e/jurasmaja1
http://www.celotajs.lv/lv/e/laikas
http://www.celotajs.lv/lv/e/laikas
http://www.celotajs.lv/lv/e/zarini
http://www.celotajs.lv/lv/e/ezeramaja
http://www.celotajs.lv/lv/e/berghof_muiza
http://www.celotajs.lv/lv/e/berghof_muiza
http://www.celotajs.lv/lv/e/ores
http://www.celotajs.lv/lv/e/ores
http://www.celotajs.lv/lv/e/celinieki
http://www.celotajs.lv/lv/e/celinieki
http://www.celotajs.lv/lv/e/odzienas_krogusmaja
http://www.celotajs.lv/lv/e/odzienas_krogusmaja
http://www.celotajs.lv/lv/e/lauku_maja_donas
http://www.celotajs.lv/lv/e/bruveri
http://www.celotajs.lv/lv/e/dalderi
http://www.celotajs.lv/lv/e/azarkrosti
http://www.celotajs.lv/lv/e/zalasala
http://www.celotajs.lv/lv/e/upenite1
http://www.celotajs.lv/lv/e/meziniekumajas
http://www.celotajs.lv/lv/e/meziniekumajas
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praktiskajiem personas datu aizsardzības princi
pu piemērošanas aspektiem pašvaldībās un jauno 
personas datu aizsardzības regulējumu. Organizā
ciju psiholoģijas maģistre NLP trenere Mg. psych. 
Dace Rolava pievērsīsies izdegšanas sindromam, 
pazīmēm un veidiem, kā pasargāt sevi no izdegša
nas. Ārpakalpojumu grāmatvede, grāmatvedības 

un nodokļu konsultante, kursu un semināru lektore 
Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociāci
jas prezidente Mg. oec. Inga Pumpure, iepazīsti
nās ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumiem 
2018. gadā (algas aprēķina kārtība, progresīvais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neapliekamā mini
muma aprēķināšana, autoratlīdzība u.c.).

Sociālās uzņēmējdarbības diena Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Soci
ālās uzņēmējdarbības asociāciju un LIAA Jūrmalas 
Biznesa inkubatoru aicina uz pasākumu “Sociālās 
uzņēmējdarbības diena Jūrmalā”, kas norisināsies 
31. janvārī plkst. 10 Jūrmalas Kultūras centrā (Jūr

malā, Jomas ielā 35). Pasākuma mērķis – diskutēt 
par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā sociālie 
uzņēmumi darbojas praksē, kāds atbalsts pieejams 
un kā sadarboties ar pašvaldībām.

Sīkāka informācija par pasākumu, reģistrācijas an
keta un pasākuma programma pieejama šeit.

Semināri par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību

Saskaņā ar Ministru kabi
neta 2008. gada 21. aprīļa 
noteikumiem nr. 288 “So
ciālo pakalpojumu un soci
ālās palīdzības saņemšanas 
kārtība” noteikts, ka, sākot 
ar 2017. gada 1. decembri, 

personām, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir 
objektīvas grūtības sevi aprūpēt, ir tiesības uz ne
pieciešamās aprūpes līmenim atbilstošu sociālās 
aprūpes pakalpojumu. Pašvaldību sociālie dienesti 
un sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji klien
tam, kurš pieprasa vai saņem valsts vai pašvaldības 
finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, izvērtē 
viņa spējas un nosaka aprūpes līmeni.

Labklājības ministrija organizē pašvaldību sociālo 
dienestu speciālistu un sociālo pakalpojumu snie
dzēju apmācības par klienta aprūpes līmeņa no
teikšanu atbilstoši noteikumu 4. un 5. pielikumā 
norādītajiem kritērijiem. Apmācības nodrošina Lat
vijas Samariešu apvienība.

Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu šeit. Dalība seminārā ir bez maksas.

Februārī un martā apmācības paredzētas šādās 
vietās: Kuldīgā 1. februārī, Gulbenē 8. febru-
ārī, Daugavpilī 15. februārī, Liepājā 22. februārī, 
Valmierā 1. martā, Rēzeknē 8. martā un Ikšķilē 
15. martā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet Latvijas Sama
riešu apvienības komunikācijas speciālistei Baibai 
Parei (baiba.pare@samariesi.lv).

https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/sabiedriba/55954-31janvari-socialas-uznemejdarbibas-diena-jurmala
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5SfcsCZtc-oTIffBrziOQ9AlLLJIQ3_YJIwL26-ReAhzI1g/viewform
mailto:baiba.pare@samariesi.lv
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Mērķprogrammas konkurss “Latvijas 
skolas somas” satura radīšanai

Līdz 9. februārim pieņem pieteikumus Valsts kul
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas sko
las soma” satura radīšanas konkursā. Programmas 
mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas mazo 
formu projektu radīšanu, kas vērsti uz bērnu un 
jauniešu auditoriju (1.–12. klase), veicinot izpratni 
par Latvijas valsts vērtībām, kultūru un mūsdienu 

radošajiem procesiem, sekmējot piederības izjūtu 
un vēlmi līdzdarboties. Konkursā var piedalīties ti
kai juridiskas personas.

Pieteikumus mērķprogrammas finansējuma sa
ņemšanai pa pastu var iesniegt līdz 5. februārim, 
bet elektroniski – līdz 9. februārim.

Plašāka informācija šeit: Nolikums un pieteikuma 
veidlapa; Tāmes veidlapas paraugs.

Pašvaldībām – Meža dienu 2018 
dalībniecēm

   

“PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS  
LATVIJAS SIMTGADEI”

Latvijas pašvaldības, gatavojoties Latvijas simtga
dei, Meža dienās 2018 turpinās tradīciju (2016–
2018) – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādīju

miem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvie
tošanu parkos.

Līdz 10. februārim projekta dalībpašvaldībām jā-
apstiprina vai jāprecizē 2016. gadā iesniegtais pie-
prasījums.

Pēc 10. februāra komisija sadalīs summu iesnieg
tajiem darbiem (izmaksas stādiem un/vai kokma
teriāliem) tām pašvaldībām, kas būs iesniegušas 
pieteikumus vai precizējušas jau iesniegto, vai ap
stiprinājušas to, kas iesniegts.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar LPS pa
domnieci Sniedzi Sproģi (sniedzes@lps.lv)!

Izsludināts konkurss “Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā 2017”

Labklājības ministrija (LM) līdz 15. februārim iz
sludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2017” ar mērķi apzināt un pateikt paldies 
sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu 
atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu ri

sināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbi
nieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiks izvirzīti un vērtēti šādās nominā
cijās:

– Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks Latvijā;

– Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora 

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=6cef8731a5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5d7cdcfc3c&e=c29645e246
mailto:sniedzes@lps.lv
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sociālais darbinieks Latvijā;

– Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūci
jas vadītājs Latvijā;

– Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi
nieks Latvijā.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiks nominēts par Labāko sociālo dar
binieku Latvijā 2017. gadā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 

sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā un vērtēs iesniegtās anketas un pie
šķirs atbilstošus titulus.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:

https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/ – 
aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās 
apvienības;

https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/ – 
aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Saites pieejamas LM mājaslapā, kur atrodams arī 
pilns konkursa nolikums: www.lm.gov.lv.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem 
pieejami vairāk nekā trīs miljoni eiro

Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar jaunatni kat
rā Latvijas reģionā, Jaunatnes starptautisko pro
grammu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un 
valsts iestādes, nevalstiskā sektora biedrības un or
ganizācijas izmantot visas programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas. 2018. gadā 
“Erasmus+” jaunatnes jomas projektus varēs ie
sniegt trīs reizes: līdz 15. februārim, līdz 26. aprī-
lim un līdz 4. oktobrim.

Šogad pieejamais finansējums starptautisku pro
jektu īstenošanai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmā ir vairāk nekā trīs miljoni eiro. Kopējais 
plānotais finansējums 2018. gada pirmajam pro
jektu konkursam – 852 428,75 eiro.

Programmā iespējams īstenot projektus trīs pa
matdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību 
nolūkos” (mobilitātes veids “jauniešu apmaiņas”, 
“brīvprātīgais darbs”, “jaunatnes darbinieku mobi
litāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes 
jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un 
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Piesakiet apbalvojumiem kultūrizglītības 
nozarē talantīgos bērnus, jauniešus un 
skolotājus!

Līdz 17. februārim Kultūras ministrija (KM) aicina 
apbalvojumiem pieteikt bērnus un jauniešus, kā 
arī viņu skolotājus, kuri 2017. gadā guvuši nozīmī
gus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs 
un izstādēs. Savukārt Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) aicina pieteikt Cimzes balvai izcilākos 
kultūrizglītības skolotājus.

Ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē – 
Kultūras ministrijas balvu – tiek novērtēti Latvijas 
bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskajos 
konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalen
dārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas 
nozarēs. Kultūras ministrijas balvas pretendenti ir 
arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši 

https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/
https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/
http://www.lm.gov.lv
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bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, 
izstādēm un skatēm, ja šie konkursu dalībnieki ie
guvuši godalgotu vietu.

Jau piekto reizi LNKC pasniegs pedagoga, tautas 
dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja 
un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa 
Cimzes vārdā nosaukto balvu izcilākajiem mūzikas, 
mākslas, dizaina un dejas pedagogiem. Cimzes bal

va ir īpašs LNKC apbalvojums skolas pedagogam – 
izcilībai par ilggadēju pedagoģisko darbību un bū
tisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, 
to piešķir vienu reizi mūžā.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama 
Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv un 
LNKC mājaslapā www.lnkc.gov.lv.

LVAF projektu konkursi pašvaldībām

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis
trācija izsludinājusi konkursu vadlīnijā “Multisek-
toriālie projekti” finansējuma saņemšanai akti-
vitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides 
stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma ris-
ku novēršanai”.

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz 
vides stāvokļa uzlabošanu un esoša, potenciāla vi
des stāvokļa apdraudējuma riska novēršanu.

Pieejamais LVAF finansējums – 260 000 eiro. Mini
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam ir 30 000 eiro. Līdzfinansējums – ne 
mazāk par 30% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība.

Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš ir 2. marts.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elek
troniski pieejami LVAF administrācijas vietnes 
www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, Pro
jektu konkursu nolikumi”.

LVAF administrācija izsludinājusi divus projektu 
konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijā “Da-
bas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
saglabāšana”.

Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Konkursā tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasā
kumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāša
nai un aizsardzībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā 
esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums – 600 000 eiro. Mini
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam ir 40 000 eiro. Minimālais līdzfinansē
juma apjoms – 10% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt biedrība, nodibinā
jums, zinātniskā institūcija vai pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 
23. marts.

Foto: Sandra Bērziņa

http://www.km.gov.lv
http://www.lnkc.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
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Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.

Šajā aktivitātē iespējama, piemēram, tūrisma infra
struktūras izveide vai atjaunošana, ezeru apsaim
niekošana u.c.

Aktivitāte “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana”

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aiz
sargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsar
dzības pasākumu realizēšanai, ja šie pasākumi uz 
projektu iesnieguma iesniegšanas dienu ir noteikti 
spēkā esošā sugu vai biotopu aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums – 190 000 eiro. Mini
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējuma no
drošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var 
būt biedrība vai nodibinājums, pašvaldība, pašval
dības institūcija un zinātniskā institūcija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 

30. marts.

Sugas un biotopu aizsardzības plāni pieejami šeit.

Atsevišķos plānos paredzētie apsaimniekošanas pa
sākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru krastu 
apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldībām ap
saimniekojot savā valdījumā nodotos publiskos eze
rus. Īstenojot šos plānus, iespējama arī veco parku 
izkopšana, upju straujteču atbrīvošana no bebru 
dambjiem un citas aktivitātes. Protams, jāņem vērā, 
ka pasākumus var īstenot vietās, kur konstatētas 
īpaši aizsargājamās sugas, kurām izstrādāti sugas 
aizsardzības plāni. Šī ir iespēja iegūt papildu līdzek
ļus, lai, saglabājot vai uzlabojot kādas aizsargājamas 
sugas dzīves vietu, vienlaikus veidotu sabiedrībai 
pievilcīgu un rekreācijai izmantojamu vidi.

Ar jautājumiem par iespējamajām veicamajām 
aktivitātēm, konkrētām vietām, kurās aktivitātes 
iespējams īstenot, un citiem jautājumiem laipni 
aicināti vērsties pie LPS padomnieces vides aizsar
dzības jautājumos Sandras Bērziņas (sandra.berzi
na@lps.lv).

Publicēts jaunais ES programmas “Eiropa 
pilsoņiem” ceļvedis

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpild
aģentūra (EACEA) publicējusi ES programmas “Ei
ropa pilsoņiem” jauno ceļvedi – pieejams angļu 
valodā ŠEIT.

Pieteikuma dokumentācija 1. marta projektu uz
saukumam:

1. darbība “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
(European Remembrance)

Projektu iesniegšanas termiņš – 1. marts.

Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.08.2018. 
līdz 31.01.2019.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

2. darbība “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabied-
riskā līdzdalība” (Democratic engagement and 
civic participation)

2.1. apakšpasākums “Pašvaldību sadraudzība” 
(Town Twinning)

Projektu iesniegšanas termiņš 1. kārtā – 1. marts.

1. kārtas projektu aktivitāšu realizēšanas laiks: no 
01.07.2018. līdz 31.03.2019.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

2.2. apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi” (Net-
works of Towns)

Projektu iesniegšanas termiņš 1. kārtā – 1. marts.

1. kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 
01.07.2018. līdz 31.12.2018.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

2.3. apakšpasākums “Pilsoniskās sabiedrības pro
jekti” (Civil Society Projects)

Projektu iesniegšanas termiņš – 1. marts.

Projekta aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.08.2018. 
līdz 31.01.2019.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
mailto:sandra.berzina@lps.lv
mailto:sandra.berzina@lps.lv
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5835bf4112&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4832f456d0&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=111f55a89a&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=7af48bc649&e=c29645e246
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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

pieejama ŠEIT.

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā 
pieejama EACEA mājaslapā ŠEIT.

Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT.

Video, kā iegūt PIC kodu (no Erasmus+: Jaunatne 
darbībā programmas), ŠEIT.

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veid
lapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pil
soņiem” informācijas punktu Latvijā vai rakstīt uz 
izpildaģentūras epasta adresi eaceahelpdesk@
ec.europa.eu (tel. +3222990705); http://eacea.
ec.europa.eu/documents/eforms_en (Helpdesk 
service).

Eiropas Komisija aicina aizpildīt anketas 
par kohēzijas politiku

Eiropas Komisija aicina piedalīties publiskajās ap
spriedēs par kohēzijas politiku – sniegt savu redzē
jumu un priekšlikumus, kā veidot šīs politikas nā
kotni. To var izdarīt, aizpildot elektronisko anketu 
līdz 8. martam. Anketa arī latviešu valodā pieejama 
šeit.

Pēc apspriešanas beigām Komisija atbildes apko
pos. Jūsu atbildes ņems vērā, sagatavojot visaptve
rošus priekšlikumus par daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam pēc 2020. gada un attiecībā uz ES fi
nanšu programmu nākamo paaudzi.

Plašāka informācija arī latviešu valodā šeit.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=41b7bd6168&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=d6ea185f8d&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=599d5c981f&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=745b20bb70&e=c29645e246
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=e952e3281e&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=e952e3281e&e=c29645e246
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en.
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en._lv
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_lv



