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Ārlietu ministrijai 

 

 

Par plāna projektu “Attīstības sadarbības 

politikas plāns 2020.gadam” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

“Attīstības sadarbības politikas plāna 2020. gadam” projektu. 

 

Lai turpinātu LPS ilggadējo darbu Latvijas pašvaldību iesaistīšanā 

attīstības sadarbības aktivitātēs un iedzīvotāju informēšanā ar attīstības 

izglītības aktivitāšu starpniecību, 2020. gadā plānotas divas nozīmīgas 

aktivitātes attīstības sadarbības jomā. Tādēļ lūdzam rast iespēju palielināt 

“Attīstības sadarbības politikas plāna 2020. gadam” projekta 4.2. punktā 

“Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS) (dalības maksa ES 

pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai)” 

paredzēto finansējumu no EUR 5 000 līdz EUR 21 500.  

 

LPS šo finansējumu vēlētos izmantot divu Latvijas pašvaldībām 

būtisku pasākumu līdzfinansēšanai:  

- Eiropas Vietējās solidaritātes dienas: EUR 6 500. 2020. gadā Eiropas 

Vietējās solidaritātes dienas - iedzīvotājus iesaistošus attīstības 

sadarbības pasākumus, kas vienlaikus notiek 60 pašvaldībās vairākās 

Eiropas valstīs - Latvijā notiks jau piekto reizi. Pasākumu īstenošanā 

Latvijas pašvaldības iesaista savus sadarbības partnerus no Austrumu 

partnerības valstu pašvaldībām, kā arī vietējās nevalstiskās organizācijas 

un skolas; 

- otrais ES – Austrumu partnerības vietējo līderu forums, veltīts 

pārskatāmajiem Austrumu partnerības mērķiem pēc 2020. gada: EUR 

15 000. Oktobra beigās plānotais forums būs izšķirīgs brīdis jauno 

sadarbības mērķu popularizēšanai Latvijas pašvaldībām, lai tie taktiski 

tiktu ņemti vērā, plānojot nākamās bilaterālās sadarbības aktivitātes, kā 

arī lai Latvijas pašvaldības būtu labāk informētas un iegūtu lielākas 

iespējas veiksmīgi piedalīties Eiropas Savienības līdzfinansētos 

attīstības sadarbības projektos. Pasākumā plānota referentu dalība gan no 

Eiropas Komisijas, gan Eiropas valstu pašvaldībām, kurām ir jau 

ilggadēja veiksmīga pieredze attīstības sadarbības projektu īstenošanā. 
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Vēlamies pateikties par līdz šim izrādīto uzticību un LPS paveiktā 

novērtējumu, piešķirot finansējumu LPS dalībai “PLATFORMĀ” iepriekšējo 

gadu “Attīstības sadarbības politikas plānos”, lai turpinātu Latvijas pašvaldību 

izpratnes veicināšanu par attīstības sadarbības jautājumiem. Pateicoties šim 

finansējumam, LPS bijusi iespēja gan noorganizēt apjomīgākus sabiedrības 

informēšanas pasākumus attīstības sadarbības un globālās izglītības aktivitāšu 

veicināšanai, kā arī vairāk iesaistīt vietējos vēlētos politiķus un mērus, tā 

veidojot viņu viedokli par attīstības sadarbības nozīmi pašvaldības īstenotajās 

aktivitātēs un veicinot pašvaldību īstenotās attīstības sadarbības aktivitātes arī 

turpmāk. 

 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 

Agita Kaupuža + 32 492312355; +371 26430728  

Agita.Kaupuza@lps.lv 
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


