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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

3. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē Agro-
resursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības 

attīstības un ekonomisko attiecību daļas Ekonomi-
kas nodaļas vadošais pētnieks Dr. oec. Andris Mig-
lavs kopā ar kolēģi Armandu Pužuli un pašvaldību 
vadītājiem diskutēja par administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) gaitu no pētniecības un Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības viedokļa.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ



2

“Saeimas lēmums turpināt administratīvi teritoriā-
lo reformu būtībā pasaka vienu: līdz gada beigām 
jābūt gatavai jaunajai kartei. VARAM runā tikai par 
procesu, kā līdz kartei nonākt, bet neviens nerunā 
par teritoriju attīstības pārmaiņu vadības procesu. 
Tas mūs kā pētniekus un šīs valsts pilsoņus satrauc 
visvairāk,” atzina pētnieki.

Viņi arī uzsvēra, ka valdības definētais reformas 
mērķis ir izveidot ekonomiski attīstītiesspējīgas 
administratīvās teritorijas un uzlabot pakalpoju-
mu kvalitāti un pieejamību. “Satrauc, ka šo mērķu 
sasniegšanai izvirzīts tikai viens instruments – ATR, 
kas paredzēta kā robežu grozīšana. Pārvaldāmo 
teritoriju lieluma izmaiņas nevedīs uz mērķa sa-
sniegšanu. Iespējams, ka ar ATR palīdzību tiks sa-
mazinātas teritoriju pārvaldīšanas administratīvās 
izmaksas, bet tas nekādā veidā un formā nemainīs 
teritoriju ekonomiskās attīstības stimulu sistēmu,” 
skaidroja A. Miglavs, piebilstot, ka nav neviena zi-
nātniska pētījuma, kas apstiprinātu šobrīd refor-
mas kontekstā tik populāro viedokli, ka lielākās te-
ritorijās attīstība notiek labāk un spēcīgāk.

Pētnieki uzskata, ka teritoriju attīstības politikas 
reformas galvenajiem uzdevumiem vajadzētu būt 
šādiem:

• vispārreģionālās attīstības vīzija – pārstrukturi-
zēšanās no monocentriskas uz policentrisku iz-
augsmi;

• teritoriju attīstības pārvaldības modeļa izstrā-
de – cik līmeņos teritorija tiks pārvaldīta, pašval-
dību loma teritorijas attīstības pārvaldībā, terito-
riju attīstības finansēšanas modelis utt.;

• teritoriju attīstības stimulu sistēma – nodokļu re-
žīma maiņa, piemēram, iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa pārdale ne tikai pēc dzīvesvietas, bet arī pēc 
darbavietas, uzņēmumu ienākuma nodokļa pārda-
les maiņa, biznesa attīstības investīciju fonds utt.

Šāda pieeja gan ļautu, gan liktu teritorijā dzīvojo-
šajiem ļaudīm domāt par savas teritorijas attīstības 
perspektīvu.

Otrs aspekts, ko apskatījuši pētnieki, ir valdības uz-

svars uz to, ka ATR uzlabos arī pakalpojumu kva-
litāti. “Valdības likumprojekts to nerisina. Galvenā 
problēma šajā aspektā ir nevis robežu esamība, 
bet mazs un sarūkošs apdzīvotības ekonomiskais 
blīvums,” uzsvēra A. Miglavs.

Kaut kādā mērā pakalpojumu kvalitāti ATR varētu 
uzlabot izglītības jomā, tomēr šābrīža dati liecina, 
ka bērnu skaits nepieaug, tātad arī šis aspekts pa-
liek neskaidrs. Pēc reformas varētu sarukt sociālās 
jomas administrēšanas izmaksas, tomēr nav datu, 
kas liecinātu, ka turpmāko gadu laikā samazināsies 
no sociālās palīdzības atkarīgo cilvēku skaits. Re-
forma neatrisinās arī pasažieru pārvadājumus. Paš-
valdību pārziņā nav tādi pakalpojumi kā tirdznie-
cība un sadzīves pakalpojumi, medicīnas, finanšu, 
energoapgādes un sakaru pakalpojumi, transporta 
infrastruktūras vadība – šos pakalpojumus pašval-
dības neadministrēja līdz šim, un tas nenotiks arī 
pēc reformas. Turklāt depopulācijas ietekmē in-
frastruktūras (piemēram, ceļu un energoapgādes, 
ūdensapgādes, tirdzniecības un citas) uzturēšanas 
izmaksas pieaugs.

“Ar visiem šiem jautājumiem līdz šim tā īsti neviens 
nav nodarbojies. Lai veiktu reformu, jāpieņem ļoti 
dziļi lēmumi. Ja ar reformu ir vēlme mainīt robe-
žas, rodas jautājums: kāds tad vispār ir reformas 
mērķis? Ja ir plāns iegūt ekonomiski dzīvotspējīgas 
teritorijas, ir skaidrs, ka ATR to neatrisinās. Ja ar 
reformu mēģina optimizēt pārvaldības izdevumus, 
tad ieguvums būs mazs, jo, kā liecina pašvaldību 
kopbudžeta struktūra 2017. gadā, vispārīgās valdī-
bas dienestu izmaksas ir tikai 13% no visa budže-
ta. Budžeta lielākā daļa tiek sadalīta starp sociālo 
aizsardzību (9%) un izglītību (41%). ATR rezultātā 
nesamazināsies ne vienas, ne otras izmaksas. Jo
projām aktuāls ir jautājums: ko plānots atrisināt ar 
šo reformu?” vaicā pētnieki.

Vairāk lasiet šeit. Turpat pieejamas arī komitejā 
sniegtās prezentācijas.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4651-petnieki-nav-petijumu-kuri-pierada-ka-atr-rezultata-lielakas-teritorijas-attistas-jaudigak
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

3. aprīlī LPS Veselības un sociālo jautājumu komite-
jas sēdē tika uzklausīta Labklājības ministrijas (LM) 
vīzija par virzītajām prioritātēm nākamajā Eiropas 
Savienības struktūrfondu periodā. LM pārstāvē-
ja valsts sekretārs Ingus Alliks, Eiropas Savienības 
struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte 
Uzuliņa un Sociālās politikas plānošanas un attīs-
tības departamenta direktore Diāna Jakaite. LM 
prezentācija pieejama šeit.

Priekšlikumi ieguldījumiem jeb problēmas labklājī-
bas jomā ir šādas:

• sabiedrības novecošanās, migrācija;

• digitalizācijas ietekme, nestandarta darbs, dar-
ba vietu kvalitāte;

• nodarbinātības iespēju un bezdarba reģionālās 
atšķirības;

• aktīvo nodarbinātības pasākumu pārklājums;

• ienākumu nevienlīdzība, nabadzība;

• reģionālās atšķirības sociālo pakalpojumu pie-
ejamība;

• mājokļu infrastruktūra.

Konkrētas darbības paredzētas arī invaliditātes 
prevencijai un seku mazināšanai, sabiedrībā bal-
stītu pakalpojumu sniegšanai un attīstībai, iespēju 
vienlīdzībai, atbalstam ģimenēm un ārpusģimenes 
aprūpei, bezdarba mazināšanai, kvalitatīvām dar-
ba vietām un sociālā darba attīstībai pašvaldībās, 
kas ietver supervīzijas sociālā darba speciālistiem, 
viņu apmācības, mentoru piesaisti sociālo dienestu 
jaunajiem darbiniekiem, sociālo darbinieku sertifi-
kācijas sistēmas izstrādi, mērķdotācijas sociālajiem 
darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem 
un personām ar garīga rakstura traucējumiem, at-
balstu sociālā darba jomas profesionālās augstākās 
izglītības un tālākizglītības nodrošināšanai, kopie-
nas sociālā darba attīstībai pašvaldībās un metodis-
kajam atbalstam sociālā darba speciālistiem.

Tie, kuri komitejas sēdi neredzēja tiešraidē, var to 
noskatīties videoierakstā, kas pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
šeit.

Sēdes slēgtā daļa netika translēta tiešraidē. Tajā 
par Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novada apvienotās bāriņtiesas izveidi, 
pieredzi un grūtībām pastāstīja Amatas novada do-
mes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Uzraudzības pado-
mes priekšsēdētājs Māris Timermanis un atbildīgā 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4654-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-3-aprili-2019
http://www.lps.lv/?fbclid=IwAR12HbdUptbzZH6iWT82ZxdQzx2O0MlusxWgqn1EqqYHMgsIVfxKyDYjbu4
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/363-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-3-aprili-2019
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speciāliste pašvaldību sadarbības jautājumos Ella 
Frīdvalde-Andersone.

Kopīgas bāriņtiesas veidošana bija politiska iniciatī-
va un lēmums ar mērķi nodrošināt efektīvu resursu 
izmantošanu un uzlabot un pilnveidot iedzīvotā-
jiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Bāriņtiesa dar-
bību uzsāka 1. martā, un tās sastāvā ir bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, sekretāre lietvede, septiņi pilna lai-

ka locekļi (t. sk. divi priekšsēdētājas vietnieki) un 
trīs nepilna laika locekļi.

Vēl komitejas sēdē tika izskatītas Veselības minis-
trijas un LPS šāgada sarunu tēmas.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Neretā

5. aprīlī uz kārtējo ikmēneša sanāksmi Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) dalībnieki 
pulcējās Neretas Kultūras namā, kur viņus sagai-
dīja Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kviesis un izpilddirektors Rolands Klibiķis, sveicot 
viesus Jaunsudrabiņa dzimtenē – mūsmājās Sēlijā.

Šoreiz sanāksme bija veltīta drošībai – gan telpās 
un uz ielas, gan mežā un uz ceļiem, gan digitālajā 
vidē.

Par digitālajām iespējām, riskiem un kiberdrošības 
aspektiem stāstīja kiberdrošības eksperte Ieva Ilve-
sa – Latvijas pirmās digitālās stratēģijas izstrādātā-
ja. Viņa uzsvēra trīs aspektus, kas ir vienlīdz svarīgi 
šajā jomā, – tehniku un tehnoloģiju, procedūras un 
dokumentāciju – un aicināja pašvaldībās noteikt 
skaidru atbildības sistēmu, kas un par ko atbild.

Personas datu aizsardzību, Trauksmes celšanas li-
kumu un grozījumus Konkurences likumā analizēja 
“Magnusson law” advokāti Gints Puškundzis un 
Matīss Rostoks. Viņu ieteikums – trauksmes celša-
nas sistēmā izmantot ārpakalpojumu, lai tā tiešām 
darbotos, kā arī ir svarīgi informēt un apmācīt dar-
biniekus.

Sanāksmes darba gaitā plašākais izskatāmais jautā-
jums bija ugunsdrošība un civilā aizsardzība (CA), 
kam pievērsās vairāki runātāji. Par valsts politiku 
un aktualitātēm ugunsdrošības un CA jomā infor-
mēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zi-
tāns, VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Resursu 
pārvaldīšanas nodaļas priekšnieks Igors Urbano-
vičs, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes 
Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas noda-
ļas priekšniece Gunita Sudāre un Neretas posteņa 
komandieris Juris Gorbačovs. Savukārt par mežu 
ugunsapsardzību informēja Valsts meža dienesta 
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Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks 
Zigmunds Jaunķiķis, uzsverot trīs svarīgas lietas, 
kas jāatceras atbildīgajām amatpersonām: aizsarg-
joslas gar ceļiem, sakārtoti ceļi un ūdens ņemšanas 
vietas. Pirms ugunsnedrošā perioda, protams, jā-
sakārto arī tehnika un inventārs un jāatsvaidzina 
darbinieku zināšanas un iemaņas.

Ugunsdrošībai pieskārās arī muzeja “Riekstiņi” va-
dītāja Ilze Līduma, kas citēja Jāni Jaunsudrabiņu: 
“Ziema. Klētiņa deg… ļaudis skrēja palīgā. Apziņa 
laba, ka ļaudis zina un nāk palīgā.” Par to, kā šī pa-
līdzība tiek nodrošināta mūsdienās, savā ikdienas 
darba pieredzē dalījās Jelgavas Operatīvās infor-
mācijas centra vadītājs Gints Reinsons, kurš pa-
stāstīja par Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības sistēmu un tās uzturēšanu, un 
Tērvetes ugunsdzēsības dienesta vadītājs Modris 
Vazdiķis.

Ar ceļu drošības auditu izpilddirektorus iepazīsti-
nāja VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Ceļu 
drošības audita daļas priekšnieka p. i. Alvis Puķītis. 
Savukārt Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas 
prezidents Ivo Ošenieks, runājot par sabiedrisko 

transportu kā sastāvdaļu veiksmīgā pašvaldību at-
tīstībā, pieminēja arī transportu pēc pieprasījuma 
(pilotprojekts divos novados) un jauno koncepciju, 
kas paredz komercmaršrutu ieviešanu, maršrutus, 
kuros paredzēta zaudējumu segšana, un bezmak-
sas maršrutus.

Dienas otrajā pusē izpilddirektori tuvāk iepazina 
vairākas Neretas novada vietas un paciemojās Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, kur apskatīja 
sporta angāru, dienesta viesnīcu un novadpētnie-
cības muzeju, apmeklēja vecāko Sēlijas dievna-
mu – Neretas evaņģēliski luterisko baznīcu, kas ir 
kultūrvēsturisks piemineklis –, paciemojās zem-
nieku saimniecībā “Čaidāni”, kur pienu no gotiņām 
izslauc divi roboti un tiek “pītas” siera bizes, un ap-
brīnoja skaisto un moderno Mazzalves pamatsko-
lu, kuras mājvieta ir Ērberģes muižā.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 10. aprīlī plkst. 14:30 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par apbalvošanu ar Latvijas Pašvaldību savie-
nības Atzinības rakstu un nozīmi (informēs LPS 

priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Par LPS Valdes sēdes 16. maijā un LPS 30. kon-
gresa 17. maijā norisi (informēs LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis).

3. Par Novadu dienu 12. aprīlī (informēs LPS 
priekšsēža vietnieks, Novadu apvienības priekš-
sēdētājs Gints Kukainis).

4. Dažāda informācija.

Mediju klātbūtne iespējama Valdes sēdes sākumā 
un beigās.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4630-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-5-aprili-2019-nereta
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Novadu diena Gulbenē

Novadu diena norisināsies 12. aprīlī Gulbenes Kul-
tūras centrā (Gulbenē, O. Kalpaka ielā 60).

Novadu dienas tēma – administratīvi teritoriālās 
reformas kritēriji un pašvaldību funkcijas.

Darba kārtība:

9:00–10:00 – Reģistrācija.

10:00–10:20 – Novadu dienas atklāšana, uzrunas:

Gints Kukainis, Latvijas Novadu apvienības 
priekšsēdētājs,
Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,
Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes 
priekšsēdētājs.

10:20–12:30 – I daļa. Ziņojumi

Moderators: Gints Kukainis, Latvijas Novadu ap-
vienības priekšsēdētājs.

10:20–10:45 – NAP2027 kodola priekšlikums 2.0 – 
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra 
vadītāja vietnieks.

Jautājumi.

10:50–11:15 – Teritoriju pārvaldība sarukšanas 
apstākļos un Latvijas ATR kārtējais posms – Andris 
Miglavs un Armands Pužulis, pētnieki.

Jautājumi.

11:20–11:50 – Administratīvi teritoriālās reformas 
kritēriji un pašvaldību funkcijas – Juris Pūce, vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Jautājumi.

12:00–12:30 – Administratīvi teritoriālās refor-
mas kritēriji un pašvaldību funkcijas – Māris Pūķis, 
Dr. oec., Latvijas Universitātes asociētais profesors, 
LPS vecākais padomnieks.

Jautājumi.

12:40–13:30 – Pārtraukums.

13:30–15:45 – II daļa. Paneļdiskusija “Administra-
tīvi teritoriālās reformas kritēriji un pašvaldību 
funkcijas”

Moderators: Gints Kukainis, Latvijas Novadu ap-
vienības priekšsēdētājs.

Piedalīsies:

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,
Viktors Valainis, Saeimas deputāts, Latvijas Lie-
lo pilsētu asociācijas izpilddirektors,
Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs,
Raivis Ragainis, Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs,
Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsē-
dētāja,
Viktorija Baire, Ķekavas novada domes priekš-
sēdētāja,
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs,
Sarmīte Tabore, Baltinavas novada domes 
priekšsēdētāja,
Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada domes de-
putāts.

15:50–16:00 – Kopsavilkums.

16:00–16:30 – Noslēgums.
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Pasākuma rītā no plkst. 8:30 līdz 9:45 Novadu die-
nas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties 
ar interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks” Gulbe-
nes dzelzceļa stacijā (Dzelzceļa ielā 8).

Novadu dienas noslēgumā plkst. 16:30 paredzē-

ta izbraukšana uz Lizuma pagastu, kur plkst. 17 
sāksies ekskursija uzņēmumos “Avoti SWF” un SIA 
“Rairu”.

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs

Tiešraide par datu apmaiņas veidiem ar 
Uzņēmumu reģistru

12. aprīlī plkst. 10 Pašvaldību savienībā notiks tieš-
raides sanāksme, kurā Uzņēmumu reģistra (UR) 
pārstāvji skaidros datu saņemšanas iespējas un 
veidus no UR.

Tiešraidē piedalīsies arī uzņēmuma “ZZ dats” pār-
stāvji, kuri informēs par iespējām datu saņemšanā 

no Uzņēmumu reģistra izmantot aplikācijas NĪNO 
un SOPA.

Tiešraide būs skatāma LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai seko-
jot šai saitei.

Jautājumus var iesūtīt gan iepriekš, gan tiešraides 
laikā uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties pasākumā piedalīties klātienē, lūgums 
pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Videokonference par Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 
projektu konkursiem pašvaldībām

Lai pašvaldībās veicinātu darbu ar jaunatni un in-
formācijas apmaiņu, Latvijas pašvaldību jaunatnes 
tīkla dalībniekiem tiek organizēta videokonference 

par Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-
ras (JSPA) atklātajiem projektu konkursiem paš-
valdībām 2019. gadā un citām JSPA aktualitātēm.

Videokonferencē piedalīsies JSPA Projektu vadības 
un uzraudzības daļas vadītāja Rasa Lazdiņa un ve-
cākā projektu vadītāja Ilze Vonda.

Videokonference notiks 15. aprīlī plkst. 14. To va-
rēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties piedalīties klātienē, lūdzu, sūtiet pietei-
kumu uz e-pasta adresi lelde.vazdike@lps.lv.

Lelde Vazdiķe,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

https://www.zzdats.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/360-12-aprilis-plkst-1000-par-datu-apmainas-veidiem-ar-uznemumu-registru
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:lelde.vazdike@lps.lv
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Videokonference par trauksmes cēlēju 
ziņojumiem

23. aprīlī plkst. 12 Pašvaldību savienībā notiks vi-
deokonference “Trauksmes cēlēju ziņojumu sa-
ņemšana un izskatīšana”.

Programma:

• Trauksmes celšanas būtība un pazīmes. Trauk-
smes celšanas mehānismi. Trauksmes cēlēja zi-
ņojuma iesniegšana. Kā likuma prasības attiecas 
uz pašvaldībām (iekšējā un ārējā ziņošana).

• Identitātes aizsardzība. Aizliegums radīt nelab-
vēlīgas sekas. Trauksmes cēlēju un viņu radinieku 
aizsardzības garantijas.

• Diskusija (jautājumi un atbildes).

Lektori:

Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes po-
litikas departaments (likuma izstrādes darba gru-
pas locekle);

Kaspars Rācenājs, jurists, Latvijas Brīvo arodbiedrī-
bu savienība (likuma izstrādes darba grupas locek-
lis).

Aicinām pirms semināra iepazīties ar likuma prasī-
bām šeit.

Jautājumus būs iespēja uzdot videokonferences 
laikā, tomēr lūdzam tos iesūtīt jau iepriekš (līdz 
17. aprīlim) uz e-pasta adresi vineta.reitere@lps.lv. 
Uz šo pašu adresi arī jāsūta pieteikums, ja video-
konferencē vēlaties piedalīties klātienē.

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

•	 1. aprīlī LETA – “Iedzīvotāju uzticēšanās pašval-
dībām veicinātu valsts attīstību”, secināts disku-
siju seminārā “Uzticēšanās – attīstības stūrak-
mens”.

•	 1. aprīlī Latvijas Radio 1 raidījumā “Rīta Panorā-
ma” – LPS 1. aprīļa ziņa par administratīvi terito-
riālo reformu – šeit (0:51. minūtē).

•	 2. aprīlī LPS padomnieces izglītības un kultūras 
jautājumos Ināras Dundures dalība Latvijas Ra-

dio 4 raidījumā “Открытый вопрос” – “Опти-
мизация школ: как учесть интересы школьни-
ков?” – šeit.

•	 3. aprīlī LPS padomnieces uzņēmējdarbības jau-
tājumos Andras Feldmanes dalība TV 24 raidīju-
mā “Latvijas labums” par administratīvi terito-
riālo reformu Latvijā – šeit un šeit.

•	 5. aprīlī LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
dalība LTV 7 speciālizlaidumā par Nilu Ušakovu 
“Мэр Риги Нил Ушаков отстранён от должно-
сти. Спецвыпуск” – šeit (10:10. minūtē).

•	 5. aprīlī intervija ar LPS padomnieci lauku attīstī-
bas jautājumos Sniedzi Sproģi portālā Zemeun-
valsts.lv – “Vai pašvaldība pati valda vai sniedz 
pakalpojumus, vai pakalpo?” – šeit.

•	 7. aprīlī LPS padomnieces izglītības un kultūras 
jautājumos Ināras Dundures komentārs par kul-
tūras namiem LNT TOP 10 raidījumā “Saeimā 
top likums kultūras namu darbības regulēša-
nai” – šeit.

LPS MEDIJOS

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums
mailto:vineta.reitere@lps.lv
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.04.2019-rita-panorama.id155316/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/optimizacija-shkol-kak-uchest-interesi-shkolnikov.a116410/
https://xtv.lv/rigatv24/video/rmO7rV2D7MK-03_04_2019_latvijas_labums_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/nPBGaM2wG8o-03_04_2019_latvijas_labums_2_dala
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/05.04.2019-mer-rigi-nil-ushakov-otstrann-ot-dolzhnosti.-specvipusk.id155691/
https://www.zemeunvalsts.lv/vai-pasvaldiba-pati-valda-vai-sniedz-pakalpojumus-vai-pakalpo-
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinu-top-10/lnt-zinu-top-10-10318194/
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Latvijas delegācija EP Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa 36. plenārsēdē

No 1. līdz 4. aprīlim Strasbūrā norisinājās Eiropas 
Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa 36. plenārsesija, kuras tēma šoreiz bija 
Pilsētu mēri demokrātijas sardzē. Latvijas pašval-
dību delegāciju pārstāvēja Kārsavas novada domes 
priekšsēdētāja Ināra Silicka un Mazsalacas novada 
domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

Plenārsesijā vairākkārt tika uzsvērta pašvaldību 
vadītāju nozīmīgā loma demokrātijas principu no-
stiprināšanā un iedzīvināšanā sabiedrībā un valstī. 
“Pašvaldību vadītāji ir viens no pīlāriem, uz kā bal
stās valstu konstitūcijas,” savā ziņojumā minēja 
Spānijas valsts sekretārs teritoriālajā politikā Igna-
sio Sančess Amors. 36. plenārsesijas noslēgumā 
kongresa prezidents Andešs Knāpe aicināja pašval-
dību vadītājus runāt un sadarboties ar savas valsts 
valdības pārstāvjiem, kā arī atgādināt, ka gan valdī-
ba, gan pašvaldības strādā vienotam mērķim – sa-
viem iedzīvotājiem.

Plenārsēdē notika arī trīs komiteju – Uzraudzības, 
Aktuālo jautājumu un Pārvaldības komitejas – sē-
des, kurās skatīja vairākus aktuālus jautājumus, 
piemēram, vietējās un reģionālās demokrātijas 
procesu izvērtēšanu, cilvēktiesības vietējā un re-
ģionālajā līmenī, valodu lietojumu vietējās un re-
ģionālajās pašvaldībās, kā arī citus jautājumus.

3. aprīlī Latvijas pašvaldību delegācijas pārstāv-
ji viesojās Latvijas pārstāvniecībā Strasbūrā, kur 
tikās ar ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Ivaru 
Punduru.

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Jaunpils novada darbības ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanā izskan Eiropā

Foto: Eiropas Reģionu komiteja

2. aprīlī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Reģio-
nu komitejas Sociālās politikas, izglītības, nodarbi-
nātības, pētniecības un kultūras komisijas (SEDEC) 
sanāksmē Latvijas delegācijas locekle Jaunpils no-
vada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere Eiropas 
pašvaldību politiķus un Eiropas Komisijas pārstāv-
jus iepazīstināja ar novada un LPS īstenotajām ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas darbībām. 
Tās īstenotas kopīgi ar Jaunpils bērniem un jaunie-
šiem, tā aptverot dubultu mērķa grupu – bērnus un 
viņu vecākus.

“Pirms diviem gadiem darbnīcā “Gudrs, vēl gudrāks. 
Izprotam ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus kopā”, 
kas tapa sadarbībā ar vietējo mākslinieku izveidotu 
nevalstisko organizāciju, jaunieši veidoja paši savu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu koka puzli. Viņi izvēlējās 

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4682-latvijas-delegacija-piedalijas-eiropas-padomes-ep-vietejo-un-regionalo-pasvaldibu-kongresa-36-plenarsede
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vienu zīmējumu no savas ikdienas vai pieredzes, lai 
katru mērķi atspoguļotu pēc savas izpratnes. Koka 
puzle tagad ir Jaunpils bērnudārzā, lai jau pirmssko-
las vecuma bērni spēlēs iepazītos ar ilgtspējīgas at-
tīstības mērķiem,” pastāstīja L. Gintere.

Eiropas pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja noska-
tīties Jaunpils animācijas studijas bērnu veidoto 
multiplikācijas filmu “Mani piedzīvojumi ilgtspē-
jīgas attīstības mērķu labirintā”. Animācijas filma 
pieejama LPS YouTube kanālā, uzraksti ir latviešu 
valodā ar subtitriem angliski. Tā tapusi, lai arī lat-
viešu valodā runājošajiem bērniem būtu viņu vecu-

mam piemērots uzskates materiāls par ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. Idejas īstenotas Eiropas Komi-
sijas līdzfinansētajā un Eiropas Vietējo un reģionālo 
pašvaldību padomes vadītajā projektā. Šī SEDEC sa-
nāksme bija arī iespēja klātesošos Eiropas pašval-
dību pārstāvjus uzrunāt par līdzīgu kopīgu darbību 
īstenošanu nākotnē.

Vairāk lasiet šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,

padomniece Eiropas Savienības jautājumos

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 gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti 
(viens ar piebildi), bet četri – nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-224 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2015. gada 20. novembra rīkojumā nr. 734 “Par Koncepciju par 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizē-
tās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi””

01.04.2019. 14.03.2019. Nē

2. VSS-221 – Plāna projekts “Psihiskās veselības aprūpes pieejamī-
bas uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam”

02.04.2019. 14.03.2019. Nē

3. VSS-255 – Informatīvais ziņojums “Par papildu valsts budžeta 
saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai Eiropas Sa-
vienības programmas “HORIZON 2020” ietvaros”

02.04.2019. 28.03.2019.
Jā, ar 

piebildi

4. VSS-173 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

02.04.2019. 28.02.2019. Jā

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://www.youtube.com/watch?v=u5ZV7BZa2uo&list=UUMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw&index=27
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4685-jaunpils-novada-aktivitates-ilgtspejigas-attistibas-merku-istenosana-izskan-eiropa
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5. VSS-219 – Noteikumu projekts “Drošuma prasības bērnu spēļu 
laukumiem”

03.04.2019. 14.03.2019. Nē

6. VSS-235 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu”

04.04.2019. 21.03.2019. Jā

7. VSS-238 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

04.04.2019. 21.03.2019. Jā

8. VSS-240 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Stadions”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, no-
došanu bez atlīdzības Ērgļu novada pašvaldības īpašumā”

04.04.2019. 21.03.2019. Jā

9. VSS-242 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 12. aprīļa noteikumos nr. 211 “Būvkomersantu klasi-
fikācijas noteikumi””

04.04.2019. 21.03.2019. Nē

10. VSS-234 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ķekavas 
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

05.04.2019. 21.03.2019. Jā

11. VSS-237 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 7 Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas 
pašvaldības īpašumā”

05.04.2019. 21.03.2019. Jā

Pagājušonedēļ nosūtīti četri atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:

VSS-224 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 20. novembra rīkojumā nr. 734 “Par 
Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas 
informācijas sistēmas izveidi”” (skatiet šeit);

VSS-221 – Plāna projekts “Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. ga-
dam” (skatiet šeit);

VSS-219 – Noteikumu projekts “Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem” (skatiet šeit);

VSS-242 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos nr. 211 
“Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”” (skatiet šeit).

Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ 
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

4. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-288 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos nr. 
692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma 
“Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveido-
šanai” īstenošanas noteikumi””

VSS-270 – 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-271 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos nr. 335 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/259-vss-224
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/258-vss-221-par-plana-projektu-psihiskas-veselibas-aprupes-pieejamibas-uzlabosanas-plans-2019-2020-gadam
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/260-vss-219-par-ministru-kabineta-noteikumu-projektu-drosuma-prasibas-bernu-spelu-laukumiem
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/261-vss-242-par-ministru-kabineta-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-12-aprila-noteikumos-nr-211-buvkomersantu-klasifikacijas-noteikumi
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471532
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“Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un 
norises kārtību””

VSS-272 – Noteikumu projekts “Valsts pārbaudīju-
mu informācijas sistēmas noteikumi”

VSS-287 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas valsts 
karoga likumā”

VSS-274 – Noteikumu projekts “Veselības inspekci-
jas nolikums”

VSS-283 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts infor-

mācijas sistēmu likumā”

VSS-284 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašu-
ma “Akmentiņi”, Dzidriņās, Stopiņu novadā, daļas 
atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – transporta 
infrastruktūras – ceļa uzturēšanai”

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie 
projekti atrodami Ministru kabineta interneta viet-
nē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

NVA Karjeras dienas darba meklētājiem

No 8. līdz 12. aprīlim visās Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) filiālēs norisinās akcija “Karjeras 
dienas darba meklētājiem”. Akcijas laikā ikviens 
iedzīvotājs, kas meklē darbu vai domā par darba 
maiņu, var saņemt atbalstu darba meklēšanā un 
karjeras veidošanā.

Darba meklētāji, piedaloties NVA Karjeras die-
nu pasākumos un tiekoties ar darba devējiem un 
tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem, var uzzināt, 
kādas darba iespējas viņu reģionā piedāvā uzņē-
mēji, var izvērtēt arī pašu spējas uzņēmējdarbībā 
un noskaidrot, kāds atbalsts ir pieejams uzņēmēj-
darbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Darba pārrunu treniņos (darba interviju simulāci-
jās) profesionāla karjeras konsultanta vadībā darba 
meklētāji var izspēlēt darba pārrunu lomu spēles, 
iegūstot praktiskas iemaņas un vērtīgas atziņas, kā 
veidot veiksmīgu komunikāciju ar darba devēju. 
Darba interviju treniņiem ir jāpiesakās iepriekš, 
izvēloties individuālo vai grupu treniņu.

Katras NVA filiāles kontaktinformācija un Karjeras 
dienu akcijas pasākumu plāns atrodams NVA tī-
mekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas” šeit.

Darba devējiem Karjeras dienās ir iespēja atrast 
vajadzīgos darbiniekus, klātienē tiekoties ar moti-
vētiem darba meklētājiem un iepazīstinot viņus ar 
darba un profesionālās izaugsmes izredzēm savos 
uzņēmumos. Dalībai akcijā pieteikušies novadu uz-
ņēmējdarbības centru vadītāji, biznesa inkubatoru 
pārstāvji un citi uzņēmēji, kas pārstāv dažādas no-
zares, viņi Karjeras dienās prezentē savus uzņēmu-
mus un informē par brīvajām darbvietām.

Dalība Karjeras dienās gan darba meklētājiem, gan 
darba devējiem ir bez maksas.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471547
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471547
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471547
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471547
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=650
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Konference “Stipri reģioni, stipra valsts!” 
Smiltenē un Aizkrauklē

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaim-
niekus, uzņēmējus un lauku iedzīvotājus apmeklēt 

konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” 10. aprīlī 
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā (Smiltenē, Gau-
jas ielā 1) un 12. aprīlī Aizkraukles pilsētas Kultūras 
namā (Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2).

Konferences mērķis ir diskutēt ar zemniekiem, uz-
ņēmējiem un iedzīvotājiem par Latvijas reģionu 
turpmāko attīstību pēc 2020. gada – nākamajā ES 
plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam. 
Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” disku-
sijās piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars Ger-
hards, kā arī ZM, Lauku atbalsta dienesta un LLKC 
eksperti.

Dalība konferencē – bez maksas.

Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” šopava-
sar notiek Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē.

Seminārs Bauskā par labo praksi ES fondu 
projektu īstenošanā

10. aprīlī ar semināru Bauskā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) turpina pavasara semināru 
ciklu par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.

Seminārs notiks 10. aprīlī plkst. 11 Bauskas pils 
konferenču zālē Pilskalnā.

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA vietnē.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centru, Finanšu ministriju un ES fondu 
projektu īstenotājiem stāsta par aktualitātēm ES 
fondu ieviešanā, kā arī sniedz projektu īstenoša-
nai noderīgu informāciju, piemēram, par izmaksas 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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pamatojošajiem dokumentiem, komunikācijas ie-
spējām ES fondu projektos, būvdarbu iepirkumu 
un līgumu kontroli un materiālu drošumu un atbil-
stību būvniecības projektos. Bauskas seminārā ar 
pieredzi projektu īstenošanā dalīsies Dobeles un 
Jēkabpils pašvaldību pārstāvji.

Aprīlī semināri notiks arī citos reģionos:

Vidzemē – 17. aprīlī plkst. 11 Smiltenē (Smiltenes 
tehnikumā Smiltenes pagasta Kalnamuižā 10);

Kurzemē – 24. aprīlī plkst. 11 Kuldīgā (Kuldīgas 
Mākslas namā 1905. gada ielā 6);

Latgalē – 30. aprīlī plkst. 11 Rēzeknes novadā (at-
pūtas centrā “Bāka” Gaigalavas pagasta Kvāpānos).

Seminārs par projektu iesniegšanu 
ERAF atbalstam ražošanas telpu un 
infrastruktūras attīstīšanai

CFLA par divām nedēļām pagarinājusi termiņu 
projektu iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai ieguldījumiem 
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai re-
konstrukcijai. Programmā, kur iespējams saņemt 

ERAF atbalstu ražošanas ēku būvniecībai, pārbū-
vei vai atjaunošanai visā Latvijas teritorijā, izņe-
mot Rīgu, projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 
30. aprīlim.

Par projektu atlases jautājumiem notiks papildu 
seminārs 15. aprīlī Rīgā (Doma laukumā 4, ALTUM 
telpās). Pieteikties semināram var līdz 11. aprīlim. 
Semināra darba kārtība pieejama CFLA tīmekļa 
vietnē. Semināra norisi būs iespējams vērot arī in-
terneta tiešraidē.

Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai nodi-
binājumi, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma 
attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas vajadzībām, 
apstrādes rūpniecības un informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju nozares mazie un vidējie 
komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām va-
jadzībām, kā arī ostas pārvaldes. Rīgas plānoša-
nas reģionā apstrādes rūpniecībai jābūt augstas 
pievienotās vērtības nozarē. Detalizētāk projektu 
iesniegumu atlases nosacījumus skatiet Ministru 
kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos 
nr. 612!

Izsludināts trešais projektu pieteikumu 
konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
programmā

Izsludināts trešais projektu pieteikumu konkurss ar 
pieteikumu iesniegšanas termiņu 30. maijā.

Projektu pieteikumu konkursā tiek gaidīti pieteiku-
mi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem:

• sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret 
nabadzību;

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://likumi.lv/ta/id/302138-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-1-1-specifiska-atbalsta-merka-sekmet-mvk-izveidi-un-attistibu-ipasi
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• atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei;

• vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšana.

Informācija par 3. projektu pieteikumu konkursu – 
programmas vietnē.

Ja plānojat iesniegt pieteikumu, noderīgi piedalī-
ties seminārā 16. aprīlī Aizkrauklē.

Informatīvais seminārs par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministri-
jas ES programmas 
“Eiropa pilsoņiem” 
informācijas punkts 

Latvijā aicina piedalīties bezmaksas informatīva-
jā seminārā, kas notiks 25. aprīlī Rīgā (viesnīcā 
“Rixwell Hotel Konventa sēta” (Kalēju ielā 9/11).

Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību un 
to padotības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāci-
ju un biedrību pārstāvjus par programmu “Eiropa 
pilsoņiem”.

Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, ka līdzte-
kus informācijai par programmas piedāvātajām 
finansējuma iespējām un veidlapas aizpildīšanas 
specifiku projekta partnerorganizācijas pieredzē 
dalīsies Stopiņu novada domes pārstāvji, kuri stās-
tīs par programmas 2. atbalsta darbības 1. apakš-
pasākumā “Pašvaldību sadraudzība” atbalstīto 
projektu “Together we are EU”, un biedrības “So-
lis tuvāk” pārstāve, kura stāstīs par programmas 
1. atbalsta darbībā “Eiropas vēstures piemiņas 
pasākumi” atbalstīto projektu “URBAN RECOVERY 
17-17”.

Detalizētāka informācija un pieteikšanās seminā-
ram ŠEIT.

Līdz aprīļa beigām var pieteikties 
finansējumam starptautiskiem jaunatnes 
jomas projektiem

30. aprīlis ir šogad jau otrais projektu konkursa 
noslēdzošais datums programmās “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” un “Eiropas solidaritātes korpuss”. 
Tādēļ jauniešu grupām, nevalstiskajām organizāci-
jām, biedrībām, sociālajiem uzņēmumiem, valsts 
un pašvaldību institūcijām ir pēdējais brīdis sākt 
darbu pie projektu pieteikumu rakstīšanas.

Abu programmu projekti ir gan starptautiski, gan 
nacionāli, to mērķis ir uzlabot kvalitāti darbā ar 
jaunatni, veicināt sabiedrībā solidaritāti, iedrošināt 
jauniešus pašus īstenot savus projektus, iesaistīties 
un kļūt sociāli aktīviem.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” projektu īstenošanai 2019. gadā pieejami teju 
2,8 miljoni eiro. Otrajā projektu konkursā, kas no-
slēgsies 30. aprīlī, pieejami 1 080 092,24 eiro. Ko-
pumā šogad projektus “Erasmus+” jaunatnes jomā 
var iesniegt trīs reizes gadā: līdz 5. februārim (kon-
kurss jau noslēdzies), līdz 30. aprīlim un līdz 1. ok-
tobrim.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projek-
tus var īstenot trīs pamatdarbībās: pirmā – “Perso-
nu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids 
“Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku 
mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jau-
natnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Par “Eiropas solidaritātes korpusu”

Programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” pro-
jektu īstenošanai 2019. gadā Latvijai ir pieeja-
mi vairāk nekā 1,4 miljoni eiro. Otrajā projektu 
konkursā, kas norisinās līdz 30. aprīlim, pieejami 
576 646,28 eiro. Kopumā šogad projektus “Eiropas 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BlUKLn&mc=Fh&s=L2vn0P&u=hSR8a&y=2&z=EhIfGnq&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BlUKmH&mc=Fh&s=L2vn0P&u=hSR8a&y=h&z=EV319CS&
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=a1fb87cee2&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

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti 
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

solidaritātes korpusā” var iesniegt trīs reizes gadā: 
līdz 7. februārim (konkurss jau noslēdzies), līdz 
30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

Programmā “Eiropas solidaritātes korpuss” jaunie-
šiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties 

starptautiskā brīvprātīgajā darbā vai īstenot pašiem 
savus solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt 
kādu sabiedrībā aktuālu jautājumu.

Projektu pieteikumi abās programmās iesniedzami 
tiešsaistē. Plašāka informācija: www.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
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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