
Savulaik Durbes novada pašvaldības rīcībā esošie resursi bija nepietiekami, lai efektīvi ievāktu, 
atjaunotu un pielietotu informāciju par savas pārvaldības nekustamajiem īpašumiem. Šīs 
darbības vēl vairāk apgrūtināja likumu maiņa 2009. gadā, kas domei noteica plašāku pienākumu 
apjomu papildus jau esošajiem. Savukārt iedzīvotājiem informācija par nekustamajiem 
īpašumiem nebija ērti pieejama un nodokļus bija iespējams nomaksāt tikai klātienē – domē. Lai uzlabotu situāciju, ar ESF 
atbalstu pašvaldība īstenojusi projektu, kā ietvaros iznomāja īpašu tehniku – lauku datoru precīzai īpašumu mērīšanai 
un robežu noteikšanai. Savukārt, lai sakārtotu un pilnveidotu ar nekustamajiem īpašumiem saistīto dokumentāciju, 
kopš projekta realizācijas domē strādā divi jauni darbinieki – jurists un nekustamo īpašumu speciālists. Ieviesta 
arī e-pakalpojumu sistēma - tagad iedzīvotājiem ir iespēja apmaksāt ar īpašumiem saistītos nodokļus interneta vietnē 
www.durbe.lv. Turpat var arī aplūkot dažādu īpašumu statusu un aktuālo nodokļu apjomu. www.durbe.lv 
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NVO sadarbojas ar pašvaldību 
Līvānu novadam, tāpat kā Latgales reģionam kopumā, ir raksturīga salīdzinoši vājāk attīstīta 
ekonomika, daudzveidīgas sociālās problēmas, ierobežoti finanšu līdzekļi un cilvēkresursi šo 
problēmu risināšanai. Lai arī pēdējos gados situācija uzlabojusies, izaugsme ļoti atkarīga no 
cilvēkresursu attīstības, kapacitātes un savstarpējās sadarbības. Nozīmīgu lomu ieņem NVO un 
pašvaldību sadarbība. Tiesa, nereti organizācijās trūkst darbinieku, kuri spēj plānot un izstrādāt 
projektus, izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas. Lai sekmētu Līvānu novada nevalstiskā 
sektora aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, biedrība „Baltā māja” īstenojusi 
projektu. Tā ietvaros dažādu organizāciju speciālistiem organizētas apmācības par šādu 
līdzdalības iespēju. Savukārt, lai apzinātu Līvānu novada problēmas un meklētu tām risinājumus, 
notikušas pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju apaļā galda diskusijas. „Baltās mājas” speciālisti 
arī smēlušies pieredzi Vācijā.  www.baltamaja.lv

Līdzīgas, pozitīvas pārmaiņas realizē un piedzīvo dažādas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas, 
kas īsteno projektus un pasākumus, lai rezultātā uzlabotu ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti – mazinātu administratīvos 
šķēršļus, uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un stiprinātu sabiedrības līdzdalības spējas dažādu politiku īstenošanā.
Šie uzlabojumi tiek realizēti, pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumam un Valsts kancelejas un Sabiedrības 
integrācijas fonda rūpīgam darbam. Lai vairotu gaišas domas un emocijas, aicinām informatīvajā  izdevumā „Zināšanas 
rada pārmaiņas” iepazīties ar Latvijas cilvēku labajiem darbiem un iniciatīvām uzlabot apkārtējo dzīves vidi.
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Zināšanas rada pārmaiņas – sen izskanējis aforisms vai tomēr dzīves realitāte vēl šodien? Ja pakavējamies atmiņās par 
skolas laiku, tad iespējams ikviens vēl atceras, kādi skolā iegājām un kādi no tās iznācām. Mēs ne vien bijām izauguši 
un ieguvuši daudz jaunu zināšanu, bet bijām arī mainījušies – gudrāki, tālredzīgāki, drosmīgāki, mērķtiecīgāki, 
pašpārliecinātāki…

ZINĀŠANAS RADA PĀRMAIŅAS!

Durbes novada iedzīvotājiem piedāvā 
mūsdienīgus un ērtus pakalpojumus



Cilvēki ar īpašām vajadzībām piedalās politikas veidošanā

Izveido jaunu atbalsta metodi darbā ar vardarbībā cietušām sievietēm

Rūpējas par iedzīvotāju līdzdalību Zemgales un Kurzemes 
reģionu attīstības plānošanā

Brīdī, kad Eiropas ekonomiskā situācija ir nestabila, ir svarīgi 
veicināt ciešāku dažādu valstu NVO sadarbību un celt to 
kapacitāti, jo tā ir svarīga iespēja piedalīties ES politikas 
veidošanā, kas caur regulām un direktīvām atspoguļojas 
arī Latvijas likumdošanā. Tādēļ, lai veicinātu iedzīvotāju ar 
invaliditāti līdzdalību ES sadarbības tīklojumā – Eiropas 
Cilvēku ar invaliditāti forumā (EDF), Latvijas Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento” kopā ar citām 
biedrībām īstenojusi projektu, kā ietvaros iztulkoti dažādi EDF 
informatīvie materiāli, kas ievietoti biedrības mājas lapā un 
drukātajās ziņu lapās. Tāpat noorganizēti septiņi semināri visā 
Latvijā par tādām tēmām kā vides pieejamība un vienlīdzīga 
veselības aprūpe. Turklāt kopš projekta īstenošanas viens 

Vairāki veiktie pētījumi norāda, ka diemžēl aizvien 
aktuālāka kļūst problēma - vardarbība ģimenēs. To izjūt arī 
Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze” speciālisti, 
kuriem pēdējos gados nākas arvien vairāk sniegt atbalstu 
vardarbībā cietušām sievietēm. Šī iemesla dēļ centrs 
saskāries ar speciālistu trūkumu, kuri spētu cietušajām 
sniegt profesionālu palīdzību un tādēļ īstenojis projektu, 
lai izglītotu savus darbiniekus un  uzlabotu piedāvāto 
pakalpojumu klāstu. Projekta gaitā veicot novērojumus 
un sarunas ar vardarbībā cietušajām sievietēm, „Valdardze” 
apzinājusi viņu vajadzības, uz kuru pamata izstrādātas 
jaunas atbalsta metodes. Centra speciālistiem notikušas 
apmācības, kurās apgūta līdz šim Vidzemes reģionā 
nepraktizēta sociālā darba specifika ar dažādu kultūru 
klientiem. Ieviests jauns rehabilitācijas pakalpojums, 

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) saskatījis vairākus 
šķēršļus kvalitatīvai publisko pakalpojumu sniegšanai 
iedzīvotājiem, tostarp uzņēmējiem. Līdzīgas problēmas 
konstatējis arī Kurzemes plānošanas reģions. Tādēļ abas 
institūcijas īstenojušas kopīgu projektu. Tā ietvaros 
uzlabota Zemgales un Kurzemes plānošanas dokumentu 
pieejamība un uztveramība. Lai noskaidrotu viedokļus 
par plānošanas reģionu sniegto publisko pakalpojumu 
kvalitāti, aptaujāti 100 iedzīvotāji un veiktas 50 intervijas 
ar pašvaldību pārstāvjiem. Rezultātā - izstrādāti ieteikumi 
sabiedrisko apspriešanu veiksmīgai norisei un ZPR 
plānošanas dokumentu „vienkāršotā” versija, kā arī 

lai profesionāli strādātu ar sievietēm, kuras cietušas no 
vardarbības ārzemēs, sievietēm imigrantēm un patvēruma 
meklētājām. www.valdardze.lv

pilnveidots ZPR ģeoportāls. Tāpat iestāžu darbinieki 
apmācīti par stratēģisko plānošanu, sabiedrisko apspriešanu 
organizēšanu, iedzīvotāju iesaisti plānošanā un informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Savukārt 35 darbinieki Čehijā 
izglītojušies par ģeogrāfiskās informācijas sistēmu ieviešanu.  
www.zemgale.lv 
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„Sustento” pārstāvis līdzdarbojas EDF valdē, bet trīs  - EDF 
Ģenerālajā asamblejā.  www.sustento.lv 

Informatīvais izdevums „Zināšanas rada pārmaiņas!” tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas 
vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem



Attīsta Mērsraga ostas darbību

Samazina administratīvo slogu

Mērsraga osta kravu apgrozījuma ziņā ir visstraujāk 
augošā osta Latvijā. 2009. gadā tā sasniedza pat  40% no 
Latvijas mazo ostu kopējā kravu apgrozījuma. Un tomēr – 
lai skaitlis turpinātu augt, uzņēmumam ir jāattīstās, nemitīgi 
jāveic uzlabojumi, jāseko līdzi klientu apmierinātībai un 
rūpīgi jākontrolē finanšu plūsma. Tādēļ ar ESF atbalstu 
Mērsraga ostas pārvalde realizējusi projektu, kā ietvaros 
uzņēmumā ieviesta kvalitātes vadības sistēma ISO 9001. 
Lai to ieviestu, veikta esošo pakalpojumu un iekšējo 
procesu kvalitātes izvērtēšana, izglītoti darbinieki un 
izstrādāta ostas attīstības stratēģija. Savukārt, lai kvalitātes 
vadības sistēma būtu ērta ikdienas darbā, izstrādāta tās 
vadības rokasgrāmata. Tāpat projekta gaitā ieviestās 

Nereti no iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām 
organizācijām dzirdēti pārmetumi par pārlieku lielo 
administratīvo slogu, kas traucē darbam un patērē 
daudz laika. Risinot situāciju, Valsts kanceleja sadarbībā 
ar Ekonomikas, Tieslietu un Zemkopības ministrijām 
īsteno virkni pasākumu. Šobrīd jau ieviesta elektroniskā 
muitas deklarēšanas sistēma, kas būtiski samazina laiku 
eksporta-importa procedūru veikšanai. Pilnveidots 
maksātnespējas process, ieviešot ārpustiesas izlīguma 
procesu un saīsinot maksātnespējas procedūru laiku. 
Vienkāršota nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūra, 
ieviešot iespēju zemesgrāmatu tiesnešiem pārliecināties 
par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu internetā. Tāpat 

nodrošināta iespēja vienlaikus ar pieteikumu par komersanta 
reģistrāciju iesniegt arī pieteikumu PVN maksātāju reģistrā, 
turklāt samazināts PVN maksātāja reģistrācijas laiks no 15 uz 
10 dienām un noteikta kārtība, kādā iestādes, sadarbojoties, 
sniedz informāciju elektroniskā veidā. Šīs ir tikai dažas lietas, 
un darbs, lai mazinātu administratīvo slogu, turpināsies līdz 
2014. gadam. www.mk.gov.lv 
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izvērtēšanas anketas dod iespēju efektīvi un ātri reaģēt uz 
klientu atsauksmēm un uzlabot pakalpojumu kvalitāti ostā. 
Tagad ir daudz vieglāk strādāt, jo amati vairs nedublējas un ir 
izstrādātas amatu instrukcijas. www.mersragsport.lv 

Informatīvais izdevums „Zināšanas rada pārmaiņas!” tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas 
vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem

Izglītojas, lai attīstītu Valmieras infrastruktūru 
Valmieras pilsētas pašvaldībai jauns izaicinājums - 
paredzēti vairāki apjomīgi, ES līdzfinansēti infrastruktūras 
izveides projekti. Tiem piešķirtais finansējums vairāk kā 5 
reizes pārsniedz iepriekš realizēto projektu finansējumu, 
un kopējās izmaksas sasniedz 20 miljonus latu. Veicot 
aptaujas domes darbinieku vidū, secināts, ka tik 
apjomīgu būvniecības projektu vadība speciālistiem ir 
liels izaicinājums un nepieciešams papildināt specifiskās 
zināšanas šādu uzdevumu īstenošanā. Tādēļ, lai uzlabotu 
darbinieku kapacitāti ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto 
būvniecības projektu sagatavošanā un ieviešanā, Valmieras 
pilsētas dome sadarbībā ar Valkas, Amatas, Smiltenes 
un Cēsu pašvaldībām īstenojusi projektu. Tā ietvaros 
darbinieki apmācīti par specifisku būvniecības projektu 
pieteikumu sagatavošanu, iepirkumu veikšanu, uzraudzību 
un speciālu līgumu izpildes procedūru piemērošanu. Līdz 

VI
D

ZE
M

E

ar to, ka apmācības pašvaldību speciālistiem notika vienuviet, 
tā bijusi arī lieliska iespēja savstarpējai pieredzes apmaiņai. 
Tāpat projekta gaitā sagatavoti metodiskie materiāli par 
būvniecības jomā raksturīgiem projektu vadības un Latvijas 
likumdošanas aspektiem. www.valmiera.lv 



Veido interaktīvu bukletu par iespēju piesaistīt Eiropas līdzekļus

Gatavojas jauniem Jēkabpils pilsētas attīstības projektiem

Lai piesaistītu ES un citu ārvalstu finanšu līdzekļus, 
viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir speciālistu 
kapacitāte un gatavība strādāt ar ārvalstu fondu 
informāciju. Tiesa, problēma ir tā, ka šī informācija bieži 
vien nav ērti strukturēta un ir pārāk sarežģītā valodā, 
kas nereti ir noteicošais iemesls, kādēļ ārvalstu finanšu 
resursi netiek piesaistīti. Tādēļ Rīgas plānošanas reģions 

Lai attīstītu pilsētu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
darbinieki pastāvīgi strādā ar ES finansētajiem 
projektiem – veido pieteikumus, kā arī projektus ievieš 
dzīvē. Lai uzlabotu projektu vadības organizāciju, 
nodrošinātu vēl sekmīgāku organizatorisko jautājumu 
risināšanu projektu vadībā un sekmētu komandas 
darbu, pašvaldības speciālisti iesaistījušies ESF projektā. 
Tā ietvaros Jēkabpils domei izdevies uzlabot savu darbu. 
Ir veiktas vairākas aktivitātes darbinieku zināšanu 
un prasmju līmeņa noteikšanai projektu izstrādē, 
ieviešanā un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē. 
Balstoties uz iegūtajiem datiem, visi speciālisti apmācīti 
šajās jomās pēc īpaši sagatavotas programmas. Tapusi 
arī metodoloģija tehniski ekonomisko pamatojumu 
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izstrādei un praktiski pielietojami, metodiski izdales 
materiāli ikdienas darbam. Pašvaldība pieteikusies arī 
nākošajai projektu konkursu kārtai, kur vairāk cer strādāt ar 
tādām tēmām kā komandas darbs un veiksmīgas komandas 
veidošana, kā arī projektu ieviešana. www.jekabpils.lv 

uzsācis īstenot projektu, kā ietvaros sagatavos interaktīvu 
bukletu, kas daudz interesantākā un vienkāršākā veidā 
informēs par iespējām saņemt ārvalstu finansējumu savam 
iecerētajam projektam. Projekta gaitā paredzētas arī 
apmācības projektu speciālistiem un tiks veikts pētījums 
par radošo industriju nozares stāvokli Rīgas reģionā. 
www.rpr.gov.lv 

Informatīvais izdevums „Zināšanas rada pārmaiņas!” tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas 
vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem

Novadu attīstībai apvienojas četras pašvaldības
Pašvaldībām jau uzkrāta pieredze ES struktūrfondu 
projektu sagatavošanā un īstenošanā, taču ar katru 
gadu pieaug prasības projektu pieteikumu un tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanā. Liela daļa projektu 
rakstītāju nepieciešamo informāciju apguvuši pašmācības 
ceļā, taču izjūt vajadzību papildināt savas zināšanas. 
Teorētiskas apmācības šiem pašvaldību darbiniekiem 
nav notikušas, tāpēc viņi jūt, ka ir nepieciešamas jaunas, 
nopietnas zināšanas. Lai paaugstinātu savu darbinieku 
kapacitāti ES līdzfinansēto projektu veidošanā un 
ieviešanā, četras kaimiņu pašvaldības - Ogres, Lielvārdes, 
Ikšķiles un Ķeguma – izstrādājušas kopīgu projektu. Tā 
ietvaros izstrādās vienotu projektu darba organizācijas 
shēmu, sagatavos speciālistus pagastos, kā arī veidos 
sadarbības projektu ideju burtnīcu ar pieejamajiem finanšu 
instrumentiem un iespējamajām partnerībām. Šobrīd jau 

norit speciālistu izglītošana par dažādos projekta posmos 
piemērojamiem analīzes veidiem, komandas veidošanu 
un projektu vadību atbilstoši starptautiskiem standartiem.  
www.ogresnovads.lv
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