
Ceļo pa Kurzemi kopā ar E-gidu!
Kurzeme ir viens no skaistākajiem un tūristu visvairāk apmeklētākajiem 
Latvijas novadiem. Tādēļ tūrisms un tūrisma pakalpojumi ir ļoti nozīmīga 
joma, kas nākotnē var uzlabot reģiona ekonomiku un  līdz ar to celt 
iedzīvotāju labklājību. Taču ir kāda būtiska problēma, ar ko saskaras 
ceļotāji - kvalitatīvas informācijas trūkums.  Tādēļ Kurzemes tūrisma 
asociācija, kas atrodas Kuldīgā, īstenoja projektu. Tā rezultātā izstrādāts  
detalizēts Kurzemes tūrisma attīstības plāns nākamajiem četriem 
gadiem un darbinieki guvuši jaunas idejas, ciemojoties pie kolēģiem 
Nīderlandē. Turklāt tagad ikviens ceļotājs var saplānot savu ceļojumu 
ar jauno Kurzemes tūrisma maršrutu plānotāju www.egids.lv.  „E-gids” ir 
sistēma, kurā ceļotāji, ievadot sākuma un beigu apmeklējuma 
objektus, saņem maršruta piedāvājumu ar detalizētu aprakstu par 
katru objektu un iespējām, kā tajā pavadīt laiku. www.kurzeme.lv 
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Cilvēkus ar īpašām vajadzībām iedrošina aktīvai dzīves pozīcijai
Līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir viens no svarīgākajiem demokrātiskas 
valsts iekārtas raksturojumiem. Tomēr invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” 
pieredze rāda, ka bez kvalitatīvas aktuālākās informācijas aprites efektīva līdzdalība nav 
iedomājama. Tādēļ „Apeirons” īstenojis projektu, kā ietvaros biedrības mājas lapa www.
apeirons.lv kļuvusi par unikālas informācijas krātuvi. Tajā pieejama jaunākā informācija, 
kas nepieciešama, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu veiksmīgi piedalīties politisko 
lēmumu pieņemšanas procesos. Turklāt, lai iedrošinātu šos cilvēkus paust savu viedokli 
un ieņemt aktīvu dzīves pozīciju, „Apeirons” ar video stāstu palīdzību sociālajos tīklos 
popularizē pozitīvās prakses piemērus, tādējādi pierādot, ka ar rūpīgu darbu un godīgu 
attieksmi iespējams panākt daudz uzlabojumu. www.apeirons.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!



Jēkabpils novadā attālums nav šķērslis

Publiskie pakalpojumi Ilūkstes novada iedzīvotājiem
tagad daudz ērtāki

Aktīvi iesaistās politikas veidošanā par sociālo atstumtību

Jēkabpils novadam ir raksturīga liela teritorija un mazs 
iedzīvotāju blīvums - apdzīvotās vietas atrodas 30, 50 un pat 
70 km attālumā no Jēkabpils. Turklāt pašvaldības darbinieku 
zināšanu līmenis bija nepietiekams un jaunās informācijas 
tehnoloģijas netika izmantotas pilnā mērā. Šo iemeslu dēļ 
pašvaldības pakalpojumu saņemšana bija apgrūtināta. 
Situāciju mainīja pašvaldības iesaistīšanās ESF projektā 
par inovatīvu pasākumu īstenošanu Jēkabpils novada 
domes darbā. Viens no projekta lielākajiem ieguvumiem ir 
jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana – tagad domes 
darbiniekiem ikdienā palīdz vienota, elektroniska 
dokumentu aprites sistēma ”Namejs” un jaunā iespēja 
rīkot video sanāksmes. Tas ne vien uzlabo publisko 
pakalpojumu kvalitāti, bet arī ļauj ietaupīt laiku, pasta 
un transporta izdevumus – piemēram, tagad pagastu 

Izvērtējot Ilūkstes novada domes darbību un aptaujājot 
iedzīvotājus, tika konstatētas vairākas nepilnības – 
iedzīvotājiem trūkst vienkopus pieejamas informācijas 
par domes sniegtajiem pakalpojumiem, tie nav pieejami 
elektroniski, pakalpojumu sniegšanā ir iesaistīts ļoti liels 
darbinieku skaits, kā arī nav efektīvas informācijas un 
dokumentācijas aprites starp pašvaldības centrālo 
pārvaldi un pagastu pārvaldēm. Lai uzlabotu situāciju, 
pašvaldība īstenojusi projektu, kā ietvaros izstrādāts 
vienots publisko pakalpojumu saraksts un standarti. 
Vadoties pēc tiem, sagatavota vienas pieturas aģentūras 

Sociālās atstumtības mazināšana ir viens no galvenajiem 
Latvijas sociālās politikas ilgtermiņa mērķiem. Taču 
neapmierinošā sadarbība starp interešu aizstāvības 
organizācijām un politikas veidotājiem, izstrādājot 
politikas dokumentus, radījusi vairākus riskus. Piemēram, 
dokumentos ietvertie pasākumi neatbilst iedzīvotāju 
reālajām vajadzībām. Riskam pakļauti 5000 iedzīvotāju, 
kuri spiesti saņemt zemas kvalitātes pakalpojumus 
ilgstošas aprūpes iestādēs un 8000 cilvēku ar invaliditāti, 
kuriem nav pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai. Lai 
izveidotu veiksmīgu sadarbības modeli starp biedrībām un 
rīcībpolitikas organizācijām, biedrība „Latvijas Kustība par 
neatkarīgu dzīvi” īstenojusi projektu, kā ietvaros nopietni 
iesaistījusies lēmumu pieņemšanas procesā sociālās 

ieviešanas koncepcija. Rezultātā – uzlabota vismaz 40 dažāda 
veida pakalpojumu sniegšana, turklāt tagad iedzīvotāji tos 
var saņemt vienuviet. Jaunā struktūra ievērojami paātrina 
iesniegumu izskatīšanas laiku, samazina pašvaldības 
administratīvās izmaksas un atvieglo darbinieku 
pienākumus. www.ilukste.lv

iekļaušanas jomā. Projekta gaitā apkopoti un analizēti esošie 
dokumenti, izveidota sadarbība ar lēmumu pieņēmējiem 
un politikas plānotājiem, kā arī tapusi biedrības mājas lapa  
www.lkndz.lv
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bibliotekāriem, lai piedalītos novada mēroga sanāksmēs, 
nav jāmēro tālais ceļš līdz novada centram Jēkabpilī. 
Tāpat projekta gaitā izglītoti dažādu iestāžu darbinieki, 
kas ikdienā sniedz pakalpojumus Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem. www.jekabpilsnovads.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



Zinošāki speciālisti – attīstītāks novads

Izglītojas, lai profesionālāk novērstu maluzvejniecību

Izglītotāki darbinieki attīstītākai Jūrmalas pilsētai

Krustpils novadā ar ESF palīdzību krietni uzlabots 
pašvaldības darbs. Īstenojot projektu ar mērķi celt 
darbinieku kapacitāti ES un citu ārvalstu finanšu līdzekļu 
apguvē, kā arī projektu vadībā, pašvaldībai jau radusies 
iespēja iesaistīties aizvien jaunos projektos. Tas nākotnē 
sekmēs novada attīstību un ieguvējs būs ikviens 
iedzīvotājs. Projekta ietvaros noorganizētas dažādas 
padziļinātas apmācības 34 novada struktūrvienību 
darbiniekiem un izstrādāti metodiskie materiāli, kur 
smelties apkopotas zināšanas par projektu iesniegumu 
sagatavošanu un īstenošanu. Izglītojoši semināri par ES 
struktūrfondu projektu izstrādi un ieviešanu notikuši 
arī skolu, bibliotēku, kultūras namu un sociālo dienestu 

2009. gada strukturālo reformu rezultātā Valsts vides 
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē (VVD JIŪP) 
ievērojami samazināts inspektoru skaits - no 45 uz 31, 
likvidēti atsevišķi kontroles sektori, sabiedrisko inspektoru 
skaits samazinājies no 150 uz 106. Taču maluzvejniecība 
valstī arvien pieaug. Turklāt Latvijas Makšķernieku 
asociācijas (LMA) un VVD JIŪP veiktā analīze rāda, ka 
sabiedrisko inspektoru darbība zivju resursu aizsardzības 
jomā joprojām vairāk balstās uz entuziasma, nevis 
profesionālas varēšanas pamata. Lai arī visi LMA Mobilās 
grupas locekļi – sabiedriskie inspektori – ir apmeklējuši 
apmācību kursus un kārtojuši eksāmenu attiecīgā statusa 
iegūšanai, tomēr līdz šim nenotika šo cilvēku kvalifikācijas 
celšana. Tādēļ, lai uzlabotu Mobilās grupas locekļu 

Šobrīd izsludināti vairāki projektu konkursi par ES 
struktūrfondu finansējumu, ko iespējams izmantot tieši 
pašvaldību attīstībai. Taču, lai veiksmīgi piesaistītu šo 
finansējumu, nepieciešami profesionāli cilvēkresursi 
un precīzi jādefinē nepieciešamības. Jūrmalas pilsētas 
domes (JPD) pārstāvji atzīst, ka pašvaldībā pastāv zināmas 
problēmas ar sekmīgu projektu pieteikumu izstrādi un 
projektu ieviešanu. 2010. gadā no visiem pašvaldības 
iesniegtajiem projektiem atbalstu guva aptuveni puse. 
Rezultātā - pilsētas attīstībai netiek piesaistīts maksimāli 
iespējamais finanšu daudzums. Tādēļ JPD sadarbībā ar 
Ventspils, Jelgavas, Valmieras un Ogres pašvaldībām no 
2011. gada septembra īsteno projektu, kura mērķis ir 
uzlabot zināšanas tiem darbiniekiem, kuri atbildīgi par ES 
finansējuma piesaisti. Notiks speciālistu apmācības par 

profesionālās spējas, LMA īstenojusi projektu. Tā ietvaros 
apgūta Somijas pieredze, Mobilās grupas inspektoriem 
noorganizēti izglītojoši kursi un praktiskas nodarbības, 
kā arī izveidota un izplatīta „Sabiedriskā vides inspektora 
rokasgrāmata”. www.dzivaisudens.lv

projektu izstrādi, vadību un energoefektivitātes jautājumiem. 
Turklāt jau tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz 
sešām citām Latvijas pašvaldībām. Rezultātā, taps projektu 
izstrādes un vadības rokasgrāmata JPD darbiniekiem, kā arī 
Projektu ceļvedis ikvienam interesentam. Tas būs pieejams 
Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv. 
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darbiniekiem. Uzreiz pēc apmācībām izstrādāts jauns vides 
aizsardzības projekta - „Tūrisma pakalpojumu attīstība 
Krustpils novada dabas parkā „Laukezers”” – priekšlikums, kas 
jau iesniegts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu konkursā. 
www.krustpils.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



Novadi kļūst drosmīgāki

Jēkabpils novadā rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti  

Auces un Tērvetes novadi gatavojas jauniem attīstības projektiem 

Krāslavas un Daugavpils novadi jau pirms ekonomiskās 
krīzes atradās tā sauktajā valsts sociālekonomiskās 
atpalicības zonā, tāpēc ilgu laiku savu darbību orientēja 
pārsvarā uz šodienas vajadzībām, stratēģisku lēmumu 
pieņemšanu atliekot uz vēlāku laiku. Lai spētu drošāk un 
kvalitatīvāk izstrādāt koncepcijas attīstībai ilgtermiņā, 
kā arī veicinātu uzņēmējdarbības rosību, abu novadu 
pašvaldības ar ESF atbalstu īstenojušas projektu. 
Tā ietvaros organizētas dažādas apmācības par to, 
kā panākt ekonomikas attīstību. Sešos semināros 
piedalījušies ne vien novadu attīstības plānošanas 
speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji un iestāžu 
darbinieki, bet arī īpašuma apsaimniekošanas un 
uzņēmējdarbības veicināšanas speciālisti un finanšu 
nodaļas speciālisti. Projekta ietvaros veikta arī novadu 

Savulaik Jēkabpils novadā nebija nevienas organizācijas, 
kas pārstāvētu cilvēku ar invaliditāti intereses. Situāciju 
labojusi novada biedrība “Ūdenszīmes” kopā ar  
nevalstisko organizāciju no Rīgas – invalīdu sporta klubu 
„Optimists”. Ar ESF atbalstu kopīgi realizētā projekta 
„Zināšanas un iespējas” ietvaros biedrības apzinājušas 
Jēkabpils novadā dzīvojošos cilvēkus ar invaliditāti 
un viņu problēmas. Savukārt abu biedrību biedriem 
noorganizētas apmācības par interešu aizstāvības 
jautājumiem un praktiski semināri par to, kā dažādot 
pakalpojumus cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. 
Semināros biedri noklausījās gan teorētiskas 
lekcijas, gan paši piedalījās dažādos praktiskos, 
radošos pasākumos. Tāpat “Zināšanas un iespējas” 

Līdz šim Auces novada pašvaldība iesniedza projektus 
tikai Valsts garantētajās programmās. Ārvalstu fondu 
finansējums netika izmantots nemaz, jo domes 
darbiniekiem nebija pietiekamu zināšanu un pieredzes. 
Lai to mainītu, Auces un Tērvetes novadu pašvaldības 
šogad uzsākušas kopīgu projektu. Tā mērķis - stiprināt 
savu darbinieku kapacitāti ES un citu ārvalstu fondu 
līdzekļu apguvē. Šī projekta ietvaros plānots apmācīt  40 
abu pašvaldību darbiniekus par projektu sagatavošanu 
un ieviešanu, kā arī par iepirkumu veikšanu. Paredzēts 
arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukuma novada 
domi. Tajā smelsies pieredzi investīciju piesaistē un 
elektronisko vadības sistēmu izmantošanā. Tiks arī 
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ietvaros norisinājies pieredzes apmaiņas pasākums. Tajā 
rīdzinieki un jēkabpilieši diskutējuši par radošo pasākumu 
organizēšanu. Izveidota arī biedrības „Optimists” mājas 
lapa www.riskoptimists.lv, bet pavisam drīz klajā nāks 
informatīvais buklets cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
„Fakti, risinājumi, iespējas”.   www.riskoptimists.lv 

organizēts seminārs par darba grupu izveidi un kopīgiem 
projektiem starp Auces un Tērvetes pašvaldībām. Projekta 
rezultātā plānots iesniegt un realizēt jaunus projektus 
dzīves vides uzlabošanai novados. www.auce.lv 

uzņēmējdarbības vides izpēte. Tas un darbs grupās 
pašvaldību speciālistiem veidoja priekšstatu par novadu 
uzņēmējdarbības stāvokli, kā arī ļāva gūt idejas pašvaldības 
atbalsta projektiem. Piemēram, par loģistikas centra 
izveidi un tālāku sadarbības veicināšanu ar Lietuvas un 
Baltkrievijas partneriem. Projekts pabeigts, taču, balstoties 
uz izveidoto uzņēmēju datu bāzi un uzņēmējdarbības 
vides izpētes rezultātiem, pašvaldību darbinieki izstrādā 
novadu attīstības programmas turpmākajiem septiņiem 
gadiem. www.dnd.lv,   www.kraslava.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


