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Novadi aicina politiskās partijas paust 
savu attieksmi pret jaunu administratīvi 
teritoriālo reformu

Latvijas Novadu apvienības Valde atklātā vēstulē 
vēršas pie politiskajām partijām, aicinot tās paust 
savu attieksmi pret iecerēto jauno administratīvi 
teritoriālo reformu (ATR), ņemot vērā, ka neviena 
politiskā partija pirms Saeimas vēlēšanām savā 
programmā neinformēja par nodomu uzsākt vēl 
vienu novadu apvienošanu.

Atklātā vēstulē politisko partiju pārstāvjiem tiek 
norādīts uz nepieciešamību pirms jaunas reformas 
analītiski izvērtēt, kāpēc sešos gados pēc iepriekšē-
jās reformas nav izpaudušās gaidītās lielo novadu 
priekšrocības. Pagaidām iedzīvotāju ienākumi lie-
lajos novados neliecina, ka novada lielumam būtu 
būtiska ietekme uz iedzīvotāju labklājību.

Tāpat Latvijas Novadu apvienības Valde vaicā, vai, 
pēc partiju domām, vēl vienas reformas uzsākšanai 
nebūtu vajadzīgs vēlētāju mandāts.

Par ATR jau tika diskutēts ikgadējā Novadu dienā, 
kā arī LPS Domes sēdē, kurā piedalījās vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards.

Pilns vēstules teksts lasāms Infolapas 1. pieliku-
mā.

LPS Valdes decembra sēdes lēmumi

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde otrdien, 
1. decembrī, uzklausīja informāciju par situāciju ar 
iebildumiem pret pašvaldību izdevumiem, kā arī 
LPS pēdējā laika aktualitātēm – tikšanos ar labklā-
jības ministru Uldi Auguli, bērnudārzu problemā-
tiku un mazo novadu aktivitātēm.

Saistībā ar ažiotāžu medijos par pašvaldību informa-
tīvajiem izdevumiem LPS Valde apsprieda radušos 
situāciju un vienojās, ka LPS sniegs savu atzinumu 
par Kultūras ministrijas sagatavoto pamatnostādņu 
projektu “Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 
2016.–2020. gadam” un pētīs iedzīvotāju attieksmi 
pret pašvaldību preses izdevumiem. Iespējams, šis 
jautājums tiks pārrunāts arī nākamā gada pirmajā 
LPS Domes sēdē.

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas va-
dītājs Aivars Lācarus informēja par aizvadīto komi-
tejas sēdi, kurā piedalījās labklājības ministrs Uldis 
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Augulis. Šajā sanāksmē pašvaldību pārstāvji sarunā 
ar ministru norādīja uz vairākām problēmām saistī-
bā ar sociālā darba nodrošināšanu novados.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un padomniece 
izglītības jautājumos Ināra Dundure pastāstīja par 
tikšanos ar Pierīgas Pašvaldību apvienību. Šīs tikša-
nās galvenais temats bija bērnudārzu nodrošinā-
šana pēc tam, kad valsts pārtrauc līdzfinansējumu 
privātajiem bērnudārziem. Pēc sarunas ar Pierīgas 
novadiem LPS ir sagatavojusi un jau iesniegusi Sa-
eimā atzinumu grozījumiem Izglītības likumā.

LPS Valde tika informēta arī par mazo novadu akti-
vitātēm – par notikušo sanāksmi un ieceri nākamā 
gada sākumā veidot biedrību savu interešu aizstā-
vībai.

Noslēgumam tuvojas humanitārās 
palīdzības projekts Ukrainai

LPS Valde 1. decembrī iepazinās ar humanitārās 
palīdzības Ukrainai projekta virzību, kas tuvojas 
noslēgumam.

Par Latvijas pašvaldību pārskaitītajiem līdzekļiem, 
kurus saskaņā ar LPS parakstīto vienošanos admi-
nistrē Latvijas Sarkanais Krusts, iepirkti trīs mākslī-
gās elpināšanas aparāti un cita medicīnas aparatū-
ra kopumā 24 950 eiro vērtībā.

Ukrainas Sarkanais Krusts par saziedotajiem līdzek-
ļiem iegādājies arī gaisa sterilizatoru 800 eiro vēr-
tībā, kā arī Latvijas uzņēmumā “Grindeks” ražotos 

medikamentus 10 984 eiro vērtībā. Vēl 1500 eiro 
izmaksās iegādāto preču transportēšana uz Ukrai-
nas Čerņigovas apgabalu.

Šī mēneša laikā humanitārās palīdzības kravu nogā-
dās Ukrainā, bet pirms tam jāsaņem nepieciešamie 
saskaņojumi, lai sūtījumu noformētu kā humanitā-
ro palīdzību un par to nebūtu jāmaksā nodokļi.

Kopumā LPS un LSK palīdzības projektā iesaistījās 
63 pašvaldības.

2015. gada 12. maijā LPS saņēma Ukrainas Reģio-
nālo un vietējo pašvaldību savienības lūgumu pa-
līdzēt Čerņigovas kara hospitālim ar materiāli teh-
nisko nodrošinājumu.

Palīdzības projekta īstenošanai LPS noslēdza līgu-
mu ar Latvijas Sarkano Krustu, lai ērtāk un efektīvāk 
koordinētu palīdzības sniegšanu, ņemot vērā orga-
nizācijas lielo pieredzi un starptautiskos kontaktus.



Ar bankomāta atklāšanu Ciblā noslēgusies 
LPS un “Swedbank” sadarbības 
memoranda ieviešana 2015. gadā

Piedaloties Ministru prezidentei Laimdotai Strau-
jumai, LPS ģenerālsekretārei Mudītei Priedei un 
“Swedbank” vadībai, piektdien Ciblas novadā at-
klāts pēdējais no kopumā 16 jaunajiem bankomā-
tiem, kas Latvijas reģionos izvietoti saskaņā ar LPS 
un “Swedbank” sadarbības memorandu.

Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekš-
sēdētājs: “Ciblas novadā līdz šim nebija neviena 
bankomāta, tāpēc mēs esam pateicīgi par pirmo 
bankomātu mūsu novadā. Priecājamies, ka tagad 
mūsu iedzīvotājiem būs pieejama skaidras naudas 
izņemšana tepat uz vietas, kas uzlabos iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti.”

“Lai gan mūsdienās liela daļa darījumu notiek e-vi-
dē, skaidras naudas pieejamībai ir būtiska nozīme, 
lai novados veicinātu uzņēmējdarbību un iedzīvotā-
jiem nodrošinātu kvalitatīvu dzīves telpu. Ja tuvākā 
bankas filiāle atrodas 50 kilometru attālumā, bet pie 
skaidras naudas var tikt tikai kaimiņu novadā, nav 
iespējams runāt par attīstību un cilvēkiem draudzīgu 
dzīves vidi reģionos. LPS šo jautājumu ir aktualizējusi 
jau vairāku gadu garumā, tādēļ esam gandarīti, ka ir 
izdevies atrast atsaucīgus partnerus un optimālu ri-
sinājumu,” pauž LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Premjerministre Laimdota Straujuma: “Šis ir liels 

pakalpojums Ciblas iedzīvotājiem, un šodien es 
esmu patiesi lepna par Ciblas darbīgajiem, godīga-
jiem un atklātajiem cilvēkiem, kuriem tagad kļūst 
vieglāk ikdienas dzīvē un nebūs vairs jādodas tālu, 
lai varētu izņemt skaidru naudu. Es vēlu veiksmi 
Ciblai un tās iedzīvotājiem un pateicos arī jūsu fol-
kloras kopai “Ilža” par latgalisko tradīciju saglabā-
šanu un tālāknodošanu.”

LPS un “Swedbank” memorandu par finanšu pakal-
pojumu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos 
parakstīja šāgada aprīlī. Pēc šīs iniciatīvas šogad ban-
komāti uzstādīti kopumā 16 Latvijas novados, kuros 
līdz šim nebija skaidras naudas izmaksas iespēju. 
Lai gan sākotnēji tika plānots uzstādīt 15 naudas iz-
maksas automātus, iniciatīvas īstenošanas laikā bez 
skaidras naudas izmaksas pieejamības palika Aknīs-
tes novads, tāpēc tika pieņemts lēmums programmu 
paplašināt un bankomātu uzstādīt arī šajā novadā.

Šī gada laikā jauni bankomāti atklāti Amatas, Ak-
nīstes, Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Garkalnes, 
Krustpils, Pārgaujas, Riebiņu, Rugāju, Rundāles, Sē-
jas, Vārkavas, Jēkabpils un Daugavpils novadā un 
tagad arī Ciblas novadā.

M. Priede sveic Madonas novada 
pašvaldību kā brīvprātīgajiem draudzīgāko

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede sestdien Izglī-
tības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotā konkursa 
“Gada brīvprātīgais 2015” apbalvošanas pasākumā 



sveica Madonas novada pašvaldību kā brīvprātīga-
jiem draudzīgāko pašvaldību.

M. Priede uzsvēra, ka Madonas novada pašvaldība 
mērķtiecīgi koordinējusi un popularizējusi brīvprā-
tīgo darbu novadā un iesaistījusi tajā jauniešus.

Madonas novada pašvaldībā kopš 2014. gada marta 
notiek brīvprātīgais darbs pēc Madonas novada do-
mes apstiprinātas kārtības, kādā notiek brīvprātīgā 
darba devēju reģistrācija, kā tiek slēgts brīvprātīgā 
darba līgums, kā jaunietis saņem brīvprātīgā darba 
grāmatiņu, kurā tiek ierakstītas darba stundas, un 
kā saņem apliecinājumu.

Nozīmīgākie pasākumi Madonā šajā gadā bija Pa-
saules kauss rollerslēpošanā, novada Jauniešu 
diena un Lielais novada jauniešu rudens forums. 
Brīvprātīgie palīdzējuši arī Madonas pilsētas svētku 
pasākumu norisē, novada iedzīvotājiem nozīmīgos 
pasākumos, kā arī ikdienas solī. Nozīmīga brīvprātī-
gā darba kustībā ir sadarbība starp novada jaunie-
šu centriem un jauniešu biedrībām Madonā, Kusā, 
Bērzaunē, Ļaudonā u.c., kas brīvprātīgos nodarbi-
na savās aktivitātēs un iesaista sabiedrībai aktuālu 
projektu realizēšanā. Madonas novadā brīvprātī-
gais darbs tiek īstenots un koordinēts arī Madonas 
novada pagastos. Auglīga sadarbība izveidojusies 
arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tādējādi 
brīvprātīgajā darbā tiek iesaistīti arī jaunieši ar ma-
zākām iespējām.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1467-pazinoti-titula-gada-brivprati-
gais-2015-ieguveji.

Ikšķilē Reģionālais forums jaunatnes 
darbā iesaistītajiem “(SA)DARBOJIeS”

26.–27. novembrī Ikšķiles novada viesu namā “Tur-
bas” notika Reģionālais forums jaunatnes darbā 
iesaistītajiem “(SA)DARBOJIES”, kura mērķis bija 
veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu 
centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbal-
stu sadarbības veidošanā. Forums paredzēts kā 
turpinājums Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras rīkotajām neformālās izglītības apmācī-
bām 2014. gadā par pieredzes apmaiņu un sadar-
bības veidošanu jaunatnes darbā “Neturi sveci zem 
pūra”, kas notika visos Latvijas Republikas plānoša-
nas reģionos.

Forumā IZM pārstāves Sanda Brūna un Marika Ar-
kliņa iepazīstināja ar Latvijas jauniešu centru poli-
tisko ietvaru un mūsdienu realitāti, kā arī informē-
ja par nākotnes attīstības scenārijiem. M. Arkliņa 
informēja, ka šobrīd Latvijā ir 185 jauniešu centri, 
vidēji dienā tos apmeklē 20–45 jaunieši, vidējais 
vecums ir 13–18 gadu, centru darba laiks: 12.00–
20.00. S. Brūna informēja par sešiem attīstības sce-
nārijiem:
1. Jauniešu centrs kā vienas pieturas atbalsta aģen-

tūra – publisko pakalpojumu vieta jauniešiem.
2. Jauniešu centrs kā vieta priekšlaicīgi mācības 

pārtraukušo bērnu un jauniešu integrācijai.
3. Jauniešu centrs kā ideju laboratorija, vieta jau-

nu, inovatīvu un vietējai sabiedrībai nepiecieša-
mu būtisku lietu radīšanai.

4. Jauniešu centrs kā neformālās izglītības pro-
grammu izstrādātājs un īstenotājs pašvaldībās.

5. Jauniešu centrs kā informācijas punkts jaunie-
šiem.

6. Jauniešu centrs kā starpnozaru sadarbības, sa-
skaņota un pārdomāta darba ar jaunatni īsteno-
tājs pašvaldībās.

Ikvienam bija iespēja piedalīties viņu visvairāk inte-
resējošajā darba grupā. Darba grupu tēmas: jaunie-
šu līdzdalība un brīvprātīgais darbs; jauniešu brīvā 
laika pavadīšana; mācīšanās un neformālā izglītība; 
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sociālā iekļaušana; starpinstitucionālā sadarbība; 
starpkultūru izglītība un dialogs. Darba grupu dar-
ba rezultātā tapa vairāki priekšlikumi, kas tika adre-
sēti pašvaldībām, NVO, IZM u.c. institūcijām.

Foruma otrajā dienā dalībnieki varēja apmeklēt 
atvērtās telpas diskusijai un pieredzes apmaiņai. 
Šajā reizē tēmas piedāvāja paši foruma dalībnieki. 
Piemēram, tēma “Jauniešu skaita samazināšanās, 
prognozes, demogrāfija. Kāpēc jaunatnes politikā 
tik maz runājam par jaunieti kā ģimenes veidotā-
ju?”. Dažādas tēmas tika piedāvātas saistībā ar uz-
ņēmējdarbību un nodarbinātību, piemēram, “Jau-
natnes darbinieku sadarbība ar uzņēmējiem, lai 
veicinātu jauniešu nodarbinātību”, “Ko ES un Latvi-
ja dara, lai sasniegtu Eiropas mērķi – nodrošināt ik-
vienam jaunietim uzņēmējdarbības pieredzi pirms 
skolas beigšanas”, “Kāda ir jauniešu centru un jau-
natnes darbinieku loma jauniešu uzņēmējdarbības 
veicināšanā”. Tika diskutēts arī par dažādām darba 
ar jaunatni formām.

Visbeidzot, foruma dalībnieki varēja piedalīties 
dažādās interaktīvajās sesijās iespēju un resursu 
apzināšanai, kur varēja uzzināt par jauniešu garan-
tiju, brīvprātīgo darbu, jaunatnes politikas valsts 
pro grammu 2016. gadam, programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, projektu “Proti un dari”.

Foruma noslēgumā jaunatnes darbā iesaistītajiem 
bija iespēja veidot kopīgos un individuālos rīcības 
plānus Latvijas, reģionu un vietējā līmenī. 

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas 
sēdē

Ceturtdien, 3. decembrī, notika LPS Sporta jau-
tājumu apakškomitejas sēde. Tajā “Team BOSS 
Baltic” vadītājs Raimonds Kairis pastāstīja par ie-
cerēto programmu talantu atlasei un komandas 
komplektēšanai vidējo distanču skriešanā, bet Lat-
vijas Orientēšanās federācijas valdes loceklis Ma-
tīss Ratnieks informēja pašvaldību pārstāvjus par 
orientēšanās sporta attīstības plāniem un iespējām 
Latvijā.

IZM valsts sekretāra vietnieks Sporta departa-
menta direktors Edgars Severs pastāstīja par 
valsts sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas 
izstrādi un plānoto saturu. SIA “Karšu izdevniecība 
Jāņa sēta” galvenais redaktors Jānis Turlajs iepa-
zīstināja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas uzdevumā veikto pētījumu par 
sporta infrastruktūras izvietojumu Latvijā apdzī-
votības kontekstā. Komiteja diskutēja par sporta 
infrastruktūras turpmākās attīstības iespējām un 
virzieniem.

IZM Sporta departamenta direktors edgars Severs 
vērsās pie pašvaldībām ar lūgumu aktualizēt spor-
ta bāzu reģistrā iekļauto informāciju. Tas izdarāms, 
salīdzinot interneta vietnē www.sportaregistrs.lv 
iekļautos datus ar attiecīgās pašvaldības datiem. 
Ja reģistrā jāveic kādas izmaiņas, kontaktpersona 
Izglītības un zinātnes ministrijā – Sporta depar-
tamenta vecākā referente Ilze Pauliņa (ilze.pauli-
na@izm.gov.lv, 67047932).
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas darba kārtība

Otrdien, 8. decembrī, plkst. 11.00 LPS telpās (Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sanāksmju zālē) no-
tiks LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde.

Darba kārtībā:
1. Inovatīvas metodes ieviešana personu ar psi-

hiskās veselības traucējumiem dzīves kvalitā-
tes uzlabošanā (piedalās nodibinājuma “Fonds 
Jūrmala cilvēkam” vadītāja Regīna Simsone un 
projekta koordinatore Santa Kundziņa).

2. Jauniešu ārpusģimenes aprūpē patstāvīgas dzī-
ves uzsākšana – esošā situācija un iespējamie 
risinājumi (piedalās Linda Zīverte, bērnu intere-
šu aizstāvības speciāliste, programmu attīstības 
vadītāja, SOS Bērnu ciematu asociācija, Līga 
Bērziņa, Jauniešu drošumspējas tīkla koordina-
tore).

3. Labklājības ministrijas piedāvājums izmaiņām 
dzīvokļa pabalsta piešķiršanā saistībā ar mini-
mālā ienākumu līmeņa koncepcijas ieviešanu 
(ziņo LM speciālistes Ilze Skrodele-Dubrovska un 
Maruta Pavasare).

4. Dažādi.

Notiks videokonference par brīvprātīgā 
darba organizēšanu pašvaldībās

Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls 
11. decembrī plkst. 13.00 organizē videokonferen-
ci “Brīvprātīgā darba likums. Brīvprātīgā darba or-
ganizēšana pašvaldībās”.

Viens no LPS ietvaros izveidotā Latvijas Pašvaldību 
jaunatnes lietu atbalsta tīkla uzdevumiem ir atbal-
sta sniegšana pašvaldībās darba ar jaunatni orga-
nizēšanā. Lai veiktu šo uzdevumu, tiks organizētas 
informatīvas videokonferences par aktuālajām tē-
mām, kuras par būtiskām darba ar jaunatni orga-
nizēšanā definējusi Latvijas Pašvaldību jaunatnes 
lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa.

Ar Brīvprātīgā darba likumu iepazīstinās Saeimas 
deputāte Silvija Šimfa. Ar to, kā praksē pašvaldībās 
tiek organizēts darbs ar jaunatni, ar labās prakses 
piemēriem iepazīstinās Daugavpils pilsētas vecā-
kā jaunatnes lietu speciāliste edīte Ivanova, kā arī 
Valmieras novada fonda jauniešu lietu koordinato-
re Gundega Siliņa informēs par Valmieras novada 
fonda labo pieredzi brīvprātīgajā darbā ar jaunie-
šiem.

Videokonference būs pieejama: http://www.lps.lv/
Pasakumi/Tiesraide/.

Tiks nodrošināta iespēja uzdot jautājumus, tos sū-
tot uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

ŠONeDēļ UN TURPMāk

INfORMāCIJA NO LPS PāRSTāVNIeCīBAS BRISeLē

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības 
komisārs akcentē pašvaldību lomu bēgļu 
krīzes risināšanā

“Viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības mig-
rācijas politikas punktiem ir likumīgā migrācija,” 
Briselē (Beļģijā) notikušajā Reģionu komitejas 
115. plenārsesijā savā uzrunā uzsvēra Eiropas Ko-
misijas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs 
Dimitris Avramopuls. Komisārs akcentēja pašvaldī-
bu lomu bēgļu krīzes risināšanā, jo tās uzņemas lie-
lāko slogu, un aicināja pašvaldības meklēt sabied-

rotos Eiropas Komisijā šo uzdevumu īstenošanai.

Pievēršoties drošības tēmai Eiropas Savienībā (ES), 
Avramopuls kritizēja vairāku ES dalībvalstu nevēlē-
šanos iesaistīties Eiropas Komisijas piedāvātajā pa-
tvēruma meklētāju pārvietošanas shēmā. Viņš arī 
norādīja, ka būtu jāizveido vairāk vienas pieturas 
aģentūru, kādas patlaban jau darbojas Lampedū-
zas un Lesbas salā. “Ja abi šie punkti darbosies, tad 
drošība ES pieaugs. Tie migranti, kuri uzskatāmi par 
draudu ES drošībai, jāatpazīst pēc iespējas agrāk. 
Tāpat migranti, uz kuriem neattiecas starptautiskie 
noteikumi un kuriem nav tiesību atrasties Eiropas 

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
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Savienībā, jāsūta uz mītnes vietām, pilnībā respek-
tējot cilvēktiesības,” uzsvēra Avramopuls.

Uzrunā komisārs arī atsaucās uz 12. novembrī Val-
letā (Maltā) notikušo samitu par migrāciju, kurā ES 
dalībvalstis un citi Eiropas līdzekļu devēji vienojās iz-
veidot ES Ārkārtas fondu stabilitātes nodrošināšanai 
un nelikumīgas migrācijas un personu pārvietošanas 
iemeslu novēršanai Āfrikā. Viņš vērsa uzmanību uz 
to, ka pēc šī samita bēgļu plūsma no Āfrikas valstīm 
sarukusi, jo, no vienas puses, ES apsolījusi palīdzību 
un, no otras puses, pretī tiek prasīta Āfrikas valstu 
un to politisko līderu sadarbība. “Ja nemobilizēsim 
vietējās pašvaldības un iedzīvotājus, šai politikai ne-
būs rezultātu. Tas ir jūtīgs jautājums, kā pilsoņi mē-
ģina atbalstīt šo politiku,” norādīja komisārs.

Vaicāts par iedzīvotāju gatavību uzņemt un integ-
rēt bēgļus vietējā sabiedrībā, Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā pārstāvis un Mālpils novada do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs pauda 
bažas, ko vēl vairāk pastiprinājuši 13. novembrī 
Parīzē notikušie terorakti. “Vietējie iedzīvotāji iz-
saka bažas par iespējamo bēgļu uzņemšanu mūsu 
novadā. Iedzīvotāji jūtas bažīgi, vai radikāli noska-
ņotas personas nevarētu būt arī bēgļu vidū,” atklā-
ja Lielmežs.

Reģionu komitejas 115. plenārsesijā Latvijas dele-
gāciju pārstāvēja Kuldīgas novada domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Mālpils novada do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils 
domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, Rīgas do-
mes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais 
un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

PROJekTI, kONkURSI, SeMINāRI, fINANSēJUMS, PASākUMI

Medību saimniecības attīstības fonda 
finansējums 2016. gadam

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz 
Medību saimniecības attīstības fonda finansēju-
mu 2016. gadam. kopējais pieejamais finansē-
jums ir 137 372 eUR. Projektu īstenošanas laiks – 
no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 
2016. gada 15. novembrim.

Iesniegumus (elektroniski un izdrukas formā) fonda 
finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības mi-
nistrijas (Republikas laukumā 2 Rīgā, LV-1981) Meža 

departamentā, 1118. kabinetā, tālr. 67027554, 
e-pasts msaf@zm.gov.lv, 14 kalendāro dienu laikā 
pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas 
Vēstnesis. Iesnieguma veidlapas un informācija 
par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Minis-
tru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos 
nr. 1455 “Medību saimniecības attīstības fonda no-
likums”.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16739_zemkopibas-ministrija-izsludina-
pieteiksanos-uz-medibu-saimniecibas-attistibas-
fonda-finansejumu-2016-gadam/.
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http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16739_zemkopibas-ministrija-izsludina-pieteiksanos-uz-medibu-saimniecibas-attistibas-fonda-finansejumu-2016-gadam/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16739_zemkopibas-ministrija-izsludina-pieteiksanos-uz-medibu-saimniecibas-attistibas-fonda-finansejumu-2016-gadam/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16739_zemkopibas-ministrija-izsludina-pieteiksanos-uz-medibu-saimniecibas-attistibas-fonda-finansejumu-2016-gadam/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16739_zemkopibas-ministrija-izsludina-pieteiksanos-uz-medibu-saimniecibas-attistibas-fonda-finansejumu-2016-gadam/


Iespēja pieteikties uz finansējumu 
zināšanu apmaiņai ar ASV

Līdz 2016. gada 1. februārim nevalstiskās orga-
nizācijas un biedrības, kā arī jomu eksperti aici-
nāti pieteikties Baltijas–Amerikas brīvības fonda 
(BAff) stipendijai un atbalsta programmai Bal-
tijas–Amerikas dialogs, kas veicina zināšanu ap-
maiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināša-
nu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas 
biznesa vides sakārtošanai, kultūras, tūrisma, izglī-
tības u.c. jomu attīstībai. Dalība Baltijas–Amerikas 
brīvības fonda stipendiju programmās ir bez mak-
sas, stipendiāti tiek izvēlēti konkursa kārtībā.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16740_iespeja-pieteikties-finansejumam-
zinasanu-apmainai-ar-asv/.

Jelgava izvēlēta par Latvijas jauniešu 
galvaspilsētu 2016!

5. decembrī Rīgā notika 
svinīga ceremonija, kurā 
tika nosaukta tā pašval-
dība, kura nākamgad 
būs centrs svarīgākajiem 
Latvijas jauniešu pasā-
kumiem un jaunatnes 
politikas aktivitātēm.

Par Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētu 2016. ga-
dam kļuvusi Jelgava.

Svinīgajā pasākumā izglītības un zinātnes ministre 
Mārīte Seile norādīja, ka Jauniešu galvaspilsētai 
būs jārīko gan vairāki valsts nozīmes pasākumi, 
gan jārāda priekšzīme citiem. M. Seile Jelgavas pil-
sētas pārstāvjiem pasniedza diplomu un ceļojošo 

kausu, kas simbolizē skudru pūzni. Balvu saņēma 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece 
Rita Vectirāne. Vēl Jelgava saņems goda plāksni 
un karogu.

Saskaņā ar konkursa nolikumu 2016. gadā Jelgavā 
notiks vairāki valsts nozīmes jauniešu pasākumi: 
pieredzes apmaiņas seminārs visas Latvijas jaunat-
nes lietu speciālistiem, Eiropas Jaunatnes nedēļas 
un Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk 
“Time to Move” aktivitātes, Starptautiskās Jau-
natnes dienas pasākums 12. augustā, strukturētā 
dialoga reģionālā konference rudenī, konkursa “La-
bākais darbā ar jaunatni 2016” laureātu sveikša-
nas svinīgā ceremonija gada nogalē. Līdztekus tam 
Jauniešu galvaspilsētai 2016. gadā jāorganizē jau-
niešu uzņēmējdarbības veicināšanas un pieredzes 
apmaiņas dienas starp pašvaldībām.

Plašāk – http://www.jelgava.lv/aktuali/lv/aktuali-
tate/jelgava--latvijas-jauniesu-galvaspilseta/.

NOVADU UN PILSēTU VēSTIS

Noslēdzies vērienīgais Rēzeknes novada 
vidusskolu infrastruktūras attīstības 
projekts

Vairāk nekā seši hektāri – tāda ir kopējā platība 
Maltas izglītības kvartālam, kas 4. decembrī projek-
tā “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infra-
struktūras attīstība” pabeigts Rēzeknes novadā. Īs-
tenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

projektu, nozīmīgi rekonstrukcijas darbi paveikti 
ne vien Maltā, bet vēl trijās Rēzeknes novada vi-
dusskolās – Dricānos, Kaunatā un Nautrēnu pagas-
ta Rogovkā, kur darbi tika pabeigti līdz 2014. gada 
30. oktobrim. Šīs vietas Rēzeknes novada kartē 
turpmāk iezīmētas kā izglītības un uzņēmējdarbī-
bas kontaktpunkti. Projekta “Rēzeknes novada paš-
valdības vidusskolu infrastruktūras attīstība” idejas 
pamatā ir Rēzeknes novada Attīstības stratēģijā  
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noteikto prioritāšu ieviešana – pieejamas un kva-
litatīvas vispārīgās, interešu un mūžizglītības no-
drošināšana Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai pēc 
izglītības iegūšanas jaunieši būtu radoši un augsti 
kvalificēti profesionāļi ar daudzpusīgu skatījumu uz 
pasauli, lielu uzņēmību un vēlmi līdzdarboties.

Kaunatā rekonstruēta sporta zāles piebūve un veik-

ta vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekon-
strukcija, Nautrēnos rekonstruēta skola un skolas 
viesnīcas korpuss, kā arī veikts Skolas ielas remonts 
300 m garumā, Dricānu vidusskolai rekonstruēts 
skolas piebūves korpuss un katlu māja. Gan finan-
siāli, gan apjoma ziņā vērienīgākie darbi paveikti 
Maltas vidusskolā. Kā pastāstīja projekta vadītāja 
Alīda Jasmane, rekonstruēts Maltas vidusskolas 
pirmais korpuss un veikta otrā korpusa vienkāršo-
tā rekonstrukcija. “Maltas vidusskolā ir izbūvēta 
zāle fizkultūras nodarbībām, zāle pasākumiem un 
skolēnu ēdināšanas bloks. Veikta arī stadiona re-
konstrukcija un labiekārtošanas darbi visā skolas 
teritorijā.” Projektā ieguldīti 11,5 milj. eiro, no ku-
riem 54,78% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums, 41,47% ir pašvaldības līdzfinansējums 
un 3,75% – valsts budžeta dotācija.

Plašāk – http://rezeknesnovads.lv/nosledzies-ve-
rienigais-rezeknes-novada-pasvaldibas-vidusskolu-
infrastrukturas-attistibas-projekts/.

Auces vidusskolas direktora vietnieks 
IT jautājumos saņem “Platīna peli” kā 
labākais e-skolotājs

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas (LIKTA) 17. gadskārtējā konferencē no-
saukti Latvijā labākie informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģiju risinājumi un Latvijā labākais e-sko-
lotājs. Par labāko e-skolotāju atzīts Auces vidussko-
las informātikas skolotājs un direktora vietnieks IT 
jautājumos frīdis Sarcevičs.

Viņš skolai veltījis visu savu darba mūžu un piere-
dzi – apmācījis vairākus tūkstošus skolēnu un sko-
lotāju, Latvijā un ārvalstīs novadījis vairākus simtus 
IT semināru un kursu. F. Sarcevičs arī radījis jaunus 
IT resursus, lai attīstītu lietotāju e-prasmes un uzla-

botu Latvijas izglītības sistēmu kopumā.

Šīs kategorijas partneris sabiedrība “Tilde” labāka-
jam e-skolotājam piešķirs naudas prēmiju 2000 eiro 
(ietverot nodokļus).
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Amata, Alūksne un Valka pievienojas 
veselīgo pilsētu un novadu tīklam
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā piektdien tika 
uzņemti Amatas, Alūksnes un Valkas novads. Kopu-
mā šajā tīklā darbojas jau 40 pilsētu un novadu, no 
kuriem septiņi pievienojušies šogad.

Ar tīkla paplašināšanos piektdien sākās informatī-
vā sanāksme, kurā tika sniegta aktuālā informācija 
gan par pašreizējām darbībām, gan plānotajām ak-
tivitātēm.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pil-

sētu programma (Healthy Cities) ir pirmā program-
ma, kurā PVO sadarbojas tieši ar vietējām pašvaldī-
bām vietējā līmeņa veselības veicināšanas jautāju-
mu risināšanai. Veselīgo pilsētu programmā katra 
dalībvalsts var veidot savu nacionālo veselīgo pilsē-
tu un novadu tīklu, lai koordinētu veselīgo pilsētu 
darbību valsts līmenī, sniegtu metodisku atbalstu, 
palīdzētu ar veselības veicināšanas programmu un 
darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontakt-
personu tikšanās un apmācības.

Vairāk: http://www.spkc.gov.lv/nacionalais-veseli-
go-pasvaldibu-tikls-latvija/.

Ķekavas novadā darbu sāk vienotais 
klientu apkalpošanas centrs

Lai iedzīvotāji un uzņēmēji varētu vienkopus sa-
ņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus, būtiski 
ietaupot laiku un naudu, 1. decembrī Ķekavas no-
vadā darbu uzsācis valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs.

Ķekavas novada pašvaldības administrācijas telpās 
un Baložu pilsētas pārvaldē līdztekus pašvaldības 
pakalpojumiem turpmāk būs pieejami arī šādu 
iestāžu nodrošinātie pamatpakalpojumi: Valsts ie-
ņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģis-
tra, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta die-
nesta (no 2016. gada aprīļa) pakalpojumi.
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Šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami ap-
tuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publis-
kie pakalpojumi, kurus var saņemt vairāk nekā 900 
vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugo-
ties gan no iedzīvotāju, gan valsts viedokļa.

Kā ziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, šogad Rīgas reģionā darbu uzsākuši 11 

valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpoša-
nas centri – Alojas, Ādažu, Carnikavas, Salacgrīvas, 
Saulkrastu, Stopiņu, Kandavas un Sējas novadā – 
un decembrī šādi centri darbu uzsāk Ķekavā, Inču-
kalnā un Lielvārdē.

Plašāk – http://www.kekavasnovads.lv/pub/index.
php?gid=1&lid=8040/.

Darbu sākusi Jēkabpils pašvaldības policija

1. decembrī darbu uzsākusi šogad izveidotā Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības policija, kas strādās četru 
cilvēku sastāvā. Pašvaldības policijas priekšnieka 
amatā apstiprināts Indulis Surkulis, vecākā inspek-
tore Inga Ostrovska, inspektori Jānis Voiko un De-
niss Borovkovs.

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir piedalī-
ties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; novērst 
administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkā-

pumus; savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi no-
skaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas ap-
stākļus un atbilstoši savai kompetencei saukt pie at-
bildības personas, kuras izdarījušas administratīvos 
pārkāpumus; savas kompetences ietvaros izpildīt 
administratīvos sodus; normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātperso-
nām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā, 
kā arī pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos uz-
devumus. Pašvaldības policija atradīsies Jēkabpilī, 
Brīvības ielā 157, kontakttālrunis: 65231383.
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VSS-1247 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo ap-
saimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodi-
ka”, 2. pielikums.

VSS-945 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, 
nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlī-

dzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas 
kārtību”, 3. pielikums.

Apakškomiteja 17.12.2015. – SAM 9.1.4. “Palieli-
nāt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integ-
rāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākums 
“Dažādības veicināšana (diskriminācijas novērša-
na)”, 4. pielikums.

VSS-1287 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos 
Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes 
un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būv-
noteikumi””

VSS-1278 – Plāna projekts “Latvijas mediju politi-
kas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenoša-
nas plāns”

VSS-1289 – Pamatnostādņu projekts “Latvijas me-
diju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam”

VSS-1283 – Informatīvais ziņojums “Pasažieru pār-
vadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulē-
jums un priekšlikumi tās pilnveidošanai” 

VSS-1284 – Informatīvais ziņojums “Par autoostu 
sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas dar-
bības efektivitāti un izmaksu samazināšanu”

LPS SASkAņOŠANAI PIePRASīTIe DOkUMeNTU PROJekTI

LPS NeSASkAņO

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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