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LPS Izglītības un kultūras komitejā ievēlē 
vadību un izsaka viedokli par grozījumiem 
pedagogu atalgojuma noteikumos 

23. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā par ko-
mitejas priekšsēdētāju ievēlēja Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri un apstiprināja 
priekšsēdētājas vietniekus – Olaines novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieci Intu Purviņu un Do-
beles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spri-
dzānu. Inta Purviņa turpmākos četrus gadus vadīs 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes lietu apakškomiteju, 
bet Andrejs Spridzāns – Sporta apakškomiteju. 

Komitejas sēdē izraisījās spraigas diskusijas par 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra notei-

kumos Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai”. Komiteja nolēma pieprasīt notei-
kumu projektā palielināto koeficientu līdz 1 attieci-
nāt ne tikai uz to skolu pedagogiem, kurās skolēnu 
skaits ir 100 vai mazāks, bet uz visu pašvaldību iz-
glītības iestāžu pedagogu darba samaksu. Pašvaldī-
bas arī nevēlas, ka ministrija iejaucas finansējuma 
pārdalē starp skolām pašvaldības ietvaros. Plašāk 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3290
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LPS Tehnisko problēmu komitejā ievēlē 
vadību un diskutē par dzīvokļu pabalstiem 

23. jūlijā notika LPS Tehnisko problēmu komitejas 
sēde, kurā par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja 
Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Ok-
mani, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku ievē-
lēts Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Tropiņš. Darba kārtībā skatīja likumpro-
jektu “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpoju-
ma likumā” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likumu”, kā arī notika diskusija par dzīvokļa pabal-
stiem.

Komiteja noraidīja Ekonomikas ministrijas priekš-
likumu par vienotiem nosacījumiem dzīvokļa pa-
balsta saņemšanai, ja netiek paredzēts valsts līdz-
finansējums. Piedāvātā formula paredz ievērojami 
lielākus sociālā budžetā izdevumus novadu pašval-
dībām. Likums “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” ir pārstrādājams, deleģējot palīdzības 
veidus noteikt ar pašvaldību saistošajiem noteiku-
miem, jo valsts kopš 2009. gada nepiedalās dzīvok-
ļa pabalstu līdzfinansēšanā. Komiteja aicina valsti 
palīdzēt pašvaldībām nevis ar papildu regulējumu, 
bet ar papildu finansējumu, respektīvi, jāparedz 
valsts līdzfinansējums dzīvokļa pabalstiem; LPS ko-
miteja arī uzskata, ka GMI noteikšana un izmaksa 
ir valsts kompetences jautā-
jums. 

Jautājumā par likumprojektu 
“Grozījumi Sabiedriskā trans-
porta pakalpojuma likumā” 
LPS komitejā piedāvā noteikt, 
ka plānošanas reģionu un 
SIA „Autotransporta direkci-
ja” kompetence ir jāapvieno 
Sabiedriskā transporta pa-
domē, kas ir lemttiesīga, ko-
leģiāla institūcija attiecībā uz 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu 
un maršrutu tīkla pārzināšanu reģionālajos starp-
pilsētu un reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos, 
kā arī dzelzceļa maršrutos. Plašāk lasiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3291.

Valsts prezidents ar LPS pārrunā 2014. gada 
budžeta veidošanu 

23. jūlijā notika Valsts prezidenta Andra Bērziņa 
saruna ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāv-
jiem. Tikšanās gaitā LPS pārstāvji informēja Valsts 
prezidentu par savām prioritātēm, izsakot piedāvā-
jumus par budžeta finansējuma sadalījumu un vie-
dokli par līdzšinējo sadarbību ar Finanšu ministriju 
šajā darbā. LPS priekšsēdis uzsvēra, ka sadarbība 
budžeta veidošanā ir neapmierinoša, un minēja, ka 
LPS priekšlikumi visbiežāk netiek izdiskutēti. 

LPS pārstāvji tāpat skaidroja, ka šobrīd pieņemtie 
priekšlikumi par nodokļu politiku, kā arī tie, kuri 
vēl atrodas apspriešanā, būtiski izmaina pašvaldī-
bu budžeta apjomu un tēriņus, tādēļ pašvaldībām 
ir būtiski, lai šajā procesā tiktu ņemts vērā to vie-
doklis.

Tika pārrunāti arī vairāki citi ar valsts budžeta pie-
ņemšanu saistīti jautājumi. LPS priekšsēža vietnieks 
Andris Rāviņš informēja par inovācijām, ko pašval-
dības cenšas ieviest, padarot iedzīvotājiem ērtāku 
pašvaldības pakalpojumu saņemšanu, piemēram, 
pārvadājumi ar sabiedrisko transportu. Sarunā ap-
sprieda arī finansējuma piešķiršanu vecākiem, kuri 
ir rindā uz pašvaldības bērnudārzu, privātā bērnu-
dārza vai auklītes apmaksai. Abas puses īsi pārru-
nāja arī vēlēšanu rezultātus.

Avots: Valsts prezidenta kanceleja
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30. jūlijā plkst. 10 notiks LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēde. Tā notiks LPS mītnē 
(Mazajā Pils ielā 1), 4. stāva zālē. Sēdi varēs vērot 
arī tiešraidē internetā: http://www.lps.lv/Pasaku-
mi/Tiesraide/ 

Darba kārtībā:
Komitejas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja viet-1. 
nieka vēlēšanas.
Problēmjautājumi no iepriekšējā perioda 2. (ziņo 
LPS padomnieki Gunta Lukstiņa, Jānis Piešiņš, 
Sniedze Sproģe).
Komitejā risināmie problēmjautājumi 3. (ziņo visi 
komitejas dalībnieki).
Reģionālās politikas pamatnostādņu projekts 4. 
(ziņo LPS padomnieks Jānis Piešiņš; uzaicināti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) pārstāvji).
Vides politikas pamatnostādņu projekts 5. (ziņo 
LPS padomniece Gunta Lukstiņa; Uzaicināti VA-
RAM pārstāvji).

1. augustā plkst. 10 notiks LPS Veselības un soci-
ālo jautājumu komitejas sēde. Tā notiks LPS mītnē 
(Rīgā, Mazajā pils ielā 1), 4. stāva zālē. Sēdi varēs 
vērot arī tiešraidē internetā: http://www.lps.lv/Pa-
sakumi/Tiesraide/

Darba kārtībā: 
LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 1. 
priekšsēdētāja un vietnieka (vietnieku) vēlēša-
nas.
Komitejas darba plāna prioritāro tēmu apsprie-2. 
šana.
Par Partnerības līguma ES fondu 2014.–3. 
2020. gada plānošanas periodam projekta 
2. versijas nodaļas Veicināt nodarbinātību un at-
balstīt darbaspēka mobilitāti 170.–175. punktu 
un nodaļas Veicināt sociālo iekļaušanu un apka-
rot nabadzību 176.–183. punktu.
Par darbības programmas „Izaugsme un nodar-4. 
binātība” 2. versijas 2.7. nodaļu Nodarbinātība,  
darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana.

2. augustā Jaunpiebalgā notiks Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas sanāksme.

2. augustā plkst. 10 Rīgas pilsētas domes telpās no-
tiks novadu pašvaldību priekšsēdētāju sapulce. 

Darba kārtībā: Latvijas Novadu apvienības priekš-
sēdētāja E. Bartkeviča ziņojums; Latvijas novadu 
apvienības priekšsēdētāja vēlēšanas; novadu paš-
valdību pārstāvju izvirzīšana Latvijas Pašvaldību sa-
vienības valdei.

Aicinām līdz 1. augustam pieteikt dalību 
LPS 24. kongresā

9. augustā Auces novada Kultūras centrā (Aucē, 
Ausmas ielā 3) notiks Latvijas Pašvaldību savienības 
24. kongress un biedru sapulce. Kongresa sākums – 
plkst. 10, reģistrācija – no plkst. 9. Dalību kongresā 
ir apstiprinājis arī Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis. 

Kongresa delegāti un dalībnieki (pašvaldību pār-
stāvji) reģistrējas LPS mājaslapā, sadaļā LPS-Kon-
gress, vai atverot šo saiti http://www.lps.lv/LPS/
Kongress/ vai: http://ej.uz/24kongresu. 

Latvijas pašvaldību darbinieku sporta diena 
Jūrmalā – 24. augustā

Līdz 1. augustam pašvaldības var pieteikt dalību 
Latvijas pašvaldību darbinieku veselības, sporta 
un zināšanu dienā Jūrmalā “Uz viļņa!”, kas notiks 
24. augustā Jūrmalā – gan Majoru pludmalē, gan 
Latvijas pludmales volejbola stadionā.

Sporta dienas nolikums pieejams LPS mājaslapā 
www.lps.lv, sadaļā Aktualitātes.
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http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Sākusies pieteikšanās Atvērto dienu 
pasākumiem Briselē

8. jūlijā sākusies pieteikšanās Atvērto dienu (Open 
Days) jeb Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas pa-
sākumiem, kas 7.–10. oktobrī norisināsies Briselē 
(Beļģijā). Pieteikties dažādajiem semināriem, kuru 
moto šogad ir “Eiropas reģioniem un pilsētām ga-
tavojoties 2020. gadam”, var Atvērto dienu mājas-
lapā: http://ec.europa.eu/regional_policy/confe-
rences/od2013/register_new.cfm

Dalība Atvērto dienu pasākumos ir bez maksas, 
taču ceļa un uzturēšanās izdevumi jāsedz intere-
sentiem pašiem. 

Kopumā šogad dalība Atvērto dienu pasākumos ap-
stiprināta 29 pilsētām, tostarp 13 galvaspilsētām, 
kā arī 162 reģioniem un vietējām pašvaldībām. Lat-
viju šoreiz pārstāvēs Vidzemes plānošanas reģions 
un Rīgas pilsēta.

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Viedoklis par dzīvokļa pabalstiem, 
1. pielikums.

LPS NESASKAņo

INfoRmĀcIJA No LPS PĀRSTĀVNIEcīBAS BRISELĒ

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASīTIE DoKumENTu PRoJEKTI

VSS-1479 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr.66 Dammes ielā 2, Rīgā, no-
došanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”’ 

VSS-1480 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā 
(38.saraksts)”  

VSS-1433 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 

VSS-1434 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie no-
rēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes ie-
stāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” 

VSS-1435 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” 

VSS-1473 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma un apakšzemes inženierkomunikāciju 

nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā” 

VSS-1476 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldī-
bu izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vi-
dējās izglītības programmas”” 

VSS-1477 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos 
Nr.825 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās iz-
glītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un 
internātskolu finansēšanas kārtība”” 

VSS-1502 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts infor-
mācijas sistēmu likumā” 

VSS-1503 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem 
pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, 
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kārtību un apmēru” 

VSS-1504 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.409 “Par 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekta 2007. – 2013.gadam Ei-
ropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
ietvaros apstiprināšanu”” 

VSS-1505 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 2.novembra rīkojumā Nr.684 
“Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības pro-
grammas projektu 2007.-2013.gadam”” 

VSS-1506 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.615 
“Par pilsētvides attīstības programmas URBACT II 

projekta 2007.-2013.gadam apstiprināšanu”” 

VSS-1507 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.556 
“Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sa-
darbības programmas projekta 2007. – 2013.ga-
dam apstiprināšanu”” 

VSS-1508 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.555 
“Par starpreģionu sadarbības programmas INTER-
REG IVC projekta 2007. – 2013.gadam apstiprinā-
šanu”” 

VSS-1448 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašu-
mā” 

Biedrība “Baltijas krasti” organizē informatīvās 
akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības vei-
cināšanai.

Augustā biedrība “Baltijas krasti” organizē trīs in-
formatīvus pasākumus, lai veicinātu piekrastes paš-
valdību lēmumu pieņēmēju, plānotāju, uzņēmēju 
un citu iesaistīto pušu izpratni par piekrastes aiz-
sardzības risinājumiem, par piekrastes sniegtajiem 
ekosistēmas pakalpojumiem un to ekonomisko no-
vērtēšanu kā inovatīvu metodi vides aizsardzības 
politikas veidošanā.

Informatīvā akcija Liepājā notiks 6. augustā. Plā-
notais semināra ilgums – četras stundas. Uz semi-
nāru aicinām piekrastes pašvaldību lēmumu pieņē-
mējus, telpu un teritoriju plānotājus, uzņēmējus, 
nekustamo īpašumu īpašniekus un aktīvos iedzīvo-
tājus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus un 
citus interesentus.

Pieteikties dalībai seminārā lūdzam elektroniski 
pa e-pasta adresi: balticoasts@gmail.com vai pa 
tālruni 26441273 līdz 1. augustam. Vairāk infor-
mācijas par plānotajiem pasākumiem: www.balti-
jaskrasti.lv.

Maira Jēgere,
biedrības “Baltijas krasti” projektu vadītāja

PRoJEKTI, SEmINĀRI, fINANSĒJumS, DAŽĀDI

Rīgas plānošanas reģions aicina uz semināru 
par sabiedrības iesaisti attīstības plānošanā

8. augustā pašvaldību un plānošanas reģionu attīs-
tības plānošanas speciālisti aicināti piedalīties Rīgas 
plānošanas reģiona rīkotajā seminārā “Par sabied-

rības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā”. 
Par semināra norises vietu izvēlēta šī gada maijā 
atklātais centrs “Koka Rīga” Grīziņkalna apkaimē. 
Plašāk lasiet šeit: http://www.rpr.gov.lv/pub/in-
dex.php?lid=2224&id=20.
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Valsts kanceleja aicina izcelt labos piemērus 
sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā 

Valsts kanceleja aicina valsts pārvaldes iestādes 
un nevalstiskās organizācijas (NVo) piedalīties 

iniciatīvā “Labākais līdzdalībā” un pieteikt labās 
prakses piemērus sabiedrības un NVo iesaistē lē-
mumu pieņemšanā. Sīkāk lasiet šeit:  http://www.
mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2013-gads/07/230713-
vk-02/.

Satiksmes ministrijas 2014. gada budžeta 
galvenā prioritāte būs autoceļu sakārtošana

Satiksmes ministrijas 2014. gada budžeta papildu 
finansējuma pieprasījuma lielākā daļa tiks novirzīta 
galvenajai prioritātei – autoceļiem. Autoceļu sakār-
tošanu par būtiskāko uzdevumu, stājoties amatā, 
izvirzīja arī satiksmes ministrs Anrijs Matīss, tāpēc 
viņš uzsver: “Lai sakārtotu autoceļu tīklu, būtiski 
ir nodrošināt divus jautājumus – prognozējamu fi-
nansējumu nozarei ar pieaugošu tendenci, ko arī 
konceptuāli ir atbalstījusi valdība, kā arī būvniecī-
bas kvalitāti.”

Tāpēc papildus pieprasīto līdzekļu lielākā daļa – 
28,9 milj. latu – tiks novirzīta autoceļu sakārtoša-
nai. Tāpat papildu finansējums nepieciešams, lai 
uzlabotu autoceļu būvniecības kvalitātes vadību, 
kā arī izstrādātu un ieviestu transporta enerģētikas 
un elektromobilitātes jautājumu nostādnes.

Tālāk lasiet šeit: http://www.sam.gov.
lv/?cat=8&art_id=3724.

Rolands Rumba,
Satiksmes ministrijas  

sabiedrisko attiecību speciālists

31. jūlijā sāksies Ludzas pilsētas 
svētki. Visi laipni gaidīti! Svētku 
programma – 2. pielikumā.

Ventspils svinēs dzimšanas dienu

Augusta pirmajā nedēļas nogalē Ventspils pilsēta 
ar plašu un daudzveidīgu svētku programmu at-
zīmēs 723. dzimšanas dienu, kas šogad aizritēs 
Ventspils Brīvostas jubilejas zīmē. Sīkāk lasiet 
šeit: http://www.ventspils.lv/lat/svetki_ventspili/
pilsetas_svetki/.
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Bauska – novads, kur satiekas upes un 
cilvēki

Ar daudzveidīgiem pasākumiem sestdien, 3. au-
gustā, noslēgsies IV Bauskas novada svētki. Novada 
pasākumā jau otro gadu notiks arī alus svētki. Šajā 
dienā Bauskas novada iedzīvotājus un viesus gaidīs 
daudzveidīga kultūras un sporta programma.

Jau rīta agrumā pilsētniekus modinās pūtēju or-
ķestra skaņas, un no plkst. 10 notiks dažādas akti-
vitātes laukumā pie novada domes, Rātslaukumā, 
Bērnu un jauniešu centra pagalmā, Novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja pagalmā un citviet pilsētā – 
amatnieku tirdziņi, teātra izrādes, uzņēmumu pre-
zentācijas, atrakciju parks bērniem u.c. Sīkāk lasiet 
šeit: http://www.bauska.lv/i.php?id=1290.

Aicinām piedalīties fotokonkursā 
“fotoaparāts rokā – Kokneses novads 

uzmanības lokā”. Sīkāk lasiet šeit: http://
www.koknese.lv/?o=2372.

Augusts Strenču novadā iesāksies ar svētkiem – 
2. augustā svētku ieskaņas pasākumi notiks Sedā, 
Plāņos un Jērcēnos, bet 3. augustā – svētku kulmi-
nācija Strenčos. 2. augusta pievakarē Plāņu tautas-
namā notiks koncerts austrumu deju noskaņās, bet 
pie Sedas kultūras nama visus priecēs J. Ziemeļnie-
ka Strenču Tautas teātra aktieri. Visiem svinētājiem 
tiks nodrošināts transports no Sedas un Plāņiem 
caur Strenčiem uz Jērcēnmuižu, kur svētku ieska-

ņas pasākumi noslēgsies Muižas parkā, Kauguru 
amatierteātris “Vīzija” izrādīs mūžam jauno spēli 
par dullo baronu Bunduli.

3. augustā svētki sāksies ar pilsētas modināšanu 
novada svētkiem. Zīmīgi, ka vairāku svētku pasā-
kumu iecere nebūs viendienīte: pie brīvdabas es-
trādes īpašo novada svētku zupu vārīs biedrības 
“Kāre” aktīvistes. Šo zupu varēs nobaudīt par zie-
dojumiem, kurus biedrība izlietos izstāžu telpas 
aprīkojuma iegādei. Biedrības “Šūpolēs” aktīvistes 
jau trešo gadu aicinās visus svētku dalībniekus par 
ziedojumiem nobaudīt “Kūku Kūku 2013”, lai vēlāk 
uzstādītu šautriņu aprīkojumu Tautas interešu cen-
trā Strenčos. Pie vecā ozola varēs uzzināt, kā top 
laivu piestātne Gaujas laiviniekiem, turpat notiks 
arī vizināšanās ar katamarāniem, bet pa veco Rī-
gas–Tērbatas ceļu varēsiet vizināties zirgu pajūgā. 
Visus noslēpumus iepriekš atklāt nebūs prātīgi, tā-
pēc gaidām jūs Strenču novadā!

Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Informē reģionālie Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centri: par 

jaunākajiem izsludinātajiem projektu 
konkursiem lasiet šeit: www.esfinanses.lv.

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv
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