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Novadu dienā meklē risinājumus 
pašvaldībām sasāpējušos jautājumos

Iecavā piektdien aizvadīta Novadu diena, uz kuru 
pulcējās vairāki desmiti pašvaldību vadītāju un 
speciālistu, lai spriestu par izglītības jomas jautā-
jumiem, sociālo uzņēmējdarbību un kooperāciju, 
kā arī deinstitucionalizāciju. 

Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs Auces 
novada domes vadītājs Gints Kaminskis atzīst, ka 
šis ir vērtīgs pasākums, kurā pašvaldībām ir iespēja 
izdiskutēt sasāpējušos jautājumus, lai pēcāk kopīgi 

ar Latvijas Pašvaldību savienību tiem meklētu risi-
nājumus.

Izglītības jautājumu darba grupā notika tikšanās 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadošajiem 
speciālistiem, ar kuriem tika pārrunāta pedagogu 
atalgojuma sistēma, mācību saturs, jaunās izglītī-
bas vadlīnijas un skolu tīkla attīstība. Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komi-
tejas priekšsēdētāja Jaunpils novada pašvaldības 
vadītāja Ligita Gintere pauda, ka vairākās no šīm 
jomām gaidāmas lielas pārmaiņas un ļoti daudz kas 
būs atkarīgs no domāšanas maiņas skolās un arī 
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pašvaldībās. “Tas attiecas gan uz pedagogu atal-
gojumu, gan izglītības institūciju tīklu. Ir jādomā 
citādi, un tas nemaz nav tik vienkārši, domāšanas 
maiņa vienmēr notiek ilgi, grūti, taču tā ir nepie-
ciešama,” viņa atzina. “Mums ir jāiniciē šī radošā 
dzirksts, jaunas idejas un arī pašiem ar tām jāstrā-
dā,” teica L. Gintere.

Vēl viens darba bloks bija veltīts sociālajai uzņē-
mējdarbībai un kooperācijai. Tehnisko problēmu 
komitejas priekšsēdētājs Rundāles novada pašval-
dības vadītājs  Aivars Okmanis informēja, ka ko-
pumā darba grupa bija vienisprātis, ka teritorijās, 
kurās uzņēmējdarbība nav tik plaši attīstīta, ir ne-
pieciešama pašvaldību iesaistīšanās kooperatīvu 
veidošanā, sniedzot administratīvu un juridisku 
atbalstu. “Kooperatīvu veidošanai ir nepieciešami 
domubiedri; veidojot kooperatīvu kustību no apak-
šas, ir vajadzīgs līderis, kam ne vienmēr ir jābūt 
pašvaldības darbiniekam,” par darba grupā disku-
tēto stāstīja A. Okmanis.

Sarežģītāka situācija ir ar sociālo uzņēmējdarbību, 
īpaši ņemot vērā, ka pašvaldības tieši iesaistīties 
komercdarbībā nedrīkst, turklāt nav nemaz vien-
nozīmīgas definīcijas, kas ir sociālā uzņēmējdarbī-
ba. Darba grupa bija vienisprātis, ka nepieciešams 
panākt izmaiņas likumos, lai ar konkrētiem nosacī-
jumiem ļautu pašvaldībām attīstīt sociālo uzņēmēj-
darbību, īpaši, ja privātais sektors kādā konkrētā 
jomā nav ieinteresēts strādāt.

Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsē-
dētājs un Talsu novada pašvaldības vadītājs Aivars 
Lācarus ziņoja par pārrunāto Sociālo jautājumu 
darba grupā, kur galvenās diskusijas bija par dein-
stitucionalizāciju jeb valsts sociālās aprūpes iestā-
dēs esošo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā. Galvenās 
mērķa grupas ir bērni ar īpašām vajadzībām, bērni 

bez vecākiem un personas ar garīgiem traucēju-
miem. Par pirmajām divām darba grupas dalībnieki 
lielākoties bija vienisprātis – ka, par spīti dažādām 
ar to saistītām problēmām, deinstitucionalizācija 
un iekļaušanās sabiedrībā ārpus aprūpes iestādēm 
ir veicināma un atbalstāma. Savukārt par perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem diskusijas 
bija smagas. “Mums ir kopīgi jāsakārto plānošanas 
dokumenti, sociālo pakalpojumu plāns reģionos 
un pašvaldībās, nepieciešama ciešāka informāci-
jas apmaiņa ar Labklājības ministrijas iestādēm, 
ir nepieciešama sociālo darbinieku izglītošana, at-
balsts,” stāstīja Lācarus. 

“Mums ir daudz jautājumu, šī nav tikai sociāla 
problēma, te ir ļoti daudz dažādu aspektu, un tie 
nav tikai institucionāli. Ir jāmainās arī sabiedrības 
attieksmei pret šiem cilvēkiem, lai mēs visi varētu 
viņus pieņemt,” pauž A. Lācarus. 

LPS Valde tiekas ar Saeimā ievēlētajiem 
pašvaldību vadītājiem

LPS Valde otrdien, 14. oktobrī, tikās ar 12. Saeimā 
ievēlētajiem pašvaldību vadītājiem, lai pārrunātu 
tēmas, kas ir vietējām varām būtiskas un risinā-
mas turpmākajos gados.

Jaunā sasaukuma parlamentā ievēlēti pieci paš-
valdību vadītāji, no kuriem divi ir arī LPS Valdes 
sastāvā. Tāpat likumdevēja varā būs pārstāvēti vēl 
vairāki pašvaldību deputāti un domēs strādājušie 
speciālisti.

Gan LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, gan arī 
citi Valdes locekļi, vēlot veiksmes jaunajiem 



deputātiem, arī aicināja neaizmirst pašvaldību in-
tereses un pēc iespējas sekot līdzi, lai tās tiktu pie-
tiekami aizstāvētas.

Jaunsleinis pauda, ka būtiskākie jautājumi, kas in-
teresē pašvaldības, ir pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas likuma virzība, diskusijas par administratīvi 
teritoriālo iedalījumu, pašvaldību referendumu 
likums, ceļu fonda atjaunošana un vairāki citi jau-
tājumi, kuros būtiski panāk dažādām pašvaldībām 
piemērotu un atbilstošu risinājumu. 

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopo-
tajiem provizoriskajiem 12. Saeimas vēlēšanu re-
zultātiem jaunā sasaukuma Saeimā ir ievēlēti pieci 
pašvaldību vadītāji:

No Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlēts ir Valmie-
ras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, kurš 
kandidēja no partijas “Vienotība”, un Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis no 
Zaļo un zemnieku savienības. No Latgales ievēlēts 
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamo-
vičs (“Vienotība”). Savukārt no Zemgales apgabala 
ievēlēts Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ju-
ris Šulcs (“Vienotība”), bet no Kurzemes apgaba-
la – Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga (Latvijas Reģionu apvienība).

LPS Valdes sēdē otrdien pārrunāti arī nesenie Valsts 
kontroles paziņojumi par revīziju rezultātiem paš-
valdībās, kā arī gatavošanās sarunām ar Ministru 
kabinetu par nākamā gada budžetu.

Jūrmalā aizvadīta starptautiska 
konference “Laiks jauniem izaicinājumiem 
un inovācijām Baltijas jūras reģionā”

Pagājušajā nedēļā Jūr-
malā aizvadīta starp-
tautiska konference 
“Laiks jauniem izai-
cinājumiem un ino-
vācijām Baltijas jūras 

reģionā”. Baltijas jūras valstu reģionālo pašvaldību 
tīkls (BSSSC) sadarbībā ar LPS un Jūrmalas pilsētas 
domi no 15. līdz 17. oktobrim Jūrmalā organizēja 
22. Baltijas jūras valstu reģionālo pašvaldību tīkla 
konferenci, kas pulcēja vairāk nekā 150 dalībnieku 
no 11 Baltijas jūras valstīm.

Konferencē diskutēja par Baltijas jūras valstu trans-
porta, enerģētikas, klimata politiku, vērtējot zema 
oglekļa izmešu apjoma ekonomiku reģionālajā at-
tīstībā. Speciālisti runāja arī par veselības, kultūras 
un jauniešu politikai aktuāliem jautājumiem, ņe-
mot vērā inovāciju perspektīvu.

No Latvijas konferencē piedalījās LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas valsts sekretāre Ilona Raugze, 
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības departamen-
ta direktors Edgars Stobovs un citi pārstāvji. Starp 
konferences dalībniekiem bija arī ES Komisijas, ES 
Reģionu komitejas, Baltijas Jūras valstu padomes, 
Perifēro piejūras reģionu Eiropā sadarbības tīkla un 
citu institūciju pārstāvji. 

Konferences noslēgumā pieņēma rezolūciju, lai Bal-
tijas jūras valstu reģionālo pašvaldību tīkls varētu 



veiksmīgāk un ciešāk sadarboties ar Eiropas Par-
lamentu, ES Reģionu komiteju un Eiropas Komisiju 

Baltijas jūras reģionam nozīmīgos jautājumos. Re-
zolūcijas teksts 1. pielikumā (angļu val.).

ŠONedēļ uN tuRPMāK

Latvijā viesosies Moldovas pašvaldību 
vadītāji

Šonedēļ no 20. līdz 26. oktobrim pieredzes mācību 
vizītē ieradīsies Moldovas pašvaldību vadītāji. Vizī-
te notiks projekta “Fiskālā decentralizācija – pārval-
des reformas pamats” ietvaros. Projekta īstenoša-
nai LPS ir saņēmusi Ārlietu ministrijas finansējumu. 
Projekta partneris ir CALM (Congress of Local Au-
thorities from Moldova – Moldovas Vietējo pašval-
dību kongress). 

Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt lietpratīgu 
pārvaldību Moldovā, tiešais mērķis – atbalstīt un 
veicināt Moldovas vietējo pašvaldību reformu veik-
smīgu norisi, daloties Latvijas pašvaldību pieredzē, 
iepazīstinot ar Latvijas finanšu sistēmu un konkrē-
tiem pašvaldību budžeta izstrādes un uzraudzības 
piemēriem, izpētīt to iespējamo piemērošanu Mol-
dovā. Kaut arī Moldova ir pievienojusies Eiropas 
Vietējo pašvaldību hartai un Moldovas Republikas 
likumos formāli ir atzītas pašvaldību pamattiesības, 
reāli pašvaldību patstāvība ir visai ierobežota un 

tām nav stabilas budžeta ieņēmumu bāzes. Problē-
mas rada neskaidrs funkciju sadalījums starp dažā-
diem varas līmeņiem. 

Mācību vizītē 28 Moldovas pašvaldību pārstāv-
ji iepazīsies ar Latvijas pieredzi stabilas pašvaldī-
bu finansējuma bāzes veidošanā, apmeklēs Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Fi-
nanšu ministriju un Saeimu. Moldovas pašvaldību 
pārstāvji viesosies Cēsu novada, Amatas novada un 
Priekuļu novada pašvaldībās.

Notikumi Latvijas Pašvaldību savienībā

28. oktobrī plkst. 13.00 notiks LPS tehnisko •	
problēmu komitejas sēde. darba kārtība drīzu-
mā būs pieejama LPS mājaslapā www.lps.lv.

4. novembrī notiks LPS Valdes sēde, darba •	
kārtība drīzumā būs pieejama LPS mājaslapā 
www.lps.lv.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4226&document_id=4226


Bartkevičs aicina apdomīgi izvērtēt 
dalībvalstu sasniedzamos mērķus gaisa 
kvalitātes uzlabošanai eiropā

Latvijas delegācijas Eiropas Savienības Reģionu ko-
mitejā pārstāvis edvīns Bartkevičs 17. oktobrī Bo-
loņā (Itālijā) Reģionu komitejas organizētajā konfe-
rencē “Vietējās un reģionālās stratēģijas klimata 
pārmaiņu jomā un to ieguldījums gaisa kvalitātes 
uzlabošanā” iepazīstināja Eiropas Savienības dalīb-
valstu pašvaldību pārstāvjus ar Latvijas pašvaldību 
pieredzi gaisa kvalitātes uzlabošanā.

Bartkevičs atklāja, ka pēdējo 20 gadu laikā visās 
Latvijas pašvaldībās daudz paveikts, lai uzlabotu 
gaisa kvalitāti, – sekmīgi samazināts sēra dioksīda, 
oglekļa dioksīda un slāpekļa dioksīda emisiju dau-
dzums gaisā. Tāpēc pašlaik vides un gaisa kvalitāte 
Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalīb-
valstīm, ir augsta.

Viens no nozīmīgākajiem soļiem sēra dioksīda iz-
mešu samazināšanā bija padomju laika ogļu katlu-
māju nomaiņa 1990. gadu beigās, pārorientējoties 
uz sēru maz saturošiem vai praktiski nesaturošiem 
kurināmā veidiem – dabasgāzi un atjaunojamiem 
energoresursiem.

Tāpat Latvijas pašvaldības aktīvi darbojas, lai sa-
mazinātu enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda 
emisiju atmosfērā, apzinoties siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu problēmu un it īpaši oglekļa dioksī-
da postošo iedarbību, kas kopā ar saules enerģiju 
atmosfērā pastiprina zemeslodes uzkaršanu. Bart-
kevičs arī pastāstīja, ka 2009. gadā uzsākta un arī 
šajā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas 
periodā turpināsies atjaunojamo energoresursu 
izmantošana publiskajās un dzīvojamās ēkās – bēr-
nudārzos, skolās un daudzdzīvokļu mājās. “Mūsu 
pašvaldībās notiek ēku siltināšana, tiek modernizē-
tas apkures sistēmas – koka granulu katli un siltu-
ma sūkņi, kā arī tiek ieviestas inovatīvas informā-
cijas un komunikāciju tehnoloģijas enerģētikā un 
transportā,” atklāja Latvijas delegācijas pārstāvis. 

Bartkevičs arī vērsa uzmanību uz patlaban notie-
košajām diskusijām par pasākumu kopumu gaisa 
kvalitātes uzlabošanai Eiropā: “Vēlos aicināt kon-
centrēties uz tiesību aktu kvalitāti, nevis lēmumu 
pieņemšanas tempu, jo īpaši, runājot par mērķu 
noteikšanu 2030. gadam Nacionālo emisijas gries-
tu direktīvā. Ir svarīgi, lai visas dalībvalstis izanali-
zētu situāciju un pārliecinātos, ka būs spējīgas īste-
not noteikto ieceru līmeni!”

Eiropas Komisija 2013. gada nogalē nāca klajā ar 
jaunu pasākumu kopumu gaisa kvalitātes uzlabo-
šanai Eiropā “Tīru gaisu Eiropā”. Tas noteiks gaisa 
kvalitātes mērķus un emisiju ierobežojumus nāka-
majiem 15 gadiem, lai turpinātu stingrāku virzību 
uz gaisa kvalitātes uzlabošanu ilgtermiņā. Priekš-
likums paredz jaunus gaisa kvalitātes mērķus 
laikposmam līdz 2030. gadam, noteikt stingrākas 
emisiju robežvērtības sešām galvenajām piesārņo-
jošajām vielām (tostarp sēra dioksīdam un slāpek-
ļa dioksīdam), kā arī samazināt piesārņojumu, ko 
rada vidējas jaudas (1–50 MW) sadedzināšanas 
iekārtas, piemēram, spēkstacijas ēku blokiem vai 
lielām ēkām.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos 

agita.kaupuza@lps.lv

INfORMācIJA NO LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē
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Aicina pieteikties IKt nozares gada balvai 
“Platīna pele”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģi-
ju asociācija izsludinājusi pieteikšanos Latvijas IKT 
balvai “Platīna pele 2014”, kas šogad tiks pasniegta 
jau astoto gadu pēc kārtas. Pieteikšanās notiek ka-
tegorijās “Risinājumi pārvaldei”, “Risinājumi biz-
nesam”, “Mobilās lietotnes” un “Labākais e-sko-
lotājs”. Pieteikšanās termiņš – š. g. 31. oktobris.

Latvijas IKT 2014. gada balvai kategorijās “Risinā-
jumi pārvaldei” un “Risinājumi biznesam” var pie-
teikt projektus, kas nodrošina valsts pārvaldes in-
stitūciju, publiskā sektora vai biznesa pakalpojumu 
pilnīgu vai daļēju sniegšanu elektroniski.

Cilvēki ikdienā aizvien vairāk izmanto mobilās ierī-
ces un mobilās lietojumprogrammas, tāpēc šogad 
pirmo reizi “Platīna pele” tiks pasniegta jaunā ka-
tegorijā – “Mobilās lietotnes”. Ekspertu žūrija, iz-
vērtējot iesniegtos projektus, pievērsīs uzmanību 
projekta sociālajai ietekmei (uz cik plašu sabiedrību 
vērsts), tam, ko iegūst lietotāji un ieviesēji, projekta 
saturam un unikalitātei, kā arī izstrādātā risinājuma 
drošības līmenim. Visās kategorijās projektus var 
pieteikt, ja pakalpojums ir izstrādāts, ieviests un 
darbojas vismaz sešus mēnešus. Latvijas IKT balvai 
šajās kategorijās var pieteikties attiecīgo pakalpo-
jumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestā-
des, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.

Balvas nolikums – Infolapas 2. pielikumā.

Rīgas plānošanas reģions aicina sniegt 
priekšlikumus reģiona attīstības 
plānošanas dokumentu projektu 
pilnveidei

Līdz 31. oktobrim tur-
pinās Rīgas plānoša-
nas reģiona ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 
2014.–2030. gadam un 
attīstības programmas 

2014.–2020. gadam dokumentu projektu publiskā 
apspriešana, kuras mērķis ir informēt sabiedrību 
par reģiona attīstības ilgtermiņa mērķiem, prioritā-
tēm un rīcības virzieniem to sasniegšanai.

Publiskās apspriešanas laikā interesentiem ir ie-
spēja paust viedokli par Rīgas plānošanas reģiona 
nākotni gan sabiedrības līdzdalības pasākumos, 
gan sniedzot rakstiskus priekšlikumus vai aizpildot 
elektronisko aptaujas formu. Šobrīd jau notiku-
ši sabiedrības līdzdalības pasākumi visos reģiona 
nozīmes centros – Siguldā, Tukumā, Ogrē un Lim-
bažos –, kuros piedalījās pārstāvji no plānošanas 
reģiona pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas,  kaimiņu plānošanas re-
ģioniem, kā arī iedzīvotāji un viedokļa līderi.

Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/
lv/a/sakums/16194_rigas-planosanas-regions-aici-
na-sniegt-priekslikumus-regiona-attistibas-plano-
sanas-dokumentu-projektu-pilnveidosanai/.

PROJeKtI, KONKuRSI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, PASāKuMI

VSS-867 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
30. marta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu””, 3. pielikums.

VSS-901 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. ap-
rīļa noteikumos Nr. 207 “Kārtība, kādā pašvaldībām 
piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlieto-
šanas un uzraudzības kārtība””, 4. pielikums.

LPS NeSASKAņO
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VSS-939 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā Eiro-
pas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta program-
mu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus, 
kā arī kopsavilkuma informāciju un kādā piešķir un 
anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”

VSS-943 – Noteikumu projekts “Eiropas Savienības 
finanšu interešu aizsardzības koordinācijas pado-
mes nolikums”

VSS-948 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
2015./2016.mācību gada un mācību semestru sā-
kuma un beigu laiku”

VSS-950 – Rīkojuma projekts “Par profesionālās 
izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu 
Valmieras Profesionālajai vidusskolai”

VSS-938 – Informatīvais ziņojums “Par Apvienoto Nā-
ciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ievieša-
nas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”

VSS-960 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 

kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 
“Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām””

VSS-944 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītī-
bas, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestādēm””

VSS-945 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos 
Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu””

VSS-946 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 
“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem””

LPS SASKAņOŠANAI PIePRASītIe dOKuMeNtu PROJeKtI

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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