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Sveicam Jelgavas un Smiltenes pašvaldību 
vadītājus ar valsts apbalvojumu 
piešķiršanu!

Ordeņa kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā 
nolēmis piešķirt valsts apbalvojumus diviem paš-
valdību vadītājiem.

Nolemts II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni piešķirt ilg-
gadējam pašvaldības darbiniekam, Jelgavas pil-
sētas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam. 
Jāpiebilst, ka Jelgava šogad Latvijas Pašvaldību sa-

vienības (LPS) rīkotajā konkursā tika sumināta kā 
“Eiropas Gada pašvaldība” lielo pilsētu kategorijā.

Savukārt At-
zinības krusta 
IV šķiru Ordeņu 
kapituls nolēmis 
piešķirt Smilte-
nes novada do-
mes priekšsēdē-
tājam Aināram 
Mežulim.

Ordeni apbalvo-
tajiem pasniegs 
Valsts prezi-
dents Andris 
Bērziņš 18. no-
vembrī svinīgā 

ceremonijā Melngalvju namā Rīgā.

Latvijas Pašvaldību savienības vārdā sirsnī-
gi sveicam Andri Rāviņu un Aināru Mežuli ar 
valsts apbalvojumu piešķiršanu un pateica-
mies par ilggadējo ieguldījumu pašvaldību 
sistēmas stiprināšanā!
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejā 
pārrunā pašvaldību nostāju par 
2015. gada budžetu

Otrdien, 28. oktobrī, norisinājās LPS Finanšu un 
ekonomikas komitejas sēde, kurā, gatavojoties sa-
runām ar Ministru kabinetu, tika pārrunāti pašval-
dību priekšlikumi par 2015. gada budžetu.

Pirms diskusijām par budžetu pirmais darba kār-
tības jautājums bija diskusijas un jautājumi un 
atbildes no Valsts ieņēmumu dienesta saistībā ar 
grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, 
kas paredz atbalsta pasākumus nodokļu saistību 
izpildei uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas 
noteiktie importa ierobežojumi.

Daļa no šiem atvieglojumiem saistīta ar nekustamā 
īpašuma nodokļu maksājumiem, kurus iekasē paš-
valdības, līdz ar to ir virkne jautājumu un neskaid-
rību par šo atvieglojumu piemērošanu. Atbildes uz 
vairākiem šādiem jautājumiem atrodamas ViD sa-
gatavotajā prezentācijā infolapas 1. pielikumā.

Savukārt, pievēršoties jautājumam par 2015. gada 
budžetu, pašvaldību vadītāji un finanšu speciālisti 
atzina, ka nedrīkst atkārtoties iepriekšējā gada si-
tuācija, kad valsts budžeta pieņemšanā tiek apieta 
nepieciešamība panākt kompromisu ar pašvaldī-
bām, un Ministru kabinetam šajā ziņā ir jāpanāk 
vismaz pussolis pretī.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, aktuālie jau-
tājumi ir nodokļu ieņēmumu pārdales proporcija, 
pašvaldību aizņēmumi vidējā termiņā, pašvaldību 
autoceļu finansējums, dotācijas sabiedriskā trans-
porta pārvadātāju zaudējumu segšanai u.c.

Jau iepriekš LPS uzsvērusi pamatprincipu: pašvaldī-
bu pašu finanšu resursiem jābūt proporcionāliem 
pienākumiem un uzdevumiem, kas pašvaldībām 

noteikti ar likumu. Valstij, deleģējot savu funkciju 
vai uzdevumu izpildi, jāparedz tām atbilstošs finan-
sējums, uzsver LPS.

LPS joprojām pieturas pie viedokļa, ka pašvaldību 
attīstības plānošanai vidējā termiņā ir jānodrošina 
proporcionāls pašvaldībām un valstij piekrītošo no-
dokļu ieņēmumu sadalījums.

LPS ir pārliecināta, ka darbaspēka nodokļu sama-
zināšana ir jāveic uz valsts budžetā ieskaitāmo no-
dokļu rēķina, bet gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas 
iedzīvotāju ienākumu politikā, samazinot to, paš-
valdībām IIN ieņēmumu bāzes samazinājums tiek 
kompensēts pilnā apmērā, palielinot pašvaldību 
budžetā ieskaitāmo IIN daļu, kā arī kompensējot to 
ar citu nodokļu ieņēmumu ieskaitīšanu.

Pašvaldību vadītāji un finanšu speciālisti diskusijās 
atzina, ka būtisku iespaidu uz pašvaldību budžetu 
atstās plānotā minimālās algas celšana, par ko vēl 
līdz galam nav īstas skaidrības.

Detalizēti diskusijas par 2015. gada budžetu turpi-
nāsies nākamnedēļ LPS Valdes sēdē, kā arī novem-
brī sarunās ar Ministru kabinetu.

Apkures sezonas sākumā LPS tehnisko 
jautājumu komitejā – par situāciju ar 
parādniekiem un gatavību jaunajai 
sezonai

Lielākajā daļā vai pat visās pašvaldībās šoruden jau 
sākta apkures sezona, bet, kā jau katru gadu, kā 
smags vezums līdzi nāk iepriekšējo sezonu parādi, 
kas gan šogad ir mazāki nekā citas reizes, – šī tēma 
otrdien apspriesta LPS Tehnisko problēmu komite-
jas sēdē.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4261&document_id=4261


Ziņojot par pašvaldību gatavību jaunajai apku-
res sezonai un iepriekšējās sezonas “atskaņām”, 
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos Andris 
Akermanis pauda, ka parāda par siltumenerģiju 
apmēru ir ietekmējis būtisks tarifu samazinājums 
2013./2014. gada apkures sezonas sākumā. Tā re-
zultātā iedzīvotājiem ievērojami samazinājusies 
rēķinos par siltumenerģiju izrakstītā apmaksājamā 
summa.

Siltumenerģijas parāda apmērs par visām apkures 
sezonām kopā 2014. gada 1. septembrī lielajās pil-
sētās bija 19,1 miljons eiro, kas ir par 28% mazāk 
nekā pērn šajā pašā datumā.

“Līdz ar to secināms, ka ievērojami uzlabojusies ne 
tikai aktuālo siltumenerģijas rēķinu apmaksas dis-
ciplīna, bet arī iepriekšējās apkures sezonās uzkrā-
jušos parādu par siltumenerģiju apmaksa,” stāstīja 
A. Akermanis.

Novadu pašvaldībās parādu apmērs par visām ap-
kures sezonām 1. septembrī bija 14,2 miljoni eiro, 
un tas ir par 12% mazāk nekā pirms gada.

LPS padomnieks A. Akermanis secinājumā bilst, ka, 
pateicoties siltākai ziemai un dabasgāzes cenas pa-
zeminājumam, rēķini par siltumenerģiju bija kopu-
mā mazāki nekā iepriekšējā apkures sezonā.

Patlaban arī vērojama tarifu izlīdzināšanās – sama-
zinās augstākie, palielinās zemākie. Jauno rēķinu 
apmaksa ir daļēji uzlabojusies, bet vecie parādi sa-
glabājas. Lielākajā daļā pilsētu maksājumu disciplī-
na par saņemto siltumenerģiju ir uzlabojusies.

Par situāciju novados – lai gan iedzīvotāji rēķinos 
par siltumenerģiju saņēma mazāku apmaksājamo 
summu nekā iepriekšējā apkures sezonā, taču arī 
apmaksāta tika mazāka daļa nekā iepriekšējā ap-
kures sezonā, ko, pēc vairāku pašvaldību domām, 
ietekmē reģionu iedzīvotāju zemā maksātspēja.

Plašāka informācija atrodama A. Akermaņa sagata-
votajā prezentācijā Infolapas 2. pielikumā.

LPS atkārtoti aicinās Saeimu un valdību 
lemt par iepirkumu procedūru sliekšņa 
paaugstināšanu

Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu 
komitejas sēdē notika diskusijas par dažādām ar 
publiskajiem iepirkumiem saistītām aktualitātēm 
un problēmām. Uzklausot Iepirkumu uzraudzī-
bas biroja un pašvaldību pārstāvjus, tika nolemts 
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atkārtoti aicināt Saeimu un valdību lemt par iepir-
kumu procedūru sliekšņa paaugstināšanu.

Noklausoties IUB vadītājas Daces Gailes informāci-
ju par grozījumiem publisko iepirkumu likumā, ko-
miteja atzīmē, ka pozitīvi vērtējami jebkuri mēģinā-
jumi paaugstināt iepirkumu sliekšņus, kas Latvijā ir 
vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā un ievēroja-
mi apgrūtina pašvaldību spēju izvēlēties iespējamo 
pretendentu optimālajā termiņā.

Diemžēl Saeima iepirkuma slieksni līdz 42 000 eiro 
paaugstināja tikai pārtikas produktu iepirkumiem, 
uzskatot, ka ēdināšanas pakalpojumiem kā B daļas 
pakalpojumiem tāpat jau ir pietiekami atvieglota 
procedūra, kas komitejas ieskatā ir nepārdomāti. Par 
atbalstāmu iniciatīvu komiteja uzskata darba algas 
datu publicēšanu VID mājaslapā, kas kopā ar IUB un 
VID kopīgajiem ieteikumiem šo datu izmantošanai 
būtu lietojama nepamatoti zemu algas likmju identi-
ficēšanai nepamatoti zemas cenas piedāvājumos. 

Plašāku izklāstu par diskusijām un lēmumiem sais-
tībā ar publiskajiem iepirkumiem lasiet sēdes pro-
tokolā Infolapas 3. pielikumā.

Dažos teikumos par citiem pagājušās 
nedēļas notikumiem:

LPS padomniece •	 ināra Dundure piedalījās Lat-
vijas izglītības un zinātnes darbinieku arod-

biedrības konferencē “Sociālā dialoga loma no-
darbināto sociāli ekonomisko apstākļu uzlabo-
šanā”. Konferencē tika apbalvotas pedagogiem 
draudzīgākās izglītības iestādes, un LIZDA pauda 
pateicību, ka pašvaldības iegulda lielas pūles, lai 
uzlabotu darba apstākļus skolās. Atskats uz kon-
ferenci un konkursa rezultāti: http://www.lizda.
lv/?jaunums=1176/.

Jēkabpilī notika Latvijas Bāriņtiesu asociācijas •	
darbinieku konference “Bāriņtiesa – tās funk-
cijas un loma pašvaldībā”, kurā piedalījās LPS 
padomniece Vineta Reitere. Konferencē tika 
diskutēts par aktualitātēm bērnu tiesību aiz-
sardzībā un bāriņtiesu darbības nodrošināšanā, 
tika apskatīti labās prakses piemēri, aktualizēti 
dažādi sadarbības modeļi ar LPS, sociālajiem 
dienestiem, Valsts policiju un nevalstisko sekto-
ru, kā arī pārrunāti citi bāriņtiesu darbiniekiem 
aktuāli jautājumi. Konferencē piedalījās vairāk 
nekā 250 bāriņtiesu darbinieku no visiem Latvi-
jas reģioniem.

LPS pārstāvji, tajā skaitā priekšsēdis •	 Andris 
Jaunsleinis, piedalījās sarunās ar koalīcijas pār-
stāvjiem par topošo jaunās valdības deklarāci-
ju. LPS priekšsēdis iesniedza virkni priekšlikumu 
un izteica iebildumus par tās saturu un iekļauta-
jiem jautājumiem. A. Jaunsleinis uzsvēra, ka val-
dības deklarācijā iekļauti dažādi pasākumi, kas 
partiju programmās vispār nav pieminēti, savu-
kārt partiju programmās paredzētais deklarācijā 
izpalicis.

Notiks LPS Valdes sēde

LPS mītnē 4. novembrī plkst. 10.00 notiks LPS Val-
des sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Ministru kabineta un LPS 2015. gada 
vienošanās un domstarpību protokolā iekļaujama-
jiem jautājumiem (ziņo LPS priekšsēdis A. Jaunslei-
nis).
2. Par LPS informatīvo izdevumu attīstību (ziņo 
žurnāla “Logs” redaktore G. Klismeta).
3. Par priekšlikumiem likumu grozījumiem, lai 
uzlabotu Valsts kontroles darbu (ziņo priekšsēža 
padomniece juridiskajos jautājumos V. Reitere).

4. Par biedrības “Latvijas bāriņtiesu darbi-
nieku asociācija” iekļaušanu LPS sastāvā (ziņo LPS 
priekšsēdis A. Jaunsleinis).
5. Dažāda informācija.

Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
apakškomitejas sēde

4. novembrī plkst. 13.00 LPS mītnē M. Pils ielā 1 
notiks LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes apakš
komitejas sēde.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk
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Darba kārtībā:
1. Latvijas Radio jauniešu satura platformas “Pieci.

lv” darbība (ziņo Kārlis Dagilis, Radio “Pieci.lv” 
vadītājs).

2. Strukturētais dialogs. Tā ieviešana Latvijā 2014.–
2015. gadā (ziņo Evija Rudzīte, Vilis Brūveris, 
“prezidentūras trio” strukturētā dialoga nacio-
nālie veicinātāji).

3. Par dalību Eiropas Padomes Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību kongresa 27. plenārsēdē Strasbūrā 
(ziņo Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciāliste 
Agnese Jankuna).

4. Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta 
tīkls.

Sēdes tiešraide būs pieejama LPS mājaslapā (pub-
liski pieejama ikvienam, bez reģistrācijas), sadaļā 
“Semināri un video – Tiešraide” vai, sekojot šai sai-
tei: http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

5. novembrī plkst. 10.30 Austrumu izpilddirekcijā 
Rīgā, Daugavpils ielā 31, notiks Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas sanāksme.

Darba kārtībā:
LPIA Valdes sēdē izskatītie jautājumi (LPIA •	
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).
AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu lo-•	
ģistikas process un tā nodrošināšanai nepiecie-

šamā sadarbība ar pašvaldībām (LVM – Edvīns 
Zakovics).
Pašvaldību loma atkritumu apsaimniekošanā •	
Latvijā:

normatīvo aktu regulējums un nākamā plā-o 
nošanas perioda prioritātes (ES fondu līdzekļi 
nozares attīstībai) (VARAM vides aizsardzības 
departamenta direktore Rudīte Vesere);
par ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas o 
perioda aktivitātēm atkritumu apsaimnieko-
šanas sektorā (SIA “Geo Consultants” projek-
tu vadītājs Kaspars Kļavenieks);
juridiskie aspekti un pašvaldību iespējas at-o 
kritumu apsaimniekošanā savā teritorijā. La-
bās prakses piemēri (ZAAO juridiskais konsul-
tants Edgars Atlācis);
daži labās prakses piemēri Latvijā (SIA o 
“Ventspils labiekārtošanas kombināts” valdes 
priekšsēdētājs Gaitis Celms; ALAAS (Rēzekne) 
izpilddirektors Jurijs Petkevičs; ZAAO (Vidze-
me) valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais).

“Bureau Veritas” Latvijā un pasaulē – neatkarīgs at-•	
bilstības izvērtējums (“Bureau Veritas Latvia” Val-
des locekle Sertifikācijas vadītāja Iveta Lazdiņa).
Cieņas pilna aprūpe un komforts jūsu tuvinie-•	
kiem (SIA “Senior Baltic” mārketinga projektu 
asistente Inga Ronka).
Telemetrija: risinājums attālinātai mērierīču no-•	
lasīšanai un resursu ietaupījumam (SIA “Lattele-
com” Jauno produktu attīstības daļas direktors 
Arvils Kupris).

Sēdē izskatāmos dokumentus varēs atrast LPS ko-
miteju portālā.

PRoJekti, koNkuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Valsts kancelejas seminārs “eiropas 
Savienības fondu projektu īstenošanas 
pārkāpumu tiesiskās sekas”

Valsts kanceleja 20. novembrī organizē semināru 
“Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas 
pārkāpumu tiesiskās sekas”. Semināru vadīs amat-
personas no ES fondu revīzijas iestādes, Valsts po-
licijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekono-
misko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Iepir-
kumu uzraudzības biroja. Semināra darba kārtību 
lūdzam skatīt Infolapas 4. pielikumā. Mācību se-

minārs notiks viesnīcā “MONIKA Centrum Hotels” 
Rīgā, Elizabetes ielā 21, zālē “Aurora”.

Lūdzam dalībai šajā seminārā nominēt savus pār-
stāvjus un pieteikumā norādīt pilnu vārdu un uz-
vārdu, pārstāvēto institūciju, ieņemamo amatu, kā 
arī kontaktinformāciju. Pieteikumus lūdzam iesūtīt 
līdz 2014. gada 14. novembra plkst. 11.00 uz e
pasta adresi apmacibas@mk.gov.lv!

Valsts kanceleja lūdz ievērot, ka dalībai apmācību 
pasākumā iestādes drīkst deleģēt tikai to struktūr-
vienību pārstāvjus, kuru amata aprakstā noteiktie 
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pienākumi ir saistīti ar Eiropas Savienības struktūr-
fondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteikta-
jām ES fondu vadošās iestādes, maksājuma iestā-
des, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, atbildī-
gās un sadarbības iestādes funkcijām. Šī nosacījuma 

neievērošanas gadījumā Valsts kancelejai ir tiesības 
pieprasīt atlīdzināt kursu dalības izdevumus. Izņē-
mums ir plānošanas reģionu pārstāvji un Eiropas 
Savienības fondu Uzraudzības komitejā pārstāvētie 
partneri, tai skaitā LPS sastāvā esošās pašvaldības.

Finanšu ministrija ielūdz uz praktisku 
informatīvo semināru reģionos “eS fondi – 
augam kopā!”

Lai ikviens interesents iegūtu aktuālāko un praktis-
ki noderīgu informāciju par jaunajā finansēšanas 
periodā pieejamajiem Eiropas Savienības kohēzijas 
politikas līdzekļiem un to efektīvas izmantošanas 
iespējām uzņēmējdarbības un pašvaldību attīstīša-
nā, Finanšu ministrija aicina apmeklēt informatīvos 
seminārus “ES fondi – augam kopā!”.

Semināru vadīs pieredzes bagātais televīzijas un 
radio žurnālists Ansis Bogustovs, un praktisku in-
formāciju par investīciju iespējām sniegs ES fon-
du ieviešanas administrēšanā iesaistīto iestāžu un 
institūciju eksperti. Pasākuma apmeklētājiem būs 
unikāla iespēja tieši ekspertiem uzdot interesējo-
šos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

Seminārs būs veidots tā, lai koncentrēti sniegtu vis-
aptverošu priekšstatu par jaunajām ES finansējuma 
piesaistīšanas iespējām. Sekos detalizētāka infor-
mācijas apmaiņa par atsevišķiem sektoriem divās 
secīgās sesijās. Pirmajā būs iespēja saņemt atbildes 

uz praktiskajiem uzņēmēju jautājumiem, otrā būs 
veltīta publiskā sektora iespējām ar ES atbalstu.

Šajos semināros netiks skatītas tēmas, kas saistītas 
ar zemkopības un zivsaimniecības nozaru attīstību. 

Aicinām pieteikties semināram, sūtot epasta vēs-
tuli ar norādi “Finanšu ministrijas seminārs” uz 
epasta adresi ance.tarvida@prae.lv. Lūdzam pie-
teikumu nosūtīt vismaz trīs dienas pirms attiecīgā 
semināra norises. 

Semināru norises plāns reģionu pilsētās:

• 10. novembrī plkst. 10.00–14.30 Smiltenē, Kul-
tūras un sporta centrā;

• 14. novembrī plkst. 10.00–14.30 Jelgavā, Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātē, Ekonomikas 
un Sabiedrības attīstības fakultātē;

• 19. novembrī plkst. 11.00–15.30 Daugavpilī, 
Daugavpils Universitātē;

• 24. novembrī plkst. 10.00–14.30 Ventspilī, 
Ventspils augstskolas amfiteātra zālē;

• 26. novembrī plkst. 10.00–14.30 Rīgā, LU Maza-
jā aulā.

Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” aicina 
piedalīties apmācībās “Diskriminācija 
un neiecietība kā reakcija uz sabiedrības 
daudzveidību”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Norvēģi-
jas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta 
“Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktie-
sību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros organizē 
apmācības “Diskriminācija un neiecietība kā reak-
cija uz sabiedrības daudzveidību”.

Apmācību norise plānota 13. novembrī no plkst. 
13.00 līdz 17.00 Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”. 

Apmācības paredzētas jauniešu (vecumā no 15 
līdz 30 gadiem) grupai no dažādiem Latvijas reģio-
niem.

Ceļa izdevumus sedz LSK. Ja nepieciešams, LSK var 
izsniegt attaisnojošu dokumentu par stundu kavē-
jumu skolā apmācību laikā.

LSk gaidīs aizpildītas pieteikuma anketas līdz 
2014. gada 5. novembrim. Anketu var aizpildīt šeit: 
http://ieej.lv/diskriminacija.

Drīzumā informēsim par datumu, vietu un laiku, 
kad tiks organizēta otra jauniešu apmācību grupa 
par šo pašu tēmu.

mailto:ance.tarvida@prae.lv
http://ieej.lv/diskriminacija


Forums “Pilsētas eiropai – Brīvība. 
Atbildība. Rīcība”
Konferenču centrā “Citadele” 11. novembrī plkst. 9.30 
notiks forums “Pilsētas Eiropai – Brīvība. Atbildība. 
Rīcība”, ko rīko nodibinājums “Rīga 2014” sadarbībā 
ar Eiropas nevalstisko organizāciju “Dvēsele Eiropai”. 

Trīs diskusijās plānots apspriest neatsveramo brīvī-
bas vērtību un pilsētu un iedzīvotāju lomu Eiropas 
apvienošanā un līdz ar to demokrātijas stiprināšanā. 
Foruma norises laikā notiks arī iniciatīvas “Pilsētas Ei-
ropai” (Cities for Europe) tīkla dalībnieku tikšanās.

Konferences programma Infolapas 5. pielikumā.

Par Medību koordinācijas komisiju 
sastāvu

LPS ir saņēmusi biedrības “Zemnieku Saeima” un 
meža īpašnieku biedrības vēstuli ar aicinājumu 
pašvaldībām medību koordinācijas komisijās pēc 
iespējas iesaistīt biedrību “Zemnieku Saeima” un 
“Latvijas mežu īpašnieku biedrība” pārstāvjus.

Saskaņā ar 2014. gada 26. maija Ministru kabineta 
noteikumu nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīv-

nieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 
koordinācijas komisijām” paredzēts, ka “Komisijas 
sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās 
pašvaldības, valsts mežu dienesta un Lauku atbal-
sta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstā-
vim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnie-
ku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir 
vairāk nekā 200 biedru”.

Pilnu vēstules tekstu lasiet Infolapas 6. pieliku-
mā.

Zemgales nākotne – apdzīvotās pilsētās 
un laukos

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) beidz izstrādāt 
divus jaunus, aktualizētus reģiona attīstības pa-
matdokumentus – Ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
ju līdz 2030. gadam un Attīstības programmu līdz 

2020. gadam. Tādējādi tiek īstenota viena no iestā-
des pamatfunkcijām, proti, atbilstīgi savai kompe-
tencei ZPR nodrošina reģiona attīstības plānošanu, 
koordināciju, uzraudzību, pašvaldību un valsts pār-
valdes iestāžu sadarbību.

Plašāk: http://www.dobele.lv/page/sabiedribas
zina&news_id=1203/.

NoVADu uN PiLSētu VēStiS

Pēc 10 gadu 
pārtraukuma 
nākamgad oktobrī 
Valkā notiks 
vērienīgs vispasaules 
valcēniešu saiets
Pēdējoreiz valcēnie-
šu saiets norisinājās  

2005. gadā. Pirmo saietu rīkoja 2003. gadā pēc 
pašvaldības vadītāja Venta Armanda Kraukļa iero-
sinājuma. “Pirmie pasākumi bija vairāk domāti, lai 
uz Valku atbrauktu tie valcēnieši, kuri bija spiesti 
pamest Latviju 2. pasaules kara beigās,” pastāstīja 
Vents Armands Krauklis. “Mēs, protams, ar prieku 
viņus gaidīsim, taču ir skaidrs, ka laiks ir nežēlīgs 
un tādu ir palicis ļoti maz. Mēs ļoti gaidītu viņu 
pēcnācējus un tos, kas devušies projām tagad, 
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neatkarības gados, un tādu ir ārkārtīgi daudz. Jo 
katrs no viņiem ir Valkas daļa, lai arī atrodas kaut 
kur citur.”

Plašāk: http://valka.lv/aktualitates/novadado-
mespazinojumi/nakamgadvalkanotiksvispasau-
lesvalceniesusaiets/.

Poļu kultūras dienas Jelgavā

Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa no 3. līdz 
9. novembrim priecēs Jelgavas iedzīvotājus ar da-
žādiem pasākumiem “Poļu kultūras dienās 2014”. 

Plānotie pasākumi popularizēs un veicinās poļu 
kultūras pazīstamību un attīstību Jelgavā, palīdzēs 
saglabāt poļu kultūras mantojumu un identitāti. 
Vairāk informācijas šeit: http://www.jelgava.lv/ak-
tuali/lv/aktualitate/polukulturasdienasjelgava0/.

izdota rokasgrāmata par pasākumu 
ietekmi uz kultūrvēsturisko mantojumu

Siguldas novada pašvaldības INTERREG IVC pro
grammas ietvaros īstenotais projekts “Pasākumu 
ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” tuvojas 
noslēgumam. Balstoties uz gūtajām atziņām, ir iz-
strādāta kopīga metodoloģija, lai samazinātu fes-
tivālu un kultūras notikumu ietekmi uz vēsturiska-
jiem centriem un vidi. Projekts aizsākās 2011. gada 
nogalē, lai nodotu un gūtu pieredzi no 12 partne-
riem Itālijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā, Slovēnijā, 
Lietuvā, Lielbritānijā, Nīderlandē un Rumānijā. Vai-
rāk informācijas šeit: http://www.sigulda.lv/pub-
lic/lat/jaunumi/9816/.

Alūksnes novada būvvalde aicina 
uzņēmējus būt vērīgākiem

Uzņēmumiem, kuri esošajās ēkās un telpās nolē-
muši ierīkot jaunas institūcijas ar citu funkciju, jāie-
vēro valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtība un 
procedūras, citādi nākas saskarties ar pašu rīcības 

radītām problēmām. Alūksnes novada būvvaldes 
vadītājs Arvīds Račinskis norāda, ka šādai pārgalvī-
gai rīcībai, iedibinot jaunas funkcijas kādā ēkā vai 
telpā bez normatīvo aktu prasību ievērošanas, var 
būt juridiskas sekas un pat aizliegums īstenot iece-
rēto. Vairāk informācijas šeit: http://www.aluksne.
lv/info_data/info14/nov03_02.htm.
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ZiņAS No MiNiStRiJāM

kompensācijas pašvaldībām āfrikas cūku 
mēra apkarošanas zaudējumu segšanai
Valdība pagājušajā nedēļā nolēma pašvaldībām pie-
šķirt finansējumu, lai segtu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 
apkarošanā radušos finansiālos zaudējumus.

Par ĀCM apkarošanas pasākumu izdevumiem līdz 
2014. gada 15. septembrim ir saņemti dokumenti 
no 14 novadu pašvaldībām – Aglonas, Beverīnas, 
Burtnieku, Dagdas, Daugavpils, Ludzas, Naukšē-
nu, Preiļu, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Rūjienas, 
Smiltenes un Valkas novada pašvaldības. Kopējā 

iztērētā summa ir 48 898 eiro, kas 100% apmērā 
tiks kompensēta no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

VARAM joprojām pieņem iesniegumus no pašval-
dībām par zaudējumiem, kas radušies ĀCM apka-
rošanas pasākumos. Pēc pašvaldību iesniegumu 
izvērtēšanas VARAM virzīs jautājumu arī par šo 
zaudējumu segšanu no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Plašāk skat: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/
preses_relizes/?doc=18501.

konferencē analizēs sociālā darba 
aktualitātes
Labklājības ministrija sadarbībā ar Sociālo darbi-
nieku biedrību un Baltijas psiholoģijas menedž-
menta augstskolu 2014. gada 13. novembrī or-

ganizēs konferenci “Sociālā darba aktualitātes 
10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespē-
jas”.

Darba kārtība: http://www.lm.gov.lv/upload/ak-
tualitates2/darba_kartiba.pdf.

Nodibina kopuzņēmumu “Rail Baltica ii” 
projekta īstenošanai

Lai sekmīgi varētu realizēt Rail Baltica II Eiropas 
standarta dzelzceļa līnijas projektu, otrdien, 28. ok-
tobrī, klātesot visiem trim Baltijas valstu transporta 
ministriem, tika dibināts Rail Baltica II Baltijas val-
stu kopuzņēmums.

Saskaņā ar akcionāru līgumu galvenais kopuzņē-
muma uzdevums būs dzelzceļa projektēšana, būv-
niecība un mārketings, skaidri nosakot, ka dzelz-
ceļa infrastruktūras īpašnieks Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā ir attiecīgā valsts, kurā šī infrastruktūra 
atrodas, kā arī to, ka katra puse līdzfinansē tikai to 
dzelzceļa būvniecības apjomu, kas atrodas tās te-
ritorijā. Vairāk informācijas: http://www.sam.gov.
lv/?cat=8&art_id=4597.

Reģionālie semināri par eS programmas 
“eiropa pilsoņiem” (2014–2020) 
pieteikumu iesniegšanu 2015. gadā

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts sadarbībā ar reģionāla-
jiem ES struktūrfondu informācijas centriem aicina 
piedalīties informatīvajos semināros “Eiropas Sa-

vienības programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014–
2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilso-
niskās sabiedrības organizācijām 2015. gadam”. 
Reģionālie semināri notiks Cēsīs (25. novembrī), 
Aizkrauklē (26. novembrī), Liepājā (27. novembrī) 
un Rēzeknē (3. decembrī). 
Pieteikšanās un plašāka informācija: http://www.
km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=5806/.
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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

LPS NeSASkAņo

LPS SASkAņoŠANAi PiePRASītie DokuMeNtu PRoJekti

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā nodrošina komunikāciju un vizuālās iden-
titātes prasības Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” un tā anotāciju, 7. pielikums.

VSS943 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-

tu “Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības 
koordinācijas padomes nolikums”, 8. pielikums.

VSS993 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jū-
nija noteikumos nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība””, 9. pielikums.

VSS983 – Noteikumu projekts “Ceturkšņa finanšu 
pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”

VSS985 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres nova-
dā, pārdošanu”

VSS986 – Informatīvais ziņojums “Par robežšķēr-
sošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstību 
uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas 
valsts robežas”

VSS992 – Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību 
iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnis-
ko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādī-
šanā”

VSS987 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionā-
lai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves-
vietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 
pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas no-
teikumi”

VSS981 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Vīķi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā, 
nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā”

VSS993 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””
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