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LPS Valde apstiprina pozīciju sarunām 
ar MK par vienošanās un domstarpību 
protokolu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde otrdien, 
4. novembrī, apstiprināja pozīciju sarunām ar Mi-
nistru kabinetu par 2015. gada vienošanās un dom-
starpību protokolu, kas ir nozīmīga daļa no nākamā 
gada valsts budžeta likumu paketes.

Viena no būtiskākajām jomām ir nodokļu ieņēmu-
mi vidējā termiņā un 2015. gadā. LPS uzsver, ka 

nepieciešams vienoties par minimālo pašvaldībām 
piekrītošo nodokļu ieņēmumu daļu, lai pašvaldību 
ieņēmumi būtu prognozējami un stabili ilgākā pe-
riodā, kā arī būtu svarīgi ik gadu jau savlaicīgi saru-
nas ar pašvaldībām par šo tēmu organizēt līdz bu-
džeta projekta sagatavošanai. Tāpat pašvaldībām 
ir svarīgi, lai valdības īstenotā darbaspēka nodokļu 
reforma nenotiktu uz pašvaldību budžeta rēķina, 
būtiski samazinot tām iespējamos iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa ieņēmumus, bet valsts attiecīgi 
kompensētu zaudējumus, pārdalot iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli par labu pašvaldībām.
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LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka ie-
priekšējos gados nereti bijusi situācija, kad sarunas 
ar pašvaldībām sāktas tikai tad, kad principā “bu-
džeta rāmis” jau ir sagatavots, valdība jau ir izskatī-
jusi ministriju “jaunās politikas iniciatīvas” un tām 
jau piešķīrusi līdzekļus, izsmeļot budžeta fiskālo 
telpu, un pašvaldības pat teorētiski uz nopietnām 
sarunām par ieņēmumiem un budžeta daļas palie-
linājumu nevar cerēt. 

Valde otrdien nolēma, ka LPS joprojām uztur spē-
kā iepriekšējo uzstādījumu un prasīs pakāpenis-
ki palielināt pašvaldībām piekrītošo nodokļu daļu 
vairāku gadu laikā. Savukārt, lemjot par iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa izmaiņu ietekmi, kas veidojas 
darbaspēka nodokļa samazinājumā, Valde nolēma 
prasīt to kompensēt no valsts budžeta.

Kopumā sarunās ar Ministru kabinetu LPS būs trīs 
prioritātes: nodokļu ieņēmumi, iespējas aizņem-
ties infrastruktūras projektu īstenošanai un finan-
sējums pašvaldību ceļiem un ielām.

LPS Valde diskutēja un vienojās par pozīciju attie-
cībā uz vairāku nozaru aktualitātēm, tajā skaitā 
izglītību, kultūru, sportu, īpašumu pārvaldību un 
citām.

Sarunas ar Ministru kabinetu par nākamā gada bu-
džetu, vienošanās un domstarpību protokolu nori-
sināsies šomēnes, pirms budžeta un to pavadošo 
likumu iesniegšanas parlamentā.

Valdes sēdē otrdien tika izskatīti arī citi jautājumi, 
tajā skaitā LPS padomnieki iepazīstināja ar analīzi 
par Valsts kontroles veiktajām revīzijām pašvaldī-
bās, iecerēm LPS informatīvā bloka attīstībā, kā arī 
LPS sastāvā tika uzņemta Latvijas Bāriņtiesu darbi-
nieku asociācija.

LPS ietvaros veidos Reģionālo attīstības 
centru apvienību

Lai aizstāvētu reģionālo attīstības centru specifiskās 
intereses, otrdien, 4. novembrī, nolemts Latvijas 
Pašvaldību savienības ietvaros veidot Reģionālo 
attīstības centru apvienību.

Apvienības dibināšanas sanāksmē klātesošie paš-
valdību vadītāji uzsvēra, ka ir virkne jautājumu, 
kuros lielo novadu intereses krietni atšķiras no ma-

zāku pašvaldību interesēm un vajadzībām un tādēļ 
ir nepieciešama profesionāla to aizstāvība gan mi-
nistriju, gan Ministru kabineta un, visbeidzot, arī 
Saeimas līmenī.

Tā kā LPS ietvaros jau pašlaik darbojas vairākas in-
terešu apvienības un asociācijas un ir izveidotas 
iestrādes šajā virzienā, gandrīz vienbalsīgi nolemts 
veidot apvienību LPS ietvaros.

Kā jomu, kurā pašvaldību intereses atšķiras viskra-
sāk, priekšsēdētāji visupirms min finansējuma sa-
dalījumu nākamajā Eiropas Savienības fondu plā-
nošanas periodā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauž atzinību par 
pašvaldību vēlmi aktīvāk aizstāvēt savas intereses 
un norāda, ka jaunās apvienības veidošana palī-
dzēs arī LPS ar stingrākām pozīcijām iestāties par 
novadu vajadzībām.

Valdi un priekšsēdētāju ievēlēs pēc LPS Domes sē-
des, kurā tiks oficiāli apstiprināta Reģionālo attīstī-
bas centru apvienības izveide.

Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros jau pašlaik 
darbojas Piekrastes pašvaldību apvienība, Latvijas 
Novadu apvienība, Sēlijas pašvaldības, Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācija, kā arī vairākas 
profesionālās organizācijas, tajā skaitā Pašvaldību 
sociālo darbinieku apvienība un vēl citas.

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionā-
lajiem attīstības centriem ir definēti šādi novadi: 
Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, 
Valkas, Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, 
Ogres, talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, 
tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas.

LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
apakškomitejā – par debašu kustības 
attīstību reģionos

4. novembrī notika LPS Bērnu, jaunatnes un ģime-
nes apakškomitejas sēde, kurā pirmais jautājums 
bija debašu kustības attīstība reģionos un nepiecie-
šamība tajā iesaistīt pašvaldības. 

Latvijas Debašu asociācijas Valdes loceklis Mār-
tiņš Vaivods sēdes dalībniekus  informēja par jau-
nu projektu, ko nevalstiskā organizācija “QUO tu 



domā” īsteno sadarbībā ar “Latvijas Radio 5–Pieci.
lv”. M. Vaivods norādīja uz debašu kultūras nozīmi, 
uzsverot, ka tās māca jauniešus argumentēti aizstā-
vēt savu viedokli, uzstāties publikas priekšā, kā arī 
pārzināt plašu tēmu loku.

Lai attīstītu debašu kultūru, īpaši reģionos, aktīvisti 
vēlas iesaistīt skolu mācībspēkus, kas varētu palī-
dzēt ar debašu klubu veidošanu un iekļaut šo ele-
mentu ikdienas mācību stundās. Lai to panāktu, or-
ganizācija ir gatava doties uz skolām, vadīt skolotā-
ju apmācības un palīdzēt veidot debašu pulciņus.

Ar laiku iecerēts organizēt lokālos debašu turnīrus 
un pēc tam arī visas Latvijas mērogā. Līdz šim noti-
kušas tikšanās ar skolotājiem Rēzeknē un Valmierā, 
šogad tikšanās ieplānotas arī Jelgavā, Kuldīgā, Dau-
gavpilī un Rīgā. 

Lai varētu sasniegt iecerētos mērķus, Latvijas De-
bašu asociācija lūdz pašvaldību atbalstu un konkrē-
tākas vajadzības un vēlmes darīs zināmas tuvākajā 
laikā.

Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciāliste Agne-
se Jankuna sēdē informēja par dalību Eiropas Pa-
domes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
27. plenārsēdē Strasbūrā. Kongresa plenārsēdes 
notiek divas reizes gadā, un tajās piedalās arī LPS 
pārstāvji. Šogad uz plenārsēdi pirmo reizi bija uz-
aicināti jauniešu pārstāvji, lai tādējādi veicinātu 
jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā un 
reģionālajā līmenī un dalītos pieredzē. Kongresa 
noslēguma dienā klātesošie iepazinās ar jaunatnes 
deklarāciju, kurā kā galvenais nosacījums izvirzīta 
nepieciešamība Eiropas Padomes dalībvalstīm jau-
niešus iekļaut nacionālo delegāciju sastāvā kā piln-
tiesīgo locekļu aizstājējus.

LPS priekšsēdis piedalās Itālijas 
pašvaldību ģenerālās asamblejas sēdē

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pagājušajā ne-
dēļā Milānā piedalījās Itālijas pašvaldību ģenerā-
lās asamblejas sēdē, kur sacīja uzrunu, veltītu gan 
gaidāmajai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienī-
bā, gan Eiropas reģionu dažādajām attīstības sek-
mēm.

“Nesen ir stājusies spēkā jaunā kohēzijas politika, 
kas ir būtiska ES ieguldījumu politika un rīks, kas ir 

vērsts uz to, lai visos ES reģionos būtu iespēja radīt 
darbavietas, atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju, 
ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un, vis-
beidzot, palīdzētu celt iedzīvotāju dzīves līmeni,” 
pauda Jaunsleinis.

Viņš uzsvēra, ka kohēzijas politikas ietvaros pieeja-
mie līdzekļi ir jāplāno gudri un šajā ziņā būtisks ir 
Itālijas, Luksemburgas un Latvijas trio prezidentū-
ras laiks.

LPS priekšsēdis Itālijas pašvaldību pārstāvjus īsi 
iepazīstināja ar Latvijas prioritātēm prezidentūras 
laikā, atgādinot, ka nākamā gada maijā Rīgā notiks 
Austrumu partnerības konference.

Noslēgumā A. Jaunsleinis uzsvēra, ka ir gandarīts 
par abu valstu pašvaldību ciešo sadarbību, par ko 
liecina arī vairāk nekā 20 noslēgtie sadarbības līgu-
mi starp Itālijas un Latvijas pašvaldībām.

Konference “Atbalsts jaunatnes darbam 
Latvijas un eiropas mērogā”

Jūrmalā no 5. līdz 7. novembrim notika trīs dienu 
starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes dar-
bam Latvijas un Eiropas mērogā”. Konference no-
tika Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
“Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos” ietvaros. 

Starptautisko konferenci organizēja Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko pro
grammu aģentūra sadarbībā ar biedrību “Jaunat-
nes līderu koalīcija” un nodibinājumu “Baltijas re-
ģionālais fonds”.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 250 jaunatnes 
darbinieku (no pašvaldībām, NVO u.c.), jaunieši, 
izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji no Latvi-
jas un citām Eiropas valstīm. Tā tika organizēta, lai 
veicinātu jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību 
efektīvam jaunatnes darbam, nodrošinātu piere-
dzes apmaiņu par atbalstu jaunatnes darbam reģio-
nālajā, nacionālajā un Eiropas mērogā un uzsvērtu 
jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā 
un jauniešu līdzdalības veicināšanā.

Trīs dienu garumā konferencē uzstājās un dalījās 
pieredzē dažādi ārvalstu eksperti no Lietuvas, Švei-
ces, Austrijas, Beļģijas, Igaunijas, Norvēģijas, kā arī 



Latvijas eksperti jaunatnes jomā. Katru dienu tika 
organizētas vairāk nekā 10 dažādas darba grupas, 
kurās aktīvi iesaistījās konferences dalībnieki, izsa-
kot viedokļus un priekšlikumus par attiecīgajai dar-
ba grupai izvirzīto tēmu. Darba grupas vadīja gan 
ārvalstu, gan Latvijas eksperti.

Noslēguma dienas diskusijā kā galvenos ieguvu-
mus no šīs konferences dalībnieki minēja jaunas 
idejas un priekšlikumus sava darba attīstīšanai, jau-
nu kontaktu iegūšanu, individuālas konsultācijas ar 
starptautiskajiem ekspertiem, jaunatnes politikas 
nozīmes stiprināšanu u.c.

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS mītnē 11. novembrī plkst. 10.00 norisināsies 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par uz-

tura normām un higiēnas normām (ziņo: Veselī-
bas ministrijas amatpersonas).

2. Grozījumi Ministru kabineta 30.03.2010. no-
teikumos nr. 299. “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū-
cīgu” (ienākumi, kurus neuzskaita; uzkrājumu 
ņemšana vērā u.c.) (ziņo: Labklājības ministrijas 
amatpersonas).

3. Par asistentu pakalpojumu nodrošināšanu (ziņo: 
Labklājības ministrijas amatpersonas).

4. Dažādi.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 11. novembrī plkst. 13.00 Rīgā, M. Pils 
ielā 1, LPS mītnes 4. stāva zālē.

Darba kārtībā:
1. Par pašvaldībām pieejamajiem līdzekļiem Ei-

ropas teritoriālās sadarbības mērķa un Eiro-
pas kaimiņattiecību instrumenta programmās 
2014.–2020. gadā (ziņo: I. Kravale, VARAM At-
tīstības instrumentu departamenta direktore).

2. Par Saeimā 30.10.2014. pieņemto “Zemes pār-
valdības likumu” (ziņo: S. Sproģe, LPS padom-
niece; E. Kāpostiņš, VARAM Telpiskās plānoša-
nas departamenta Zemes politikas nodaļas va-
dītājs).

3. Par jaunumiem darījumos ar lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi (ziņo: G. Kurme, LPS juris-
te).

4. Par www.topografija.lv – augstas detalizācijas 
ģeotelpiskās informācijas izmantošana pašval-
dību funkciju īstenošanai būvniecības procesa 
uzraudzībā un teritorijas plānošanā (ziņo: K. Ko-
jalovičs, SIA “Mērniecības datu centrs” Valdes 
priekšsēdētājs).

5. Dažādi.

Notiks Pašvaldību sabiedrisko 
pakalpojumu un mājokļu politikas tīkla 
(t3) t3-1 apakštīkla sanāksme

12. novembrī plkst. 10.00–15.30 LPS mītnē, 4. stā-
vā, notiks projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvi-
jas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību 
sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkla 
(t3) t3-1 apakštīkla sanāksme.

Sanāksmes darba kārtību skatiet Infolapas 1. pie-
likumā. Atklātās daļas ieraksts pēc sanāksmes būs 
pieejams projekta mājaslapā http://ms.lps.lv/.

Sanāksmē piedalīsies 2–3 dalībnieki no katras paš-
valdības.

Reģistrēšanās pieejama šeit: http://goo.gl/forms/
BQe9euysPX.

Katras pašvaldības pārstāvji ir aicināti sagatavot arī 
īsu prezentāciju, kuras tiks skatītas slēgtajā daļā, lai 
nodrošinātu diskusiju sanāksmes tēmai “Pašvaldī-
bu investīciju politika sabiedriskajos pakalpojumos 
un autoceļu uzturēšanā un būvniecībā”.

Sīkāku informāciju pēc sanāksmes meklējiet: http://
ms.lps.lv/.
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Notiks pašvaldību sabiedrisko 
pakalpojumu un mājokļu politikas tīkla 
(t3) t3-2 apakštīkla sanāksme

14. novembrī plkst. 10.00–15.30 LPS mītnē Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāvā, notiks projekta “Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspē-
jas uzlabošana” pašvaldību sabiedrisko pakalpoju-
mu un mājokļu politikas tīkla (t3) t3-2 apakštīkla 
sanāksme.

Sanāksmes darba kārtību skatiet Infolapas 2. pie-
likumā. Atklātās daļas ieraksts pēc sanāksmes būs 
pieejams projekta mājaslapā http://ms.lps.lv/.

Sanāksmē piedalīsies 2–3 dalībnieki no katras paš-
valdības.

Reģistrēties sanāksmei var šeit: http://goo.gl/
forms/tgkomDyoh1.

Sanāksmes dalībnieki ir aicināti sagatavot īsu pre-
zentāciju, lai nodrošinātu diskusiju sanāksmes tē-
mai “Pašvaldību mājokļu politika – sociālās politi-
kas un infrastruktūras politikas sinerģija”, diskusija 
notiks slēgtajā daļā. Prezentācijā aicināts raksturot 
pašvaldības dzīvojamo fondu, kā arī izvirzāmos 
mērķus, ko iecerēts sasniegt, īstenojot mājokļu po-
litiku. Tāpat arī jāapraksta dzīvojamā fonda apsaim-
niekošanas veidi, problēmas un risinājumi, iedzīvo-
tāju iesaistīšana un jaunumi apsaimniekošanas or-
ganizēšanā. Noslēgumā jāmin problēmas, kas būtu 
risināmas tīkla T3 ietvaros.

Sīkāku informāciju pēc sanāksmes meklējiet: http://
ms.lps.lv/.

INfORMāCIJA NO LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē

Krievijai gāzes pircēji eiropā tikpat svarīgi 
kā pircējiem gāze
“Putins ir autoritārs valdnieks, kurš turas pie varas 
ar brutālām metodēm, taču ir arī labas lietas, kuras 
notikušas viņa dēļ, – Putins atdzīvinājis NATO, kas 
iepriekš bija jau tādā kā tukšgaitā, un arī Eiropas 
Savienības Enerģētikas savienības izveide tiek pa-
ātrināta, pateicoties Krievijas rīcībai,” tā sarunā ar 
reģionālajiem žurnālistiem un pašvaldību sabiedris-
ko attiecību pārstāvjiem atzina Krišjānis Kariņš, Ei-

ropas Parlamenta deputāts no Latvijas (EPP / “Vie-
notība”).

Kariņš uzsvēra, ka pēc Krievijas aktivitātēm Ukrai-
nā Eiropas kolēģi mainījuši uzskatus par šo valsti kā 
labu sadarbības partneri, tagad to uztverot kā spē-
ku, ar kuru jāsadzīvo, jo Eiropa joprojām ir atkarīga 
no Krievijas kā lielākā naftas un gāzes piegādātāja. 
Viena trešdaļa Eiropas Savienības importētās gāzes 
ir no Krievijas, caur Ukrainu tiek importēta puse no 
piegādātā dabas resursa, tāpēc Krievijas aktivitātes 
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Ukrainas teritorijā satrauc ne tikai Baltijas valstis, 
bet visu Eiropu. 

Tāpēc, lai palielinātu Eiropas drošību, tiek pastipri-
nāti centieni samazināt atkarību no energoresursu 
importa. Eiropas Komisijā jaunizveidots enerģētikas 
savienības komisāra portfelis. “Doma ir savilkt spē-
kus kopā un strādāt kopīgi, nevis katram par sevi. 
Tas nozīmē infrastruktūras izveidošanu tur, kur tās 
nav; runāt ar Krieviju kopā, iepērkot gāzi, jo tā ir 
liela starpība cenā un noteikumos, vai gāzi iepērk 
katra valsts atsevišķi vai visa Eiropas Savienība 
kopā,” norādīja Kariņš. Viņš tāpat atklāja, ka Krie-
vijai Eiropa kā gāzes pircējs ir vismaz tikpat svarīga 
kā Eiropai no Krievijas importētā gāze, jo Krievijas 
budžets balstās uz eksportēto dabas resursu – gā-
zes un naftas – ienākumiem. Tā, piemēram, divas 
nedēļas pirms Lietuvas kuģa “Neatkarība”, kurā 
atradīsies Lietuvas sašķidrinātās gāzes terminālis, 
pietauvošanās Klaipēdas ostā, “Gazprom” sama-
zināja gāzes cenu par 20%, baidoties zaudēt tirgu. 
Eiropas Parlamenta deputāts uzsvēra, ka, viņaprāt, 
nepastāv bīstamība, ka Krievija varētu Latvijai at-
slēgt gāzes piegādi, bet gan drīzāk jābaidās par 
pēkšņu un strauju cenas paaugstināšanu. Latvijas 
pozīcijas spēcīgākas padara Inčukalna gāzes krā-
tuve, no kuras ziemā ar gāzi tiek apgādāta Latvija, 
Lietuva un Rietumkrievija. Tāpat arī Latvijas pašval-
dībās arvien vairāk samazinās gāzes patēriņš, jo ar 
katru gadu arvien vairāk katlumājās tiek izmantota 
šķelda. Taču sarunas noslēgumā Kariņš atzina, ka 
Eiropa netiks galā ar enerģētikas atkarību no Krie-
vijas ne šogad, ne nākamgad, tāpēc Eiropas šī brīža 
galvenais izaicinājums ir drošība.

Drošības jautājuma nozīmi sarunā ar Latvijas paš-
valdību mediju pārstāvjiem uzsvēra arī Eiropas Par-
lamenta deputāte no Latvijas Sandra Kalniete (EPP 
/ “Vienotība”). Viņa atklāja, ka kopš Krievijas Fede-
rācijas prezidenta Vladimira Putina nākšanas pie 
varas Baltijas un Austrumeiropas valstis centušās 
brīdināt Rietumeiropu, ka nevar atteikties no aiz-
sardzības budžeta un balstīt ekonomisko attīstību 

uz Krievijas tirgu, taču šie ieteikumi tika uzskatīti 
par vēstures pāridarījumu iekrāsotiem. “Rietumu 
ekonomiskā filozofija balstās uz pragmatismu un 
abpusēju sadarbības izdevīgumu, taču pēdējā lai-
ka notikumi pierādījuši, ka Krievija var darīt arī sev 
neizdevīgas lietas, kas dziļākajā mērā skar ekono-
miku,” savos secinājumos dalījās Kalniete. Viņa arī 
atklāja, ka Latvija par sankciju ieviešanu pret Krievi-
ju maksā visdārgāk, jo tās ietekmē gan mūsu valsts 
lauksaimniecības nozari, gan budžetu.

Līdzīgu viedokli par sankciju ietekmi pauda arī 
Andrejs Mamikins, jaunievēlētais Eiropas Parla-
menta deputāts no Latvijas (S&D / “Saskaņa”). Viņš 
norādīja, ka, viņaprāt, sankcijas līdz šim Krievijas 
Federāciju nav ietekmējušas, izņemot aizliegumu 
Krievijas bankām refinansēties starptautiskos tir-
gos: “Eiropas Savienība nevar ieviest sankcijas pret 
privātām kompānijām, tikai pret valsts uzņēmu-
miem. Taču Putins var sodīt privātos uzņēmumus, 
un viņš sodījis visus lauksaimniekus Eiropas Savie-
nības dalībvalstīs. Tāpēc uzskatu, ka šajā sankciju 
karā Krievija ir lielāka vinnētāja.” Viņš arī pauda 
viedokli, ka vairākums Latvijas teritorijā dzīvojo-
šo krieviski runājošo iedzīvotāju, lai arī dažkārt ir 
kritiski pret Latvijas valdības lēmumiem, tomēr at-
balsta Latviju, turpinās dzīvot un maksāt nodokļus 
Latvijā. Uz žurnālistu jautājumiem, ko Mamikins 
domā par Krievijas iespējamo iebrukumu Latvijas 
teritorijā, viņš atbildēja, ka nespēj iztēloties šādu 
situāciju un netic, ka lielākā daļa Latgales iedzīvo-
tāju nobalsotu par atdalīšanos no Latvijas.

14 Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību spe-
ciālisti piedalījās Eiropas Komisijas un Eiropas Ko-
misijas Pārstāvniecības Latvijā organizētā Latvijas 
žurnālistu un pašvaldību pārstāvju vizītē Eiropas 
Komisijā un Eiropas Parlamentā, kas norisinājās 
Briselē no 3. līdz 6. novembrim.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos

agita.kaupuza@lps.lv

Rīga gaida savus sadarbības partnerus uz 
konferenci par viedo pilsētu veidošanu

Pēcsvētku nedēļā no 18. līdz 21. novembrim Ei-
ropas Savienības 7. ietvarprogrammas starptau-

tiskajā projektā “Energoefektivitātes stratēģiskie 
instrumenti pilsētu attīstības plānošanai” (Step Up) 
Rīgas domē notiks projekta konsorcija dalībnieku 
tikšanās un vairāku dienu pasākumi. Starp tiem no-
zīmīgākais ir konference ceturtdien, 20. oktobrī, 
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Rīgas domes sēžu zālē ar plašu un interesantu pro
grammu, kurā projekta sadarbības pilsētas Glāzgo-
va (Lielbritānija), Rīga (Latvija), Ģente (Beļģija) un 
Gēteborga (Zviedrija) dalīsies ar savu pieredzi nā-
kotnes viedo pilsētu veidošanā. Starptautisko pro-
jektu vada Stratklaidas Universitāte (Glāzgova), kur 

projekta darbības laikā jau izveidots un uzsācis dar-
bu pirmais zinātniskais institūts Eiropā “Nākotnes 
pilsētas”, ko vada starptautiskā projekta Step Up 
vadītājs profesors Ričards Belingems. Konferences 
darba kārtība – Infolapas 3. pielikumā.

LJP aicina Saeimas deputātus un 
pašvaldību vadītājus diskutēt par 
jaunatnes politiku
Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju aicina pašvaldību vadītājus, 
jaunievēlētos Saeimas deputātus un jaunatnes 

nozares ekspertus piedalīties LJP rudens politikas 
diskusijā “Jaunatnes politika – prioritārās jomas 
Latvijā”.

Diskusija notiks 12. novembrī plkst. 10.00–13.00 Iz-
glītības un zinātnes ministrijā Rīgā, Vaļņu ielā 2. Ie-
lūgums un darba kārtība – Infolapas 4. pielikumā.

Izsludināts atklāts konkurss programmā 
“tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–
2020” / “tiesiskums 2014–2020”

Eiropas Komisijas Tieslietu 
ģenerāldirektorāts ir izsludi-
nājis atklātu konkursu pro
grammas “Tiesības, vienlīdzī-
ba un pilsonība 2014–2020” 
/ ”Tiesiskums 2014–2020” 
2014. gada darba program-

mā. Tēma: “Atklāts konkurss noziegumos un no 
vardarbības cietušo personu atbalstam”. 

Izsludināšanas datums: 2014. gada 30. oktobris. Ie-
sniegšanas termiņš: 2015. gada 10. februāris 12.00 
(CET). Rezultātu paziņošana: 2015. gada augustā.

Projektam novirzienā “Dafne” jābūt starptautiska 
līmeņa, iesaistot vismaz 3 Eiropas Savienības da-
lībvalstis; piedalās arī Īslande. Projekts novirzie-
nā “Tiesiskuma pieejamība” var būt nacionāla vai 
starptautiska līmeņa; piedalās visas ES dalībvalstis, 
izņemot Dāniju un Lielbritāniju. 

Plašāka informācija par pieteikšanos: http://esfi-
nanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16210/.

Konferencē izvērtēs eiropas Sociālā fonda 
līdzekļu ieguldījumu Baltijas valstīs

trešdien, 12. novembrī, konference “eiropas So-
ciālais fonds – tev!” pulcēs nevalstisko organizāci-
ju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, lai izvēr-
tētu Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu cilvēkresur-
su attīstībā.

Kur tika ieguldīti gandrīz 13 miljoni eiro? Vai valsts 
pārvalde ir kļuvusi efektīvāka? Vai nevalstiskās 
organizācijas ir kļuvušas stiprākas un aktīvākas, 
līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā? Vai tām ir iz-
devies radīt jaunus, noderīgus pakalpojumus? Vai 
valsts un pašvaldību pakalpojumi ir kļuvuši ērtāki? 
Un kas notiks tālāk jaunajā ES fondu plānošanas 
periodā? Tie ir jautājumi, uz kuriem tiks meklētas 
atbildes konferencē.

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16210/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16210/
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4279&document_id=4279
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4278&document_id=4278


Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 
2014.–2020. gadam projektu izsludināšana

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–

2020. gadam pieteikumus pirmajai kārtai varēs ie-
sniegt no 2014. gada 18. decembra līdz 2015. gada 
9. februārim.

Pieteikumu pieņemšanas otrā kārta tiks izsludināta 
2015. gadā no 24. augusta līdz 23. oktobrim.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16203/.

Jauni pašvaldību vadītāji

Pēc vairāku no-
vadu un pilsētu 
domju priekšsē-
dētāju iekļūšanas 
12. Saeimā šajās 
pašvaldībās noti-
ka jaunu vadītāju 
vēlēšanas.

Par Valmieras 
pilsētas domes 
priekšsēdētāju 
kļuvis Jānis Baiks. 
Viņš ievēlēts, do-
mes deputātiem 
vienbalsīgi bal-
sojot “par”. Jānis 
Baiks līdz šim pil-

dīja domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, 
bet no 2002. līdz 2013. gadam pildīja Valmieras pil-
sētas pašvaldības izpilddirektora pienākumus.

Par tukuma novada 
domes priekšsēdē-
tāju kļuvis ēriks Luk-
mans. Viņš ievēlēts, 
domes deputātiem 
vienbalsīgi balsojot 
“par”. Ēriks Lukmans  
līdz šim pildīja domes 
priekšsēdētāja viet-
nieka pienākumus, 
bet no 2005. līdz 
2009. gadam bija Tu-
kuma pilsētas pašval-
dības izpilddirektors.

Smiltenes novada domē ārkārtas sēdē par jauno 

domes priekšsēdētā-
ju ievēlēts Gints Ku-
kainis. Par Saeimas 
deputātu kļuvušais 
Ainārs Mežulis sa-
vam pēctecim novēl: 
“Jaunajam domes 
priekšsēdētājam no-
vēlu labu veselību 
un izturību! Šis darbs 
nav viegls, jārisina 
dažādas konfliktsi-

tuācijas, un tā ir ikdiena. Gribētos, lai saglabātos 
un attīstītos mūsu kontakti ar sadraudzības paš-
valdībām ārvalstīs, par ko šobrīd daudzas Latvijas 
pašvaldības labā nozīmē mūs apskauž.”

Skrundas novadā un Preiļu novadā par jaunajiem 
priekšsēdētājiem plānots lemt šīs nedēļas laikā.

Risina operatīvo dienestu piekļūšanas 
problēmu Liepājas mikrorajonos

Lai nodrošinātu operatīvo dienestu transportam 
netraucētu piekļuvi pie ēkām, it īpaši daudzdzīvokļu 

NOVADu uN PILSētu VēStIS
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ēku rajonos, Liepājas pilsētas pašvaldībā izveido-
ta darba grupa ar atbildīgo dienestu pārstāvjiem, 
lai nekavējoties rastu situācijas risinājumu. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un pašvaldī-
bas policijas darbiniekiem apsekojot Liepājas pilsē-
tas mikrorajonus, par visproblemātiskākajām vie-
tām, kur piekļūt operatīvajam transportam, atzīti 
daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmi.

http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=32720.

Gulbenes novada dome paraksta 
sadarbības līgumu ar Moldovas 
Republikas florešti pilsētu

6. novembrī Gulbenes novada domes priekšsē-
dētājs Nikolajs Stepanovs parakstīja sadarbības 
līgumu ar Moldovas Republikas florešti (Florești) 
pilsētu. Līguma mērķis ir veicināt sadarbību eko-
nomikas, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, jau-
natnes politikas, vides aizsardzības un enerģētikas, 
lauksaimniecības un valsts pārvaldes jomās, kā arī 
saglabāt un attīstīt draudzīgas attiecības.

Balvos svinīgi atklāj rekonstruēto Brīvības 
ielas posmu

4. novembrī Balvos svinīgi tika atklāts Brīvības ielas 
posms, kurš tika rekonstruēts ar Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda projektu “Brīvības ielas posma 
rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās ro-
bežas līdz Šķērsielai pie parka”.

Svinīgo atklāšanas lentu pārgrieza Balvu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimit-
rijevs, SIA “Siltums jums” valdes priekšsēdētājs 
Māris Ozoliņš un SIA “Limbažu ceļi” valdes loceklis 
Andis Zaļaiskalns. http://ej.uz/balvuiela.

Mārupes pašvaldības delegācija viesojas 
Bauskas tūrisma informācijas centrā

Mārupes pašvaldības delegācija 5. novembrī bija ie-
radusies Bauskas TIC uz pieredzes pasākumu. Baus-
kas TIC vadītāja iepazīstināja ciemiņus ar vēsturisko 
ekspozīciju, īsu ieskatu Bauskas rātsnama vēsturē, 
kā arī piedāvāja ekskursijas “Sver un mērī Bauskā” 
elementus. Mārupieši piedalījās nelielā ekskursijā 
pa Bauskas rātsnamu. Tikšanās laikā tika pārrunāti 
TIC darbības virzieni, jautājumi par pakalpojumu 
sniegšanu kaimiņu novadu pašvaldībām, sadarbību 
ar Latvijas Tūrisma attīstības aģentūru, kā arī iegu-
vumiem no darbības Latvijas Tūrisma informācijas 
organizāciju asociācijā LATTŪRINFO un Zemgales 
Tūrisma asociācijā.

http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=32720
http://ej.uz/balvuiela


turpmāk atskaites par sniegto sociālo 
palīdzību un pakalpojumiem varēs 
iesniegt tikai elektroniski

Pašvaldību sociālie dienesti un sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības sniedzēji turpmāk atskai-
tes par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību varēs iesniegt, izmantojot epa-
kalpojumu “Atskaišu un valsts statistikas pārskatu 
iesniegšana”. Tādējādi minēto pakalpojumu snie-
dzējiem uzlabosies informācijas apmaiņa un ma-
zināsies administratīvais slogs, skaidro Labklājības 
ministrija.

Minētais epakalpojums 2014. gada 10. oktobrī ir 
publicēts portālā latvija.lv (saite uz pakalpojumu: 
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP118).

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/6122/.

Notiks “Latvijas tūrisma forums 2014”

Ekonomikas ministrija un Tūrisma attīstības valsts 
aģentūra aicina tūrisma nozares pārstāvjus uz ik-
gadējo nozīmīgāko pasākumu Latvijas tūrisma no-
zarē – “Latvijas tūrisma forumu 2014”, kas šogad 
notiks 21. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā Rīgā.

11 gadu laikā, kopš “Latvijas tūrisma forums” tiek 
organizēts, tas ir kļuvis par pazīstamu un nozīmī-
gu satikšanās vietu visiem Latvijas tūrisma nozares 
pārstāvjiem. Forumā tūrisma nozares pārstāvji pār-
runā aktualitātes, apmainās ar pieredzi un infor-
māciju par tūrisma nozares jautājumiem.

Plašāk: http://www.tava.gov.lv/lv/21novembri
notiksgadskartejaislatvijasturismaforums/.

Notiks konference par labās prakses pie-
redzi darbā ar riska ģimenēm

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija treš-
dien, 3. decembrī, rīkos konferenci sociālajiem 

darbiniekiem un krīžu centru darbiniekiem, lai in-
formētu par labās prakses piemēriem un to pielie-
tošanu ikdienas darbā ar riska ģimenēm. 

Konferences dalībniekiem būs iespēja uzzināt par 
Uzvedības korekcijas apmācību programmu aug-
sta riska grupas vecākiem, par ko informēs Valsts 
probācijas dienesta un Vecumnieku novada pašval-
dības Sociālā dienesta pārstāvji, par atbalsta per-
sonām sociālā riska ģimenēs, par ko konferences 
dalībniekiem stāstīs Talsu novada Krīžu centra vadī-
tāja, kā arī par vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un 
jauniešu rehabilitāciju institūcijā kopā ar ģimeni – 
par šo tēmu savā pieredzē dalīsies nodibinājuma 
“Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” vadītāja. 
http://www.lm.gov.lv/news/id/6117.

Valdība piešķir 8538 eiro pabalstu trīnīšu 
ģimenei

Valdība pirmdien, 3. novembrī, atbalstījusi 
8538 eiro pabalsta piešķiršanu Liepājā dzimušo trī-
nīšu ģimenei. Pabalstu piešķir no līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem.

Atgādinām, ka 2014. gada 27. oktobrī Liepājas re-
ģionālajā slimnīcā piedzima ceturtie šī gada trīnī-
ši – trīs puisīši.

Arī 2014. gadā AS “Latvijas valsts meži” 
ziedos kultūrai, sociālajai palīdzībai, 
izglītībai, zinātnei un sportam

Pirmdien, 3. novembrī, Ministru kabinets akcep-
tēja Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu 
par AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ziedošanai pa-
redzēto finanšu līdzekļu kopējo apjomu un sadali 
2014. gadā. Arī šogad LVM ziedos finanšu līdzekļus 
kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides 
un veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības 
veicināšanai. Plašāk: http://ej.uz/zmziedo/.

ZIņAS NO MINIStRIJāM
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzi-
jas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas 

periodā” un tā anotāciju, 5. pielikums.
Par Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Ģeo-
telpiskās informācijas koordinācijas padomi” sa-
skaņošanu, 6. pielikums.

LPS NeSASKAņO

LPS SASKAņOŠANAI PIePRASītIe DOKuMeNtu PROJeKtI

VSS1009 – Likumprojekts “Grozījumi Publisku iz-
klaides un svētku pasākumu drošības likumā”

VSS1010 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos 
Nr.936 “Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemes-
sardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību insti-
tūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās 
kārtības un drošības garantēšanā””

VSS1004 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienības 
½ domājamās daļas Kojusalas ielā 13, Rīgā, nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdo-
šanu”

VSS1006 – Likumprojekts “Grozījumi Bezdarbnie-
ku un darba meklētāju atbalsta likumā”

VSS1007 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta 
īstenošanai uz valsts autoceļa P30 CēsisVecpiebal-

gaMadona 32,3.km”

VSS1008 – Informatīvais ziņojums “Informatīvais 
ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sis-
tēmu konceptuālo arhitektūru”

VSS1020 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 30.novembra noteiku-
mos Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūde-
ņos””

VSS1021 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos 
Nr.457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto orga-
nismu apzinātu izplatīšanu””

VSS1025 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimniecis-
kās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”

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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