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Neizdodas vienoties ar Ministru kabinetu 
par resursu apjomu pašvaldībām 
nākamajā gadā

Piektdien, 5. decembrī, Ministru kabineta (MK) 
komitejas paplašinātajā sēdē tika skatīts MK un 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2015. gada 
vienošanās un domstarpību protokols, un, lai gan 
vienošanās ir panākta par principu, kā dalīt resur-
sus, par pašu resursu apjomu kopsaucējs netika 
panākts.

Ņemot vērā iecerētās izmaiņas iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa politikā, pašvaldību negūtie ieņēmumi 
trīs gadu laikā būs apmēram 150 miljoni eiro. No-
dokļu ieņēmumu pieaugums pēckrīzes periodā paš-
valdību budžetā ir būtiski lēnāks nekā valsts budže-
tā, samazinās arī pašvaldību daļa kopējos nodokļu 
ieņēmumos un pašvaldību ieņēmumu attiecība pret 
IKP. Vienlaikus pašvaldību izdevumi būtiski pieaug. 
Nākamajā gadā minimālās algas palielinājumam 
līdz 360 eiro un algas skalu minimuma korekcijai 
vien būs papildus nepieciešami vismaz 25 miljoni 
eiro. Turklāt turpinās tendence pašvaldībām uzlikt 
jaunus pienākumus bez finansiālā seguma.

Lai arī absolūtos skaitļos pašvaldību ieņēmumi ik 
gadu nedaudz pieaug, tie nav pietiekami pašvaldī-
bām uzlikto pienākumu izpildei. Centrālās statisti-

kas pārvaldes veiktajā aptaujā par Latvijas vietējo 
pašvaldību pašvērtējumu 2013. gadā 70% pašvaldī-
bu norādīja, ka finanšu līdzekļi pašvaldību autono-
mo funkciju veikšanai ir nepietiekami. 

LPS joprojām pastāv uz to, ka jānodrošina pašval-
dībām stabila, prognozējama un funkcijām atbil
stoša ieņēmumu bāze un pakāpeniski jāpalielina 
pašvaldībām piekrītošā nodokļu ieņēmumu daļa 
valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmu-
mos. LPS saglabā prasību par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pārdali, lai kompensētu pašvaldībām ne-
gūtos ieņēmumus un nodrošinātu resursus pašval-
dību uzdevumu veikšanai.

Infolapas 1. pielikumā skatiet LPS prezentāciju ar 
plašāku skaidrojumu.

Lielākā daļa pašvaldību nākamgad 
papildus uz vienu iedzīvotāju nevarēs 
tērēt vairāk par 25 eiro gadā

Saskaņā ar LPS aprēķiniem pašvaldību izlīdzinā-
tie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju nākamajā gadā 
pieaugs vidēji par 28 eiro, bet apmēram divām 
trešdaļām pašvaldību summa, ko tās uz vienu 
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iedzīvotāju varēs tērēt papildus, nepārsniegs 
25 eiro gadā.

Vismazākais pieaugums pēc Finanšu ministrijas 
piedāvājuma būs Aizkraukles novadā – par 3 eiro 
uz vienu iedzīvotāju gadā vairāk, nekā paredz 
2014. gada sākotnējais plāns. Tālāk seko Jēkabpils 
ar 8 eiro pieaugumu, Cesvaines novads un Rugāju 
novads ar 9 eiro pieaugumu, kā arī Daugavpils un 
Pāvilostas novads, kur pieaugums būs tikai 12 eiro 
uz vienu iedzīvotāju gadā.

Lielākais ieņēmumu pieaugums uz vienu iedzīvotā-
ju gadā aprēķināts Garkalnes novadam – 151 eiro, 
kam seko Babītes novads ar 112 eiro pieaugumu, 
Mārupes novads ar 85 eiro pieaugumu un Jūrmalas 

pilsēta, kur pieaugums būs 76 eiro uz vienu iedzī-
votāju gadā.

Gatavojoties Domes sēdei, LPS ir veikusi arī paš-
valdību ekspresaptauju par provizoriskajiem aprē-
ķiniem saistībā ar papildu izdevumiem minimālās 
algas palielināšanai. Tās rezultāti liecina, ka papildu 
izdevumi 2015. gadā saistībā ar minimālās mēneša 
darba samaksas palielināšanu būs aptuveni 25 milj. 
eiro. Aptaujas rezultāti rāda, ka apmēram 20% paš-
valdību nākamgad plānotais ieņēmumu palielinā-
jums būs mazāks par nepieciešamajiem papildu 
līdzekļiem darba samaksas paaugstināšanai.

Pašvaldību sektorā vidējā darba samaksa ir par 40% 
zemāka nekā valsts sektorā. Finanšu ministrijas 



sagatavotais “Informatīvais ziņojums par atalgo-
juma izmaiņām sabiedriskajā un privātajā sektorā 
2013. gadā” liecina, ka pašvaldību budžeta iestādēs 
vidējā darba samaksa 2013. gadā bija 591 eiro un 
salīdzinājumā ar 2012. gadu tā palielinājusies par 
0,9%, savukārt valsts budžeta iestādēs vidējā darba 
samaksa bija 828 eiro, kas, salīdzinot ar 2012. gadu, 
pieaugusi par 10,9%.

Paplašinātajā Ministru kabineta komitejā 5. de-
cembrī jautājumā par resursu apjomu pašvaldībām 
nākamajā gadā vienošanās netika panākta. 

Joprojām nav vienošanās par resursu apjomu paš-
valdībām. LPS kompromisa piedāvājums ir paš-
valdībām novirzīt 81% IIN ieņēmumu, vienlaikus 
saglabājot papildu dotācijas četrām republikas pil-
sētām un novadiem pilnā apmērā. Šāds risinājums 
ļautu pašvaldību ieņēmumus kopumā palielināt par 
14 milj. eiro. Vērtējot atšķirības starp FM piedāvā-
jumu un LPS uzstādījumu par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa proporcijas sadalījumu, svarīgi uzsvērt, ka 
arī pēdējā variantā tiek saglabātas valsts dotācijas 
pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā.

Plašāks skaidrojums par datiem: Lāsma Ūbele, LPS 
padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos, 
tālrunis: 29539035.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
diskutē par pedagogu algām un kultūras 
centru attīstības vadlīnijām

LPS mītnē otrdien, 2. decembrī, norisinājās Izglītī-
bas un kultūras komitejas sēde, kurā tika izskatīti 
divi galvenie jautājumi – par mērķdotācijām peda-
gogu atalgojumam un pašvaldību kultūras centru 
attīstības vadlīnijām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un 
finanšu departamenta pārstāve Initra Pavloviča in-
formēja, ka turpinās darbs, lai ar jaunā pedagogu 
atalgojuma modeļa izstrādi saistīto normatīvo aktu 
pieņemšana valdībā notiktu nākamā gada maijā. 
Saskaņā ar modeļa aprobācijas laika plānu no šā 
gada oktobra līdz decembrim notiek jaunā mode-
ļa – pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba 
nedēļas – aprobācija dažādu izglītības pakāpju un 
pēc skolēnu skaita dažādās skolās, kurā ir iesaistīti 
aptuveni 2000 skolotāju.

Savukārt aprobācijas otrais posms no nākamā 
gada janvāra tiks uzsākts visās vispārējās izglītības 
iestādēs, bet trešajā posmā aprobācija tiks uzsāk-
ta arī interešu, profesionālās un profesionālās ie-
virzes izglītības iestādēs, pirmsskolas un speciālās 
izglītības iestādēs un sporta skolās.

Finansējums mērķdotācijām skolotāju atalgoju-
mam ir paredzēts atbilstoši skolēnu skaitam, nāka-
mā gada budžetā ierēķināti arī līdzekļi minimālās 
algas paaugstinājuma nodrošināšanai. 

Vairāku pašvaldību pārstāvjiem radās jautājumi 
par finansējuma paredzēšanu tiem bērniem, kuri 
mācības sāk vēlāk par 1. septembri un līdz ar to 
finansējuma aprēķinā nav iekļauti, jo atalgojumu 
pedagogiem aprēķina pēc iepriekšējā mācību gada 
datiem, kas uzskaitīti maijā. Vasarā skolēnu skai-
tā pašvaldībās notiek būtiskas izmaiņas, ģimenes 
maina dzīvesvietas, un to sevišķi izjūt pašvaldības, 
kuras atrodas tuvāk Rīgai. Piemēram, Ogrē finan-
sējums šajā mācību gadā netiek pārskaitīts par 
132 skolēniem.

Komitejas sēdes turpinājumā Kultūras centru aso-
ciācijas valdes locekle Dita Pfeifere informēja par 
pašvaldību kultūras centru darbības vadlīniju pro-
jektu, kurā būtiska uzmanība pievērsta kultūras 
darbinieku izglītībai. Pfeifere uzsvēra, ka kultūras 
centros ir jāstrādā augsti izglītotiem speciālistiem, 
taču šajā situācijā ļoti svarīgs ir atalgojuma jautā-
jums, ko ne visas pašvaldības spēj nodrošināt pie-
tiekamā līmenī. 

Kopumā komitejas sēdē vadlīnijas tika atbalstītas, 
vēl atsevišķi diskutējot par mērķdotācijām, kas pa-
redzētas māksliniecisko kolektīvu vadītājiem – ko-
riem, deju kolektīviem, folkloras kopām. Izskanēja 
viedoklis, ka šīs dotācijas jāparedz tiem kolektī-
viem, kuri piedalās dziesmu un deju svētkos.



ukrainas pašvaldību un ministriju pārstāvji 
iepazīstas ar Latvijas pieredzi administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanā

Pagājušajā nedēļā Latvijā viesojās Ukrainas pašval-
dību un ministriju pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas 
pieredzi administratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanā, un apmeklēja arī vairākas pašvaldības.

Delegācija, kuras sastāvā bija Ukrainas Reģionālās 
attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas, prezi-
denta administrācijas pārstāvji, kā arī parlamenta 
deputāti un pašvaldību vadītāji, tikās ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VA-
RAM) un Finanšu ministrijas speciālistiem. Viesi 
apmeklēja arī LPS un Madonas novadu.

Ukrainas delegācijas viesošanās Madonas novadā, foto: 
Madonas novada dome

Ukrainā pēc administratīvā iedalījuma patlaban ir 
ap pieciem simtiem rajona padomju, vairāki tūk-
stoši ciema padomju, tāpēc, lai izveidotu efektīvāku 
sistēmu, Ukraina ir sākusi īstenot administratīvi te-
ritoriālo reformu. Pašreizējā politiskā situācija gan 
atstāj negatīvu ietekmi uz reformas īstenošanu.

Ukrainas delegācijas pārstāvji atzīst, ka Latvijas 
pieredze viņiem ir ļoti vērtīga un daudz no tā, kas 
paveikts pie mums, noderēs arī Ukrainas reformu 
īstenošanā.

Sveic balvas “Darbs ar jaunatni 2014” 
ieguvējus!

Svinīgā ceremonijā pirmdien, 8. decembrī, tika 
sveikti IZM balvas “Darbs ar jaunatni 2014” ieguvē-
ji. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieku – 
jaunatnes lietu speciālisti, organizāciju pārstāvji, 
pašvaldību pārstāvji un citi viesi no visas Latvijas. 
Balvu “Darbs ar jaunatni” IZM piešķir, novērtējot 
jaunatnes organizāciju, pašvaldību un darbā ar jau-
natni iesaistīto personu ieguldījumu jauniešu dzī-
ves kvalitātes uzlabošanā. Šogad tika pasniegtas 
balvas 9 nominācijās.

Nominācijas kategorijā “Pašvaldības”
straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībā • 
pašvaldībā – Raunas novada pašvaldība;
jaunietim draudzīgākā pašvaldība – • Cēsu no-
vada pašvaldība;
darbā ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašval-• 
dība – Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nominācijas kategorijā “Jaunatnes organizācija 
un biedrība, kas veic darbu ar jaunatni”

straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizā-•	
cijai (viens darba gads) – biedrība “Jaunatnes 
čemodāns”;
darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās at-•	
stumtības mazināšanai un līdzdalības veici-
nāšanai jauniešu vidū – biedrība “No idejas 
līdz attīstībai”;
pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija –•	  
biedrība “Zemgales NVO centrs”.

Nominācijas kategorijā “Pašvaldības darbā ar jau-
natni iesaistītā persona”

uzlecošais jaunatnes darbinieks –•	  Linda Vaš-
kevicaVeita, Ķekavas novada Jaunatnes ini-
ciatīvu centra direktore;
aktīvākais jaunatnes darbinieks Latvijā un •	
Eiropā – Kristīne Kode, Jelgavas novada jau-
natnes lietu speciāliste;
pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks –•	  
Rudīte Muraševa, Saldus novada jaunatnes 
lietu speciāliste, Saldus Jauniešu atpūtas un 
iniciatīvu centrs “Šķūnis”.



LPS Domes sēdē lems par MK un LPS 
vienošanās un domstarpību protokolu

Rīgas domes ēkā Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāva sēžu 
zālē 9. decembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 notiks 
LPS Domes sēde.
Darba kārtībā:

1. Par MK un LPS 2015. gada vienošanās un 
domstarpību protokolu.
2. Par Reģionālo attīstības centru apvienības 
nolikumu.
Plkst. 9.00–9.55 slēgtā daļa.
Plkst. 10.00–12.00 sēdes atklātā daļa, kurā piedalī-
sies Ministru prezidente L. Straujuma.

Junkera plānam jāaptver arī projekti 
pašvaldību attīstībai

Eiropas Savienības Reģionu komitejas plenārsēdes 
dalībniekiem 4. decembrī Briselē (Beļģijā) bija ie-

spēja iepazīties ar jaunās Ei-
ropas Komisijas reģionālās 
politikas komisāres Korinas 
Krecu (Corina Creţu) viedokli 
par EK prezidenta Žana Klo-
da Junkera (Jean-Claude Jun-
cker) investīciju plānu izaug-
smes atjaunošanai Eiropā.

Krecu Reģionu komitejas pārstāvjiem uzsvēra, ka 
jaunais Eiropas stratēģisko investīciju plāns papildi-
nās kohēzijas finansējumu. “Mēs vēlamies stimulēt 
papildu investīcijas Eiropas ekonomikā, lai veicinā-
tu izaugsmi un radītu darbavietas. Jo īpaši svarīgi 
ir pastiprināt mūsu centienus, lai tādējādi vairotu 
Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu ietekmi,” 
norādīja reģionālās politikas komisāre.  

Latvijas delegācijas pārstāvis Reģionu komitejā 
edvīns Bartkevičs, komentējot Krecu pausto vie-
dokli, uzsvēra, ka Eiropas Komisijas investīciju inicia-
tīvai jābūt precīzi definētiem finansējuma avotiem, 
skaidrībai par jaunā projektu saraksta mijiedarbību 
ar jau esošajiem projektiem, kā arī jāatspoguļo visu 
dalībvalstu intereses un jāaptver visu veidu reģioni, 
arī mazāk attīstītie. “Taču pastāv bažas, ka mazāk 
attīstītajos reģionos privātajam sektoram būs iero-
bežotas iespējas nodrošināt papildu finansējumu 
liela mēroga projektiem,” norādīja Bartkevičs. Tā-
pat viņš vērsa uzmanību uz nepieciešamību īstenot 
arī pašvaldību attīstībai svarīgos projektus, un šo 
aspektu nedrīkst aizmirst, Eiropas Savienības da-

lībvalstīm, Eiropas Komisijai un Eiropas Investīciju 
bankai vienojoties par projektu atlases nosacīju-
miem.

EK prezidenta Junkera investīciju plāns jeb 315 mil-
jardu eiro investīciju pakete paredz izveidot Stratē-
ģisko investīciju fondu, kurā 5 miljardi eiro tiks no-
drošināti no Eiropas Investīciju bankas un 16 mil-
jardi eiro – no Eiropas Savienības budžeta. Eiropas 
Komisija plāno, ka atlikušo summu – 294 miljar-
dus eiro – veidos investīcijas attiecībā 1:15, proti, 
katrs eiro piesaistīs 15 eiro papildu investīcijas no 
privātajiem vai publiskajiem avotiem. Dalībvalstis 
2014. gada septembrī izveidotajai kopīgajai Eiropas 
Komisijas un Eiropas Investīciju bankas darba gru-
pai jau sniedz izvērtēšanai projektu sarakstu, kas 
atlasīti saskaņā ar trīs galvenajiem kritērijiem: ES 
pievienotās vērtības projekti, kas atbalsta ES mēr-
ķus; projekti ar augstu sociāli ekonomisko atdevi; 
un projekti, kurus var sākt, vēlākais, nākamo trīs 
gadu laikā (pamatotas kapitāla izdevumu progno-
zes laikposmam no 2015. līdz 2017. gadam).

Reģionu komitejas 109. plenārsesijā Latvijas dele-
gāciju pārstāvēja Ogres novada domes deputāts 
Edvīns Bartkevičs, Mālpils novada domes priekš-
sēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas novada 
domes deputāts Jānis Neimanis, Saldus novada 
domes priekšsēdētāja Indra Rassa un Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos

E-pasts: agita.kaupuza@lps.lv
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tiek izsludināti projektu konkursi 
vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un 
saglabāšana” aktivitātēs finansējuma 
saņemšanai 2015. gadā

Latvijas vides 
a i z s a r d z ī b a s 
fonda adminis-
trācija saskaņā 

ar fonda padomes 2014. gada 1. decembra sēdes 
nr. 17 lēmumiem izsludina projektu konkursus vad-
līnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsar-
dzība un saglabāšana” finansējuma saņemšanai 
2015. gadā.

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuros tiek veicināta dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība. Plašāka 
informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16254/.

Seminārs pilsētu un novadu izglītības 
pārvalžu vadītājiem un izglītības 
speciālistiem

Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra 
9. decembrī organi-
zē semināru pilsētu 
un novadu izglītības 

pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem par 
Erasmus+ 2015. gada projektu konkursu.

Seminārā tiks sniegta informācija par pašvaldību, 
izglītības pārvalžu un skolu iespējām veidot un ie-
saistīties Erasmus+ skolu sektora mobilitātes un 
stratēģisko partnerību projektos.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16236_755/.

PROJeKtI, KONKuRSI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, PASāKuMI

Informatīvs seminārs Jelgavā par jaunā 
Būvniecības likuma piemērošanu eS fondu 
projektos

Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu in-
formācijas centrs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 

15. decembrī plkst. 10 Jelgavā, Svētes ielā 33, Zem-
gales Reģionālā kompetenču attīstības centra mazajā 
zālē, organizē bezmaksas semināru par jaunā Būv-
niecības likuma piemērošanu ES fondu projektos.

Semināru vadīs Ekonomikas ministrijas Būvniecī-
bas un mājokļu politikas departamenta pārstāvji. 
Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību 
pārstāvjus un citus interesentus par Būvniecības 
likuma piemērošanu.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16250_776/.
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Latvijas Būvniecības gada balva 2014 
sadarbībā ar VARAM, RDīD, VKPAI

Piedaloties VARAM, Rīgas domes Īpašuma departa-
mentam un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijai, 2014. gada 1. decembrī ir izsludināts 
žurnālu “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architek-
tūra” organizēts konkurss ēkām un būvēm “Latvijas 
Būvniecības gada balva 2014”. Konkursa devīze – 
“Drošība, inovācija, kvalitāte”.

Latvijas labākās ēkas un būves ir pelnījušas pla-
šu atzinību, kā arī sabiedrības un valsts institūciju 
ievērību, jo labas ēkas un būves apliecina būv-
nieku, arhitektu un projektētāju prasmes. Un nav 
veiksmīgāka izcilāko ēku un būvju noteikšanas 
veida kā konkurss ar precīziem kritērijiem. Noli-
kums pieejams vietnē www.latvijasbuvnieciba.lv. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 
31. janvāris.

Notiks izglītojošs seminārs par “zaļajām” 
infrastruktūrām

GreenInfraNet projektā 12. decembrī plkst 10.00 
Rīgā, Dabas muzeja telpās K. Barona ielā 4, notiks 
seminārs par “zaļajām” infrastruktūrām (ZI).

11 organizāciju no 9 valstīm ir apvienojušās projek-
tā GreenInfraNet, lai veicinātu ZI attīstību Eiropas 
Savienībā kopumā un katrā ES reģionā. VARAM ir 
viena no projekta partnerorganizācijām un projek-
tā ir dalījusies ar labo pieredzi bioloģiskai daudz-
veidībai draudzīgu mežu apsaimniekošanā, kā arī 

veic izvērtējumu par rekomendāciju sniegšanu 
dažādu nozaru politikas pilnveidošanai ZI attīstībai 
Latvijā. 

ZI paredz visu teritoriju apsaimniekošanu un plāno-
šanu, lai tiktu nodrošināti viskvalitatīvākie ekosis-
tēmas resursi, piemēram, tīrs ūdens, gaiss, augsne, 
pārtika, rekreācija u.c.

Lūdzam pieteikties dalībai seminārā, rakstot vārdu 
un uzvārdu GreenInfraNet projekta vadītājai elīnai 
Līcei uz e-pastu elina.lice@varam.gov.lv. Semināra 
programma – Infolapas 4. pielikumā.

tiek uzsākts LIFE+ programmas projekts 
par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu

Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar partneriem – 
biedrību “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada 
pašvaldību – ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE+ 
programmas projektu “Ekosistēmu un to sniegto 
pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums da-
bas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” jeb 
“LIFE ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE Ecosystem-
Services). Projekta mērķis ir veicināt uz ekosistēmu 
un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju 
balstītu stratēģisko plānošanu. Projekts galveno-

kārt aptvers Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes 
teritorijas.

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja apraksta ieguvu-
mus, ko cilvēki saņem no dabas resursiem. Daba 
cilvēcei un sabiedrībai nodrošina plašu resursu 
klāstu, kas veicina cilvēku labklājību. Piemēram, 
daba mums sagādā pārtikas un ūdens resursus, no-
drošina fizisko un garīgo rekreāciju, regulē klimatu, 
gaisu, plūdus, piesārņojumu un slimības, nodroši-
na barības vielu cirkulāciju un veselīgu vidi.

Plašāk lasiet šeit: http://www.daba.gov.lv/public/
lat/zinas/1903/.
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Aktualizēs tehnisko projektu Preiļu 
pilsētas apvedceļa būvniecībai dienvidu 
virzienā

Preiļu novada dome veiks iepirkumu tehniskā pro-
jekta “Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecība dienvi-
du virzienā” korekcijai un aktualizācijai. Pieņemts 
lēmums arī veikt nepieciešamās darbības topogrā-
fiskajai uzmērīšanai saistībā ar apvedceļa būvnie-
cību.

Projektēšanas darba uzdevums tehniskā projekta 
korekcijai nosaka, ka projektētājam jāsagatavo visa 

nepieciešamā ieceres dokumentācija – būvpro-
jekts minimālā sastāvā sabiedriskajai apspriešanai, 
projektēšanas nosacījumu, būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu un būvatļaujas saņemšanai būvvaldē. 
Esošā tehniskā projekta korekcija jāveic apvedceļa 
pieslēgumam Daugavpils virzienā. Tā kā plānotais 
apvedceļš skar vairākus zemes īpašumus, projekts 
jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem. Vēlamais būvval-
dē akceptētā tehniskā projekta iesniegšanas ter-
miņš – 2015. gada 1. marts.

Plašāk šeit: http://www.preili.lv/page/474?news_
id=15958/.

NOVADu uN PILSētu VēStIS

Par Latgales plānošanas reģiona attīstības 
padomes priekšsēdētāju ievēlēta Alīna 
Gendele
Balvos notikusi kārtējā Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes sēde. Ņemot vērā Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja 
Alda Adamoviča iesniegumu un to, ka 4. novembrī ir 
stājušās spēkā viņa Saeimas deputāta pilnvaras, Lat-
gales plānošanas reģiona attīstības padome nolēma 

atbrīvot A. Adamoviču no 
Latgales plānošanas re-
ģiona attīstības padomes 
priekšsēdētāja amata.

Šim amatam tika izvirzī-
ta un vienbalsīgi ievēlēta 
Ludzas novada domes 
priekšsēdētāja Alīna 
Gendele.

Salaspils novada karogs būs jaunības, 
miera un Daugavas krāsās

Pirms diviem gadiem obligātu, sarežģītu, bet arī 
patīkamu pārvērtību procedūru piedzīvoja kādrei-
zējais Salaspils pilsētas ģerbonis. Tas uzsāka jaunu 
dzīvi – ieguva sudraba apmali un kļuva par novada 
ģerboni.

Novadam nebija sava oficiāla heraldikas speciālistu 
apstiprināta karoga. 10. gadadienā mūsu novads ir 

saņēmis brīnišķīgu dāvanu – jaunais ģerbonis nu 
rotās novada jauno trīskrāsu karogu.
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MINIStRIJu ZIņAS

Limbažu novada tūrisma uzņēmēju 
tikšanās

Limbažu novada tūrisma informācijas centrs 
16. decembrī aicina novada tūrisma uzņēmējus uz 

tikšanos Limbažu novada pašvaldības ēkā (Limba-
žos, Rīgas ielā 16). Darba kārtībā – informācija par 
aktualitātēm tūrisma nozarē novadā, Vidzemes re-
ģionā un Latvijā. Plānots atskatīties uz 2014. gadā 
paveikto un pārrunāt 2015. gada ieceres.

Ja vēlaties, lai ziņas par jūsu pašvaldībā notiekošo tiktu atspoguļotas šajā LPS sadaļā, lūdzu, sūtiet in-
formāciju uz prese@lps.lv!

Ar minimālās algas celšanu veiks izmaiņas 
atlīdzības likumā

Ministru kabineta ārkārtas sēdē piektdien tika iz-
skatīti un apstiprināti Finanšu ministrijas saga-
tavotie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Iz-
maiņas veiktas, ņemot vērā valdības pieņemto lē-
mumu paaugstināt minimālo mēneša darbalgu no 
2015. gada 1. janvāra.

Likumprojekts paredz precizēt atlīdzības likumā 
noteikto 1.–4. mēnešalgu grupai atbilstošo maksi-
mālo mēnešalgu, sabalansējot ar minimālas darba 
algas pieaugumu.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: 
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/
budzets/49483-ar-minimalas-algas-celsanu-veiks-
izmainas-atlidzibas-likuma/.

Plāno pilnveidot datu iegūšanu par 
vardarbību pret bērniem

Labklājības ministrija (LM) plāno Valsts sociālās 
politikas monitoringa informācijas sistēmā uzskai-
tīt gadījumus, kad bērni cietuši no seksuālas un 
fiziskas vardarbības. Tādējādi varēs iegūt datus, lai 
izdarītu pamatotus un gadu griezumā salīdzināmus 
secinājumus par vardarbību.

Paredzēts, ka turpmāk būs iespējams iegūt precī-
zāku informāciju par sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu sniegšanu vardarbības veicējiem, kā arī 
cietušajiem, kas ir sasnieguši pilngadību. Tas dos 
iespēju sagatavot precīzāku datu analīzi gan poli-
tikas plānošanas vajadzībām, gan starptautiskajām 
organizācijām.

Pilnu ziņu skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/news/
id/6179/.

LM plāno pilnveidot bezdarbnieka pabalsta 
piešķiršanas un izmaksas nosacījumus

LM sagatavojusi grozījumus likumā Par apdrošinā-
šanu bezdarba gadījumam, tādējādi pilnveidojot 

bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas 
un izmaksas tiesisko regulējumu.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbnie-
kam, kuram apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 
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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 SASKAņOŠANAI PIePRASītIe DOKuMeNtu PROJeKtI

LPS NeSASKAņO

vienu gadu, ja par viņu iemaksas bezdarba gadī-
jumam veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā deviņus 
mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bezdarb-

nieka statusa iegūšanas dienas. 
Pilnu ziņu skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/news/
id/6177/.

Nosaka ierobežojumus mežacūku 
piebarošanai
Otrdien, 2. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas sagatavotās izmaiņas savvaļā dzīvojošo 
medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumos. 
Izmaiņas paredz ierobežojumus mežacūku pieba-
rošanai, lai samazinātu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 
iespējamo izplatīšanos.

Šā gada oktobrī Viļņā notika Eiropas Komisijas or-
ganizēta sanāksme ar Eiropas Savienības veterinā-
rajiem ekspertiem, kā arī Polijas, Lietuvas, Latvijas 
un Igaunijas ekspertiem un tika izstrādāta vienota 
stratēģija turpmākajai rīcībai ĀCM ierobežošanā.

Pilnu ziņu skatīt šeit: http://www.zm.gov.lv/
prese i/nosaka- ierobezojumus-mezacuku-
piebarosanai?id=3909/.

VSS-777 – “Noteikumi par Valsts statistiskās infor-
mācijas programmu 2015. gadam”, 2. pielikums.

Par profesijas standarta “Sabiedrības pārvaldes va-
dītājs” izvērtēšanu, 3. pielikums.

VSS-1099 – Noteikumu projekts “Atbalstāmo in-
vestīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas 
kārtība”

VSS-1104 – Noteikumu projekts “Biedrību un nodi-
binājumu klasifikācijas noteikumi”

VSS-1114 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 
“Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā””

VSS-1112 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos 
Nr.872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, ku-
ras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieg-

lojumus maršrutu tīkla maršrutos””

VSS-1105 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā tiek 
veikta Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju 
fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pro-
grammu finansēto projektu finanšu kontrole”

VSS-1107 – Rīkojuma projekts “Par Rojas novada 
administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes 
joslas nodošanu Rojas novada pašvaldības valdīju-
mā”

VSS-1108 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabi-
neta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 “Par 
valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” at-
celšanu”
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