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Aktuālākās norises īsumā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede 9. septembrī piedalījās Saeimas 
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības 
komisijas izbraukuma sēdē “Muceniekos” un iepa-
zinās ar patvēruma meklētāju dzīves apstākļiem un 
“Mucenieku” gatavību uzņemt vairāk cilvēku.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis tikās ar vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu 
Gerhardu, lai pārrunātu pašvaldību iespējas uz-
ņemt patvēruma meklētājus un tam nepiecieša-
mos nosacījumus, kā arī pašvaldību finansēšanas 
situāciju saistībā ar 2016. gada valsts budžetu.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis piedalījās Sa-
eimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, 
kurā tika skatīti grozījumi Valsts kontroles likumā un 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķēr-
dēšanas novēršanas likumā. Grozījumi paredz, ka pēc 
revīzijām, kurās konstatēta amatpersonu nelikumīga 
rīcība, kas radījusi zaudējumus, VK būs tiesības sākt 
zaudējumu piedziņas procesu pret konkrētajām per-
sonām. LPS pārstāvis pauda, ka šie grozījumi nav at-

balstāmi, jo Valsts kontrole nevis koncentrējas uz dar-
biem, ko citi neizdara vai izdara nepareizi, bet dublē 
to, kas jau paredzēts citām institūcijām, iejaucoties 
disciplinārajā procesā. Valsts kontroles izdarītie se-
cinājumi nereti nav viennozīmīgi; paplašinot Valsts 
kontroles funkcijas un dodot tai tiesības veikt zau-
dējumu piedziņu, pastāv risks, ka piedziņa tiks veik-
ta bez objektīvas izmeklēšanas, jo kontroles funkcija 
un sodīšanas funkcija tiks apvienotas vienā institūci-
jā. Būtisks aspekts atbildības piemērošanā ir vainas 
noteikšana, kas tiek veikta likumā noteiktajos juri-
diskās atbildības procesos un ko parasti veic tiesīb
aizsardzības iestādes. Pārkāpuma atzīšana, sodīšana, 
tajā skaitā vainas noteikšana, ir arī būtisks institūcijas 
vadītāja disciplinārās varas instruments, kura ierobe-
žošana var būtiski ietekmēt institūcijas darbu.

LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģi-
menes jautājumos Ināra Dundure piedalījās darba 
grupas sēdē, kura izveidota Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas vadībā, lai nodrošinātu ped
agogu finansēšanas modeļa ieviešanu. 10. septem-
brī notika pirmā no desmit plānotajām Ministru 
prezidentes un darba grupas tikšanās reizēm ar 
pašvaldību vadītājiem vai to deleģētajiem pārstāv-
jiem par šo jautājumu.
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LPS Valde apstiprina pozīcijas sarunām 
ar MK par domstarpību un vienošanās 
protokolu

LPS Valde otrdien, 8. septembrī, apstiprināja pašval-
dību pozīcijas sarunām ar Ministru kabinetu (MK) 
un Finanšu ministriju (FM) par vienošanās un dom-
starpību protokolu par 2016. gada valsts budžetu.

Tēmas sarunām ar FM būs minimālās mēneša dar-
ba samaksas izmaiņas un to ietekme uz pašvaldī-
bu budžetiem; diferencētais neapliekamais mini-
mums; pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļa 
ieņēmumu prognozes 2016. gadam un vidējam 
laikam; pašvaldību aizņemšanās iespējas; jaunā 
pedagogu darba samaksas modeļa ietekme uz paš-
valdību budžetiem.

Būtiska vieta ikgadējā protokolā ir arī izglītības jau-
tājumiem, labklājības jomā – deinstitucionalizācijai 
un iespējamajiem risinājumiem no iestādēm iznā-
kušo pacientu integrācijai sabiedrībā. Tāpat arī tiks 
aplūkots jautājums par finansējumu ceļiem un sa-
biedriskā transporta organizāciju.

Sarunas ar Finanšu ministriju ieplānotas 16. sep-
tembrī, savukārt LPS Domes sēde par šo jautājumu 
un tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Strau-
jumu notiks 23. septembrī.

LPS: pašvaldības pašas spēj lemt par 
vidusskolas klašu atvēršanu

LPS pārstāvji trešdien, 9. septembrī, tikās ikgadējās 
sarunās ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), 
un šoreiz viena no galvenajām sarunu tēmām bija 
skolu tīkla saglabāšana, kā arī vienotais pedagogu 
atalgojuma modelis.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS Izglītības un 
kultūras komitejas vadītāja Ligita Gintere un LPS 
padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundure 
IZM pauda LPS Valdes pieņemto nostāju par mini-
mālo skolēnu skaitu, kāds nepieciešams vidussko-
las klases atvēršanai.

LPS uzskata, ka šādu limitu centralizēti noteikt ne-
drīkst un ir jāļauj katrai pašvaldībai, kas ir attiecīgās 
izglītības iestādes dibinātāja, izlemt, vai saglabāt 
vidusskolu, ja skolēnu skaits ir mazāks, nekā IZM 
iecerējusi noteikt.

L. Gintere uzsver, ka pašvaldība, precīzi zinot vietē-
jo situāciju un budžeta iespējas, var izlemt, vai tā 
spēj uzturēt skolu, vai jauniešiem ir iespējas sasnie-
dzamā attālumā mācīties citā vidusskolā vai apgūt 
profesiju arodskolā, kā arī citus faktorus.

Ministre Mārīte Seile pauda, ka jautājums par mi-
nimālo skolēnu skaitu ir principiāls un, lai gan re-
ģionos plānotas sarunas ar pašvaldībām arī par šo 
tēmu, IZM no savas pozīcijas atkāpties neplāno.

Ar ministri un ministrijas pārstāvjiem tika ap-
spriesta arī vienotā pedagogu atalgojuma sistēma. 
M. Seile informēja par Ministru prezidentes Laim-
dotas Straujumas izveidoto darba grupu, lai mē-
neša laikā vienotos par pedagogu darba samaksas 
jauno modeli un tam nepieciešamo finansējumu. 
Tuvākajā laikā premjere plāno atsevišķas tikšanās 
ar pašvaldību grupām, lai saprastu, ko modeļa ie-
viešana nozīmētu katrai pašvaldībai, katrai skolai, 
infrastruktūrai, skolu un skolotāju skaitam.

Savukārt LPS uzsver: lai nodrošinātu vienlīdzīgu pie-
eju pedagogu atalgojumam un radītu vienotu atal-
gojuma sistēmu un aprēķina pieeju visām pedagogu 
grupām, visas pedagogu amata algas no 2018. gada 
1. septembra jānodrošina no valsts budžeta.

Atbilstoši IZM aprēķiniem jaunā pedagogu darba 
samaksas modeļa ietekme uz pašvaldību budže-
tiem ir šāda:

 2016. gadā: 12 738 716 eiro;
 2017. gadā: 38 216 148 eiro;
 2018. gadā: 38 216 148 eiro.



Novadu diena – 23. oktobrī

LPS Valde pagājušajā nedēļā nolēma, ka ikgadējā 
Novadu diena šoreiz notiks 23. oktobrī. Uz tās rīko-
šanu pretendē Priekuļu un Mērsraga novads. Nori-
ses vieta taps zināma drīzumā.

LPS viesojas Rēzeknes novadā

LPS piektdien, 11. septembrī, gandrīz pilnā sastāvā 
viesojās Rēzeknes novadā, lai tiktos ar vietējās paš-
valdības speciālistiem, klātienē izzinātu aktuālās 
pro blēmas un arī iepazītu novada kultūras bagātību.

LPS dažādu nozaru padomnieki tikās ar Rēzeknes 
novada domes pārstāvjiem, uzklausīja viņu viedokli 
par aktuālajām problēmām izglītībā, sociālajā jomā, 
saistībā ar pašvaldību finansēm, siltumapgādi, 



ceļiem, novada attīstību kopumā un virkni citu bū-
tisku jautājumu. Pēc tikšanās domē LPS iepazinās 
ar jauno Rēzeknes Augstskolas Inženierzinātņu fa-
kultāti, apmeklēja podnieka Aivara Ušpeļa darbnī-
cu, pēc rekonstrukcijas atklāto Lūznavas muižu, kā 
arī piedalījās Latgales folkloras vakarā un viesojās 
ūdenstūrisma centrā “Bāka” pie Lubānas ezera.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsver, ka šādi 
izbraukumi ir vērtīgi, jo dod iespēju klātienē padzi-
ļināti iepazīties ar pašvaldībām aktuālākajām pro
blēmām, kā arī LPS darbiniekiem ar citu skatu un 
svaigu pieeju paskatīties uz ikdienā risināmajiem 
jautājumiem.



Notikusi Latvijas Pašvaldību jaunatnes 
lietu atbalsta tīkla koordinējošās darba 
grupas kārtējā tikšanās

LPS ēkā 7. septembrī pulcējās pašvaldību, plā-
nošanas reģionu un IZM pārstāvji, lai piedalītos 
Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla 
koordinējošās darba grupas sanāksmē.

Šoreiz darba kārtībā uzsvars tika likts uz plānošanas 
reģionu darbību jaunatnes jomā. Zemgales plāno-
šanas reģiona (ZPR) Attīstības nodaļas pārstāvis 
edgars Paulovičs informēja par darbu ar jaunatni 
ZPR, norādot, ka darbs ar jaunatni jāuzņemas kā 
iniciatīva, jo tā nav plānošanas reģionu tiešā funkci-
ja, tomēr katrā plānošanas reģionā notiek vairākas 
aktivitātes jaunatnes jomā. Gan ZPR, gan citos re-
ģionos saziņa ar jaunatnes lietu speciālistiem pār-
svarā notiek epastā, taču produktīvākam darbam 
vajadzīgas tikšanās klātienē un pieredzes apmaiņas 
braucieni uz pašvaldībām.

E. Paulovičs norādīja, ka, sazinoties ar citiem reģio-
niem, sadarbība veidojas arvien ciešāka un pama-
zām tiek mēģināts arvien vairāk pievērsties jaunat-
nes darbam. Jāsāk daudz intensīvāk domāt par plān-
veida darbību reģionos, jo pašvaldības ir dažādas.

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pārstāve Laura 
Kindzule norādīja, ka darbā ar jaunatni labi noder 
sociālie tīkli, piemēram, ir izveidota Facebook gru-
pa RPR jaunatnes lietu speciālistiem, kur neformā-
lā vidē tiek diskutēts par aktuālajiem jautājumiem. 
RPR ir fokusējies tieši uz plānošanu, konkrēti – jau-
niešu iesaisti plānošanā pašvaldībās un plānošanas 
dokumentu izstrādē. Otra darbības joma RPR ir 
jauniešu uzņēmējdarbības spēju veicināšana.

Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Ingrīda Mu-
raškovska norādīja, ka ir plānots organizēt tikšanās, 
kafijas pēcpusdienas, lai saprastu, kas ir būtiskākās 
vajadzības speciālistiem darbā ar jaunatni. 

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pārstāvis Oskars 
Zuģickis norādīja, ka samērā nesen ir bijuši divi jau-
natnes politikas forumi. Dažādos projektos ir bijuši 
pasākumi, kuros sanāk kopā un darbojas jaunieši un 
jaunatnes darbinieki; taču viņš uzsvēra, ka plānoša-
nas reģiona pienesums ir diezgan mazs. LPR ir Lat-
gales uzņēmējdarbības centrs, kas organizē uzņē-
mējdarbības mēnesi, kurā katru gadu tiek izvēlētas 
vairākas skolas, kur jaunieši pulcējas un viņiem tiek 
stāstīta dažāda informācija par uzņēmējdarbību. 

Diskusijā jaunatnes lietu speciālisti uzsvēra, ka jau-
natnes darba attīstību ietekmē arī tas, ka reģionu 
līmenī nav neviena dokumenta, kurā jaunatnes 
darbs būtu pieminēts kā atsevišķa joma. Šobrīd tas 
ir tikai vārds starp citām prioritātēm un starp citiem 
teikumiem, kuri pēc būtības neko neizsaka, līdz ar 
to nav arī finansiāla seguma.

Diskutējot par plānošanas reģionu lomu jaunatnes 
darbā, izkristalizējās būtiska problēma –pašvaldībās 
trūkst karjeras konsultantu, un jaunatnes lietu speciā-
listiem trūkst zināšanu, lai varētu konsultēt jauniešus 
karjeras jomā. Jaunatnes lietu speciālisti norādīja, ka 
ap 2005. gadu Latvijā bija apjomīgs ESF projekts “Kar-
jeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības 
sistēmā” (KIPNIS), kurā skolotājiem tika dota meto-
dika, kā virzīt jauniešu karjeras attīstību. Jaunatnes 
lietu speciālisti norādīja, ka būtu lietderīgi atgādināt 
skolām par šo KIPNIS projektu un atgādināt skolotā-
jiem, ka ir dažādas ļoti labas metodikas, pēc kurām 
var palīdzēt karjeras virzībā un kuras var izmantot ik-
dienas darbā ar jauniešiem. Šīs metodikas tika izstrā-
dātas šajā projektā un nodotas skolu bibliotēkām.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 
vecākā referente Marika Arkliņa klātesošos iepazīs-
tināja ar IZM aktualitātēm. M. Arkliņa informēja par 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. ga-
dam pasākumiem pašvaldību līmenī, norādot, ka 
2016. gadā turpināsies jaunatnes lietu speciālistu 
apmācības, kā arī būs divas metodiskās tikšanās 
jaunatnes lietu speciālistiem, turpināsies izbrauku-
ma semināri, vizītes mazāk aktīvajās pašvaldībās, 
paredzēts izstrādāt video, kas skaidrotu Jaunatnes 
politikas īstenošanas plāna 2015.–2020. gadam bū-
tību un nepieciešamību, kā arī sadarbībā ar Latvi-
jas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu plānots 
piesaistīt dažādus ekspertus, starptautiskus lekto-
rus ar video tiešraidēm un citas aktualitātes.

Lelde Vazdiķe, 
LPS jaunatnes lietu speciāliste 

lelde.vazdike@lps.lv, 67508523
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
atskatīsies uz skolēnu dziesmu un deju 
svētku norisi

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē otrdien, 
15. septembrī, plānots atskatīties uz šovasar aiz-
vadītajiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem un dažādiem to aspektiem.

Uz sēdi uzaicināti XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa, 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta di-
rektora vietniece NMP jautājumos Renāte Pupe-
le, Rīgas reģiona kārtības policijas priekšnieks un 
VUGD priekšnieka vietnieks Kristaps eklons.

LPS aicina dziesmu un deju svētku pašvaldību ko-
ordinatorus izmantot iespēju un vērot sēdes norisi 
tiešraidē.

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to var vērot šeit: http://lps.lv/Pasaku-
mi/Tiesraide/.

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Otrdien, 15. septembrī, plkst. 10.00–12.00 LPS 

mītnē (Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sanāksmju 
zālē) norisināsies LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Aktuālā informācija par minimālā ienākuma lī-

meni (ziņo: Evija Kūla, Labklājības ministrijas 
Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas 
departamenta vecākā eksperte).

2. Par deinstitucionalizācijas norisi pašvaldībās 
(ziņo: Ilze Rudzīte, LPS padomniece veselības un 
sociālajos jautājumos).

3. Dažādi.

LPS un Finanšu ministrijas sarunas

Trešdien, 16. septembrī, Finanšu ministrijā norisi-
nāsies LPS un Finanšu ministrijas ikgadējo sarunu 
otrā kārta.

LPS Domes sēde

Trešdien, 23. septembrī, notiks LPS Domes sēde 
par Ministru kabineta un LPS ikgadējo vienošanās 
un domstarpību protokolu. Domes sēdē piedalīsies 
Ministru prezidente Laimdota Straujuma.

ŠONeDēļ uN tuRPMāK

PROJeKtI, KONKuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASāKuMI

Aicina Latvijas bibliotēkas pieteikties eIFL 
publisko bibliotēku inovāciju balvai

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā starptautis-
kās bezpeļņas organizācijas EIFL (Elektroniskā infor-
mācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Lat-
vijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties ino-
vāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award).

EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmā jau 
8. reizi tiek izsludināts projektu konkurss publis-
kajām bibliotēkām par inovatīvām darba formām 

http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


dažādu nozaru attīstības veicināšanai. Inovāciju 
balva ir dibināta 2011. gadā, un kopš tā laika EIFL 
ir piešķīrusi septiņas šādas balvas 27 uzvarētājiem 
Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Latīņamerikā. Līdz šim Latvi-
jā Inovāciju balva ir piešķirta Pelču pagasta bibliotē-
kai par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības 

skola” (2014, publiskās bibliotēkas loma izglītības 
veicināšanā).

Plašāk: http://www.kis.gov.lv/2015/09/aicinam
latvijasbibliotekaspieteiktieseiflpubliskobiblio-
tekuinovacijubalvai/.

Izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā”

Lauku atbalsta dienests iz-
sludina projektu iesniegu-
mu pieņemšanu ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un 

Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā “Ie-
guldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzī-
votspējas uzlabošanā”.

Pirmajā kārtā projektu iesniegumus pieņems no 
2015. gada 15. oktobra līdz 16. novembrim; kopē-
jais publiskais finansējums: 9 500 000 eiro.

Plašāk:  
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16611/.

Informatīvais seminārs par starptautiska 
finansējuma piesaistes iespējām 
labklājības nozares projektiem

Labklājība ministrija (LM) aicina labklājības no-
zares pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā 
par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām 
labklājības nozares projektiem. Seminārs notiks 
28. septembrī plkst. 9.30–15.30 Labklājības minis-
trijas 6. stāva zālē.

Seminārā tiks sniegta informācija par aktuālām 
starptautiskām programmām, kurās ir iespēja gūt 
finansējumu labklājības nozares politikas īstenoša-
nai. Tiks sniegtas prezentācijas par jaunā ES budže-
ta plānošanas 2014.–2020. gada perioda atbalsta 
programmām, kā arī citām starptautiskā finansēju-
ma iespējām, īpaši uzsverot finansējuma iespējas 
nevalstiskajam sektoram.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16610_932/.

Medības ar skrejriteņiem, Silvers Seps 
un talka pludmalēs uz Igaunijas–Latvijas 
robežas

Igaunijas–Latvijas sadarbības programma kopā ar 
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu aicina 
piedalīties starptautiskā Baltijas jūras pludmaļu 
sakopšanas talkā 19. septembrī treimani Igaunijā 

un Ainažos Latvijā. “EC DAY Treimani–Ainaži” tiek 
organizēta Eiropas sadarbības dienā 2015, un pa-
sākums ir domāts visai ģimenei – gan bērniem, gan 
pieaugušajiem.

Bez pludmaļu sakopšanas Treimani un Ainažos no-
tiks aizraujošas sacensības “Dārgumu medības” ar 
skrejriteņiem no Treimani līdz Ainažiem. Ainažu 

NOVADu uN PILSētu VēStIS
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pludmalē pie “Baltās saules“ notiks smilšu skulptū-
ru darbnīcas un konkurss labāko skulptūru meista-
ru Ineses Valteres (Latvija) un Henri Timuska (Igau-
nija) vadībā. Diena noslēgsies ar siltu zupu vietējā 
gaumē un Igaunijas multiinstrumentālista Silvera 
Sepa (Silver Sepp) maģiskās mūzikas koncertu tur-

pat pludmalē. No Rīgas, Tallinas un Tartu uz Aina-
žiem un Treimani varēs nokļūt ar organizētiem au-
tobusiem, un dalība aktivitātēs ir bez maksas.

Vairāk informācijas: http://www.estlat.eu/online
registrations/ecdaytreimaniainazilat.

Noslēdzies jauniešu projekts  
“Lubānā droši!”

Projekts “Lubānā droši!” tika īstenots ar IZM Jau-
natnes politikas valsts programmas 2015. gadam 
valsts budžeta finansējumu. Kopējās projekta iz-
maksas: 3950 eiro.

Projekta galvenais mērķis bija stiprināt Lubānas no-
vada jauniešu drošības sajūtu par sevi un vidi sev 
apkārt. Jauniešiem no mazpilsētām vai laukiem šī 

tēma ir aktuāla un būtiska, ne tikai uzsākot skolas 
gaitas ārpus dzimtās vietas, bet arī ikdienā. Nodarbī-
bās “Es no... cilvēkiem nebaidos” stiprināja jauniešu 
prasmes uzstāties publikas priekšā, kā arī novērtēt 
savu jaunradi ar teātra un sporta metodēm. Projek-
ta kulminācija bija veloekspedīcija “Ar velosipēdu uz 
izaugsmi”, kurā jaunieši demonstrēja vasarā apgūto. 
Visās aktivitātēs jauniešu dalība bija bez maksas.

http://www.lubana.lv/index.php/lv/20150407
170245/jaunuminovada/289lubanadrosi/.

Alūksnes novads aicina pieteikties 
mentorus projektam “Proti un dari!”
Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru īsteno projektu 
“Proti un dari!”, kurā aicina iedzīvotājus pieteikties 
mentora darbam.

Projekta mērķis – motivēt jauniešus vecumā no 15 
līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā kā bezdarbnieki, iesaistīties izglītības vai aro-
da apguvē un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā.

http://www.silversepp.ee
http://www.estlat.eu/online-registrations/ec-day-treimani-ainazi-lat
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Jauniešiem tiks sniegts atbalsts neformālās un ik-
dienas mācībās, speciālistu konsultācijas, dalība 
pasākumos, brīvprātīgais darbs u.c. aktivitātes. 
Projektā tiek piedāvāti pasākumi arī jauniešiem 
ar invaliditāti. Programmas vadītājs izstrādās kat-
ram jaunietim atbilstošu individuālo pasākumu 
programmu. Vēl bez tam jauniešiem tiks sniegts 
arī regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 
20 stundas mēnesī). Mentora galvenie pienākumi 

ietver regulāru jaunieša motivēšanu sekmīgi pildīt 
individuālo pasākumu programmu, veicinot mācī-
šanās mērķu sasniegšanu. Šobrīd pašvaldība izvē-
lēsies trīs projekta nosacījumiem visatbilstošākos 
pretendentus, taču arī turpmākajā projekta īsteno-
šanas laikā būs iespēja kļūt par mentoru.

Plašāk: http://www.aluksne.lv/info_data/info15/
sep11_02.htm/.

Ceturtajā stāstnieku festivālā diskutēs par 
stāstniecības attīstību Zemgalē

No 25. līdz 27. septembrim Rundāles novadā nori-
sināsies jau ceturtais Zemgales stāstnieku festivāls 
“Gāž podus Rundālē!”.

“Festivāla programma veidota tā, lai šo trīs dienu 
laikā stāstniekiem un interesentiem būtu laiks mācī-
bām un pieredzes nodošanai, stāstu stāstīšanai par 

latvietim tik nozīmīgo, pat svēto dzīvnieku zirgu, 
radošajām nodarbībām un rotaļām folkloras kopu 
izdziedāto dziesmu un deju pavadībā,” par festivāla 
norisi stāsta Aelita Ramane, Zemgales stāstnieku 
festivāla “Gāž podus Rundālē!” organizētāja, Pils-
rundāles bibliotēkas vadītāja.

Plašāk: http://www.rundale.lv/aktualitates/cetur-
tajastastniekufestivaladiskutesparstastnieci-
basattistibuzemgale/.

Salas novadā viesojas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma

Ministru prezidente Laimdota Straujuma piekt-
dien apmeklēja Salas novadā Latvijas Avīzes rī-
koto publisko diskusiju “Nevienlīdzības un naba-
dzības mazināšana laukos”, kopā ar iedzīvotājiem 
pārrunāja 2016. gada valsts budžeta jautājumus, 
kā arī izklāstīja valdības un koalīcijas turpmāko 
darbu un diskusijas par aktuālo bēgļu jautājumu 
risināšanu.
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MINIStRIJu uN IeStāžu ZIņAS

Pašvaldības varēs saņemt atbalstu 
grantsceļu bez cietā seguma izbūvei un 
pārbūvei

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 15. oktob-
ra līdz 2019. gada 1. decembrim izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” at-
klāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, ku-
ras atrodas lauku teritorijās, izņemot republikas 
pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas 
ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grants
ceļu bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei (izņe-
mot valsts ceļus un Transeiropas transporta tīkla 
savienojumus) atbilstoši teritorijas plānošanas do-
kumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un 
investīcijas plāniem.

Pašvaldībai ir jānosaka un jāapstiprina objektu at-
lases kritēriji, kā arī projektā ietvertie objekti jāap-
spriež ar vietējiem uzņēmējiem. Pašvaldība izvirzī-
tos objektus sarindo pēc prioritātes, prioritāte at-
balsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas 
ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem un integrēta 
tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu 
izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā 
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Kopējais publiskais finansējums izsludināta-
jai projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai: 
126 635 591 eiro. Maksimālais pieejamais atbalsts 
katrai pašvaldībai tiek aprēķināts, ņemot vērā paš-
valdības kopējo ceļu garumu, dzīvnieku skaitu un 
laukaugu platības. Atbalstu varēs saņemt, pama-
tojoties uz normatīvajiem aktiem par valsts un ES 
atbalsta piešķiršanu pasākumā “Pamatpakalpoju-
mi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Plašāka 
informācija pieejama LAD mājaslapā, izvēlnē “At-
balsta pasākumi”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektro-
nisko dokumentu likumu, personīgi LAD reģionāla-
jās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā 
aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpoša-
nas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Plašāku informāciju var iegūt, zvanot uz LAD infor-
matīvo tālruni: 67095000.

Konkursā par labāko sociālo darbinieku 
visvairāk pieteikumu no Kurzemes 
pašvaldībām

Noslēdzies Labklājības ministrijas sadarbībā ar Lat-
vijas Pašvaldību savienību un citām institūcijām iz-
sludinātais konkurss “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā2015,” kurā kopumā pieteikti 83 pretenden-
ti no visas Latvijas.

Iedzīvotāji visvairāk pieteikuši sociālos darbiniekus 
no Kurzemes (18) un Rīgas (16). Zemgales (14) un 
Latgales (16) sociālos darbiniekus vairāk pieteiku-
ši darba devēji vai profesionālās organizācijas. No 

Vidzemes (10) un Pierīgas (9) sociālie darbinieki ir 
pieteikti līdzvērtīgā skaitā abās nominācijās.

Konkursa uzvarētājiem piešķirs titulu “Labākais so-
ciālais darbinieks Latvijā2015”. Katram pasniegs 
ozolkoka balvu “Četrlapu āboliņš” (M. Ķizuļa au-
tordarbs), LM Atzinības rakstu un sarūpēto naudas 
balvu – Galactico dāvanu karti 500 eiro vai 400 eiro 
vērtībā.

Vērtēšanas komisija līdz 11. septembrim izskatījusi 
anketas un pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem. 
Uzvarētājus paziņos balvas pasniegšanas pasāku-
mā, kas notiks 17. septembrī plkst. 16.00–18.00 



Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Ziedoņa zālē), LM 
un Rīgas Stradiņa universitātes kopīgi rīkotā soci-
ālo darbinieku foruma noslēgumā. Konkursu tre-
šo gadu pēc kārtas īsteno LM sadarbībā ar Sociālo 

darbinieku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību soci-
ālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profe-
sionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru 
pārstāvji darbojas vērtēšanas komisijā.

Ievērojami mainās zemes reformu 
pabeigušo pašvaldību skaits

Ministru kabinets 8. septembrī pieņēmis 65 rīkoju-
mus par zemes reformas pabeigšanu – 30 lauku 
teritorijās un 35 pilsētās (no tām 2 – republikas pil-
sētās). Līdz ar to zemes reforma juridiski ir pabeig-
ta kopumā 30 (37%) novadu lauku teritorijās un 44 
(58%) pilsētu teritorijās.

No 110 novadiem zemes reforma visā teritorijā – 
gan lauku apvidū, gan pilsētā (ja tāda novadā ir) – 

šobrīd ir pabeigta 29 novados (26%). Gatavību pa-
beigt zemes reformu pašvaldības ir apliecinājušas 
vēl 48 lauku apvidu teritorijās, 14 novadu pilsētās 
un 2 republikas pilsētās. Joprojām pie zemes refor-
mas pabeigšanas ir jāstrādā novadu pašvaldībām 
32 lauku teritorijās un 12 novadu pilsētās, kā arī 
pilsētu domēm četrās republikas pilsētās.

Plašāk: http://vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/ievero-
jamimainaszemesreformupabeigusopasvaldi-
buskaits/.

Rudenī deviņās Latvijas pilsētās notiks 
forumi “Atbalsts uzņēmējiem”

Šoruden Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attīstī-
bas finanšu institūciju Altum un Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru deviņās Latvijas pilsētās organizēs 

forumus “Atbalsts uzņēmējiem”, sniedzot komer-
santiem visaptverošu informāciju par pieejamo un 
tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un paplašināšanai.

“Jaunajā ES fondu plānošanas periodā Ekonomikas 
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ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 
764 miljonu eiro apmērā. Plānotais investīciju ap-
joms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 
463 miljoni eiro. Tikai attīstot inovatīvus un kvalita-
tīvus nišas produktus ar augstu pievienoto vērtību, 
uzņēmumu konkurētspējas kāpums būs straujāks, 
tā nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu Latvijas ekono-
mikas izaugsmi. Tāpēc mūsu prioritāte ir atbalsts 
komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inova-
tīvus produktus, kur biznesa riski ir augstāki un 
atbalsts daudzkārt nepieciešamāks,” uzsver Eko-
nomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rai-
monds Aleksejenko. 

Forumos “Atbalsts uzņēmējiem” Ekonomikas mi-
nistrijas, attīstības finanšu institūcijas Altum, No-
darbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta die-
nesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, kā arī Vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāvji informēs komersantus par pieejamo un 
plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.–
2020. gada ES fondu plānošanas periodā.

Pirmais forums “Atbalsts uzņēmējiem” notiks 
1. oktobrī Valmierā (Vidzemes Augstskolā Cēsu 
ielā 4). Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomi-
kas ministrijas mājaslapā. Dalība pasākumā – bez 
maksas. Nākamie forumi notiks 6. oktobrī Balvos 
un 13. oktobrī Bauskā; visu forumu kalendārs pub-
licēts Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Sīkāka in-
formācija pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese 
Bērziņa, epasts: atbalstsuznemejiem@em.gov.lv, 
tālr.: 67013240).

Plašāk: https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/6532
rudenidevinaslatvijaspilsetasnotiksforumiat-
balstsuznemejiem/.

Programmā “Skolas piens” veicinās 
bioloģiskā piena pieejamību skolēniem

8. septembrī valdība atbalstīja Zemkopības minis-
trijas sagatavoto jauno noteikumu projektu par at-
balsta piešķiršanas kārtību piena produktu piegā-
dei izglītojamajiem vispārīgās izglītības iestādēs jeb 
programmai “Skolas piens”. Jaunie nosacījumi vei-
cinās optimālu budžeta izlietojumu, rodot līdzekļus 
augstākām kvalitātes prasībām atbilstoša piena 
piegādei, kā arī veicinās bioloģiskā piena pieejamī-
bu pirmsskolas un 1.–9. klases skolēniem.

Lai veicinātu bioloģiski ražotā piena piegādi pro
grammā “Skolas piens”, jaunā atbalsta piešķiršanas 
kārtība paredz, ka pienam, kas ražots atbilstoši bio-
loģiskās lauksaimniecības prasībām, var piemērot 

papildu piemaksu.

Plašāk: http://www.zm.gov.lv/presei/programma
skolaspiensveicinasbiologiskapienapieejami-
buskoleniem?id=4839/.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās 
sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritori-
jās” īstenošanas noteikumi”, 1. pielikums.

VSS873 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību 
līdzekļu iegādi izglītības iestādēm, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli””, 3. pielikums.

LPS NeSASKAņO
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VSS929 – Noteikumu projekts “Noteikumi par mi-
nimālās mēneša darba algas apmēru normāla dar-
ba laika ietvaros, kā arī minimālās stundas tarifa 
likmes aprēķināšanu”

VSS942 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapi-
tālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) 
prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļ-
ņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par 
valsts kapitāla izmantošanu” 

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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