
2015. gada 21.–27. septembris

Nr. 34

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Novadu un pilsētu vēstis
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

LPS un FM sarunās panāk vienošanos 
par nodokļu ieņēmumiem un valsts 
dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanai 
2016. gadā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Finanšu mi-
nistrijas (FM) sarunās trešdien, 16. septembrī, tika 
panākta vienošanās par vairākiem būtiskiem punk-
tiem ikgadējā Ministru kabineta un LPS vienošanās 
un domstarpību protokolā.

Galavārdu par dokumentu gan teiks LPS Dome, kas 
uz sēdi sanāks nākamnedēļ.

Puses vienojās kopumā atbalstīt nodokļu ieņēmu-
mu apmēru, kas tiek ieskaitīts pašvaldību budžetos 
2016. gadā, un noteikt IIN prognozes sadalījumu 
pašvaldību un valsts budžetā proporcijā 80% : 20%. 
Ieņēmumi pašvaldību budžetos no IIN 2015. gadā 
prognozēti 1,2 miljardu eiro apmērā, un pašvaldī-
bām garantēs ieņēmumus 100% apmērā no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa.
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Jautājumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu 
2016. gadā FM un LPS vienojās paredzēt 36,48 mil-
jonu eiro finansējumu no valsts budžeta pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fondam – pašvaldībām 
par bērniem bērnunamos un veco ļaužu pansionā-
tu un centru iemītniekiem, kas tajos ievietoti līdz 
1998. gada 1. janvārim.

Jau pirms šīm sarunām LPS un Satiksmes ministrija 
vienojušās par valsts budžeta dotāciju pašvaldību 
autoceļiem 2016. gadā, kas būs 48,69 miljoni eiro.

2016. gada budžeta jautājumos ir saskaņoti viedokļi 
par nodokļu ieņēmumiem, valsts budžeta transfer-
tiem pašvaldībām, pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nu. Būtiskākais jautājums, par ko nav vienošanās, 
ir principi pašvaldību budžetu ieņēmumu veidoša-
nā vidējā laikposmā. FM uzstāj, ka turpmākos trīs 
gadus iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales pro-
porcijai jāsaglabājas nemainīgai – 20% valstij, 80% 
pašvaldībām. Savukārt LPS norāda, ka 2016. gadā 
šim sadalījumam piekrīt, taču ilgākā perspektīvā ir 
pārāk daudz faktoru, kas var ietekmēt ienākumu un 
izdevumu apjomu, tādēļ stingru proporciju vidējam 
laikposmam noteikt jau pašlaik ir neapdomīgi.

“Pagaidām nav zināms, vai turpmākajos gados no-
tiks izmaiņas IIN politikā, vai valdība pieņems lēmu-
mus, kas ietekmēs pašvaldību izdevumus, tādēļ ne-
mainīgai IIN ieņēmumu daļai vidējā termiņā piekrist 
nevar,” pauda LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Būtiski ir ne tikai kompensēt iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa – pašvaldību galvenā ieņēmumu avota – 
politikas izmaiņu negatīvo fiskālo ietekmi, bet arī 
nodrošināt pašvaldībām noteikto funkciju un uz-
devumu izpildei nepieciešamo ieņēmumu apjomu 
kopumā. Joprojām turpinās ekonomiskās krīzes 
gados sāktā prakse pašvaldībām noteikt jaunus 
pienākumus bez finansiāla seguma, līdz ar to paš-
valdības ir spiestas novirzīt zināmu ieņēmumu daļu 
šiem pasākumiem, attiecīgi samazinot finansējumu 
to kompetencē esošo funkciju izpildei.

Sarunās netika panākta vienošanās arī par pašval-
dību aizņēmumu limitiem un nosacījumiem, princi-
piem pedagogu algu finansēšanai un profesionālo 
izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksām vidējā laik-
posmā.

Latvijas Novadu apvienība tiekas ar Valsts 
prezidentu

Latvijas Novadu apvienības Valdes pārstāvji pirm-
dien, 14. septembrī, tikās ar Valsts prezidentu Rai-
mondu Vējoni, lai sarunā pārspriestu novadu paš-
valdību attīstības iespējas, pašvaldību budžeta vei-
došanas aktualitātes, kā arī būtiskākos jautājumus 
izglītībā un uzņēmējdarbības veicināšanā.

Novadu apvienības vadītājs Auces novada pašval-
dības priekšsēdētājs Gints kaminskis iepazīstināja 



prezidentu ar apkopojumu par iepriekšējos gados 
veiktajiem valsts budžeta un Eiropas Savienības 
fondu ieguldījumiem reģionos, kas skaidri parāda – 
tie ir bijuši ļoti nevienmērīgi un neļauj runāt par 
vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību.

Latvijai svarīga ir līdzsvarota visas valsts teritorijas 
attīstība, taču pieejamie ES fondu līdzekļi ir jāiegul-
da mērķtiecīgi, lai tie nestu vislielāko atdevi gan 
infrastruktūras sakārtošanā un jaunu darba vietu 
radīšanā, gan jaunu investīciju piesaistē, uzsvēra 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Viņš norādīja, ka novadu pašvaldībām jābūt aktī-
vām, rūpīgi strādājot ar vietējiem uzņēmējiem un 
organizācijām, apzinot to vajadzības un piesaistot 
ES fondu līdzekļus atbilstoši teritorijas ekonomiska-
jai specializācijai. Novadu pārstāvji izteicās atzinīgi 
par vietējo uzņēmēju līdzšinējo aktivitāti, taču atzī-
mēja, ka daudzās pašvaldībās trūkst darbaspēka un 
to nākas ievest no kaimiņvalstīm, lai arī vienlaikus 
saglabājas augsts bezdarba līmenis.

Gan G. Kaminskis, gan citi pašvaldību vadītāji uzsvē-
ra, ka vienmērīgai attīstībai ir ārkārtīgi būtiska nozī-
me, un aicināja izprast, ka uzņēmēji izvēlas strādāt 
ne tikai lielajās pilsētās vai attīstības centros, bet 
arī novados. Tādēļ pašvaldībām vajadzīgas plašākas 
iespējas atbalstīt investorus.

Novadu pārstāvji arī informēja prezidentu par paš-
valdību nostāju aktuālajos jautājumos izglītībā, 
uzsverot, ka pašvaldības nepiekrīt Izglītības un zi-
nātnes ministrijas iecerei noteikt minimālo skolē-
nu skaitu, kas nepieciešams 10. klases atvēršanai. 
“Pašvaldības pašas ir pietiekami atbildīgas un, iz-
vērtējot vietējo situāciju, spēj izlemt, vai ir lietderīgi 
uzturēt vidusskolu,” pauda G. Kaminskis.

Valsts prezidents atzīmēja ka, lemjot par skolu nā-
kotni, jāņem vērā izglītības kvalitātes jautājums un 
jauniešu konkurētspēja vēlāk citos izglītības līme-
ņos un darba tirgū. Nedrīkst aizmirst arī par trans-
porta pieejamību uz citām izglītības iestādēm.

Pārrunājot skolu tīkla sakārtošanu novados, Rai-
monds Vējonis atgādināja, ka mums jābūt atbildī-
giem, lai bērnu iegūtā izglītība būtu konkurētspējī-
ga un nenotiktu izglītības kvalitātes noslāņošanās. 
“Mēs nevaram atļauties eksperimentēt ar bērnu 
nākotnes iespējām. Pamatizglītība jānodrošina 
iespējami tuvāk mājām, bet vidusskolas jāveido 
spēcīgas, ar visu nepieciešamo materiāltehnisko 
nodrošinājumu un kvalitāti,” uzsvēra Valsts prezi-
dents.

Raimonds Vējonis mudināja novadus būt aktīviem 
savu interešu aizstāvjiem, lai līdzsvarotu lielo pilsē-
tu un novadu interešu pārstāvniecību: “Esiet aktī-
vāki, lai jūsu balss ir sadzirdama, jo visas pašvaldī-
bas – lielas vai mazas – valstij ir vienlīdz svarīgas.”

LPS un Latvijas Darba devēju konfederācija 
pārrunā valsts budžeta veidošanu

Turpinot diskusiju par nākamā gada valsts budže-
ta veidošanas gaitu, šodien notika Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) vadības un darba 
devēju pārstāvju tikšanās ar LPS priekšsēdi Andri 
Jaunsleini. Saruna notika Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas 
apakšpadomē.

“Svarīgi apzināties, ka uzņēmēji, darbinieki un paš-
valdības, visi iedzīvotāji ir ieinteresēti tādā nodokļu 
politikā un tādā budžeta veidošanā, kas rada labā-
kus apstākļus Latvijas uzņēmēju konkurētspējai, 
līdz ar to ir pamats algu pieaugumam un tā rezultā-
tā – arī labākiem pašvaldību pakalpojumiem,” pauž 
A. Jaunsleinis.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Gan valdības 
sociālie partneri, gan sadarbības partneri – tostarp 
pašvaldības – ir ieinteresēti, lai valsts budžets un ar 
to saistītā nodokļu politika tiktu veidota ar izpratni 
par vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekmi uz valsts 
attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un labklājības 
izaugsmi. Patlaban gan mēs, gan Pašvaldību sa-
vienība ar bažām raugāmies uz šāgada budžeta 
izstrādes procesu, kurš drīzāk balstīts īstermiņa va-
jadzībās, nevis ilgtermiņa skatījumā.”

Tāpat LDDK un LPS uzskata, ka politiķiem, valdības 
sociālajiem un sadarbības partneriem jāvelta visas 
pūles, lai veidotu līdzsvarotu nodokļu bāzi turpmā-
kajos gados un nepieļautu jaunas kļūdas nodokļu 
politikas un budžeta veidošanas jomā.

Abas organizācijas tikšanās laikā pauda vienotu 
izpratni par to, ka darba nodokļu slogs ir viens no 
atslēgas faktoriem uzņēmējdarbības attīstībai Lat-
vijā. Taču pašreizējā situācijā, nepārdomāti veido-
jot nākamā gada valsts budžetu, ir bažas par uzņē-
mējdarbības aktivitātes un nodarbinātības paslikti-
nāšanos, nevis izaugsmi. Kā liecina LDDK ekspertu 
aprēķini, piemēram, vidēja mēroga ražošanas uz-
ņēmumā jauna darbavieta gadā izmaksā, sākot no 



15 000 eiro, un jebkurš destabilizējošs lēmums, kas 
skar darbavietas izmaksas, tai skaitā nodokļu po-
litikas jomā, ir nozīmīgs iemesls, lai darba devējs 
apsvērtu, vai tiešām veidot šo darbavietu.

Pašvaldības izprot nepieciešamību uzņemt 
bēgļus, lielākās problēmas saskata 
mājokļu nodrošināšanā

LPS ir apkopojusi pašvaldību viedokļus par izaici-
nājumiem, uzņemot bēgļa un alternatīvo statusu 
ieguvušos cilvēkus, – kopumā pašvaldības izprot 
nepieciešamību uzņemt šos cilvēkus, taču lielākās 
problēmas saskata mājokļu nodrošināšanā.

Līdz 17. septembrim viedokli šajā jautājumā iztei-
kusi vairāk nekā puse pašvaldību. Pašvaldības izprot 
izveidojušos situāciju un nepieciešamību palīdzēt 
cilvēkiem, kuriem draud briesmas, taču uzsver, ka 
joprojām ir daudz neskaidrību personu uzņemša-
nas kārtībā, atbalsta nodrošināšanā un integrācijā 
sabiedrībā. Kā galveno izaicinājumu pašvaldības 
uzsver mājokļa nodrošināšanas iespējas, jo pašval-
dībās nav brīvu dzīvokļu. Lai meklētu iespējamos 
risinājumus, 21. septembrī Latvijas Pašvaldību sa-
vienībā tiksies Ekonomikas, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas, biedrības “Patvē-
rums “Droša māja”” un pašvaldību pārstāvji.

Kā citi svarīgi problēmjautājumi tiek minēti speciā-
listu trūkums, kuri veiksmīgāk palīdzētu integrēties 
un nodrošinātu sociālo palīdzību un veselības ap-
rūpi. Nepieciešami sociālie darbinieki, psihologi, 
tulki, mediķi, kuriem būtu arī speciālas zināšanas 
darbā ar šo mērķa grupu. 

Patlaban novadu un pilsētu domes nevar nodro-
šināt jau esošo Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 10. panta normu, kas nosaka: 
lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionā-
lu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā 
jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz 
katriem tūkstoš iedzīvotājiem.

Pašvaldības uzskata, ka bēgļiem pēc iespējās drīzāk 
jānodrošina latviešu valodas apguve un tulki, lai 
būtu iespēja sazināties, sākumā vismaz minimālajā 
līmenī.

LPS jau ir vērsusies pie Kultūras ministrijas ar lū-

gumu paredzēt pašvaldību darbinieku apmācību 
darbā ar bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām 
personām.

Lai risinātu patvēruma meklētāju problēmu, valstij 
jāizstrādā politika patvēruma meklētāju uzņemša-
nai, integrācijai un ar to saistītie finanšu jautājumi.

Iekšlietu ministrijā izveidotā darba grupa konstruk-
tīvi strādā pie informatīvā ziņojuma un rīcības plā-
na, kā tiks nodrošināta izglītības pieejamība, sociālā 
palīdzība, veselības aprūpe, mājokļi un darba vietas 
augstākminētajiem jautājumiem, un 28. septembrī 
darba grupa iesniegs valdībai priekšlikumus. No LPS 
darba grupā piedalās LPS ģenerālsekretāre Mudīte 
Priede un padomnieks Aino Salmiņš.

uzņemot patvēruma meklētājus, kompleksi 
jārisina mājokļu, nodarbinātības, veselības, 
sociālo pakalpojumu, izglītības un 
integrācijas jautājumi

Apkopojot Latvijas pašvaldību sniegto informāciju, 
galvenie izaicinājumi, Latvijai uzņemot 776 patvē-
ruma meklētājus, ir mājokļu jautājums, nodarbinā-
tība, izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu 
nodrošināšana, tulku piesaistīšana un integrēšana.

18. septembrī LPS darba grupa ģenerālsekretāres 
Mudītes Priedes vadībā devās uz Helsinkiem, lai 
iepazītos ar Somijas pieredzi darbā ar patvēruma 
meklētājiem un bēgļiem. Šobrīd arī Somija saskaras 
ar lielu patvēruma meklētāju skaita pieaugumu. Visi 
13 Somijas valsts bēgļu uzņemšanas centri ir pārpil-
dīti, tādēļ drīzumā tiks atvērti divi jauni centri.

Somijas Pašvaldību asociācijas Starptautisko sakaru 
direktors Heiki Telakivi, vadītāja ES jautājumos Erja 
Hortanainena, vecākā padomniece Anu Vikmane-
Immonena pastāstīja par bēgļu jautājumu risinā-
šanu pašvaldībās un pašvaldību lomu imigrantu in-
tegrācijā. Vantā pilsētas pašvaldības vadītāja starp-
kultūru jautājumos Hannele Lautiola iepazīstināja 
ar Vantā pilsētas stratēģiju integrācijas jautājumos, 
un Helsinku pilsētas pašvaldības komunikācijas va-
dītāja Susanne Julina – ar daudzvalodu informācijas 
lapu tīmeklī www.infopankki.fi, kur interesenti var 
atrast identisku informāciju 12 valodās. Visi teksti 
ir vienkāršā, viegli uztveramā valodā. Pie informā-
cijas apkopošanas un atjaunošanas tīmeklī strādā 
seši darbinieki.

http://www.infopankki.fi


Somijā patvēruma meklētāju izmitināšanas un 
bēgļu integrācijas jautājumi tiek risināti, sadarbo-
joties valstij un pašvaldībām. Pēc bēgļa statusa sa-
ņemšanas persona mitinās noteiktā pašvaldībā, un 
nepieciešamos pakalpojumus nodrošina pašvaldī-
ba, taču tos daļēji finansē valsts trīs gadu garumā. 
Tāpat valsts pilnībā nodrošina tulka pakalpojumus 
un kompensē medikamentu izdevumus ilgstoši sli-
mām personām (10 gadus).

“Somijā guvām apliecinājumu tam, ka nav neatri-
sināmu jautājumu, taču ir daudz jāstrādā, jo šobrīd 
mums nav nekādas pieredzes darbā ar bēgļiem, kā 
arī daudzos gadījumos nav skaidrības, kā rīkoties,” 
atzīst Mudīte Priede.

Diskutē par minimālā ienākuma līmeņa 
ieviešanu

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
Labklājības ministrijas speciālisti otrdien informēja 
par topošajiem normatīvajiem aktiem saistībā ar 
minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. LM Soci-
ālās iekļaušanas un sociālā darba politikas depar-
tamenta vecākā eksperte Evija Kūla komitejas sēdē 
pauda, ka patlaban minimālais ienākuma līmenis 

(MIL) nav vienots, pamatoti argumentēts un neat-
bilst reālajai situācijai.

Līdz ar to iecerēts no 2017. gada ieviest vienotu 
minimālā ienākuma līmeni – normatīvos aktus tā 
noteikšanai plānots virzīt apstiprināšanai kopā ar 
attiecīgā gada budžeta pavadošajiem likumpro-
jektiem. Ministrijas ierosinājums ir noteikt MIL 
139 eiro apmērā mājsaimes pirmajai personai un 
97 eiro – nākamajai. LM arī izvērtējusi un piekrīt 
LPS viedoklim, ka MIL ieviešanu nevar skatīt atrauti 
no citām iespējamajām izmaiņām sociālajā nodro-
šinājumā.

Ar LM prezentāciju var iepazīties Infolapas 1. pie-
likumā.

Pašvaldību pārstāvji pauda, ka MIL nevajadzētu 
attiecināt uz pašvaldību sociālo palīdzību. Tāpat 

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5049&document_id=5049


jāaprēķina, cik lieli līdzekļi valstij un pašvaldībām 
nepieciešami MIL ieviešanai.

Ņemot vērā, ka lēmumam par MIL noteikšanu un 
piemērošanu ir būtiska finansiālā ietekme uz paš-
valdību budžetiem, LPS uzskata:

visi normatīvie akti, kas saistīti ar MIL noteikšanu, 1) 
ir jāskata vienā paketē (grozījumi likumos “Par 
sociālo drošību”, “Par valsts pensijām”, “Valsts 
sociālo pabalstu likums”, “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likums” un “Bezdarbnieku 
un darba meklētāju atbalsta likums”);
galīgais lēmums par valstī piemērojamo MIL nā-2) 
kamajā budžeta gadā un vidējā laikposmā, līdzīgi 
kā par citiem būtiskiem jautājumiem (piemēram, 
minimālā mēneša darba samaksa, ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli neapliekamais minimums, at-
vieglojumi par apgādībā esošu personu u.tml.), 
valdībai jāpieņem, izvērtējot visus aspektus, tai 
skaitā valsts un pašvaldību budžeta iespējas;
valsts līdzdalībai obligāto sociālās palīdzības pa-3) 
balstu (GMI pabalsta, dzīvokļa pabalsta) nodro-
šināšanā jābūt vismaz 50% apmērā.

Pirmajā oficiālajā vizītē Latvijā ierodas 
Mongolijas pašvaldību delegācija

Otrdien, 15. septembrī, LPS priekšsēdis un padom-
nieki tikās ar Cenheras pilsētas (Mongolijā) pašval-
dības oficiālo delegāciju, lai pastāstītu par pašvaldī-

bu sistēmu Latvijā un LPS darbību.

Vizītē bija ieradušies Cenheras pašvaldības vadītājs 
Ganbolds Mangalžavs, pašvaldības administrācijas 
vadītājs Batžargals Batsūrs, pašvaldības adminis-
trācijas vadītāja vietnieks Erdenecogs Hamjans un 
Latvijas goda konsuls Mongolijā Bats Čainpongs.

Cenhera (Цэнхэр) ir pašvaldība Arhangajas provin-
cē Mongolijas centrālajā daļā ar nedaudz vairāk par 
5000 iedzīvotājiem. Šī bija pirmā Mongolijas paš-
valdību oficiālā vizīte Latvijā, un to organizēja Lat-
vijas Republikas Ārlietu ministrijas konsulāts Mon-
golijā sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību 
Ķīnas Tautas Republikā. Vizītes laikā viesi iepazinās 
ar Līgatnes pašvaldību, apmeklēja izglītības, kultū-
ras un sporta iestādes, tikās ar pašvaldības vadību 
un uzņēmējiem, lai pārrunātu iespējamo sadarbī-
bu pārtikas pārstrādes un tūrisma jomā.

Darba grupas par pedagogu finansēšanas 
modeļa ieviešanu sanāksmju grafiks 
pašvaldībās

Lai diskutētu par pedagogu finansēšanas modeļa 
ieviešanu un meklētu risinājumu, Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma izveidojusi darba gru-
pu. Turpmākās sanāksmes plānotas reģionos, tie-
koties ar pašvaldībām.

Sanāksmju grafiks un pašvaldību grupas:



24.9.2015. sanāksmē plānots uzaicināt piedalīties 
Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Kārsavas, Ludzas, 
Rēzeknes, Rugāju, Viļakas, Viļānu, Zilupes novada 
un Rēzeknes pilsētas pašvaldību pārstāvjus.
30.9.2015. sanāksmē plānots uzaicināt piedalīties 
Aglonas, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, 
Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novada un Daugavpils pil-
sētas pašvaldību pārstāvjus.
1.10.2015. (9:00–12:00) sanāksmē plānots uzaici-
nāt piedalīties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Maz-
salacas, Naukšēnu, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, 
Valkas novada un Valmieras pilsētas pašvaldību 
pārstāvjus.
1.10.2015. (15:30–18:30) sanāksmē plānots uz-
aicināt piedalīties Alojas, Amatas, Cēsu, Inčukal-
na, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Limbažu, Līgatnes, 
Mālpils, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Salacgrīvas, 
Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Vecpiebalgas novada 
pašvaldību pārstāvjus.
2.10.2015. (10:00–13:00) sanāksmē plānots uzaici-
nāt piedalīties Ādažu, Babītes, Carnikavas, Garkal-
nes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Stopiņu novada, Jūrmalas un Rīgas pilsē-
tas pašvaldību pārstāvjus.
2.10.2015. (14:00–17:00) sanāksmē plānots uzaici-
nāt piedalīties Auces, Baldones, Bauskas, Dobeles, 
Iecavas, Jelgavas, Ķeguma, Ozolnieku, Rundāles, 
Tērvetes, Vecumnieku novada un Jelgavas pilsētas 
pašvaldību pārstāvjus.
7.10.2015. (15:00–18:00) sanāksmē plānots uz-
aicināt piedalīties Alsungas, Dundagas, Engures, 
Jaunpils, Kandavas, Kuldīgas, Mērsraga, Rojas, Tal-
su, Tukuma, Ventspils novada un Ventspils pilsētas 
pašvaldību pārstāvjus.
8.10.2015. (13:00–17:00) sanāksmē plānots uzai-
cināt piedalīties Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobi-
ņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, 
Skrundas, Vaiņodes novada un Liepājas pilsētas 
pašvaldību pārstāvjus.

Plašāka informācija: LPS padomniece izglītības jau-
tājumos Ināra Dundure, inara.dundure@lps.lv.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
atskatās uz skolēnu dziesmu un deju 
svētku norisi

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 15. sep-
tembrī atbildīgās amatpersonas iepazīstināja ar 

secinājumiem par šovasar aizvadītajiem XI Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un 
dažādiem to aspektiem. Sēdē piedalījās svētku iz-
pilddirektore Agra Bērziņa, Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta direktora vietniece NMP 
jautājumos Renāte Pupele, Rīgas reģiona kārtības 
policijas priekšnieks un VUGD priekšnieka vietnieks 
Kristaps Eklons.

A. Bērziņas prezentācija atrodama Infolapas 2. pie-
likumā. Komitejas sēdes videoieraksts redzams šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5035/.

Labākās sociālās darbinieces strādā 
Smiltenē, Daugavpilī, Burtniekos, Dobelē, 
krustpilī

Konkursa “Labākais sociālais darbinieks Latvijā-2015” 
noslēguma pasākumā apbalvojumus saņēma piecas 
sociālās darbinieces no piecām pašvaldībām: Daugav-
pils, Burtniekiem, Dobeles, Krustpils un Smiltenes.

Šāgada konkursā par galvenās balvas – titula “La-
bākais sociālais darbinieks Latvijā 2015” – ieguvēju 
atzīta Arnita Freiberga, Smiltenes sociālā dienesta 
sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem. Nomi-
nācijā “Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora 
sociālais darbinieks” par uzvarētāju atzīta Helēna 
Soldatjonoka, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils 
nodaļas vadītāja, vairāku nevalstisko organizāciju 
dibinātāja un politiskā darbiniece. Nominācijā “Ie-
dzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbi-
nieks” uzvarējusi Solveiga troiņikova no Valmieras 
pagasta Burtniekiem. Viņa ir sociālā darbiniece, 
kas ikdienā strādā ar ģimenēm, kurās aug bērni. 
Nominācijā “Darba devēja un/vai profesionālās ap-
vienības izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs” par 
labāko atzīta Ilona Sjakste no Dobeles, kura vada 
aprūpes mājās biroju. Savukārt nominācijā “Darba 
devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais 
sociālā dienesta sociālais darbinieks” šogad uzva-
rējusi Inita Gādmane no Krustpils novada, sociālā 
darbiniece ģimenēm ar bērniem.

Konkursu rīkoja Labklājības ministrija sadarbībā ar 
LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 
apvienību, Latvijas Sociālo darbinieku biedrību un 
Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu aso-
ciāciju, kuru pārstāvji strādāja žūrijā, lai vērtētu ie-
sniegtās anketas un piešķirtu titulus.

mailto:inara.dundure@lps.lv
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5035/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5048&document_id=5048


A. Jaunsleinis CORLeAP sanāksmē Armēnijā: 
ieguvumi no Austrumu partnerības jāparāda 
ar reāliem un praktiskiem projektiem

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis piektdien, 
18. septembrī, piedalījās CORLEAP jeb Austrumu 
partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību konfe-
rences biroja sanāksmē Erevānā (Armēnijā), kā arī 
vietējai demokrātijai veltītā konferencē. A. Jaunslei-
nis sacīja uzrunu, kurā norādīja uz nepieciešamību 
sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm stipri-
nāt konkrētās jomās – transporta nozarē, izglītībā, 
jaunatnes apmaiņas programmās un enerģētikā. Šīs 
iniciatīvas valstu iedzīvotājiem būtu labs piemērs, 
kas demonstrētu reālus un praktiskus ieguvumus 
no sadarbības Austrumu partnerības tīklā.

LPS jau daudzus gadus sadarbojas ar pašvaldību or-
ganizācijām Austrumu partnerības valstīs. “Ņemot 
vērā mūsu valstu kopīgo vēsturi, mēs izprotam savu 
partneru problēmas un spējam dalīties ar pieredzi, 
kā attīstīt pašvaldību piedāvātos pakalpojumus, tā-
dus kā ūdens un siltumapgāde, sociālie pakalpoju-

mi,” pauda A. Jaunsleinis.

LPS priekšsēdis arī aicināja sadarbības partnerus 
akli nekopēt svešu pieredzi, bet pašiem izvērtēt, 
kas vērtīgs, noderīgs un atbilstošs vietējiem ap-
stākļiem.

CORLEAP sanāksme Armēnijā notika pirmo reizi. Kon-
ferencē iesaistītie pārstāvji apstiprināja rīcības plānu 
2016.–2017. gadam, kā arī atskatījās uz maijā notiku-
šo Austrumu partnerības samitu Rīgā. CORLEAP rīcī-
bas plāns paredz turpmākas aktivitātes decentralizā-
cijas virzienā, pašvaldību kapacitātes celšanā, vietējo 
un reģionālo pašvaldību finansiālā atbalstā.

CORLEAP jeb Austrumu partnerības reģionā-
lo un vietējo pašvaldību konference ir izveidota 
2011. gada septembrī, atsaucoties Eiropas Komi-
sijas aicinājumam nodibināt platformu dialogam 
starp Austrumu partnerības (Armēnija, Azerbai-
džāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina) 
un Eiropas Savienības valstu pašvaldībām un veici-
nāt to sadarbību. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
kopš 2012. gada ir viens no CORLEAP 36 pārstāv-
jiem. A. Jaunsleinis ir CORLEAP biroja loceklis.

LPS Domes sēde

Pirmdien, 28. 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



Reģionu komitejā diskutē par 
lauksaimniecības politikas vienkāršošanu

21. septembrī Briselē (Beļģijā) Reģionu komitejas 
Dabas resursu komisijas sanāksmes diskusiju cen-
trā bija jautājums par Kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) vienkāršošanu. Dalībvalstu pašvaldī-
bu pārstāvju vidū domas dalījās par iespēju nepie-
ciešamības gadījumā pārnest līdzekļus starp 1. pī-
lāru (tiešie maksājumi) un 2. pīlāru (lauku attīstība) 
atbilstoši dalībvalstu vajadzībām.

Latvijas delegācijas pārstāvis Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs uzsvēra, ka 
pilnībā atbalsta priekšlikumu pārnest līdzekļus no 
1. pīlāra uz 2. pīlāru un otrādi, ņemot vērā nepie-
ciešamību katrā konkrētajā gadījumā. KLP 2014.–
2020. gadam joprojām sadalīta starp lielu pirmo 
pīlāru, kas paredzēts tiešajiem maksājumiem, un 
mazāku otro pīlāru, kas vērsts uz lauku attīstību. 
“Dažādās dalībvalstīs joprojām ir dažāds lauku at-
tīstības līmenis, tāpēc būtu jāatstāj dalībvalstīm 
iespēja nepieciešamības gadījumā pārvietot līdzek-
ļus starp abiem pīlāriem,” atzina Lielmežs.

Reģionu komitejas locekļi uzsvēra vajadzību mazināt 
administratīvo slogu lauksaimniekiem un zemes ap-
saimniekotājiem. Vairāku ES dalībvalstu pašvaldību 
pārstāvji norādīja, ka viņu pārstāvētajās valstīs na-
cionālā likumdošana administratīvās atskaitīšanās 
jomā ir daudz stingrāka, nekā to nosaka ES tiesību 
akti, un tas uzliek papildu slogu, jo īpaši mazajām 
lauku saimniecībām. Latvijas delegācijas pārstāvis 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, kurš pats nesen kļuvis par jauno lauksaim-
nieku, atklāja, ka administratīvais slogs lauksaim-
niekiem, kuriem nav labu datorprasmju, varētu būt 
apgrūtinošs. Vienlaikus viņš norādīja, ka līdz ar KLP 
vienkāršošanu nedrīkst aizmirst par lauksaimniecī-
bas produktu kvalitāti: “Domāju, ka jābūt Eiropas 
Savienības likumdošanas noteiktam ietvaram.”

Eiropas Komisijas pārstāvis piekrita nepieciešamī-
bai vienkāršot KLP, kas jau tiek darīts, taču uzsvēra, 
ka tas jādara gan Eiropas Savienības, gan dalībval-
stu līmenī, citādi vēlamo mērķi nebūs iespējams 
sasniegt. Komisijas pārstāvis ar bažām raudzījās uz 
finanšu pārbaužu samazināšanu: “Mēs nedrīkstam 
aizmirst, ka Eiropas Komisija ir atbildīga par dro-
šu KLP finanšu līdzekļu izmantošanu, tāpēc mums 
tomēr jānodrošina atbilstoša finanšu kontrole, lai 
pārliecinātos, ka finanšu līdzekļi tiek izmantoti vis-
labākajā veidā.”

Jaunais Eiropas Savienības lauksaimniecības un 
lauku attīstības komisārs Fils Hogans (Phil Hogan) 
KLP vienkāršošanu ir izvirzījis par galveno ES prio-
ritāti 2015. gadā. Jo īpaši viņš vēlas pievērsties tām 
jomām, kurās var panākt uzlabojumus KLP politikas 
īstenošanā. Ar sistēmu, kas ir vienkāršāka visiem 
KLP iesaistītajiem dalībniekiem, būtu jāpalielina ES 
lauksaimniecības nozares konkurētspēja. KLP re-
gulējuma vienkāršošana palīdzēs arī ietaupīt laiku 
un samazināt izdevumus lauksaimniekiem, ekono-
mikas dalībniekiem un valsts iestādēm, kam KLP ir 
jāievēro vai jāpārvalda.

INFORMāCIJA NO LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē



Biznesa projektu konkurss Erasmus 
jaunajiem uzņēmējiem

Augstskola RISEBA sadarbībā ar 
biedrību “Latvijas biznesa eņģeļu 
tīkls” un “Attīstības finanšu insti-

tūciju Altum” projekta programmā Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem, projektā “Business opportunities for 
European Young Entrepreneurs” Biz4EYE, nr. 653018 
izsludina pieteikšanos biznesa projektu konkursam.

Projektu konkursa mērķis ir paaugstināt studentu 
un jauno uzņēmēju interesi sekmēt uzņēmējdarbī-

bu Latvijā, attīstīt prasmes un motivēt jaunos uzņē-
mējus pilnveidot idejas, projektus līdz pilnvērtīgiem 
biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos 
uzņēmumos Latvijā.

Biznesa projektu konkursā var piedalīties Latvijas 
iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem, kuri vēlas izvei-
dot un attīstīt savu uzņēmumu, kura pamatā ir ra-
došas biznesa idejas – projekti.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16626_biznesa-projektu-konkurss-eras-
mus-jaunajiem-uznemejiem/.

kuldīgā notiks starpdisciplināra dizaina 
domāšanas darbnīca

No 22. līdz 25. septembrim Kuldīgā notiks starpdis-
ciplināra dizaina domāšanas darbnīca “Design Jam”, 
kuru vadīs Martins Fesleitners (Martin Foessleitner), 
informācijas dizaina eksperts no Austrijas.

“Design Jam” darbnīcas tēma būs “Kuldīga. Kuldī-
gas identitāte un komunikācijas dizains”. Kuldīgas 
pilsētas Mākslas namā un Mākslinieku rezidencēs 
no 22. līdz 25. septembrim notiks pilsētas vizuālās 
valodas un izteiksmes līdzekļu meklējumi. Kuldīga 
ir viena no Latvijas radošākajām pilsētām un tūris-
ma pērlēm, tomēr pilsētu raksturo ne vien lepnums 
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par savu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī jau-
ni vēstījuma un saziņas formu meklējumi. Radošās 
darbnīcas laikā tapušie priekšlikumi un risināju-
mi tiks prezentēti 25. septembrī Kuldīgas novada 

domē.
Plašāk: http://www.kuldiga.lv/lv/
aktualitates/1465-kuldiga-notiks-starpdisciplinara-
dizaina-domasanas-darbnica.

Pretī rudenim ar velosipēdiem

27. septembrī, atzīmējot Starptautisko tūrisma die-
nu, Alūksnes Tūrisma informācijas centrs aicina do-
ties velobraucienā “Ar velo pretī rudenim!”

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs aicina visus 
veselīga un aktīva dzīvesveida piekritējus 27. sep-
tembrī pulksten 10.30 pulcēties pie Tūrisma infor-
mācijas centra Pils ielā 25A Alūksnē, lai kopā dotos 

rudenīgā velobraucienā. Iecerēts doties braucienā 
apkārt Alūksnes ezeram, vērojot tā pievilcību, kā 
arī gleznainās Alūksnes rudens ainavas. Brauciena 
laikā arī tiks izzinātas vēstures liecības un intere-
santākās vietas ezera tuvumā. Maršruta kopējais 
garums plānots aptuveni 20 km.

Plašāk: http://www.aluksne.lv/info_data/info15/
sep21_03.htm.

Daugavpils novada dome noslēdz 
sadarbības līgumu ar Glibokajes rajonu

Daugavpils novada dome noslēgusi sadarbības līgu-
mu ar Glibokajes rajonu (Baltkrievijā), lai nostipri-
nātu savstarpēji izdevīgas sociālekonomiskās saites 
un darba pieredzes apmaiņu starp abu pašvaldību 
iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm.

Sadarbība paredz sekmēt dažādu kopīgu projektu 
realizēšanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras 
jomā, kā arī attīstīt tiešu kontaktu stiprināšanu starp 
uzņēmumiem un iestādēm pašvaldību teritorijās. 
Tāpat līgumā noteikts, ka tiks attīstīta sadarbība 
starp kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizāci-
jām, biedrībām, kultūras un mākslas kolektīviem.

Līgumu parakstīja Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika un Glibokajes rajona 
deputātu padomes priekšsēdētāja Gaļina Unuko-
viča. Līguma parakstīšanas brīdī piedalījās arī Balt-
krievijas ģenerālkonsuls Vladimirs Kļimovs.

G. Unukoviča atzīmēja, ka sadarbības līgums ar 
Daugavpils novadu ir loģisks solis, jo jau līdz šim 

pašvaldības cieši sadarbojās Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pierobežas pašvaldību asociācijā “Eze-
ru zeme”, iepazīstot reģionu īpatnības un veidojot 
kopīgus sadarbības projektus.

Jāatzīmē, ka Daugavpils novadā divu dienu vizītē 
viesojas gan Glibokajes, gan Šarkavščinas rajona 
delegācijas. Divu dienu vizītes laikā viesi no Balt-
krievijas plāno apmeklēt izstādi “Uzņēmēju dienas 
Latgalē 2015”, iepazīties ar Naujenes un Višķu pa-
gastu, kā arī piedalīties Daugavpils novada dienu 
gadatirgū.

http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/1465-kuldiga-notiks-starpdisciplinara-dizaina-domasanas-darbnica
http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/1465-kuldiga-notiks-starpdisciplinara-dizaina-domasanas-darbnica
http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/1465-kuldiga-notiks-starpdisciplinara-dizaina-domasanas-darbnica
http://www.aluksne.lv/info_data/info15/sep21_03.htm
http://www.aluksne.lv/info_data/info15/sep21_03.htm


Saldū atklāta rekonstruētā laulību zāle

Ar nelielu svinīgu pasākumu pagājušās nedēļas bei-
gās atklāta atjaunotā Saldus novada Dzimtsarakstu 
nodaļas laulību zāle.

Tagad svinīgās laulību ceremonijas var notikt skais-
tās un gaišās telpās, kas ceremoniju padara svinī-
gāku nekā līdz šim. Laulību zālē vairs nenotiek citi 

pasākumi, tikai Dzimtsarakstu nodaļas organizē-
tie – laulības, Zelta ģimeņu godināšanas pasākumi. 
Laulību ceremonijas jaunajā zālē notiek kopš 1. jū-
lija.

Zāle rekonstruēta par Saldus novada pašvaldības 
līdzekļiem. Būvdarbus veikusi SIA “Saldus būve”. 
Zāles dizaina autore ir Saldus novada pašvaldības 
galvenā arhitekte Ingrīda Andersone.

Par likumprojektu “Grozījums Izglītības likumā”, 
3. pielikums.

LPS NeSASkAņO

LPS SASkAņOŠANAI PIePRASītIe DOkuMeNtu PROJektI

VSS-943 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 
1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi””

VSS-956 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski 
privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes lo-
cekļu maksimālo mēneša atlīdzības apmēru” 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369136
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5047&document_id=5047


VSS-955 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos 
Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu snieg-
šanas un izmantošanas kārtība””

VSS-945 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi pub-
liskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, 
aprēķināšanas un samaksas kārtību”

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

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369064
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http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv



