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A. Jaunsleinis un L. Straujuma paraksta 
LPS un MK vienošanās un domstarpību 
protokolu

LPS Dome pirmdien, 28. septembrī, apstiprinā-
ja LPS un Ministru kabineta (MK) vienošanās 
un domstarpību protokolu, kuru parakstīja LPS 

AKtuALItāteS



priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma.

Dokuments tika atbalstīts gandrīz vienbalsīgi, attu-
roties tikai diviem pašvaldību vadītājiem.

Ar MK ir panākta vienošanās kopumā atbalstīt no-
dokļu ieņēmumu apmēru, kas tiek ieskaitīti pašval-
dību budžetos 2016. gadā, un noteikt IIN prognozes 
sadalījumu pašvaldību un valsts budžetā proporcijā 
80% : 20%. Ieņēmumus pašvaldību budžetos no IIN 
2015. gadā prognozēt 1,2 miljardu eiro apmērā un 
pašvaldībām garantēt ieņēmumus 100% apmērā 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Jautājumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu 
2016. gadā ir paredzēts 36,48 miljonu eiro finan-
sējums no valsts budžeta pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fondam. Tomēr LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis uzsver, ka joprojām paliek pie iepriekš 
paustā viedokļa, ka nākamgad, diskutējot par 
2017. gada budžetu, būs jāatgriežas pie jautājuma 
par finanšu izlīdzināšanas principiem un dotācijām, 
jo daudzām pašvaldībām iespējams ievērojams ie-
nākumu samazinājums.

Būtiskākais jautājums, par ko nav panākta vieno-
šanās, ir principi pašvaldību budžetu ieņēmumu 
veidošanā vidējā termiņā. MK un Finanšu minis-
trija uzstāj, ka turpmākajos trīs gados iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa pārdales proporcijai jāsaglabā-
jas nemainīgai – 20% valstij, 80% pašvaldībām. Sa-
vukārt LPS norāda, ka 2016. gadā šim sadalījumam 
piekrīt, taču ilgtermiņā ir pārāk daudz faktoru, kas 
var ietekmēt ienākumu un izdevumu apjomu, tādēļ 
stingru proporciju vidējam termiņam noteikt jau 
pašlaik ir neapdomīgi.

Ar pilnu LPS un MK vienošanās un domstarpību 
protokolu un pavadošajiem dokumentiem var ie-
pazīties Infolapas 1. pielikumā, 2. pielikumā un 
3. pielikumā.

Pārrunā patvēruma meklētāju 
nodrošināšanu ar mājokļiem

LPS pirmdien, 21. septembrī, notika starpinsti-
tūciju sanāksme, kurā tika pārrunāti iespējamie 
risinājumi un priekšlikumi patvēruma meklētāju 
nodrošināšanai ar mājokli. Sanāksmē piedalījās 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS padomnie-
ki, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, kā arī 
eksperts no biedrības “Patvērums “Drošā māja””, 
kam jau ir pieredze darbā ar patvēruma meklētā-
jiem.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5070&document_id=5070
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5069&document_id=5069
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5068&document_id=5068


Gan aptaujājot pašvaldības Latvijā, gan apspriežoties 
ar kolēģiem ārvalstīs, LPS padomnieki nonākuši 
pie secinājuma, ka viens no galvenajiem izaicināju-
miem, ar ko pašvaldībām būs jāsaskaras, uzņemot 
bēgļus, būs tieši mājokļu jautājums. Pirmos trīs 
mēnešus pēc nokļūšanas Latvijā viņi dzīvos izmiti-
nāšanas centrā “Mucenieki”, bet pēc tam būs jā-
meklē mājokļi.

Visticamāk, mājokļu jautājums pārsvarā būs jārisi-
na Rīgai, Jūrmalai un Pierīgas pašvaldībām, jo šeit 
ir reālākas iespējas bēgļiem sameklēt darbu. Tomēr 
tieši šajās pašvaldībās trūkst dzīvojamā fonda un 
jau tagad ir izveidojušās lielas rindas uz sociālajiem 
dzīvokļiem. Tur, kur ir brīvi dzīvokļi, savukārt nav 
darbavietu.

Viens no apspriestajiem priekšlikumiem bija tā dē-
vēto pusceļa māju veidošana, kurās pēc “Mucenie-
ku” pamešanas vēl deviņus mēnešus varētu uzturē-
ties cilvēki, kas nav gatavi patstāvīgai dzīvei Latvijā. 
Uzturēšanos šajās “pusceļa mājās” viņi finansētu 
paši no sava ikmēneša 256 eiro pabalsta. Pusceļa 
mājā būtu intensīvajos kursos jāapgūst latviešu va-
loda, un kopumā mērķis ir panākt, lai cilvēks tiktu 
sagatavots patstāvīgai dzīvei Latvijā.

Pēc patvēruma meklētāju centra pamešanas cilvē-
kiem nav nekādu ierobežojumu pārvietoties, tādēļ 
iespējama situācija, ka daudzi no viņiem aizbrauc 
no Latvijas uz valstīm, kur sociālais nodrošinājums 
ir labāks. 

Pagaidām nav konkrētu piedāvājumu, kur varētu 
veidot šādu pusceļa māju, taču telpas varētu rast, 
pielāgojot kādu valsts īpašumu. Šim priekšlikumam 
vēl jāgūst atbalsts Iekšlietu ministrijas darba grupā. 
Uz tās starpziņojumu 30. septembrī LPS un EM sa-
gatavojušas priekšlikumus, kā arī apkopos riskus, ar 
kādiem varētu saskarties pašvaldības, un iesniegs 
sarakstu ar brīvajām ēkām un dzīvokļiem.

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis par to, ka, in-
tegrējot patvēruma meklētājus, jāspēj nodrošināt 
to, lai viņi ir vienlīdzīgi ar pārējiem iedzīvotājiem 
un lai viņiem nebūtu piešķirtas kādas īpašas atlai-
des, papildu ieguvumi un priekšrocības mājokļu 
jautājuma risināšanā, jo pašvaldībās jau tā ir daudz 
cilvēku, kuri gadiem gaida iespēju tikt pie savas dzī-
vojamās platības.

Somijas reģionu pārstāvji iepazīstas ar LPS 
darbību

Ceturtdien, 24. septembrī, LPS uzņēma Somijas 
reģionu vadītāju un Somijas Pašvaldību asociācijas 
delegāciju. Ar Somijas delegāciju tikās LPS priekš-
sēža vietnieks Gints Kaminskis, kurš viesus iepa-

zīstināja ar Latvijas pašvaldību sistēmu, LPS darbī-
bas pamatprincipiem, kā arī ieskicēja pašvaldībām 
aktuālās problēmas un to iespējamos risinājumus. 
Somijas reģionu vadītāji atzinīgi novērtēja LPS dar-
bu un izteica atbalstu turpmākai sadarbībai starp 
abu valstu asociācijām.

Somijas reģionu vadītāji apmeklēja arī Rīgas domi, 
kur Pilsētas attīstības departamenta Projektu no-
daļas vadītāja vietnieks Armands Rabovičs un Pil-
sētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības 
pārvaldes galvenā stratēģiskās plānošanas speciā-
liste Māra Zīra Somijas kolēģus iepazīstināja ar īs-
tenotajiem Rīgas pilsētas attīstības projektiem, kā 
arī nākotnes plāniem.

eiropas gada attīstībai Labas gribas 
vēstniece un Latvijas pašvaldību vadītāji 
tiekas ar Moldovas kolēģiem

Ārlietu ministrija ik gadu piešķir grantus attīstī-
bas sadarbības projektu īstenošanai Austrumu 



partnerības valstīs. Šogad Ārlietu ministrija ir piešķī-
rusi grantu 20 572 eiro apmērā Latvijas Pašvaldību 
savienībai projekta “Administratīvi teritoriālās re-
formas un finanšu decentralizācijas sinerģija labas 
pārvaldības stiprināšanai Moldovā” īstenošanai. 
Projekta mērķis ir veicināt Moldovas vietējo pašval-
dību reformas, iepazīstinot ar Latvijas administratī-
vi teritoriālās reformas pieredzi un tās piemērošanu 
Moldovā, kā arī ar Latvijas finanšu sistēmu.

Šajā projektā 21.–25. septembrī Eiropas gada at-
tīstībai Labas gribas vēstniece LPS ģenerālsekretā-
re Mudīte Priede, Jaunpils novada domes priekš-
sēdētāja Ligita Gintere, Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts, Engures nova-
da domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Vents-
pils novada domes priekšsēdētājs Aivars Muce-
nieks piedalījās ekspertu vizītē Moldovā. Vizītes 
pirmajā dienā Kišiņevā notika tikšanās ar Moldovas 
Pašvaldību asociācijas CALM kolēģiem. Delegācija 
viesojās daudzās Moldovas pašvaldībās un Gagau-
zijas reģionā, lai pārrunātu turpmākās sadarbības 
virzienus starp abu valstu pašvaldībām.

Forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības 
veidotāja”. Pašvaldību sadarbība It 
risinājumu izmantošanā

Mūsdienu sabiedrība arvien vairāk vēlas ērti izman-
tojamus digitālos pakalpojumus, tostarp arī pašval-

dībās. Tāpēc pašvaldības aktīvi seko līdzi tam, kā 
ieviest un attīstīt šādus pakalpojumus.

Septembra vidū forumā “Pašvaldība – digitālās sa-
biedrības veidotāja” pašvaldību pārstāvji dalījās 
digitālo pakalpojumu sniegšanas pieredzē un dis-
kutēja par nākotnes attīstības vajadzībām un ie-
spējām. Forumu organizēja a/s “Swedbank” sadar-
bībā ar SIA “ZZ dats”, un to apmeklēja vairāk nekā 
150 dalībnieku. Forumā tika piedāvāta informācija 
un notika diskusijas šādos virzienos: stratēģiskā vir-
zība un tendences; e-pakalpojumu risinājumi paš-
valdībām un pašvaldību pieredze digitālo risināju-
mu izmantošanā.

Forums notika īstajā brīdī, jo šobrīd tiek izstrādātas 
jaunās ES fondu līdzfinansētās programmas e-pār-
valdes jautājumu risināšanai. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministra padomniece informā-
cijas tehnoloģiju jautājumos Signe Bāliņa foruma 
ievadā vērsa uzmanību uz e-pārvaldes prioritātēm 
un aicināja pašvaldības, veidojot projektus, izvēr-
tēt visu iesaistīto e-pārvaldes risinājuma lietotāju 

intereses, būt atvērtām 
sadarbībai. ES fondu līdz-
finansējums e-pārvaldes 
projektiem plānots vairāk 
nekā 150 miljoni eiro.

Ar aicinājumu uz pašval-
dību sadarbību IT risinā-
jumu izmantošanā tēmu 
turpināja LPS priekšsē-
dis Andris Jaunsleinis. 



“Vienotā pašvaldību sistēma un klientu apkalpo-
šanas centri ir labi piemēri, kuru attīstība ir kopī-
gi jāveicina, kā arī jāstrādā pie vienotas resursu 
vadības un lietvedības sistēmas ieviešanas,” sacīja 

A. Jaunsleinis.

Prezentācijas skatīt šeit (Swedbank Business Net-
work) un šeit (“ZZ dats”).

ŠoNeDēļ uN tuRPMāK

INFoRMācIJA No LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē

Ikgadējā novadu diena – 23. oktobrī 
Priekuļos

Novadu dienas darba kārtība, tēmas un plašāka in-
formācija par pieteikšanos jau tuvākajās dienās tiks 
publicētas LPS mājaslapā www.lps.lv.

Videokonferencē dalīsies pieredzē par 
darbinieku slodzes plānošanu sociālajos 
dienestos

LPS turpina videokonferenču ciklu “Labā prakse so-
ciālajos dienestos”. Videokonferencē 30. septem-
brī plkst. 10–12 Rīgas domes Labklājības departa-
menta un Rīgas sociālā dienesta speciālisti dalīsies 
pieredzē, vērtējot darbinieku slodzi.

Videokonferenci varēs vērot www.lps.lv sadaļā Se-
mināri un video, Tiešraide.

Jautājumus varēs uzdot, sūtot uz e-pasta adresi 
tiesraide@lps.lv/.

LPS un ekonomikas ministrijas sarunas

Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 16.00 LPS 4. stāva zālē 
norisināsies LPS un Ekonomikas ministrijas saru-
nas.

Darba kārtība:
1. Par būvprojektu un būvju ekspertīzēm.
2. Par publisko ēku ekspluatācijas kontroli.
3. Par patvaļīgu būvniecību, kontrole un uzraudzī-

ba.
4. Par būvvalžu nodrošinājumu ar būvinspekto-

riem.
5. Par pasākumu plānu Būvniecības informācijas 

sistēmas ieviešanā.
6. Par pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtību ga-

dījumos, kad personai tiek izdota būvatļauja.
7. Par LPS un Ekonomikas ministrijas komunikāciju 

būvniecības nozarē.

Sarunas būs iespējams vērot video tiešraidē LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Reģionu komitejā debatē par darbaspēka 
mobilitātes jautājumu

22. septembrī Briselē (Beļģijā) Reģionu komitejas 
Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pēt-
niecības un kultūras komisijas (SEDEC) sanāksmes 
debašu centrā bija jautājums par darbaspēka mobi-
litāti Eiropas Savienībā. Šis jautājums aktualizējies 
tāpēc, ka Eiropas Komisija gada nogalē plāno nākt 
klajā ar Darbaspēka mobilitātes pakotni, tādējādi 

stiprinot efektīvāku un godīgāku darbaspēka mobi-
litāti, labāk koordinējot sociālās drošības sistēmas 
un uzlabojot EURES (Eiropas darba mobilitātes por-
tāla) darbību.

Eiropas Parlamenta EMPL komitejas priekšsēdētāja 
pienākumu izpildītāja Eiropas Parlamenta deputā-
te Marīta ulvskūga (Marita Ulvskog) debatēs atgā-
dināja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda 
Junkera pirms gada izteikto aicinājumu nodrošināt 

https://businessnetwork.lv/ievads/jaunums/foruma-pasvaldiba-digitalas-sabiedribas-veidotaja-video-40547
http://www.zzdats.lv/?p=1932
http://www.lps.lv
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2035/www.lps.lv 
mailto:tiesraide@lps.lv/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


visās dalībvalstīs “vienlīdzīgu samaksu par vienādu 
darbu”. “Mums vajadzīga konkurence, kur nesa-
cenšamies viens ar otru Eiropas Savienībā. Mums 
jāveicina konkurence tādējādi, ka cilvēkiem tiek at-
tiecīgi maksāts par to, ko viņi dara. Būtu jāsacen-
šas ar labākajām prasmēm un tehnoloģijām, nevis 
zemākām algām vai sliktākiem darba apstākļiem,” 
uzsvēra Ulvskūga. Viņa vērsa uzmanību arī uz jo-
projām pastāvošajām atšķirībām atalgojumā Aus-
trumeiropas un Rietumeiropas valstīs.

Latvijas delegācijas pārstāvis Rundāles novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars okmanis norādīja uz 
darbaspēka mobilitātes jautājuma divējādo dabu 
un ietekmi uz pašvaldībām. No vienas puses, Eiro-
pas Savienības pilsoņiem tā ir iespēja, taču, no otras 
puses, vēl arvien pastāvot algu atšķirībām starp ve-
cajām un jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
pēdējās joprojām nespēj konkurēt atalgojuma ziņā 
un zaudē savu darbaspēku par labu Rietumeiropas 
valstīm. Piemēram viņš atklāja kādu paradoksu – 

Rundāles novadā esošajā profesionālajā vidusskolā 
var apgūt pavāra profesiju, taču pašā Rundāles no-
vadā pavāru trūkst. Audzēkņi dodas mācību praksē 
ārpus Latvijas un pēc skolas beigšanas saņem dar-
ba piedāvājumus no ārzemju uzņēmumiem, un viņi 
izvēlas pamest Latviju un strādāt ārpus valsts, kur 
saņem labāku atalgojumu.

Arī SEDEC komisijas priekšsēdētāja Jomi Renstre-
ma (Yoomi Renström) uzsvēra, ka gan finanšu krī-
ze, gan izmaiņas Eiropas politikā un ekonomikā 
ietekmējušas darbaspēka mobilitātes tendences 
Eiropas Savienībā. “Mums, pašvaldību politiķiem, 
ir zināmi darbaspēka mobilitātes negatīvie aspekti, 
kā arī tas, ka pakāpeniska darba apstākļu paslik-
tināšanās veicina sociālo dempingu,” uzsvēra Ren-
strema, aicinot Eiropas Komisiju nākt klajā ar vis-
aptverošu priekšlikumu kopumu darba mobilitātes 
pakotnē, gan aizstāvot brīva darbaspēka kustības 
principu, gan arī novēršot ļaunprātīgu šī principa 
izmantošanu.

PRoJeKtI, KoNKuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASāKuMI

Aicina pašvaldības pieteikties konkursā par 
Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2016

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar ei-
ropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izsludina 
konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016”, 
lai noskaidrotu, kura pilsēta nākamajā gadā kļūs 
par jaunatnes pasākumu centrālo norises vietu.

Šāds konkurss tiek rīkots pirmo reizi, un tā mērķis ir 
popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt 
pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunat-
nes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni ie-
saistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.

Pašvaldības ir aicinātas līdz 13. oktobrim pieteik-
ties konkursam un cīnīties par iespēju 2016. gadā 
kļūt par pirmo Latvijas Jauniešu galvaspilsētu. Uz-
varētājs visa gada garumā kļūs par epicentru svarī-
gākajiem Latvijas jaunatnes pasākumiem.

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusa ieguvēja 
noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtējums un sa-
biedrības balsojums. No 26. oktobra konkursa mā-
jaslapā www.jauniesugalvaspilseta.lv ikvienam būs 
iespēja nobalsot par kādu no trim pilsētām, kas tiks 
izvirzītas finālam. Plašāka informācija un pieteiku-
ma anketa pieejama mājaslapā www.jauniesugal-
vaspilseta.lv.

Konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrija 
sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Lat-
vijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, 
Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Jaunatnes 
padomi un jauniešu organizāciju “Avantis”.

http://www.jauniesugalvaspilseta.lv
http://www.jauniesugalvaspilseta.lv
http://www.jauniesugalvaspilseta.lv


Konkurss skolēniem “Laiks laukiem 2015”

No 17. septembra līdz 30. oktobrim norisinās 
konkurss “Laiks laukiem 2015”, kurā aicinām 1.–
12. klašu skolēnus aktīvi izzināt un pastāstīt citiem, 
kas notiek laukos mūsdienās. Balva saturiski atbil-
stošāko un radošāko darbu autoriem – ekskursija 
visai klasei 500 eiro vērtībā. Konkursa mērķis – sek-
mēt skolēnu izpratni par dzīves un darba iespējām 
21. gadsimtā laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbī-
bas un lauku tūrisma popularizēšanu jauniešu vidū, 
tādējādi veicinot skolēnu interesi par mūsdienīgas 
dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības iespējām 
laukos, kā arī par tradicionālajām kultūrvēsturiska-
jām lauku dzīves vērtībām.

Skolēnu uzdevums – pēc pašu izpratnes un iespējām 
radošā veidā atklāt projekta tēmu “Laiks laukiem!”, 
doties pieredzes braucienā uz vietējo lauku saim-
niecību vai uzņēmumu (piemēram, zirgaudzētavu, 
viesu namu, maizes ceptuvi, ābeļdārzu, šokolādes 
ražotni utt.), vai pie amatniekiem un mājražotājiem 
un izpētīt, kas notiek, kādas zināšanas un prasmes 
mūsdienās vajadzīgas laukos. Par pieredzēto un iz-
pētīto jāsagatavo apmēram 60 sekundes garš video 
materiāls vai fotoreportāža no 5–7 fotogrāfijām ar 
paskaidrojošu tekstu.

Konkursā atsevišķi tiks vērtēti darbi 1.–6. klašu un 
7.–12. klašu kategorijā. Katrā kategorijā tiks noteik-
ti divi uzvarētāji, kuri saņems balvu. Vecāko klašu 
skolēniem konkurss norisināsies divās kārtās. Des-
mit labāko darbu autori tiks aicināti piedalīties ot-
rajā kārtā un sagatavot 3–5 minūtes garu videore-
portāžu un sniegt inovatīvus risinājumus uzņēmēj-
darbības veicināšanai lauku vidē.

Konkursa nolikumu, video aicinājumu un sīkāku in-
formāciju meklēt šeit: www.laikslaukiem.lv.

Plānošanas reģionos tiek organizēti 
ekspertu forumi “Vai eS nauda ir 
palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra organizē eks-
pertu forumu ciklu “Vai ES nauda ir palīdzējusi 
uzlabot dzīvi reģionos?”. Forumi notiks dažādās 
Latvijas pilsētās visos piecos plānošanas reģionos. 
Piedalīties aicināti plānošanas reģionu un pašvaldī-
bu pārstāvji. Pasākumu mērķis ir izzināt plānošanas 
reģionu un pašvaldību pieredzi, īstenojot ES fondu 
projektus, un izvērtēt sasniegtos rezultātus.

Forumu dalībnieki tiks aicināti rast atbildes uz bū-

tiskiem jautājumiem: vai ES fondu finansējums ir 
devis pozitīvu ieguldījumu pašvaldību attīstībā? Vai 
pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem ir kļuvuši pie-
ejamāki? Vai dzīves līmenis reģionā ir uzlabojies? Fo-
rumu moderators – žurnālists Haralds Burkovskis.

Konkurss tiek īstenots projektā “Lauku tūrisma 
produktu veidošana un mārketinga kampaņa, ie-
saistot skolu jaunatni un veidojot ciešāku vietē-
jo rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sa-
darbību”. Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16635_planosanas-regionos-tiek-orga-
nizeti-ekspertu-forumi-%E2%80%9Cvai-es-nauda-
ir-palidzejusi-uzlabot-dzivi-regionos/.

http://www.laikslaukiem.lv
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Gulbenes novada domes jaunais 
priekšsēdētājs – A. Apinītis

24. septembrī Gulbenes novada domes sēdē ar 
balsu vairākumu par novada domes priekšsēdētāju 
ievēlēts Andris Apinītis. Līdzšinējais domes priekš-
sēdētājs Nikolajs Stepanovs 21. septembrī lūdza 
atbrīvot viņu no amata veselības stāvokļa dēļ. 
A. Apinītis stājās amatā 25. septembrī.

Saldū atklāj jauno stadionu

25. septembrī, Olimpiskajā dienā, svinīgi, sportiski 
un krāšņi tika atklāts rekonstruētais Saldus stadi-
ons.

Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa 
atzīmēja, ka šajā īpašajā dienā tiek atklāta lielā-
kā, modernākā un nozīmīgākā sporta būve Saldus 
novadā, kā arī pateicās visiem iesaistītajiem paš-
valdības speciālistiem, iepriekšējam Saldus spor-

ta skolas direktoram, kā arī būvuzņēmējam SIA 
“RE&RE”. Domes priekšsēdētāja vēlēja, lai stadi-
ons kalpo visu novada iedzīvotāju vajadzībām un 
lai tajā trenējas ne tikai jaunā paaudze, bet visi, 
kuri mīl sportu.

Saldus novada domes finansētajā projektā stadio-
nā izveidots futbola laukums, astoņi vieglatlētikas 
skrejceļi un zonas, izbūvēts un rekonstruēts strīt-
bola un ielu vingrošanas laukums. Būvniecības dar-
bi tika uzsākti 2014. gada 1. septembrī.

NoVADu uN PILSētu VēStIS



Kocēnu novada dome izvērtēs uzņēmēju 
priekšlikumus ceļu atjaunošanai

Kocēnu novada dome no novada uzņēmējiem sa-
ņēmusi 15 priekšlikumus par ceļu posmiem, ko, 
pēc uzņēmēju domām, vajadzētu atjaunot.

Kocēnu novada dome izvērtēs priekšlikumus pēc 
vairākiem kritērijiem: uzņēmumu (tajā skaitā zem-
nieku saimniecību, SIA), pašnodarbināto personu 
skaits, kas izmanto konkrēto ceļu, papildus rakstu-
rojot uzņēmumu paplašināšanās plānus; darba vie-
tu sasniedzamība; dati par komersantiem: darbinie-
ku skaits un veiktie iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumi un sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
uzņēmumu ekonomiskā aktivitāte; uzņēmēja līdz-
finansējums ar uzņēmuma darbību saistīto pieved-
ceļu rekonstrukcijā; ceļa tehniskais stāvoklis; ceļa 
savienojums ar blakus pagastu – vai ceļš nodrošina 
savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas no-
zīmes ceļiem un ir nozīmīgs preču un pakalpojumu 

plūsmā novada mērogā; transportlīdzekļu skaits, 
kas vidēji ikdienā izmanto konkrēto ceļu vai ielu, kā 
arī, vai šo ceļu izmanto skolas autobuss.

Noteiktas 2016. gada Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības budžeta prioritātes

24. septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības 
2016. gada budžeta prioritātes:

1. Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras sakār-
tošana.

2. Jēkabpils Vēstures muzeja infrastruktūras un pa-
kalpojumu uzlabošana.

3. Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana, t. sk. lie-
tus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana.

4. Jēkabpils pilsētas rekreācijas zonu un parku lab-
iekārtošana.

Plašāk: http://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/
jaunakie/5585/.

Valmieras pilsētas pārstāvniecību Rīgā 
vadīs Ieva Alhasova

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 24. septem-
bra sēdē nolemts par pašvaldības struktūrvienības 
“Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā” vadītāju 
un pašvaldības domes priekšsēdētāja padomnieci 
iecelt Ievu Alhasovu.

Ieva Alhasova līdz šim vadīja Valmieras pilsētas paš-
valdības Attīstības pārvaldi. Viņa guvusi pieredzi, 
strādājot Ekonomikas ministrijas ES fondu ievie-
šanas departamentā, pildot vecākās referentes un 
nodaļas vadītāja vietnieces pienākumus ES struk-
tūrfondu privātā sektora nodaļā, kā arī vadot Finan-
šu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta 
Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļu.

http://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/jaunakie/5585/
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Valmieras pil-
sētas pārstāv-
niecība Rīgā 
tiek veidota, 
lai nodrošinā-
tu pilnvērtīgu 
pašvaldības in-
terešu pārstāv-
niecību dažā-
dās iestādēs 
un sanāksmēs, 
kā arī veicinā-

tu sadarbību ar dažādām institūcijām pašvaldībai 

svarīgos jautājumos, t. sk. uzņēmējdarbības veici-
nāšanā, ES fondu projektu īstenošanā un pilsētas 
attīstībā. Valmieras pārstāvniecībā Rīgā ikviens va-
rēs saņemt informāciju par Valmieras pilsētas paš-
valdības darbību, pilsētas attīstību, īstenotajiem un 
plānotajiem projektiem, uzņēmējdarbības uzsāk-
šanas un investīciju iespējām, iespējām Valmieru 
izvēlēties par dzīvesvietu un citiem jautājumiem. 
Tāpat Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā intere-
senti varēs uzzināt visu par izglītības iespējām Val-
mierā, kultūras un izklaides pasākumiem, tūrisma 
piedāvājumu, kā arī pārrunāt sadarbības iespējas 
visdažādākajos jautājumos.

Madonā turpinās diskusijas par skolu tīkla 
sakārtošanu pilsētā

21. septembrī Madonu apmeklēja Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāvji, 
lai uzzinātu plānotās novada izglītības iestāžu tīkla 
reformas pamatojumu, kā arī uzklausītu iesaistīto 
izglītības iestāžu vadītāju viedokļus.

Kā informēja VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības de-
partamenta direktore Inga Millere, saņemts ie-
sniegums no Madonas pilsētas 2. vidusskolas, kurā 
iebilsts pret plānoto Madonas novada izglītības 
reformu. 2. vidusskola paudusi viedokli, ka refor-
mas rezultātā viņu audzēkņiem pasliktināsies mācī-
bu apstākļi un ka plānotā reforma uzlabos mācību 
apstākļus tikai Madonas Valsts ģimnāzijas audzēk-
ņiem, diskriminējot citus.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Andrejs ceļapīters uzsver, ka plānotā reforma 

skars visas Madonas skolas un tās ieviešana nebūtu 
strauja, visticamāk – 2018./2019. gads.

Plašāk: http://www.madona.lv/
lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=5225/.

Siguldas novada pašvaldība veidos 
multifunkcionālu sociālo pakalpojumu 
centru

Siguldas novada domes priekšsēdētājs uģis Mitre-
vics 24. septembrī tikās ar novada nevalstisko or-
ganizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu multifunkcio-
nāla sociālo pakalpojumu centra izveidi. Tikšanās 

laikā tika saņemts novada nevalstisko organizāciju 
pārstāvju atbalsts iecerei – uzlabot un efektīvāk no-
drošināt sociālo pakalpojumu klāstu novada iedzī-
votājiem.
Ēkā tiks izvietots gan Siguldas novada pašvaldības 
Dienas centrs, kas sniedz sociālo atbalstu un ko-
ordinē turpat 30 novada sabiedrisko organizāciju 
darbu, nodrošinot tās ar telpām, gan pašvaldības 

http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=5225/
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Sociālā dienesta darbinieks. Tāpat telpās atradī-
sies sociālo pakalpojumu sniedzēji: biedrība “Ce-
rību spārni”, kas nodrošina sociālos pakalpojumus 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un divi 
pakalpojumu centri pieaugušajiem ar funkcionā-

liem traucējumiem – dienas aprūpes centrs un 
specializētās darbnīcas, kuras nodrošina bied-
rība “Cerību spārni” un biedrība “Aicinājums 
tev”. Plašāk: http://www.sigulda.lv/public/lat/
jaunumi/11224/.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās ne-
pieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadī-
jumā”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība 
un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītī-
bas grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasī-
bas pārcelšanai uz nākamo klasi”, 5. pielikums.

LPS NeSASKAņo

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASītIe DoKuMeNtu PRoJeKtI

VSS-972 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 
“Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums””

VSS-958 – Noteikumu projekts “Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda padomes nolikums”

VSS-959 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot dar-
ba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, no-
drošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 
7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodroši-
nāšana” īstenošanas noteikumi””

Karjeras nedēļa “Atver profesijas durvis!” 
Rēzeknē
Jau ceturto gadu Rēzeknē tiek organizēta Karjeras 
nedēļa, kas šogad notiks no 12. līdz 16. oktobrim. 
Tās laikā jaunieši varēs iepazīt un plānot savu nā-
kotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras 
konsultācijas. Skolēni varēs piedalīties radošajās 
darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas. 

Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs visā Latvijā ir 
“Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot 

nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atrak-
tīvā veidā. Karjeras nedēļā jaunieši varēs apmek-
lēt Rēzeknes Augstskolu, izmēģināt roku šaušanā 
Valsts robežsardzes koledžā, izvērtēt, ko piedāvā 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Rēzeknes 
Katoļu vidusskola, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, 
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un arī sākumskola, ie-
lūkoties “Rēzeknes satiksmes” darba aizkulisēs un 
uzzināt vēl daudz ko citu – ne vien interesantu, bet 
arī noderīgu. Plašāka informācija interneta vietnē 
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_
nedela/kn_2015/kn_2015_programma/.

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://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/11224/
http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/11224/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369721
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369721
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369721
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369678
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369678
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369692
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/kn_2015/kn_2015_programma/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/kn_2015/kn_2015_programma/
mailto:maija.petermane@lps.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5067&document_id=5067
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5066&document_id=5066



