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Sēru vēsts un atvadu vārdi Nikolajam Stepanovam

Rimto rudens krāsainību negaidīti skumju iekrāsojusi sēru ziņa: Mūžības ceļos devies 
sabiedrības dvēsele, harismātiska personība, diplomātijas paraugs, radošs, saprotošs, 
atsaucīgs, Latvijas sabiedrībā plaši pazīstams cilvēks – ilggadējais Gulbenes rajona, 
Gulbenes pilsētas un novada vadītājs V šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Nikolajs 
Stepanovs (1950.06.02.–2015.01.10.).

Ir cilvēki, kuru soļi neaiziet, neapklust, neizgaist, jo zemes mūžs bijis pilns 
cilvēkmīlestības un nesavtīga darba savas pilsētas, novada un Latvijas nākotnei.

Paldies par ilgajiem piepildītajiem darba gadiem  
un Tavu neizmērojamo sirdsgudrību un cilvēcību!

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību N. Stepanova tuviniekiem, 
kolēģiem un līdzgaitniekiem.



LPS Dome: joprojām daudz 
neskaidrību par veselības, sociālā 
atbalsta un finansēšanas jautājumiem 
deinstitucionalizācijas procesā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēdē 
28. septembrī notika diskusijas par deinstitucio-
nalizāciju, un galvenais secinājums – joprojām ir 
daudz neskaidrību veselības aprūpes, sociālā atbal-
sta nodrošināšanas un arī finansēšanas jomā.

Sēdē piedalījās veselības ministrs Guntis Belēvičs 
un labklājības ministrs Uldis Augulis.

LPS padomniece sociālajos un veselības jautājumos 
Ilze Rudzīte pauda, ka nav skaidri noteikts, kāds fi-
nansējums un kādā apmērā sekos deinstituciona-
lizētam klientam par katru saņemamo sabiedrībā 
balstīto pakalpojumu, kā arī izmaksu veidošanā jā-
ņem vērā reālās tirgus izmaksas, tādējādi neradot 
pašvaldībām papildu izdevumus.

Savukārt sociālās palīdzības sniegšanā situācija 
ir tāda, ka pašvaldībām jāsedz papildu izdevumi, 
kas saistīti ar sociālās palīdzības nodrošināšanu no 
valsts sociālās aprūpes centriem (VSAC) iznākušām 
personām. Atbilstoši Labklājības ministrijas (LM) 
informācijai 2012. gadā VSAC klienta vidējais pen-
sijas apmērs bija 105,3 eiro. Ar I. Rudzītes prezen-
tāciju var iepazīties Infolapas 1. pielikumā.

Labklājības ministrs Uldis Augulis norādīja, ka ir vēl 
laiks katru soli izplānot un gūt skaidrību, un pauda 
uzskatu, ka Finanšu ministrijai izdevumi deinstitucio-
nalizācijas īstenošanai jāiekļauj ilgtermiņa plānos.

LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme prezentēja ie-
spējamos modeļus sabiedrībā balstīto pakalpoju-
mu finansēšanai:

1. Sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiek finansēti 
no valsts un pašvaldību budžetiem 50 : 50.

2. Daļējs mājokļa finansējums no valsts budžeta.

Viņa gan pieļāva, ka ir vēl citi modeļi, pie kuriem jā-
strādā. Ar I. Jaunzemes prezentāciju var iepazīties 
Infolapas 2. pielikumā.

Veselības ministrs G. Belēvičs norādīja, ka Veselības 
ministrija ir iebildusi vairākos jautājumos, tai skaitā 
pret to, ka netiek paredzēts papildu finansējums, lai 
nodrošinātu veselības aprūpi cilvēkiem, kuri pame-
tīs sociālās aprūpes centrus. Neatkarīgi no aprūpē-
jamo cilvēku skaita jāņem vērā, ka šie pacienti nebūs 
vienkārši, līdz ar to būtībā jābūvē jauna sistēma.

Pašvaldību vadītāji norādīja, ka rūpīgi jāizvērtē ie-
tekme uz pašvaldību budžetiem, jo pakalpojumi 
jānodrošina un jāuztur ilgstoši. Precīzi jāzina valsts 
līdzdalība un finansējums, ko pašvaldības saņems. 
Tika ierosināts sākumā īstenot pilotprojektus, lai 
noskaidrotu pakalpojumu izmaksas. Jānodrošina 
iespēja cilvēkam atgriezties VSAC, ja konstatē, ka 
tas ir piemērotākais pakalpojums.

Novadu dienā – par bēgļu uzņemšanu, 
pašvaldību sadarbību ar uzņēmējiem un 
izglītības aktualitātēm

Tradicionālajā Novadu dienā, kas šogad notiks 23. ok-
tobrī Priekuļu novadā, pašvaldību vadītāji un speciā-
listi diskutēs par bēgļu uzņemšanu, pašvaldību sadar-
bību ar uzņēmējiem un izglītības sistēmas attīstību.

Uz Novadu dienu plānots aicināt ministriju pārstāv-
jus, lai viņi kopā ar pašvaldību pārstāvjiem strādātu 
trīs darba grupās par šādām tēmām:
• Iespējamā bēgļu uzņemšana pašvaldībās, atbil-

dības sadale starp valsti un pašvaldībām.
• Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, investo-

riem, organizācijām. Novada attīstību ietekmējo-
šie faktori, tai skaitā specializācija kādā nozarē.

• Izglītības sistēmas attīstība: izglītības tīkla opti-
mizācija, izglītības kvalitāte, karjeras attīstības 
atbalsts – mērķi, pašreizējie risinājumi un izaici-
nājumi.

Informācija par pieteikšanos un dalību drīzumā 
tiks papildināta!

AkTUALITāTeS

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5088&document_id=5088
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5087&document_id=5087


Pēc LPS un “Swedbank” memoranda 
Aknīstes un Rundāles novadā atklāti 
bankomāti

Īstenojot šopavasar parakstīto LPS un a/s “Swed-
bank” sadarbības memorandu, pagājušajā nedēļā 
Rundāles un Aknīstes novadā atklāti bankomāti, 
nodrošinot iespēju novadu iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem ērti tikt pie skaidras naudas.

Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekš-
sēdētājs: “Līdz ar bankomāta uzstādīšanu Rundā-
les novadā beidzot tiks atjaunots normāls banku 
piedāvājums. Kā zināms, kopš 2013. gada nova-
dā nebija neviena bankomāta, un tas apgrūtināja 
skaidras naudas izņemšanas iespējas gan novada 
iedzīvotājiem, gan viesiem.”

Rundāles novadā šobrīd reģistrēti 3948 iedzīvotāji, 
no kuriem 725 strādā novada uzņēmumos un ie
stādēs. 2014. gadā Rundāles novadā iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa apmērs sasniedza 1 604 866 eiro. 
Šobrīd novadā strādā 342 uzņēmumi un iestādes, 
no kuriem kā lielākie darba devēji minami Rundā-
les pils muzejs, Rundāles novada dome, Kandavas 
Valsts lauksaimniecības tehnikuma mācību īsteno-
šanas vieta Saulainē, Pilsrundāles vidusskola, zem-
nieku saimniecība “Sējas”. Reģistrētais bezdarbs 
Rundāles novadā gada sākumā bija 9,5%.

Vija Dzene, Aknīstes novada domes priekšsēdētā-
ja: “Aknīstes novada un apkārtnes iedzīvotāji izju-
ta bankomāta neesamību. Pēc Eiropas Savienības 

projekta ir rekonstruēta pilsētas galvenā iela, kas 
ir nozīmīgs tranzītceļa Rīga–Daugavpils posms. As-
falta segums uzklāts arī Jēkabpils virzienā. Līdz ar 
to Aknīstē palielinājusies transporta kustības inten-
sitāte, tūristu apmeklējums. Novadā visiem strā-
dājošajiem algas tiek pārskaitītas uz bankas kon-
tu, tāpēc bankomāta esamība novadā ir ārkārtīgi 
svarīga.”

Aknīstes novadā šobrīd ir reģistrēti 3035 iedzīvotā-
ji. Novada ekonomisko vidi raksturo četri specia-
lizācijas virzieni: kokapstrāde, lauksaimniecība un 
tās produkcijas pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve 
un tūrisms. Šobrīd Aknīstes novadā strādā 196 eko-
nomiski aktīvi uzņēmumi, un katrs ir atradis savu 
darbības virzienu – kokapstrādi, lauksaimniecību, 
graudkopību, lopkopību, ēdināšanas pakalpoju-
mus, celtniecību, kā arī bioloģisko lauksaimniecību 
un lauku tūrismu. Starp lielākajiem novada uzņē-
mumiem minami SIA “Nordtorf”, SIA “Indāres”, 
VSAC “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA “Si-
liņi”, SIA “Cesvaines kūdra”. Reģistrētais bezdarba 
līmenis Aknīstes novadā pašlaik ir 6,2%.

Līdz ar to LPS un “Swedbank” sadarbības memoran-
da rezultātā bankomāti atklāti jau četros novados – 
Rugāju novadā, Daugavpils novadā un pagājušajā 
nedēļā Aknīstes novadā un Rundāles novadā. Līdz 
gada beigām skaidras naudas pieejamību plānots 
nodrošināt arī Amatas, Baltinavas, Beverīnas, Burt-
nieku, Ciblas, Garkalnes, Krustpils, Pārgaujas, Rie-
biņu, Sējas, Vārkavas un Jēkabpils novadā.



Pašvaldības saņem Ģenerāļu kluba 
pateicības par atbalstu patriotiskajā 
audzināšanā

Par līdzdalību dažādos pasākumos un atbalstu pat-
riotiskās audzināšanas veicināšanā Ģenerāļu klubs 
pagājušajā nedēļā LPS Domes sēdē vairākām paš-
valdībām pasniedza īpašus apbalvojumus.

Apbalvojumu saņem Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja L. Robežniece.

Viceadmirālis Gaidis Zeibots, apbalvojot pašvaldī-
bu pārstāvjus, uzsvēra, ka šo novadu un pilsētu do-
mes aktīvi atbalstījušas jaunsargus un dažādus pat-
riotismu veicinošus pasākumus, piemēram, Lāpu 
skrējienu apkārt Latvijai.

Apbalvojuma saņēmēji:
Aizputes novada pašvaldība (priekšsēdētājs Aivars 
Šilis)
Alūksnes novada pašvaldība (priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis)
Apes novada pašvaldība (priekšsēdētāja Astrīda 
Harju)
Balvu novada pašvaldība (priekšsēdētājs Andris Ka-
zinovskis)
Bauskas novada pašvaldība (priekšsēdētājs Raitis 
Ābelnieks)
Gulbenes novada pašvaldība (priekšsēdētājs Niko-
lajs Stepanovs)
Liepājas pilsētas dome (priekšsēdētājs Uldis Sesks)
Pārgaujas novada pašvaldība (priekšsēdētājs Har-
dijs Vents)
Pļaviņu novada pašvaldība (priekšsēdētāja Gunta 
Žilde)
Sēlijas novadu apvienība (priekšsēdētājs Jānis Di-
mitrijevs)
Skrundas novada pašvaldība (priekšsēdētāja Lore-
ta Robežniece)

ŠONeDēļ UN TURPmāk

Ikgadējā novadu diena – 23. oktobrī 
Priekuļos

Ikgadējā novadu diena šogad notiks 23. oktobrī 
Priekuļu novadā. Darba kārtība, tēmas un plašāka 
informācija par pieteikšanos jau tuvākajās dienās 
tiks publicēta LPS mājaslapā www.lps.lv. 

Notiks LPS Valdes sēde

Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 10 LPS mītnē notiks LPS 
Valdes sēde. Darba kārtības jautājumi ir izsūtīti val-
des locekļiem.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Otrdien, 13. oktobrī, LPS mītnē notiks LPS Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas sēde, kurā 
viens no izskatāmajiem jautājumiem būs Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekš-
likums par Administratīvi teritoriālās reformas tur-
pināšanu. Darba kārtība tiks izsūtīta un publicēta 
6. oktobrī.

http://www.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 nozares jautājumā.

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

INfORmācIJA NO LPS PāRSTāVNIecīBAS BRISeLē

Nedēļa Reģionu komitejā

Dalīšanās ekonomikas negatīvā ietekme 
uz pašvaldību budžetiem nav izvērtēta

28.–29. septembrī Gelzenkirhenē (Vācijā) Reģionu 
komitejas Ekonomikas politikas komisijas (ECON) 
sanāksmē apstiprināja vairākus Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā iesniegtos priekšlikumus atzinu-
mam par dalīšanās ekonomikas vietējo un reģionālo 
aspektu. Tajos Latvijas delegācija galvenokārt vērsa 
uzmanību uz šīs jaunās ekonomikas formas iespēja-
mo negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetiem.

Dalīšanās ekonomika ir uzņēmējdarbības veids, 
kas balstās uz kopīgu resursu izmantošanu, ļaujot 
klientiem piekļūt precēm un pakalpojumiem, tos 
neiegūstot īpašumā. Šādu uzņēmējdarbības mo-
deli izmanto arī Kalifornijā bāzētā transporta tīkla 
kompānija “Uber”, kura uztur “Uber” mobilo ap-
likāciju, kas ļauj patērētājiem ar viedtālruņa palī-
dzību nosūtīt brauciena pieprasījumu, kurš tālāk 
tiek nodots “Uber” autovadītājiem, kas nodrošina 
pakalpojumu ar savu automobili. Šis pakalpojums 
pieejams aptuveni 58 valstīs un 300 pilsētās visā 
pasaulē, taču daudzviet pretrunīgi vērtēts. Pie-
mēram, Briseles Tirdzniecības tiesa 24. septembrī 
atzinusi aplikāciju “Uberpop” par nelegālu un pie-
prasījusi “Uber” uzņēmumam to apturēt. Aplikā-
cija “Uberpop”, kas ļauj izmantot neprofesionālu 
autovadītāju pakalpojumus par zemāku samaksu, 
ir aizliegta arī Francijā jau kopš šā gada sākuma.

Latvijas delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis 
sanāksmes dalībniekiem norādīja, ka uzņēmumi, 
kuru mērķis ir gūt peļņu, dažkārt nekorekti izman-

to dalīšanās ekonomikas platformu, nenodrošinot 
darbiniekiem sociālā nodrošinājuma garantijas un 
tādējādi negatīvi ietekmējot gan iedzīvotāju lab-
klājību, gan arī valsts un pašvaldību budžetus. “No-
dokļu apiešana un nodokļu nemaksāšana ir cēlonis 
Eiropas Savienības dalībvalstu un to vietējo un re-
ģionālo pašvaldību potenciālo nodokļu ieņēmumu 
zaudējumiem, kas īpaši kritiski vērtējams laikā, kad 
daudzās dalībvalstīs joprojām tiek īstenota taupī-
bas politika,” uzsvēra A. Jaunsleinis. Viņš arī aici-
nāja turpmāk sekot, kādās jomās dalīšanās ekono-
mika attīstās un kā tā ietekmē makroekonomiskos 
rādītājus, lai dalīšanās ekonomika neattīstītos kā 
nodokļu optimizācijas shēma.

Reģionu komitejas ECON sanāksmē Latvijas delegā-
ciju pārstāvēja delegācijas vadītājs LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunārs Ansiņš un Jēkabpils pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

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


Pašvaldības labākā reģionālās attīstības 
scenārija meklējumos

1.–2. oktobrī Tbilisi (Gruzijā) starptautiskajā kon-
ferencē cORD 2015 par reģionālo atšķirību pārva-
rēšanu Latvijas delegācijas Reģionu komitejā va-
dītājs un Austrumu partnerības valstu un Eiropas 
Savienības valstu reģionālo un vietējo pašvaldību 
konferencē (CORLEAP) pārstāvis Andris Jaunsleinis 
dalībniekus no Eiropas Savienības, Balkānu valstīm 
un Austrumu partnerības valstīm iepazīstināja ar 
Latvijas pašvaldību pieredzi, īstenojot attiecīgajai 
vietai pielāgotu (place-based approach) pašvaldību 
attīstības stratēģiju.

Par attiecīgajai vietai pielāgotas politikas īstenoša-
nu arvien vairāk tiek runāts pēdējā desmitgadē, jo 
īpaši diskusijām aktualizējoties pirms pašreizējā ES 
fondu plānošanas perioda, runājot par ES kohēzijas 
politikas reformēšanu. Attiecīgajai vietai pielāgota 
politika, pretēji nozaru politikai, ir cieši saistīta ar 
daudzlīmeņu pārvaldību un ciešu vietējo un reģio-
nālo pašvaldību iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā 
nacionālajā līmenī. Lai gan, no vienas puses, šīs 
politikas ieviešana rada lielas gaidas, no otras pu-

ses, tās ieviešana radījusi arī ne mazums šķēršļu un 
problēmu, un ES dalībvalstis joprojām meklē labā-
kos veidus augšupējas politikas realizēšanā.

Jaunsleinis iepazīstināja klātesošos pašvaldību, 
valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjus un akadēmiķus 
no ES, Balkānu valstīm un Austrumu partnerības 
valstīm ar 2011. gadā Latvijas pašvaldību pieņemto 
rezolūciju “Par attīstības vadības principu maiņu” 
un šo principu ieviešanu pēdējo gadu laikā, jo īpaši, 
iesaistoties pašreizējā ES fondu plānošanas perio-
da likumdošanas aktu izstrādē. Latvijas delegācijas 
pārstāvis uzsvēra nepieciešamību papildināt nozaru 
vadības principu ar teritoriālo pieeju un sniegt vie-
tējām pašvaldībām lielāku rīcības brīvību prioritāšu 
izvēlē, īstenojot ES fondu finansētas aktivitātes. Tā-
dējādi aktivitātes atbilstu pašvaldībā veicamo dar-
bu prioritātēm un nodrošinātu vietējo iedzīvotāju 
atbalstu.

CORD 2015 konferencē piedalījās augsta līmeņa 
politiķi un profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar re-
ģionālās attīstības jautājumiem. Konference šogad 
notiek jau piekto reizi. Iepriekšējās sanāksmes noti-
kušas Maķedonijā, Serbijā, Melnkalnē un Moldovā, 
un šogad, atsaucoties Gruzijas Reģionālās attīstības 
un infrastruktūras ministrijas aicinājumam, konfe-
rence pirmo reizi notika Dienvidkaukāzā. Dalībnieki 
pulcējās, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas 
reģionālās attīstības veicināšanai savās valstīs un 
pašvaldībās.

Rīgas domes pieredze nedeklarētā darba 
novēršanā Rk seminārā Itālijā

1. oktobrī Lečē (Itālijā) Reģionu komitejas Sociālās 
politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un 
kultūras komisijas organizētajā seminārā “Darba ņē-
mēju aizsardzība jaunajā eiropas kontekstā” Latvi-
jas delegācijas pārstāvis Rīgas domes Drošības, kār-
tības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Turlais iepazīstināja semināra 
dalībniekus ar sava atzinuma par nedeklarētā darba 
jautājumiem galvenajiem secinājumiem un Rīgas 
domes pieredzi nedeklarētā darba novēršanā.

Turlais uzrunā uzsvēra, ka Eiropas platformas iz-
veidei cīņā pret nedeklarētu darbu pašreizējos so-
ciālekonomiskajos apstākļos ir izšķirīga nozīme, lai 
koordinēti un vienoti apkarotu šo parādību, tā Eiro-
pas Savienībā nodrošinot augstus nodarbinātības 



standartus, izvairoties no smagām sociālām un 
ekonomiskām sekām, risinot ar darba ņēmēju mo-
bilitāti saistītās problēmas, kā arī efektīvāk izman-
tojot cilvēkkapitālu.

Latvijas delegācijas pārstāvis iepazīstināja arī ar 
Rīgas pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un līdz-
darbības pasākumiem jeb iesaisti algotajos pagai-
du darbos un atbalsta pasākumos, lai identificētu 
personu nodarbinātību un novērstu iespējamos so-
ciālo pabalstu izkrāpšanas gadījumus. Viņš uzsvēra, 
ka būtiski arī izprast iemeslus, kādēļ cilvēki izvēlas 
nedeklarētu darbu, un risināt šīs problēmas, tāpēc 
Rīgas domes Labklājības departaments regulāri sa-
darbojas ar Valsts darba inspekciju, Nodarbinātības 
valsts aģentūru, kā arī iesaistās dažādos ES fonda 

projektos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunie-
šiem, veicot dažādus preventīvos pasākumus, kas 
veicina reģistrēto nodarbinātību.

D. Turlā sagatavoto atzinumu “Eiropas platforma 
cīņai pret nedeklarētu darbu” Reģionu komiteja 
pieņēma 2014. gada oktobrī. Tas balstīts uz priekš-
likumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 
par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabo-
šanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā 
no tā. Atzinuma sagatavošanas laikā un pēc tā pie-
ņemšanas Latvijas delegācijas pārstāvis sadarbo-
jies ar Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību 
Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta ziņotāju 
Georgiju Pirinski, un Eiropas Parlamenta sagatavo-
tajā ziņojumā ietverti vairāki Turlā priekšlikumi.

Valsts valodas centrs izsludina konkursu 
sabiedriskajiem palīgiem

Valsts valodas centrs izsludina konkursu “Par Valsts 
valodas centra sabiedriskajiem palīgiem” un aici-
na pieteikties sabiedriskos palīgus konkursa noli-

kumā minētajā kārtībā. Ar nolikumu var iepazīties 
Valsts valodas centra mājaslapā www.vvc.gov.lv, 
sadaļā “Konkursi”, kā arī Valsts valodas centrā Rīgā, 
Eksporta ielā 6, darba laikā. Vairāk informācijas 
Valsts valodas centra paziņojumā Infolapas 3. pie-
likumā.

PROJekTI, kONkURSI, SemINāRI, fINANSēJUmS, PASākUmI

NOVADU UN PILSēTU VēSTIS

Daugavpils novada delegācija dodas 
oficiālā vizītē uz moldovu

No 5. līdz 11. oktobrim tiek organizētas moldo-
vas Ziemeļu reģiona dienas, kurās notiks vairāki 
pasākumi tūrisma jomā (tūrisma produktu identi-
ficēšana, popularizēšana un pilnveide), Moldovas 
reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības 
plānošanas kapacitātes stiprināšanas pasākumi, 
apmainoties pieredzē par pašvaldību attīstībai ak-
tuālajiem jautājumiem (pakalpojumu nodrošināša-
na, uzņēmējdarbības veicināšana, administratīvās 
kapacitātes stiprināšana u.tml.).

Tāpat Moldovas Ziemeļu reģiona dienās tiks or-

ganizēts biznesa forums, t.sk. kontaktbirža, kura 
mērķis ir veicināt Latvijas un Moldovas uzņēmēju 
sadarbību, dibinot kontaktus, attīstot biznesa kon-
taktus, kas ietver nākamo darījumu pazīmes vai 
vienošanās par tālāku sadarbību, noslēdzot sadar-
bības līgumus. Tiks organizēta Latvijas–Moldovas 
sadraudzības diena, lai dalītos pieredzē dažādos 
jautājumos, veicinātu iedzīvotāju komunikāciju, 
pašvaldību un uzņēmēju sadarbību, prezentējot un 
degustējot Latvijā un Moldovā ražotos produktus.

Moldovas Ziemeļu reģiona dienās piedalīsies Lat-
vijas delegācija vairāk nekā 70 cilvēku sastāvā, t.sk. 
valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, pašvaldības, 
uzņēmēji, NVO sektora pārstāvji u.c.

http://www.vvc.gov.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5086&document_id=5086


Preiļu novadā izspēlēta nākotnes pilsētas 
spēle 

30. septembrī un 1. oktobrī Preiļu novada domē 
pulcējās 25 novada iedzīvotāji – uzņēmēju, publis-
kās pārvaldes institūciju, nevalstisko organizāciju, 
radošās industrijas, izglītības sektora un jauniešu 
pārstāvji –, lai piedalītos situācijas analīzē un ideju 
radīšanā nākotnes pilsētas spēlē “Preiļu novads – 
mūsu mājas šodien un rīt”, ko vadīja sertificēta 
spēles vadītāja Vita Brakovska.

Pasākums tika organizēts, lai veicinātu novada ie-
dzīvotāju līdzdalību Preiļu novada mārketinga stra-
tēģijas izstrādē, kopdarbībā radītu idejas novada 
pievilcības paaugstināšanai un tūristu skaita pie-
augumam, kā arī aktivizētu iedzīvotāju radošās iz-
pausmes novada vides kvalitātes uzlabošanai.

Plašāk: http://www.preili.lv/page/474?news_
id=17330.

Liepājā ar uzņēmuma atbalstu skolā 
pilnveido modernās tehnoloģijas

Sākoties jaunajam mācību gadam, bezvadu iekār-
tu ražotājs SIA “mikrotīkls” kā dāvinājumu Jāņa 
Čakstes Liepājas 10. vidusskolai ierīkoja iekārtas 
skolas bezvadu tīkla modernizācijai.

10. vidusskolas direktora vietnieks informātikas 
jautājumos Ainars Dambergs norāda, ka skola ir 
pateicīga SIA “Mikrotīkls” par atbalstu. “Globālā 
tīmekļa pieejamība jau sen vairs nav greznumlie-

ta, bet nepieciešamība, lai dažādotu un pilnveidotu 
mūsdienu izglītības procesu,” atzīst A. Dambergs.

Jaunās iekārtas, kas uzstādītas J. Čakstes Liepājas 
10. vidusskolā, turpmāk nodrošinās kvalitatīvu un 
pilnīgu bezvadu tīkla pieejamību, tāpat izveidota 
vienota tīkla pārvaldes sistēma. Visas iekārtas jau 
ir uzstādītas, un patlaban vēl notiek tīkla testēšana 
un regulēšana.

Plašāk: http://www.liepaja.lv/page/49&news_
id=34310/.

http://www.preili.lv/page/474?news_id=17330
http://www.preili.lv/page/474?news_id=17330
http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=34310/
http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=34310/


Ventspils novada kultūras nami būs 
atvērti naktī

Ventspils novada kultūras darbinieces šoruden nā-
kušas ar jaunu ideju – kultūras un tautas nami ap-
meklētājiem būs atvērti netradicionālā laikā – va-
karā un naktī. Praktiski visās kultūras iestādēs šis 
pasākums sāksies 9. oktobra vakarā, izņemot Pil-
teni, kur tas notiks nedēļu vēlāk.

Kā informē Ventspils novada pašvaldības Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše, šī iecere radusies 

Ugāles tautas nama darbiniecēm Kitijai Šēniņai un 
Anetei Kinčum, kad viņas apmeklēja profesionālās 
pilnveides kursus Mazsalacā: “Arī pārējās kolēģes 
atbalstīja šo ideju, katra izdomāja savu kultūras 
namu nakts programmu, katrai ir savs piedāvā-
jums, kā ieinteresēt apmeklētājus netradicionālā 
diennakts laikā. Tās būs radošās darbnīcas, kon-
certi, mēģinājumi, spoku stāsti vai vienkārši saruna 
sveču gaismā pie tējas tases.”

Plašāk: http://www.ventspilsnovads.lv/
aktualitates/2231kulturasnamibusatvertinakti.

Vērgales pamatskola jaunā veidolā

Vērgales pagastā 2015. gadā realizēti dažādi pro-
jekti, taču kā viens no nozīmīgākajiem jāmin Vēr-
gales pamatskolas fasādes remonts. Pamatskolas 
ēka ir daļa no Vērgales muižas kompleksa. Muižas 
pils celta kā Ugāles barona fon Bēra medību pils 
18. gadsimta otrajā pusē. 1837. gadā uzcelts ot-
rais stāvs. Pils izveidota kā divstāvu garenbūve ar 
augstu cokolstāvu, četrslīpju jumtu un diviem četr-
kolonu portikiem, kuru frontonos ievietoti Bēru 
dzimtas ģerboņi un dekoratīvas rozetes. Vērgales 
pils ir ievērojamākais vēlā klasicisma–ampīra stila 

objekts bijušajā Liepājas rajonā. Kopš 1922. gada 
26. oktobra ēkā darbojas Vērgales pamatskola.

Vērgales pamatskolas fasāde pilnībā atjaunota par 
pašvaldības līdzekļiem. Darbi tika sākti 2014. gada 
rudenī, bet uz laiku tika pārtraukti nepiemērotu lai-
ka apstākļu dēļ un atkal atsākti 2015. gada pavasarī. 
Tā kā ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminek-
lis, tad pirms darbu veikšanas bija nepieciešams 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
atzinums. Tika veikta arī fasādes izpēte, nokaļot ce-
menta apmetumu. Renovācijas gaitā tika atjaunots 
kaļķa apmetums un sākotnējā krāsojuma sistēma.

http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/2231-kulturas-nami-bus-atverti-nakti
http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/2231-kulturas-nami-bus-atverti-nakti


Dobeles novada pašvaldība noslēgusi 
līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti

29. septembrī Rīgā, studentu pilsētiņā Ķīpsalā, tika 
parakstīts sadarbības līgums starp Dobeles novada 
pašvaldību un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Līgu-
mu parakstīja Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns un RTU rektors Leonīds Ribickis.

Puses vienojās sadarboties pētnieciskajā darbībā, 
inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zi-
nāšanu un tehnoloģiju pārnesē, sekmējot abu pušu 
attīstību un izaugsmi.

Īstenojot līgumu, tiks veicināta izglītības un zināt-
nes atziņu izmantošana pašvaldības dibinātajās 
izglītības iestādēs un tās administratīvajā teritorijā 
esošo uzņēmumu attīstībā, RTU iegūs labāk moti-
vētus studentus, kā arī studentu prakses vietas Do-

beles novadā atbilstoši studiju programmu studiju 
plāniem. Puses ir vienojušās veicināt zinātniski pēt-
nieciskās darbības rezultātu komercializāciju, tādē-
jādi sekmējot ražošanas attīstību.

Plašāk: http://www.dobele.lv/page/pasvaldibas
zinas&news_id=1451/.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli””, 4. pielikums.
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot pie-

kļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, ap-
mēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību”, 5. pie-
likums.

VSS982 – Noteikumu projekts “Valsts zemes die-
nesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas 
kārtība”

VSS994 – Noteikumu projekts “Emisijas kvotu iz-
solīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šana  zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”

LPS NeSASkAņO

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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