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Pārejam uz ziemas laiku!

Latvijā un daudzviet 
citur pasaulē 25. ok-
tobrī notiks pāreja uz 
ziemas laiku. Latvijā 
pāreja uz ziemas lai-
ku notiks 25. oktobrī 
plkst. 4:00 (naktī no 
sestdienas uz svētdie-

nu), pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu 
atpakaļ. 

Savukārt pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 
2016. gada 27. martā plkst. 3:00 (naktī no sestdie-
nas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot 
par vienu stundu uz priekšu.

Papildu informācija par pāreju uz vasaras laiku un 
atpakaļ pieejama Ekonomikas ministrijas mājasla-
pā internetā.

AktuALItāteS

LPS Reģionālās attīstības komiteja 
apspriež jauno AtR piedāvājumu

Pagājušajā nedēļā notika Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde, kurā izskatīja divus jautājumus, 
plašākās diskusijas – par jauno administratīvi teri-
toriālās reformas piedāvājumu.

Par upju baseinu apsaimniekošanas plānu 2016.–
2021. gadā komitejas locekļus informēja VARAM 
Ūdens resursu nodaļas vecākā konsultante Iveta 
teibe. Šis plāns ir galvenais plānošanas dokuments 
ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā, un 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
(LVĢMC) to izstrādā reizi sešos gados. Šogad bei-
dzas iepriekšējais periods, tāpēc pašvaldībām, ku-
ras skar šie jautājumi, vērts iedziļināties projektā 
un izteikt savus ierosinājumus līdz 30. oktobrim.

Plašāka informācija: http://www.meteo.lv/lapas/
vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-basei-
nu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-basei-
nu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-
riska-parvaldiba?id=1107&nid=424.

Referente raksturoja lielāko upju un ezeru, arī paze-
mes un jūras piekrastes ūdeņu stāvokli (kvalitātes 
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rādītāji šķietami pasliktinājušies, bet dabā nedaudz 
uzlabojušies – ir mainījušies vērtēšanas kritēriji). 
Vissliktākā situācija ir Lielupes baseinā, kur 86,6% 
upju un ezeru ūdensobjektu novērtēti kā tādi, kuru 
stāvoklis nav labs. I. Teibe atzina, ka iepriekšējā plā-
nā iekļautie pamatpasākumi īstenoti gandrīz pilnī-
bā, turpretim no papildpasākumiem – viena trešda-
ļa. Arī nākamā perioda plānos iekļautajiem papild-
pasākumiem finansējums nav garantēts, tomēr LPS 
padomniece vides aizsardzības jautājumos Gunta 
Lukstiņa aicināja pašvaldības iepazīties ar plāna 
projektu un iesniegt savus priekšlikumus situācijas 
uzlabošanai un nepieciešamajām aktivitātēm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
Kaspara Gerharda padomnieks Jānis eglītis (attēlā 
pa kreisi) bija deleģēts diskusijai prezentēt VARAM 
piedāvāto koncepciju “Par administratīvi teritoriālā 
iedalījuma pilnveidošanu”.

LPS Reģionālās komitejas priekšsēdētājs Gints ka-
minskis atgādināja, ka pirms jaunās reformas izzi-
ņošanas, apspriežot šo jautājumu, diemžēl LPS ne-
bija prioritāra. Viņš aicināja tagad, kad par šo ieceri 
ir informēta visa sabiedrība, beidzot to skaidrot arī 
pašvaldību vadītājiem. Komitejas locekļi noklausī-
jās padomnieka stāstījumu par divām piedāvāta-
jām koncepcijām, no kurām līdz 31. decembrim (!) 
jāizvēlas viena.

Komiteja pieņēma informāciju zināšanai, tomēr 
daudzi klātesošie izteica neapmierinātību ar steigu 
un slepenību, kādā tapis šis visai valstij nozīmīgais 

lēmums. Turklāt pirms Saeimas vēlēšanām jaunas 
reformas ideja nebija ierakstīta nevienas politiskās 
partijas programmā.

J. Eglītis piekrita, ka iepriekšējās reformas vērtē-
jums tapis 2013. gadā, kad bija pāragri izdarīt se-
cinājumus. Komitejas locekļi uzsvēra, ka vispirms 
nepieciešama pamatīga paveiktā izpēte, jo tagad 
daudzi atzīst, ka 2009. gada reformā daudz ko no-
teikuši politiski motīvi. Skaidri jāformulē ieguvumi, 
ko valdība Latvijas iedzīvotājiem sola pēc iecerētās 
reformas. Vai tiešām dzīves augšupeju?

Šis bija tikai aizsākums sarunai. G. Kaminskis uzteica 
VARAM pārstāvi par drosmi tikties ar “neērto pre-
tinieku” un uzklausīt pretenzijas un ierosinājumus, 
kā arī pauda cerību, ka Novadu dienā 23. oktobrī 
Priekuļos šo ieceri skaidros pats ministrs Kaspars 
Gerhards.

Joprojām nav skaidra piedāvājuma 
patvēruma meklētāju izmitināšanas 
jautājumā

Otrdien, 13. oktobrī, notika LPS Veselības un so-
ciālo jautājumu komitejas sēde, kurā risinājās 
diskusijas par patvēruma meklētāju uzņemšanas 
praktiskajiem jautājumiem.

Viens no apspriestajiem aspektiem bija dzīvesvie-
tas nodrošināšana, un komitejas locekļi bija vienis-
prātis, ka piedāvājums izmitināt bēgļus tukšajos un 
neizīrētajos valsts dzīvokļos nav pieņemams.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Ilze Rudzīte uzsvēra, ka daudzām pašvaldībām nav 
pieejams dzīvojamais fonds un pat vietējie iedzī-
votāji stāv rindā pēc dzīvokļiem – piemēram, Rīgā 
tādu ir vairāki tūkstoši.



Ekonomikas ministrija patlaban veido datubāzi par 
iespējām izīrēt dzīvokļus un cilvēkiem piedāvās ie-
spējas īrēt dzīvokļus brīvajā tirgū.

Pašvaldības būtu gatavas iesaistīties valsts atbalsta 
programmā mājokļu renovācijai, ja tāda tiktu izvei-
dota.

Tāpat ir daudz jautājumu par veselības aprūpes pa-
kalpojumu nodrošināšanu bēgļiem.

Diskusijas par bēgļu uzņemšanu un ar to saistīta-
jiem praktiskajiem jautājumiem turpināsies nā-
kamnedēļ LPS rīkotajā ikgadējā Novadu dienā Prie-
kuļos, uz kuru aicināti arī Iekšlietu ministrijas, Kul-
tūras ministrijas un citu atbildīgo iestāžu pārstāvji.

Mk nosaka kritērijus vidusskolas klašu 
atvēršanai

Ministru kabinets otrdien, 13. oktobrī, atbalstīja Iz-
glītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītos kritēri-
jus par minimālo skolēnu skaitu 10. klasē.

Novadu izglītības iestādēs turpmākos divus mācību 
gadus tiks noteikti pārejas nosacījumi. 2016./2017. 
un 2017./2018. mācību gadā jābūt ne mazāk kā 
10 skolēniem 10. klasē vai ne mazāk kā 27 skolē-
niem 10.–12. klasē kopā. Savukārt no 2018. gada 
1. septembra novadu vidusskolās minimālais sko-
lēnu skaits būs 12 skolēnu 10. klasē vai 32 sko-
lēni 10.–12. klasē kopā. Ar kritērijiem plašāk var 
iepazīties IZM mājaslapā http://www.izm.gov.lv/
lv/aktualitates/1358-apstiprina-kriterijus-par-mi-

nimalo-skolenu-skaitu-10-klase/.

LPS padomniece Ināra Dundure MK sēdē pauda, 
ka jaunās sistēmas pārējas periods dos iespēju no-
vērtēt, kā attīstās situācija pašvaldībā – kāda ir de-
mogrāfiskā un sociālekonomiskā situācija un kā tā 
ietekmē pašvaldības un skolas attīstību.

Diemžēl MK neatbalstīja LPS ierosinājumu dot ie-
spēju pašvaldībām trūkstošo skolēnu skaitu piefi-
nansēt pašām.

LPS vērš uzmanību uz to, ka skolu saglabāšana 
valsts austrumu pierobežā, attālās teritorijās, kur 
tuvākā vidusskola atrodas 35–50 km attālumā, vai 
valsts teritorijās, kur valsts ceļu sliktā stāvokļa dēļ 
ir ierobežota sabiedriskā transporta un pašvaldības 
skolēnu autobusu kustība, ir ne tikai izglītības, bet 
arī tālredzīgas reģionālās politikas un valsts drošī-
bas jautājums. Plašāk par šo jautājumu – LPS atzi-
numā Infolapas 1. pielikumā.

LPS iesaistījusies starptautiskā projektā 
par patvēruma meklētāju uzņemšanu

LPS iesaistījusies projekta “Welcoming Network for 
Migrant’ Rights and European Citizenship” (WEL-
COME) īstenošanā. Projekta uzsākšanas konferen-
ce notika Džardīni Naksosā (Itālijā) 9.–13. oktobrī.

Projekta partneri no 12 Eiropas Savienības (ES) 
valstīm diskutēja par izaicinājumiem, ar ko saska-
ras pašvaldības saistībā ar patvēruma meklētāju 
skaita palielināšanos. Pašvaldības Horvātijā, Maltā, 

http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1358-apstiprina-kriterijus-par-minimalo-skolenu-skaitu-10-klase/
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1358-apstiprina-kriterijus-par-minimalo-skolenu-skaitu-10-klase/
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1358-apstiprina-kriterijus-par-minimalo-skolenu-skaitu-10-klase/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5121&document_id=5121


Ungārijā, Grieķijā un citur piedzīvo milzīgu bēg-
ļu pieplūdumu, kas dažkārt vienā dienā pārsniedz 
pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Šādos apstākļos 
pašvaldības saskaras ar daudziem un dažādiem 
izaicinājumiem – kā gādāt par drošību, tīru vidi, 
dzeramo ūdeni, atkritumu savākšanu, notekūdeņu 
attīrīšanu un tamlīdzīgi. Projekta partneri vienojās 

par savstarpēju informācijas apmaiņu un nākama-
jām projekta WELCOME aktivitātēm.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede ar Džardīni 
Naksosas pašvaldības mēru Lo Turko Pankracio

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede paraksta 
“Town Twinning” zvērestu

ŠONeDēļ uN tuRPMāk

Novadu diena Priekuļos

Priekuļu novadā 23. oktobrī norisināsies tradicio-
nālā novadu diena. Šoreiz pašvaldību vadītāji un 
speciālisti un ministriju pārstāvji diskutēs par bēgļu 
uzņemšanu, pašvaldību sadarbību ar uzņēmējiem 
un izglītības sistēmas attīstību.

Novadu dienas programmā:
10.00–11.00 Dalībnieku un viesu ierašanās (rīta ka-
fija un reģistrācija)
11.00–11.45 Plenārsēde (Novadu dienas atklāša-
na, uzrunas)
11.50–14.00 Darba grupu sanāksmes:
I. Patvēruma meklētāju uzņemšana, atbildības sa-

dale starp valsti un pašvaldībām.
II. Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, investo-
riem, organizācijām. Novada attīstību ietekmējošie 
faktori, tai skaitā specializācija kādā nozarē.
III. Izglītības sistēmas attīstība:

izglītības tīkla optimizācija;•	
izglītības kvalitāte;•	
karjeras attīstības atbalsts – mērķi, pašreizējie •	
risinājumi un izaicinājumi

Kafijas pauze
14.30–15.30 Plenārsēde (darba grupu ziņojumi un 
dokumentu pieņemšana)
15.30–18.00 Novada objektu apskate
18.30 Vakariņas



Brisele atvērusi savas durvis pašvaldībām

12.–15. oktobrī Briselē norisinājās “Atvērto dienu” 
semināri, kas šoreiz bija veltīti tēmai “Eiropas reģio-
ni un pilsētas: partneri investīcijām un izaugsmei”.

“Atvērto dienu” semināri Eiropas reģionu un pil-
sētu nedēļā notika jau 13. reizi, un tos, kā ierasts, 
rīkoja Reģionu komiteja sadarbībā ar Eiropas Komi-
siju. Interesentiem bija iespēja izvēlēties no vairāk 
nekā 100 piedāvātajiem semināriem, kuros piedalī-
jās pārstāvji no 177 reģioniem un pilsētām. Ar gan-
darījumu jāuzsver, ka šī bija pirmā reize, kad Latvija 
bija tik plaši pārstāvēta “Atvērto dienu” semināros. 
Šogad no Latvijas “Atvērtajās dienās” piedalījās Rī-
gas pilsēta, Vidzemes plānošanas reģions un paš-
valdību uzņēmums SIA “ZAAO”.

Ilggadējais “Atvērto dienu” dalībnieks Vidzemes 
plānošanas reģions šoreiz piedalījās seminārā 
“Nostājoties uz pareizā ceļa: pieejams transports 
gados vecākiem cilvēkiem”, kurā auditorija varēja 
iepazīties ar labās prakses piemēriem inovatīvos ri-
sinājumos pieejama transporta nodrošināšanā ve-
cāka gadagājuma cilvēkiem. Vidzemes plānošanas 
reģiona pārstāve Lelde Ābele klausītājus iepazīsti-
nāja ar pagājušajā gadā iesākto pilotprojekta ieceri 
piedāvāt jaunu, inovatīvu pakalpojumu “transports 
pēc pieprasījuma”. Šis pakalpojums būs jo īpaši 
nozīmīgs vecākiem ļaudīm teritorijās, kur sabied-
riskais transports nav regulāri pieejams vai netiek 
nodrošināts vispār. Piezvanot uz zvanu centru vai 
piesakot pakalpojumu elektroniski, iedzīvotāji va-
rēs pieteikt transportu sev vēlamā laikā un vietā un 
nokļūt līdz tuvākajam reģionālajam centram, lai sa-
ņemtu ikdienā svarīgus pakalpojumus, piemēram, 
apmeklēt ārstu, iepirkties vai izmantot pašvaldības 
nodrošinātos pakalpojumus.

Seminārā ar savu pieredzi dalījās arī Flandrijas–Ei-
ropas sadarbības aģentūra, Katalonija, Arnemas 

Neimegenas pilsētreģions, Eindhovenas pilsēta, Li-
verpūles pilsēta, Flandrija, Sautendonsi pašvaldība, 
AGE Platform Europe un POLIS tīkls. 

Savukārt SIA “ZAAO” piedalās seminārā “Ilgtspē-
jīga enerģijas nodrošināšana nākotnē ar inovatī-
vu partnerību starpniecību – biometāna un SDG 
piemērs”. Seminārā, kurā viens no runātājiem 
bija “ZAAO” pārstāvis Mārtiņš Niklass, klātesošos 
iepazīstināja ar organisko atkritumu pārveidi bio-
metānā, kas ir otrās paaudzes biodegviela un rada 
ne tikai uzlabojumus enerģijas drošībā un emisiju 
samazinājumā, bet arī jaunas darbavietas un eko-
nomisko izaugsmi. Semināru organizēja “Inovatīvā 
partnerība ilgtspējīgai enerģijai 2020”.

Rīgas pilsēta bija pārstāvēta divos “Atvērto dienu” 
semināros. Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju 
centra direktors Ēriks Zēģelis piedalījās seminārā 
“Ietverot “e” e-pārvaldē: vai Ikt risinājumi var 
veicināt labu pārvaldību?”, iepazīstinot ar elek-
troniskās pārvaldes sistēmu Rīgas pašvaldībā. Par 
e-pārvaldes iespēju veicināt iedzīvotāju un dažādu 
pārvaldes līmeņu sadarbību viedoklī dalījās arī ES 
komisāra digitālā vienotā tirgus jautājumos Andru-
sa Ansipa kabineta pārstāvis Maksimilāns Štrotma-
nis (Maximilian Strotmann) un Beļģijas Informāci-
jas un komunikācijas tehnoloģiju federālā dienesta 
pārstāvis Franks Leimans (Frank Leyman).

INfORMācIJA NO LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē



Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsē-
dētājs Vjačeslavs Stepaņenko piedalījās seminārā 
“ceļā uz elastīgu, ilgtspējīgu un resursefektīvu 
enerģētikas savienību – eiropas galvaspilsētu un 
reģionu loma”. Tajā vairākas ES dalībvalstu galvas-
pilsētas iepazīstināja ar savu stratēģiju un aktivitā-
tēm enerģijas drošības, elektroenerģijas un gāzes 
monitoringa un efektīvu siltumapgādes tīklu jomā, 
kā arī energoefektīviem projektiem sabiedriskā 
transporta sektorā. 

Baltijas valstu delegācijas Rk iepazīstas ar 
patvēruma meklētāju integrāciju Briselē

13. oktobrī Briselē (Beļģijā) Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas delegācijas Reģionu komitejā tikās ar Re-
ģionu komitejas pārstāvi no Beļģijas Žanu Liku Van-
rasu (Jean-Luc Vanraes), kurš iepazīstināja ar savas 
pašvaldības Iklas (Uccle, Briselē) pieredzi patvēru-
ma meklētāju un bēgļu uzņemšanā un integrācijā.

Vanrass atklāja, ka pēdējos desmit gados Beļģijā, 
kur dzīvo 11 miljoni iedzīvotāju, ieradušies 800 000 
patvēruma meklētāju. To uzņemšana un integrā-
cija tiek finansēta no pašvaldības (30%), federālā 
budžeta līdzekļiem (50%), pašu sniegtajiem pakal-
pojumiem, piemēram, veselības aprūpe un aprūpe 
mājās, pansionāti (20%), un dažkārt šiem mērķiem 
tiek izlietots arī ES fondu finansējums. Darbu ar 
bēgļiem pašvaldībās organizē vietējie sociālie die-
nesti. Bēgļiem sociālais atbalsts tiek sniegts tāpat kā 
ikvienai personai, kurai tas vajadzīgs. Tā, piemēram, 
tiek nodrošināts sociālais pabalsts, kā arī organizēta 
regulāra sadarbība ar sociālo darbinieku, šajā darbā 
nereti iesaistot arī nevalstiskās organizācijas. 

Vanrass atklāja, ka bieži vien cilvēki, kuri ierodas 
Beļģijā, nemāk lasīt un rakstīt nevienā valodā. Ie-

braucējiem jānodrošina gan valodas, gan “pilsonī-
bas kursi”, kuros tiek stāstīts par valsts vēsturi, kul-
tūru un ikdienas dzīvi. Iklas pašvaldības pārstāvis 
arī atklāja, ka lielākoties patvēruma meklētāji no 
Āfrikas valstīm vēlas būt pašnodarbināti un izvei-
dot savu uzņēmumu, jo viņu dzimtenē uzņēmēj-
darbības iezīmes ir spēcīgākas par darbu publiska-
jā sektorā. Lai atbalstītu šādu iniciatīvu, jaunajiem 
uzņēmējiem tiek piedāvāts “biznesa eņģeļu” at-
balsts. Interesanti, ka jaunajam uzņēmējam jopro-
jām ir tiesības saņemt sociālo pabalstu vēl vienu 
gadu pēc uzņēmuma izveides, bet uzņēmuma peļ-
ņa tiek noguldīta slēgtā kontā. Pēc gada darbības 
pašvaldība kopīgi ar “biznesa eņģeli” izvērtē jaunā 
uzņēmuma dzīvotspēju, un, ja tiek secināts, ka uz-
ņēmumam ir izaugsmes iespējas, pabalsta izmak-
su pārtrauc un nodod uzņēmēja rīcībā gada laikā 
sakrāto kapitālu.

Beļģijas pārstāvis jo īpaši aicināja pievērst uzmanī-
bu izglītības nodrošināšanai patvēruma meklētāju 
bērniem jau no agrīna vecuma, jo Rietumeiropas 
valstīm, kuras saskaras ar iedzīvotāju novecošanos, 
izglītoti jaunieši nākotnē būs ļoti nepieciešami.

Tikšanās ar Žanu Liku Vanrasu notika Reģionu komi-
tejas 114. plenārsesijā, kur Latvijas delegāciju pār-
stāvēja delegācijas vadītājs LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks pilsētas attīstības jautājumos Gunārs An-
siņš, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere, Mālpils novada domes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Dainis turlais.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

PROJektI, kONkuRSI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, PASākuMI

IZM aicina pašvaldības uz tikšanos “Darba 
ar jaunatni plānošana pašvaldībās”

Oktobrī un novembrī visā Latvijā tiek organizētas tik-
šanās “Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās”, lai 

pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, vietējiem speciā-
listiem un jauniešiem skaidrotu darbu ar jaunatni un 
tā plānošanas nozīmi, kā arī sniegtu labās prakses pie-
mērus darba ar jaunatni īstenošanā vietējā līmenī un 
ieskicētu iespējamos šā darba attīstības scenārijus.



Ja vēlaties, lai šāda tikšanās notiek jūsu pašvaldībā, 
aicinām līdz 22. oktobrim pieteikties, aizpildot pie-
teikuma anketu. Jo īpaši ceram uz to pašvaldību at-
saucību un vēlmi sadarboties, kur darbs ar jaunatni 
nav plaši attīstīts. Arī ikviens jaunietis, organizācija 

vai iestāde var pieteikt savu pašvaldību dalībai pa-
sākumos.

Plašāk: http://ljp.lv/izm-aicina-pasvaldibas-uz-tik-
sanos-darba-ar-jaunatni-planosana-pasvaldibas/.

Aicinājums uz konsultāciju par bēgļu 
jautājumu koordinēšanu

Biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse” aicina pieda-
līties pilsoniskās sabiedrības, biedrību, nodibināju-
mu un aktīvu cilvēku konsultāciju koordinēšanā par 
risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumos Latvi-
jā, izklāstot situāciju bēgļu uzņemšanas jautājumā 
un Latvijas valsts redzējumu tā risināšanai.

Pasākums notiks 26. oktobrī “Nordic club house” 
telpās. Konsultācijā būs iespēja gūt ieskatu valsts 
pārvaldes redzējumā bēgļu jautājumā, uzzināt NVO 
līdzšinējo bēgļu uzņemšanas pieredzi un nākotnes 
idejas šī jautājuma risināšanai. Paralēli notiks kon-
sultācijas šādas jomās:

politikas iniciatīvas;•	
sociālā palīdzība jeb pakalpojumu grozs un va-•	
jadzības;
juridiskais atbalsts statusa iegūšanā;•	
nodarbinātība un pieaugušo izglītība;•	
sabiedrības izpratne; •	
veselība; •	
bērni.•	

Konsultācija vienkopus pulcēs aptuveni 100 biedrību 
un nodibinājumu, valsts pārvaldes, pašvaldību pār-
stāvjus, kā arī aktīvus cilvēkus un ekspertus – to, kuri 
vēlas un var sadarboties bēgļu uzņemšanai Latvijā.

Pieteikšanās: http://visidati.lv/
aptauja/1113588947/.

Apmācību seminārs “Vietējās 
pašvaldības – attīstības izglītības un 
sabiedrības izpratnes veicinātājas”

21. oktobrī Jūrmalā notiks apmācību seminārs pro-
jektā “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un 
sabiedrības izpratnes veicinātājas”. Apmācības ie-
cerētas, lai palīdzētu sabiedrībai izprast trūcīgo un 
mazāk attīstīto valstu problēmas un veidot izpratni 
par to, kā šīs problēmas var iespaidot ikvienu no 
mums. Projekta mērķis ir stiprināt vietējo pašvaldī-
bu lomu attīstības izglītības un sabiedrības izprat-
nes veicināšanā, stiprinot to kapacitāti un izplatot 
labo praksi attīstības izglītības jomā gan projektā 
iesaistītajās valstīs, gan ES līmenī. Tas ir izaicinā-
jums pašvaldībām un pašvaldību asociācijām dar-
boties kā attīstības izglītības virzītājspēkam un sa-

biedrības izpratnes veicinātājam. LADDER projektu 
izstrādājusi ALDA ciešā sadarbībā ar partneriem no 
ES un attīstības valstīm, tajā iesaistījušās gan paš-
valdību asociācijas (tai skaitā LPS), gan pašvaldības, 
gan nevalstiskās organizācijas. Pašvaldību asociāci-
jām un nevalstiskajām organizācijām ir plašas zinā-
šanas par vietējām kopienām, un to sadarbībai un 
aktivitātēm ir svarīga loma attīstības jomā. Latvijas 
pašvaldības ir pieredzes bagāti attīstības sadarbī-
bas īstenotāji, tās ir aktīvi iesaistījušās sadarbības 
projektos ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas 
valstīm. LPS sniegusi atbalstu partnervalstu budže-
ta plānošanā, sarunu veikšanā ar valdību, iedzīvo-
tāju iesaistē lēmumu pieņemšanā, uzņēmējdarbī-
bas veicināšanā. Minētajos reģionos to uzskata par 
nenovērtējamu pieredzi izaugsmē.

Plašāk lasiet LPS mājaslapā.

http://ljp.lv/izm-aicina-pasvaldibas-uz-tiksanos-darba-ar-jaunatni-planosana-pasvaldibas/
http://ljp.lv/izm-aicina-pasvaldibas-uz-tiksanos-darba-ar-jaunatni-planosana-pasvaldibas/
http://visidati.lv/aptauja/1113588947/
http://visidati.lv/aptauja/1113588947/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5109


Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības 
dibina sadarbības kontaktus ar igauņu 
partneriem

7. un 8. oktobrī Rīgā plānošanas reģiona ES struk-
tūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs 
organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas un kon-
taktu dibināšanas braucienu uz Igauniju,  kurā 
piedalīties bija aicināti Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldību speciālisti, kas strādā uzņēmējdarbības 
atbalsta un veicināšanas jomā.

Brauciena mērķis bija apmainīties pieredzē ar Igau-
nijas kolēģiem par uzņēmējdarbības atbalsta iespē-
jām pašvaldībās, kā arī dibināt projektu sadarbības 
kontaktus dalībai Igaunijas–Latvijas programmā. 
Braucienā piedalījās sešpadsmit Rīgas plānošanas 
reģiona pašvaldību pārstāvju.

Plašāk lasiet Ropažu novada pašvaldības mājas-
lapā.

NOVADu uN PILSētu VēStIS

Noslēgušās Limbažu novada pašvaldības 
vadības tikšanās ar uzņēmējiem

Sākot ar 6. oktobri, Limbažu novada domes priekš-
sēdētājs Didzis Zemmers, priekšsēdētāja vietniece 
Ineta Zariņa, izpilddirektors Ainārs Liniņš un pašval-
dības speciālisti apbraukāja novadu un tikās ar Kat-

varu, Umurgas, Limbažu, Viļķenes, Skultes, Pāles un 
Vidrižu pagasta zemnieku saimniecību īpašniekiem 
un uzņēmējiem.

Tikšanās mērķis bija apspriest prioritāri rekon-
struējamos pašvaldības grants seguma ceļus nova-
da pagastos, kam paredzēts piesaistīt ES atbalsta 

http://www.ropazi.lv/?ct=novada_zinas&fu=read&id=4554&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+ropazilv+%28Ropa%C5%BEu+novada+m%C4%81jaslapa%29
http://www.ropazi.lv/?ct=novada_zinas&fu=read&id=4554&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+ropazilv+%28Ropa%C5%BEu+novada+m%C4%81jaslapa%29


pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” finansējumu 2,48 milj. eiro 
apmērā. Vietējo zemnieku saimniecību īpašnieku 
un uzņēmēju atsaucība bija liela. Limbažu novada 
pašvaldība klātesošajiem prezentācijā sniedza infor-
māciju par finansējuma saņemšanas nosacījumiem 

un kritērijiem, pēc kuriem tiks vērtēti ceļi, kas varēs 
pretendēt uz šo finansējumu. Pagastu pārvalžu va-
dītāji sniedza priekšlikumus par to, kuriem pagasta 
ceļiem būtu jāpiesaista šis finansējums. Noslēgu-
mā klātesošie varēja uzdot sev interesējošos jautā-
jumus Limbažu novada domes vadībai.

kocēnu novada Neikenkalna dabas 
koncertzālei – balva nominācijā “Vides 
dizains”

Kocēnu novada Neikenkalna dabas koncertzāle 
Dikļos kļuvusi par laureātu Latvijas Dizaineru sa-
vienības konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2015” 
Vides dizaina kategorijā “Vides labiekārtojuma ob-
jekti un ārtelpas vizuālās komunikācijas objekti”. 
Neikenkalna dabas koncertzāle konkursā saņēmusi 

arī simpātiju balvu no Sadolin.

Neikenkalna dabas koncertzāle izveidota 
2014. gadā. Tās projekta autors ir arhitekts Uģis 
Šēnbergs, būvdarbus veikusi SIA “Ekers”. Dabas 
koncertzāle ir veidota atšķirīgi no līdz šim pierastām 
šāda veida estrādēm. Jāpiemin, ka šā gada pavasa-
rī Kocēnu novada Neikenkalna dabas koncertzāle 
Latvijā vienīgajā būvniecības nozares profesionālo 
organizāciju skatē ieguva 1. vietu konkursā “Gada 
labākā būve Latvijā 2014” nominācijā “Ainava”.



Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis parakstīja 
nodomu protokolu par sadarbību ar Belcu 
pilsētu Moldovā

No 5. līdz 11. oktobrim tika organizētas Moldovas 
Ziemeļu reģiona dienas, kurās notika vairāki pasā-
kumi tūrisma jomā, pieredzes apmaiņa par paš-
valdību attīstībai aktuālajiem jautājumiem. Tāpat 
Moldovas Ziemeļu reģiona dienās bija organizēts 
biznesa forums (t.sk. kontaktbirža), kura mērķis 
bija veicināt Latvijas–Moldovas uzņēmēju sadarbī-
bu, dibinot kontaktus, attīstot biznesa kontaktus, 
kas ietver vienošanās par sadarbību un sadarbības 
līgumu slēgšanu. Vienlaikus bija organizēta Latvi-
jas–Moldovas sadraudzības diena.

Daugavpili pārstāvēja delegācija, ko vadīja Daugav-
pils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. 10. ok-
tobrī Jānis Lāčplēsis un Belcu (Bălți) pilsētas vadī-
tājs Renato Usatijs parakstīja nodomu protokolu 
par sadarbību starp Daugavpils pilsētu un Belcu 
pašvaldību. Puses vienojās par draudzīgu attiecību 
dibināšanu un pauda gatavību nākotnē parakstīt 
vienošanos par sadarbību.

Belci ir lielākā pilsēta Moldovas ziemeļos, iedzī-
votāju skaits – 114 000. Pilsēta ir liels rūpniecības 
centrs, attīstīta speciālā ekonomiskā un industriālā 
zona. Belcu pašvaldības darbiniekus vairāk interesē 
Daugavpils pieredze ES fondu līdzekļu piesaistē un 
projektu realizācijā.

tukuma dienas centri “Saime” un 
“Saimīte” pārceļas uz jaunām telpām

2. oktobrī svinīgi tika atklātas telpas Dārzniecības 
ielā 2A Tukumā, uz kurām pārcelsies dienas centri 
“Saime” un “Saimīte”. Šo notikumu bija gaidīju-
ši gan abu centru apmeklētāji, gan darbinieki, jo 

jaunās telpas ir plašas un gaišas. Visas dienas cen-
tru telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma 
novada sociālais dienests” Invalīdu dienas centrs 
“Saime” Tukumā darbojas jau 16 gadus, un tam ik-
dienā ir vairāk par divdesmit apmeklētājiem. Die-
nas centrā tiek nodrošināta sociālā un medicīniskā 
rehabilitācija, sociālo prasmju apgūšana un pilnvei-
došana. Katram dienas centra apmeklētājam tiek 
izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas plāns.

Pielāgojot telpas Dārzniecības ielā 2A, tika ņemti 
vērā apvienības “Apeirons” ieteikumi. Jaunajās tel-
pās cilvēki ratiņkrēslos varēs viegli nokļūt nodarbī-
bu telpās. Tā kā abiem dienas centriem būs kopīgas 
telpas, bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem būs 
iespēja saņemt fizioterapeita konsultācijas un kopā 
ar fizioterapeitu un sociālo rehabilitētāju piedalīties 
ikdienas fiziskajās aktivitātēs plašajā sporta zālē.

Papildus jaunajām telpām ir uzbūvēts rotaļu lau-
kums, kurā iekārtas ir pielāgotas cilvēkiem ar funk-
cionāliem traucējumiem. Ierīkoti trenažieri, kuri 
labos laika apstākļos tiks izmantoti kā papildu re-
surss fizioterapijas nodarbībām. Arī mazie dienas 
centra “Saimīte” apmeklētāji tagad varēs vairāk lai-
ka pavadīt svaigā gaisā. Uzbūvētais rotaļu laukums 
ir publiski pieejams ar vienu nosacījumu, ka priori-
tāte lietot laukumu tiek dota dienas centru apmek-
lētājiem.



Babītes pašvaldības prioritāte – ceļu un 
ielu tīkla sakārtošana

2015. gadā Babītes novada pašvaldība īpašu uzma-
nību pievērsusi ceļu un ielu sakārtošanai, nodroši-
not iedzīvotājiem ērtākas un drošākas pārvietoša-
nās iespējas.

Viens no lielākajiem šī gada ceļu projektiem ir savu-
laik no VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārņemtais auto-
ceļš Piņķi–Dzilnuciems trīs kilometru garumā. Au-
toceļu līdz šim klāja gandrīz sabrucis asfaltbetona 
segums, un nu tas ir pilnībā rekonstruēts un iegu-

vis jaunu asfalta segumu. Aptuveni 2 km garumā 
jaunajam autoceļam ir izveidota arī gājēju ietve un 
apgaismojums.

Piņķu centrā pie pašvaldības administrācijas ēkas 
izveidots plašs automašīnu stāvlaukums, kas pare-
dzēts gan Piņķu ūdenskrātuves un futbola laukuma, 
gan pašvaldības administrācijas ēkas apmeklētāju 
spēkratiem. Patlaban pie jaunā autostāvlaukuma 
tiek ierīkota arī gājēju ietve un tās apgaismojums, 
kā arī tiek būvēta futbola laukuma ģērbtuve.

Plašāk: http://www.babite.lv/lv/tv-sizets-par-ak-
tualajiem-buvdarbiem-babites-novada/.

Ja vēlaties, lai jūsu novada aktualitātes tiktu atspoguļotas LPS Infolapas sadaļā “Novadu 
un pilsētu vēstis”, lūdzu, sūtiet informāciju uz e-pastu prese@lps.lv!

http://www.babite.lv/lv/tv-sizets-par-aktualajiem-buvdarbiem-babites-novada/
http://www.babite.lv/lv/tv-sizets-par-aktualajiem-buvdarbiem-babites-novada/
mailto:prese@lps.lv


VSS-1015 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 
“Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko 
informācijas apmaiņu””

VSS-1016 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 
“Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu 
pakalpojumu sniegšanu””

VSS-1030 – Plāna projekts “Darba aizsardzības jo-

mas attīstības plāns 2015.-2017.gadam”

VSS-1035 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos 
Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 
var uzlikt pašvaldību nodevas””

VSS-1033 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos 
Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””

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

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”, 1. pielikums.

Par konceptuālā ziņojuma “Par problēmām saistībā 
ar zemes reformas laikā nodibinātajiem ceļu servi-
tūtiem un to iespējamajiem risinājumiem” saska-
ņošanu, 2. pielikums.

VSS-994 Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa 
ēkas” nolikums”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par Valsts statistiskās informācijas program-
mu 2016. gadam, 4. pielikums.
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