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AktuALItāteS

Novadu sapulce aicina pārtraukt 
nelietderīgo diskusiju par kārtējo 
apvienošanos un saglabāt brīvprātības 
principu

Novadu dienā Priekuļu novadā piektdien, 23. ok-
tobrī, pašvaldību pārstāvji pieņēma rezolūciju par 
valdības piedāvātajiem administratīvi teritoriālā 
dalījuma variantiem, aicinot pārtraukt nelietde-

rīgas diskusijas un novadu apvienošanā saglabāt 
brīvprātības principu.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajā Novadu 
dienā pašvaldību vadītāji pauda neizpratni, kādēļ 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards atkārtoti neatrod iespēju domju 
priekšsēdētājiem skaidrot savas ieceres būtību.

Ne pagājušajā nedēļā LPS Reģionālās attīstības un 



sadarbības komitejas sēdē, ne Novadu dienā mi-
nistrs neieradās, kaut gan vairākkārt tika aicināts. 
Tādēļ novadu sapulce pieņēma oficiālu aicinājumu 
K. Gerhardam tikties un skaidrot reformas ieceres.

Tāpat valdība tiek aicināta nodrošināt pētījuma iz
strādi par to, kā attīstības pasākumu nefinansēšana 
ir ietekmējusi situāciju novados.

Novadi aicina pārtraukt nelietderīgo diskusiju par 
kārtējo apvienošanu, kamēr nav izvērtēti iepriekš 
veikto pasākumu rezultāti. Būtiski ir saglabāt novadu 
brīvprātīgas apvienošanās vai sadalīšanās principu.

Novadu apvienība: vajadzīgs valsts 
līmeņa ilglaika plānošanas dokuments par 
patvēruma meklētāju integrāciju

Valsts līmenī ir jāizstrādā ilglaika politikas plāno-
šanas dokuments bēgļu un patvēruma meklētāju 
integrācijas jomā – par šādu viedokli piektdien 
vienojās pašvaldību vadītāji LPS rīkotajā ikgadējā 
Novadu dienā.

Klātesošie vienojās, ka pilnībā atbalsta LPS Val-
des lēmumu par patvēruma meklētājiem. Ar 
šo lēmumu var iepazīties šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=5106/.

Novadu sapulce nolēma, ka šajā politikas plānoša-
nas dokumentā ir jāparedz šādi principi: 

atbilstoši ANO konvencijā noteiktajam integrāci-o 
ja ir “divvirzienu”;

investīciju piešķiršana to pašvaldību infrastruk-o 
tūrā, kur koncentrējas patvēruma meklētāji;

finansējuma atvēlēšana integrācijas programmu o 
īstenošanai pašvaldībās;

tiek novērsta situācija, ka patvēruma meklētā-o 
ji pēc bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanas 
deklarē savu dzīvesvietu pagaidu izmitināšanas 
centrā. 

Novadu vadība arī uzsver: ņemot vērā valdības dar-
ba grupas aprēķinus par bēgļu pabalsta apjomu, ir 
jānosaka, ka iespējamais valsts atbalsta samazinā-
jums nedrīkst ietekmēt pašvaldību budžetus.

Piektdien pieņemtais lēmums arī paredz prasīt, ka 
pašvaldību izdevumu kompensācija no valsts bu-

džeta līdzekļiem veicama reizi ceturksnī atbilstoši 
noslēgtajam līgumam ar uzņemošo pašvaldību un 
pašvaldību faktiskajiem izdevumiem. Tas nepiecie-
šams tāpēc, ka patlaban nav veikti aprēķini sociālo 
pakalpojumu kompensēšanai pašvaldībām, sociālo 
garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem, nav izvērtēti papil-
du izdevumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 
u.c. neparedzēti izdevumi.

Jautājumā par pabalstu lielumu novadu vadītāji 
pauž, ka pabalstu izmaksa jāsaista ar personas pie-
nākumiem līdzdarboties integrācijas procesā pēc 
bēgļa statusa iegūšanas.

Ar prezentāciju par patvēruma meklētāju uzņem-
šanas problēmjautājumiem var iepazīties Infolapas 
1. pielikumā.

LADDeR projekta apmācību seminārs 
“Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības 
un sabiedrības izpratnes veicinātājas”

20. un 21. oktobrī 
Jūrmalā notika ap-
mācību seminārs 
Latvijas pašvaldī-
bām saskaņā ar 
projektu “Vietējās 

pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības 
izpratnes veicinātājas” (LADDeR – Local Authori-
ties as Drivers for Development Education and 
Raising Awareness).

Seminārā piedalījās Latvijas Republikas Saeimas 
deputāti Nellija kleinberga un Aldis Adamovičs, 
semināra dalībniekus uzrunāja LPS priekšsēža viet-
nieks Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
priekšsēdētājs Gints kaminskis.

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5106/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5106/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5147&document_id=5147


 

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) 
direktore Inese Vaivare sniedza prezentāciju “Lat-
vijas pieredze un zināšanas – atslēga globālai attīs-
tībai: DEAR perspektīva”.

Ar Latvijas pašvaldību pieredzi attīstības sadarbības 
un attīstības izglītības projektu īstenošanā iepazīs-
tināja Ogres novada domes priekšsēdētājs Arturs 



Mangulis un Gulbenes novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas vadītāja vietniece Anita 
Birzniece.

LADDER projekta mērķis ir stiprināt vietējo paš-
valdību lomu attīstības izglītības un sabiedrības iz-
pratnes veicināšanas jomā, stiprinot to kapacitāti 
un izplatot labo praksi attīstības izglītības jomā gan 
projektā iesaistītajās valstīs, gan Eiropas Savienības 
līmenī. Tas ir izaicinājums pašvaldībām un pašval-
dību asociācijām – darboties kā attīstības izglītības 
virzītājspēkam un sabiedrības izpratnes veicinātā-
jam. LADDER projektu izstrādājusi ALDA ciešā sa-
darbībā ar partneriem no ES un attīstības valstīm, 
tajā iesaistījušās gan pašvaldību asociācijas (tai 
skaitā LPS), gan pašvaldības, gan nevalstiskās orga-
nizācijas.

LADDER projektā tiks finansētas Latvijas pašvaldību 
aktivitātes attīstības jomā, piešķirot apakšfinansē-
jumu (sub-granting) 5 projektiem, katram 4000 eiro 
apmērā. LPS šajā projektā izsludinās projektu pie-
teikumu konkursu Latvijas pašvaldībām, lai veicinā-
tu pašvaldību iesaistīšanos attīstības izglītībā.

Eiropas attīstības gads 2015 ir labs fons, lai veicinā-
tu pašvaldību un ikviena iedzīvotāja izpratni par at-
tīstības izglītību, starptautisko attīstības prioritāšu 
un ilgtspējīgas attīstības principu apzināšanos, kā 
arī personisko iesaisti pasākumos, kas ietekmē so-
ciālas, ekonomiskas, politiskas un vides situācijas, 

kuras kļūst par cēloņiem nabadzībai un rada šķēr
šļus ilgtspējīgai attīstībai.

Latvijas delegācija piedalās eiropas Vietējo 
un reģionālo varu kongresa plenārsēdē

Strasbūrā (Francijā) no 20. līdz 22. oktobrim no-
tika eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresa 
29. plenārsēde, kurā piedalījās Latvijas delegāci-
jas vadītājs Andris Jaunsleinis un delegāti Māra 
Juzupa un Andris Rāviņš.

Atklājot kongresa 29. sesiju, delegāti ar klusuma 
brīdi pieminēja ilggadējo kongresa delegātu Latvi-
jas delegācijas vadītāja aizvietotāju Nikolaju Stepa-
novu, kurš pagājušajā mēnesī aizgāja mūžībā.

Kongresa sesijas priekšvakarā īpašā sanāksmē tikās 
Baltijas un Ziemeļvalstu delegācijas, lai pārrunātu 
aktuālos jautājumus kongresā un Eiropas Padomē 
kopumā, kā arī dalītos pieredzē un formulētu kopī-
gu pozīciju.

Kongresa sesijā Latvijas delegācija kopā ar Latvijas 
vēstnieku Eiropas Padomē (EP) Rolandu Lappuķi ti-
kās ar kongresa ģenerālsekretāru Andreasu kīferu, 
lai pārrunātu Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības 
EP izstrādātos priekšlikumus labas pārvaldības 



stiprināšanai Ukrainā. Iniciatīva paredz sadarbībā 
ar Norvēģijas pašvaldībām rast veidus, kā piedāvāt 
Latvijas un Ziemeļvalstu pieredzi un zināšanas, lai 
sniegtu atbalstu Čerņigovas apgabalam labas pār-
valdības stiprināšanā un reformu īstenošanā.

Tikšanas laikā Latvijas pārstāvji īsumā iepazīstinā-
ja kongresa ģenerālsekretāru ar informāciju par 
palīdzību, kuru Latvijas pašvaldības jau sniegušas 
Čerņigovas apgabalam Ukrainā. Tikšanās dalībnieki 
vienojās par nākamajiem soļiem – konkrētu tema-
tu izraudzīšanu, kas atbilstu Ukrainas vajadzībām, 
palīdzības sniedzēju kompetencei un kongresa po-
litiskajām interesēm.

Viens no galvenajiem kongresa sesijas darba kārtības 
jautājumiem bija veltīts migrācijai un problēmām, 
ar kurām saskaras pašvaldības, uzņemot patvēru-
ma meklētājus. Uzrunājot kongresa delegātus, Eiro-
pas Padomes ģenerālsekretārs turbjērns Jaglanns 
(Thorbjørn Jagland) atzīmēja, ka, sastopoties ar mig-
rantu krīzi Eiropā, iespējami divi varanti – kļūt bezpa-
līdzīgiem vai arī uzskatīt šo krīzi par iespēju pārmai-
ņām. Ģenerālsekretārs uzsvēra vajadzību nodrošināt 
koordinētu un labi organizētu darbu Eiropas, valsts 
un vietējā līmenī, kā arī nepieļaut ekstrēmisma un 
radikālisma izpausmes. Kongress pieņēma Deklarā-
ciju par bēgļu uzņemšanu, kurā aicina vietējās un 
reģionālās pašvaldības būt solidārām un neaizmirst 
par ikviena cilvēka tiesībām uz patvērumu. Deklarā-
cijas teksts latviešu valodā pieejams šeit.

EP Vietējo un reģionālo varu kongress ir viena no EP 
institūcijām līdzās Ministru padomei (Eiropas Ko-
mitejai) un Parlamentārajai Asamblejai. Kongress 
darbojas kā konsultatīva EP institūcija. Kongresa 
galvenie uzdevumi ir dot iespēju pašvaldību poli-
tiķiem diskutēt par kopīgām problēmām, apspriest 
pieredzi un izteikt priekšlikumus valdībām, kā arī 
pārstāvēt Eiropas vietējo pašvaldību un reģionu 
viedokli Eiropas Padomē. Kongresa delegātiem ir 
jābūt vēlētiem EP dalībvalstu vietējo pašvaldību vai 
reģionu deputātiem. Kongresa plenārsēdes notiek 
divas reizes gadā.

Iznācis LPS žurnāla Logs jaunais numurs 
(2015. gada septembris/oktobris)

Jaunākajā numurā lasiet:
LPS priekšsēdis •	 Andris Jaunsleinis ievadrakstā 
“Reformas propaganda” aicina valdību nevis 

organizēt kārtējo teritoriālo reformu, bet kon-
centrēties uz konkurētspējīgas ekonomikas vei-
cināšanu un jaunu darbavietu radīšanu.
28. septembrī parakstīto •	 LPS un Ministru kabi-
neta vienošanās un domstarpību protokolu ko-
mentē LPS biedru organizāciju pārstāvji Andris 
Rāviņš (Latvijas Lielo pilsētu asociācija), Gints 
kaminskis (Novadu apvienība), Inga Bērziņa (Re-
ģionālo attīstības centru apvienība), Māris Sprin-
džuks (Pierīgas pašvaldību apvienība), Māris 
Dadzis (Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība) 
un Jānis Dimitrijevs (Sēlijas novadu apvienība).
Sadaļā •	 “Informācijai un darbam” īsumā rakstu-
rotas aktualitātes, kas LPS uzmanības lokā biju-
šas septembrī un oktobrī.
Par jaunumiem Eiropā un Reģionu komitejā la-•	
siet žurnāla sadaļā “Briseles ziņas”.
Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts ie-•	
skats Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru aso-
ciācijas septembra sanāksmē, kas notika Vec-
piebalgā un bija veltīta patvēruma meklētāju 
problēmai (“kurš pasniegs roku...”), un oktobra 
sanāksmē – seminārā par grants ceļiem un VAS 
“Latvijas valsts meži” sarūpētajiem pārsteigu-
miem vienā no krāšņākajiem viņu atbalsta ob-
jektiem – Tērvetes dabas parkā (“tērvetnieki 
nebaidās būvēt “gaisa pilis””).

http://www.lps.lv/images/resources/file/Deklaracija par beglu uznemsanu.docx


Žurnāls apkopojis •	 “Vasaras ražu” un atspoguļo 
vasaras mēnešos Latvijas pašvaldībās tapušās 
paliekošās vērtības – pieminekļus, piemiņas 
zīmes, piemiņas vietas, piederības apliecinā-
jumus, grāmatas, fotoalbumus, informatīvos 
materiālus, vides un mākslas objektus, jaunas 
izglītības iestādes, jauniešu un interešu centrus 
un svētkus dažādās pilsētās un novados, kā arī 
izstādi-gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!”.
Rubrikā “Projekti” publicēts materiāls •	 “Dobele 
dara un rāda” – stāsts par novada vietējo māj-
ražotāju produkcijas pieejamību un popularizē-
šanu.

Par žurnāla Logs abonēšanas un iegādes iespē-
jām interesēties: 29428303 (Gunta Klismeta) vai 
29130839 (Daina Oliņa).

LPS un “Swedbank” memoranda rezultātā 
uzstādīti četri jauni bankomāti novados

Ar bankomātu uzstādīšanu novados, kuros līdz šim 
iespējas tikt pie skaidras naudas bijušas ierobežo-
tas, turpinās LPS un “Swedbank” memoranda par 
banku pakalpojumu paplašināšanu reģionos ievie-
šana.

Aizvadītajās nedēļās bankomāti tika atklāti Baltina-
vas novadā, Burtnieku novada Rencēnos, kā arī Jē-
kabpils novada Zasā un Vārkavas novada Vecvārka-
vā. Līdz ar to pēc sadarbības programmas uzstādīti 
jau 9 bankomāti. Līdz gada beigām skaidras naudas 
pieejamību plānots nodrošināt arī Amatas, Beverī-
nas, Ciblas, Garkalnes, Krustpils, Pārgaujas un Rie-
biņu novadā.

“Bankomāta esība novadā ir svarīga, jo iedzīvotā-
jiem ir būtiski saņemt ērtus un pieejamus bankas 
pakalpojumus. Kopš Rencēnu pagastā tika slēgta 
pasta nodaļa, pagasta iedzīvotājiem bija liegta 
skaidras naudas izņemšanas iespēja. Bet tagad, 
kad ir uzstādīts jaunais “Swedbank” bankomāts, šī 
iespēja atkal ir atjaunota,” pauž Burtnieku novada 
domes priekšsēdētājs kārlis Sedvalds.

Šā gada aprīlī LPS un “Swedbank” noslēdza sadar-
bības memorandu par finanšu pakalpojumu pieeja-
mības paplašināšanu Latvijas reģionos. LPS uzsver, 
ka mūsdienīgai dzīvei reģionos nepieciešama fi-
nanšu pakalpojumu pieejamība – gan privātperso-
nām, gan uzņēmumiem. Lai gan novadu iedzīvotāji 
arvien biežāk kārto darījumus, izmantojot interne-
tu vai bankas maksājumu kartes, skaidras naudas 
pieejamībai joprojām ir liela nozīme, taču diemžēl 
Latvijā ir novadi, kur iedzīvotājiem līdz tuvākajai 
bankas filiālei jāmēro 50 kilometri, bet pie skaidras 
naudas var tikt, vienīgi dodoties uz tuvāko pilsētu 
vai kaimiņu novadu. Šādos apstākļos grūti runāt 
par cilvēkiem piemērotu dzīves telpu un attīstību.

Latviju mācību vizītē apmeklē Moldovas 
Pašvaldību asociācijas CALM delegācija

Ārlietu ministrija ik gadu izsludina grantu konkur-
su attīstības sadarbības un attīstības izglītības pro-
jektu īstenošanai sadarbībā ar Austrumu partne-
rības valstīm, un šogad grantu 20 572 eiro apmērā 
saņēma arī LPS projekta “Administratīvi teritoriā-
lās reformas un finanšu decentralizācijas sinerģija 
labas pārvaldības stiprināšanai Moldovā” īsteno-
šanai.

25.–31. oktobrī Latvijā norisināsies Moldovas Paš-
valdību asociācijas CALM mācību vizīte, kuras laikā 
Moldovas kolēģi viesosies LPS, kā arī vairākās Lat-
vijas pašvaldībās – Kandavas, Engures, Jaunpils un 
Ventspils novadā.

CALM pārstāvji tiksies ar Finanšu ministrijas Pašval-
dību finansiālās darbības uzraudzības un finansē-
šanas departamenta direktori Intu Komisāri un LR 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 
locekli Juri Šulcu.

Projekta “Administratīvi teritoriālās reformas un fi-
nanšu decentralizācijas sinerģija labas pārvaldības 
stiprināšanai Moldovā” mērķis ir veicināt Moldovas 



vietējo pašvaldību reformu procesa attīstību, iepa-
zīstinot ar Latvijas administratīvi teritoriālās refor-

mas pieredzi un finanšu sistēmu un Latvijā gūtās 
pieredzes piemērošanu Moldovā.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
diskutēs par jauno pedagogu atalgojuma 
modeli

LPS mītnē otrdien, 27. oktobrī, plkst. 10 norisinā-
sies LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā 
iecerēts diskutēt par jauno pedagogu atalgojuma 
modeli.

Saskaņā ar LPS un Ministru kabineta vienošanās 
un domstarpību protokolā paredzēto tika izveido-
ta Ministru prezidentes darba grupa, kura izvērtēja 
pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas ie-
tekmi uz pašvaldību finanšu resursiem, kā arī skolu 
tīkla sakārtošanu izglītības pakalpojumu ilgtspējai.

Tālākie normatīvo regulējumu risinājumi izglītības 
iestāžu tīkla optimizācijai skatāmi saistībā ar minē-
tās darba grupas secinājumiem – tā pausts proto-
kolā.

Pēdējā Ministru prezidentes vadītās darba grupas 
sēde notika oktobra vidū. Pašvaldības, tiekoties ar 

Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, izteica 
atbalstu Ministru kabineta noteikumu projektam 
“Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma 
pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un pie-
šķiršanas noteikumi” jeb jaunajam pedagogu atal-
gojuma modelim, taču ar iebildumiem par lietām, 
kas jānovērš, lai pašvaldības atbalstītu jaunā peda-
gogu atalgojuma modeļa gala versiju.

Izglītības un zinātnes ministrija plāno jauno pe-
dagogu atalgojuma modeli virzīt tālāk izskatīšanai 
Ministru kabinetā, taču pieejamā versija, kura atro-
dama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, ir 
bez labojumiem un papildinājumiem.

Lai pašvaldības pieņemtu lēmumu par turpmāko 
jaunā pedagogu atalgojuma modeļa virzību, LPS 
organizē Izglītības un kultūras komitejas sēdi. Sēde 
tiek organizēta videokonferences veidā ar tiešraidi.

LPS ir lūgusi izglītības un zinātnes ministri Mārīti 
Seili piedalīties komitejas sēdē un sniegt informāci-
ju par jauno pedagogu atalgojuma modeli:

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk

http://www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/normativo-aktu-projekti


1) parādot, kas ir ņemts vērā no pašvaldību iero-
sinājumiem, kuri tika izteikti Ministru prezidentes 
darba grupā;
2) sniegt informāciju par nepieciešamajām peda-
gogu likmēm, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, gan 
pašvaldību, gan skolu griezumā;
3) sniegt informāciju par mērķdotācijas aprēķinu 
pašvaldībām, mērķdotācijas virzību, salīdzinot veco 
un jauno modeli;
4) par pirmsskolas pedagogu atalgojumu;
5) par atbalsta personāla atalgojumu.

Videokonferences norisi varēs vērot tiešraidē LPS 
mājaslapā http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

LPS Domes sēde par patvēruma 
meklētājiem – 4. novembrī

Saskaņā ar LPS Valdes lēmumu tiek sasaukta LPS 
Domes sēde par rīcības plānu patvēruma meklētā-
ju uzņemšanā. Sēdē piedalīsies Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma, sākums – plkst. 14.00. Precī-
za darba kārtība un sēdes norises vieta tiks izziņota 
šonedēļ Domes locekļiem un arī LPS mājaslapā.

Paplašinātā Novadu apvienības Valdes 
sēde

Sekojot Novadu dienā Priekuļos notikušajām dis-
kusijām un pieņemtajam lēmumam, 30. oktobrī 
plkst. 11.00 notiks paplašinātā Latvijas Novadu ap-
vienības Valdes sēde par jauno administratīvi teri-
toriālās reformas piedāvājumu.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
sapulce

Saulkrastos, viesnīcā “Sunny Dune”, piektdien, 
30. oktobrī, notiks Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienības sapulce. Darba kārtībā: piekrastei ak-
tuālo jautājumu virzība un turpmākie izaicinājumi 
Piekrastes pārvaldībā; jūras telpiskā plānojuma 
projekts, tā risinājumi un ietekme uz pašvaldību at-
tīstību; piekrastes publiskās infrastruktūras tema-
tiskā plānojuma priekšlikumi kompleksai piekras-
tes attīstībai. Plašāka darba kārtība pieejama LPS 
mājaslapā.

EuroPCom konferencē Briselē dalās ar 
Rēzeknes pieredzi

21.–22. oktobrī Briselē (Beļģijā) norisinājās ikgadējā 
Reģionu komitejas rīkotā komunikācijas konference 
EuroPCom, kurā Rēzeknes novada Attīstības plāno-
šanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema dalījās sava 

novada pieredzē par komunikāciju ar iedzīvotājiem 
administratīvi teritoriālās reformas laikā.

Seminārā “Reformējot normu”, kas bija veltīts da-
žādu valstu pašvaldību pieredzei komunikācijā ar 
iedzīvotājiem administratīvi teritoriālo reformu 
laikā, Jaudzema pastāstīja, ka jau vairākus gadus 
pirms jaunā novada izveides ar dažādu vietējo 
masu mediju starpniecību notika regulāra saziņa ar 
jauno novadu veidojošo pagastu iedzīvotājiem par 
sadarbības iespējām ar Rēzeknes rajona padomi. 
Tāpat pagastos tika organizētas iedzīvotāju tikša-
nās, un vietējie reportieri Eiropas Savienības finan-
sētos projektos gatavoja ziņu lapas par aktuālajiem 
jautājumiem pagastos, kas nodrošināja arī atgrie-
zenisko saiti starp iedzīvotājiem un administrāciju. 
Liela uzmanība tika pievērsta arī jauniešiem, vei-
dojot jauniešu padomes, lai veicinātu viņu iesaisti 
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lēmumu pieņemšanā un ieinteresētu viņus palikt 
dzīvot un strādāt Rēzeknes novadā.

Arī Salo pašvaldības (Somijā) sabiedrisko attiecību 
speciāliste Teija Jervele (Teija Järvelä) apstiprināja, 
ka jaunās Salo pašvaldības izveidē komunikācijai 
ar iedzīvotājiem bijusi izšķirīga loma. Jaunā Salo 
pašvaldība tika izveidota 2009. gadā, apvienojot 
desmit pašvaldības vienā. Galvenās ziņas, ko ad-
ministrācija vēlējās nodot apvienojamo pašvaldību 
iedzīvotājiem, bija, ka pilsētas centrs un lauku ap-
vidi būs vienlīdz nozīmīgi un neviens nezaudēs savu 

darbavietu. Pašvaldības komunikācijas speciālisti 
arī radīja “Reformas kunga” tēlu, cenšoties to vei-
dot par pozitīvu varoni, un tas arī sekmīgi izdevās. 
Līdzīgi kā Rēzeknes novadā, arī Salo veidošanas 
laikā tika rīkotas iedzīvotāju tikšanās, lai veicinā-
tu diskusijas un iegūtu informāciju par iedzīvotā-
ju domām un viedokļiem. Par vienu no lielākajām 
problēmām, kas joprojām nav atrisināta, Jervele 
atzina jaunās Salo pašvaldības ģerboņa izvēli. Pēc 
ilgām un neviennozīmīgām diskusijām par jaunās 
pašvaldības ģerboni tika izvēlēts otras lielākās pil-
sētas ģerbonis, taču tas joprojām tiek lietots ļoti 
retos gadījumos, jo ne visu pašvaldību iedzīvotāji 
uzskata to par pareizo izvēli. Ģerboņa vietā daudz 
lielāku atbalstu guvis jaunās pašvaldības logo, kas 
izveidots pilnīgi no jauna.

EuroPCom konference šogad notika jau sesto reizi, 
pulcējot 900 dalībnieku – komunikācijas nozares 
pārstāvjus un ekspertus no vietējām un reģionāla-
jām pašvaldībām, valsts iestādēm un Eiropas līme-
ņa institūcijām, kas divu dienu garumā piedalījās 
interaktīvos semināros, debatēs un lekcijās, dis-
kutējot un klausoties par būtiskākajiem izaicināju-
miem komunikācijas jomā.

Ar Reģionu komitejas sagatavoto video par 
EuroPCom konferences norisi varat iepazīties šeit.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijas pašvaldības ir aicinātas piedalīties 
investīciju forumā Moldovā, Gagauzijā

Latvijas pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji ir aici-
nāti piedalīties Gagauzijas Investīciju forumā 6. un 
7. novembrī Moldovā. Latvijas Ārlietu ministrija 
interesentiem, kas vēlas stiprināt sadarbību tieši 
ar Gagauziju, piedāvā ar vēstniecības palīdzību no-
drošināt Latvijas uzņēmējiem dalību panelī vai arī 
tikšanos ar reģiona vadību.

Informācija par forumu atrodama reģiona mā-
jaslapā: http://www.gagauzia.md/annonceview.
php?l=ru&id=9/.

Par dalību forumā un kontaktiem ar reģiona vadību 
interesēties Ārlietu ministrijā: Arvils Zeltiņš (Ārlietu 
ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas 
nodaļas vadītājs, tālr.: 67016240, epasts: arvils.
zeltins@mfa.gov.lv).
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Semināri par VARAM pārziņā esošajām 
investīcijām un Zaļā publiskā iepirkuma 
piemērošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) organizē reģionālo semināru ciklus par 
VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta 
mērķiem un Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu ES 
fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Aicinām 
pieteikties pašvaldību un citu iestāžu pārstāvjus.

Semināru cikls “VARAM atbilstības principu un Zaļā 
iepirkuma/Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana ES 

fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” sa-
stāv no divu dienu semināriem katrā reģionā. Tiks 
organizētas diskusijas par specifisko atbalsta mērķu 
ieviešanas nosacījumiem, atbalstāmajām darbībām 
un attiecināmajām izmaksām, rezultātu definēšanu 
un uzraudzību, kā arī finanšu analīzi. Būs iespēja gūt 
atbildes uz jautājumiem par VARAM pārziņā esoša-
jām ES fondu investīcijām.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16678_aicinamuzseminariemparva-
ramparzinaesosajaminvesticijamunzalapublis-
kaiepirkumapiemerosanu/.

Rēzeknē notiks starptautisks 
uzņēmējdarbības forums

29. oktobrī Latgales koncertzālē GoRS (Rēzeknē, 
Pils ielā 4) norisināsies Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) un Rēzeknes pilsētas rīkotais 
starptautiskais uzņēmējdarbības forums “Discover 
Business Opportunities in Latvia—Global Business 
Forum”. Foruma mērķis ir veicināt Rēzeknes un tās 
reģiona pazīstamību ārvalstu uzņēmēju vidū, sek-
mēt ārvalstu uzņēmumu sadarbību ar vietējiem uz-

ņēmējiem, kā arī piesaistīt investīcijas.

Forumā piedalīsies ārvalstu un vietējie eksperti un 
uzņēmēji, lai dalītos pieredzē, apspriestu biznesa 
iespējas ārvalstu tirgos, dibinātu kontaktus, kā arī 
diskutētu par dažādiem uzņēmējdarbības jautāju-
miem.

Foruma atklāšanā dalībniekus uzrunās ekonomikas 
ministre Dana ReiznieceOzola, Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un 
LIAA direktors Andris Ozols.

NoVADu uN PILSētu VēStIS

Par 2016. gada Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētas titulu cīnās 10 Latvijas 
pašvaldības

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā kon-
kursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016” ir sa-
ņemti 10 pieteikumi no pašvaldībām, kuras vēlas 
nākamajā gadā kļūt par jaunatnes pasākumu cen-
trālo norises vietu.

13. oktobrī noslēdzās pieteikšanās konkursam, un 
tagad žūrija izvērtē saņemtos pieteikumus. Par ie-
spēju 2016. gadā kļūt par pirmo Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētu cīnās sešas republikas nozīmes pilsē-

tas (Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne 
un Valmiera), Alūksnes, Cēsu un Siguldas novads, kā 
arī novadu apvienība – Madonas novads sadarbībā 
ar Gulbenes novadu. Uzvarētājs visa gada garumā 
kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes 
politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem.

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusa ieguvēja 
noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtējums un 
sabiedrības balsojuma rezultāti. No 26. oktobra 
līdz 4. novembrim ikvienam būs iespēja konkursa 
mājaslapā www.jauniesugalvaspilseta.lv nobalsot 
par kādu no trim pilsētām vai novadiem, kas tiks 
izvirzīti finālam.

http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16678_aicinam-uz-seminariem-par-varam-parzina-esosajam-investicijam-un-zala-publiska-iepirkuma-piemerosanu/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16678_aicinam-uz-seminariem-par-varam-parzina-esosajam-investicijam-un-zala-publiska-iepirkuma-piemerosanu/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16678_aicinam-uz-seminariem-par-varam-parzina-esosajam-investicijam-un-zala-publiska-iepirkuma-piemerosanu/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16678_aicinam-uz-seminariem-par-varam-parzina-esosajam-investicijam-un-zala-publiska-iepirkuma-piemerosanu/
http://www.jauniesugalvaspilseta.lv


Pašvaldību speciālisti Rīgas domē apgūst 
pieredzi veselīga dzīvesveida veicināšanā
Lai iepazītos ar galvaspilsētas pieredzi veselīga dzī-
vesveida veicināšanā, Rīgas domi piektdien apmek-
lēja pārstāvji no 14 Latvijas pašvaldībām, kas pievie-
nojušās Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam.

“Ja cilvēkam ir veselība, tad viņš var gan sakopt 
savu māju, gan strādāt un nopelnīt naudu. Rīga 
pēdējo gadu laikā ir paveikusi ievērojamu un nebūt 
ne vieglu darbu veselīga dzīvesveida veicināšanā, 
sākumā sastopoties ar cilvēku neizpratni un kūtru-
mu. Esam izveidojuši Veselības padomi, veselības 
projektos iesaistījušās skolas, daudzviet izvietoti 
brīvdabas trenažieri. Cilvēki iesaistās aizvien aktī-
vāk un sniedz vērtīgus priekšlikumus,” pašvaldību 
pārstāvjus informēja Rīgas domes Sociālo jautāju-

mu komitejas un Veselības padomes priekšsēdētā-
ja olga Veidiņa.

“Sākumā nebija viegli pārliecināt cilvēkus par to, ko 
darām. Bet tagad iedzīvotājiem jau ir izveidojusies 
izpratne, ka šīs lietas ir vajadzīgas un pret radīta-
jām vērtībām jāizturas saudzīgi,” norādīja Rīgas 
domes Labklājības departamenta direktore Irēna 
kondrāte.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pārstāvji Rīgā 
iepazinās ar veselības veicināšanas politiku un īs-
tenotajiem pasākumiem galvaspilsētā, atkarību 
profilaksi un veselības veicināšanas aktivitātēm iz-
glītības iestādēs, sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sistēmu, kā arī apmeklēja Rīgas pašvaldī-
bas sadarbības partnerus veselības jomā – Latvijas 
Sarkano krustu un citus.

Rekonstruēs Madonas slimnīcas jaunā 
korpusa jumta segumu
Septembrī tika pabeigta Madonas slimnīcas stāv-
laukuma rekonstrukcija, kuras rezultātā laukums 
kļuvis par 30 stāvvietām lielāks. Infrastruktūras sa-
kārtošanas darbi turpinās – tūlīt tiks uzsākta slim-
nīcas jumta rekonstrukcija. Tās rezultātā tiks atjau-
nots jumta segums jaunajam slimnīcas korpusam 
aptuveni 2000 m2 platībā. Kā atklāj slimnīcas direk-
tors Artis Stuburs, līdzšinējais jumta segums ir savu 
laiku nokalpojis, salaidumu (satekņu) vietās tecējis 
ūdens. Iecerēts, ka jaunais jumta segums kalpos 
vairākus gadu desmitus.

Kopējās jumta rekonstrukcijas projekta izmaksas 
sasniedz nedaudz vairāk kā 116 000 eiro, no kuriem 
pusi sedz SIA “Madonas slimnīca”, otru pusi – Ma-
donas novada pašvaldība. Lēmumu par finansēju-
ma piešķiršanu plānots apstiprināt domes sēdē ok-
tobrī. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, 
un tos veiks SIA “CeltCom” no Cēsīm, kas uzvarēju-
si iepirkuma konkursā starp 9 uzņēmumiem.

Tāpat norisinās aktīvas pārrunas par slimnīcas 
Dzemdību nodaļas atjaunošanu. Tiek domāts kā par 
tehnisko, piemēram, ventilācijas sistēmas sakārto-
šanu, tā par estētisko pusi. Vairāk informācijas par 
Dzemdību nodaļas renovāciju sniegsim drīzumā.

Aicina kļūt par Japānā izdodamās latviešu 
teikas grāmatas ilustratoru
Rūjienas sadraudzības pilsēta Higašikava, kas at-
rodas Japānas ziemeļos, Hokaido prefektūrā, 
2016. gada pavasarī plāno izdot latviešu teikas 
“Koklētājs un vilks” bilžu grāmatu japāņu, angļu un 

latviešu valodā. Grāmatas ilustrāciju veidošana tiks 
uzticēta autoram no Latvijas, kuru izvēlēsies Japā-
nā izveidota vērtēšanas komisija.

Pēc Japānas izdevēja ierosinājuma darbu no bagā-
tā latviešu folkloras krājuma šogad uzticēja izvē-
lēties Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei 



Melbārdei. Viņa izraudzījās Japānas auditoriju ie-
pazīstināt ar latviešu tautas teiku, kura īpašā veidā 
atspoguļo mākslas spēju pārvērst ikvienas būtnes 
dabu, izgaismojot un stiprinot labo, kas ir katrā no 
mums. Šī grāmata būs trešais izdevums latviešu 
tautas pasaku sērijā, kas izdota Japānā.

Grāmatas mērķis ir draudzīgā un viegli saprotamā 
veidā iepazīstināt japāņus ar latviešu tautas folklo-
ru, kas izlolota cauri senatnei, tādējādi padziļinot 
interesi un sapratni par Latvijas kultūru. Grāmata 
iecerēta A4 formātā, cieto vāku sējumā, krāsainā 
drukā, 24 lappušu apjomā. Projekta īstenotājs – 
Seisa Universitātes profesors Gendžiro Ito.

Latvijas grāmatu ilustratori, mākslinieki un ikviens 

interesents tiek aicināts dalībai konkursā, sagata-
vojot teikas “Koklētājs un vilks” vāka ilustrāciju. 
Teikas teksts pieejams šeit: http://valoda.ailab.lv/
folklora/pasakas/gr12/1210201. Vērtēšanas ko-
misijas izvēlētās labākās vāka ilustrācijas autoram 
tiks uzticēta visas grāmatas ilustrēšana, izveidojot 
kopumā ap 20 ilustrāciju. Vāka ilustrāciju ar epas-
ta sūtījumā iekļautu vārdu, uzvārdu, vecumu, kon-
taktinformāciju (telefona numurs, epasta adrese), 
kā arī īsu pieredzes aprakstu vai CV angļu valodā 
lūdzam adresēt profesoram Gendžiro Ito, epasta 
adrese: data@kamashun.co.jp. Pieteikumu iesūtī-
šanas termiņš ir 2015. gada 20. decembris. Izvērtē-
šanas rezultāti tiks paziņoti līdz 2016. gada 31. jan-
vārim uz iesūtīto epasta adresi.

Liepājas lidosta pieņemta ekspluatācijā
22. oktobrī Liepājas Starptautiskajā lidostā, klāt-
esot Liepājas pilsētas domes un lidostas vadībai, 
Grobiņas novada domes vadībai, būvvaldes, būv-
nieku, būvuzraugu un autoruzraugu pārstāvjiem, 
svinīgi tika parakstīts dokuments par rekonstruētās 
lidostas pieņemšanu ekspluatācijā.

“Liepājas lidostas pirmsākumi meklējami 
1940. gadā, kad šeit tika iekārtots kara lidlauks. Zī-
mīgi, ka šogad, lidlauka 75. gadskārtā, mēs pieņe-

mam ekspluatācijā pavisam citu lidostu – modernu 
un atbilstošu visaugstākajām drošības un aviācijas 
prasībām. Paveiktie būvdarbi ir vieni no nozīmīgā-
kajiem lidostas pastāvēšanas vēsturē, taču ne ma-
zāk svarīgs ir vēl atlikušais pēdējais posms lidostas 
atdzimšanā – sertifikācija starptautiskiem lidoju-
miem un regulāro lidojumu atjaunošana, kas ne-
noliedzami sniegs pienesumu Liepājas un visa ap-
kārtējā reģiona ekonomiskajā izaugsmē,” lidostas 
atklāšanā norādīja Liepājas pilsētas domes priekš-
sēdētājs uldis Sesks.
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Par Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņem-
šanai Latvijā, 2. pielikums.
Par SAM 3.1.1. “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 

īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās no-
zarēs” pasākuma 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem 
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai re-
konstrukcijai” vērtēšanas kritērijiem, 3. pielikums.

LPS SASkAņoŠANAI PIePRASītIe DokuMeNtu PRoJektI

LPS NeSASkAņo

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

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

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 “Notei-
kumi par būvinspektoriem””

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku 
būvnoteikumi”” 

Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nodo-
šanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Konceptuālais ziņojums “Priekšlikumi izmaiņām 
minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pār-
skatīšanas procesā”

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteiku-
mi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilsto-
šiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamat-
prasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību””

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 “No-

teikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību piekrastes ūdeņos””

VSS1047 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos 
Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un 
apglabāšanas veidiem””

VSS1048 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos 
Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts 
statistikas pārskatu veidlapām””

VSS1049 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas un 
slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturē-
šanas izmaksu noteikšanu, iemaksu aprēķināšanu 
un ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas uz-
raudzību”

VSS1050 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos 
Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai””
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