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LPS un ministrs K. Gerhards vienisprātis: 
pašvaldībām jākļūst spēcīgām
Lai pašvaldības spētu nodrošināt iedzīvotājiem vi-
sus nepieciešamos pakalpojumus un veicinātu re-
ģionu attīstību, ir būtiski tās padarīt spēcīgākas – 
šādu vienotu viedokli piektdien Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) Domes sēdē pauda pilsētu un no-
vadu domju priekšsēdētāji un vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Ministrs pašvaldību vadītājus iepazīstināja ar ie-

cerētajiem darbiem tuvākajā laikā, starp svarīgā-
kajiem nosaucot Eiropas Savienības fondu līdzek-
ļu apsaimniekošanu ūdenssaimniecībā, vides un 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, pilsētvides 
programmas turpināšanu, kā arī uzņēmējdarbī-
bai nozīmīgas publiskās infrastruktūras attīstību. 
K. Gerhards arī pauda, ka pašvaldības jāstiprina, lai 
tām būtu iespēja nodrošināt saviem iedzīvotājiem 
nepieciešamos pakalpojumus, un šajā uzdevumā 
būtiska loma būs jaunai  pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas sistēmai.
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Ministrs izteica atbalstu LPS ierosinājumam ievēro-
jami pārskatīt pašvaldību mazo iepirkumu organi-
zēšanas kārtību.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis norādīja, ka ar 
ministriju ir izveidojusies konstruktīva sadarbība 
un, ja arī atsevišķos jautājumos ir domstarpības, 
tad diskusijās ir jāmēģina nonākt pie visiem izdevī-
ga risinājuma.

Domes sēdes otrajā daļā notika tikšanās ar valsts 
kontrolieri elitu Krūmiņu, un, izvēršoties diskusijai, 
pašvaldību vadītāji vēlējās noskaidrot atbildes uz 
vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar pēdējā laika 
Valsts kontroles (VK) veiktajām revīzijām un pub-
liskajiem izteikumiem par pašvaldību darbu.

Lai arī pašvaldības atzīst un piekrīt, ka finanšu plūs-
mas organizācijā un grāmatvedības kārtošanā vien-
mēr ir iespējami uzlabojumi, izskanēja pārmetumi, 
ka normatīvie akti tiek nostādīti augstāk par cilvē-
ciskumu un izpratni un VK priekšstats par to, kas ir 
lietderīgi vai nav, ir neizprotams.

Tā kā pašvaldībās neizpratni rada VK secinājumi 
pēc sociālo pakalpojumu sniegšanas revīzijas paš-
valdībās, LPS ir aicinājusi VK pārstāvjus piedalīties 
tuvākajā LPS Veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas sēdē, lai par šo jautājumu diskutētu sīkāk.

LPS Dome piektdien lēma par nākamā LPS kongre-
sa laiku – tas notiks 15. maijā, par norises vietu vēl 
lems LPS Valde.

Būvniecības valsts kontroles biroja 
sadarbība ar pašvaldībām un būvvaldēm

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē otrdien, 
27. janvārī, viesojās jaunizveidotā Būvniecības 
valsts kontroles biroja vadītājs Pēteris Druķis, lai 
pārrunātu biroja sadarbību ar pašvaldībām un būv-
valdēm. P. Druķis informēja par biroja darba priori-
tātēm, norādot, ka šī ir pirmā reize, kad ar iecerēm 
un darba plāniem tiem iepazīstināta plašāka pub-
lika.

Informējot par publisko ēku ekspluatācijas uzrau-
dzību, P. Druķis pauda, ka galvenā uzmanība tiks 
pievērsta būves tehniskajam izpildījumam un at-
bilstībai normatīvajiem aktiem, bet metodiskajā 
atbalstā iecerēts izveidot vadlīnijas publisko ēku 

uzraudzībai, būvdarbu kontrolei, būvprojektu eks
pertīzei un būvju ekspertīzei, kā arī sniegt atbalstu 
pašvaldībām juridiskajos jautājumos.

Ar pašvaldībām plānota sadarbība galvenokārt in-
formācijas apmaiņā, administratīvā būvniecības 
pārvaldībā un tehniskā izpildījuma kontrolē.

Būvniecības valsts kontroles biroja darba atai-
nojums – Infolapas 1. pielikumā, LPS mājaslapā 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4465/ 
ir skatāms komitejas sēdes video ieraksts.

eS Padome apstiprina jauno Latvijas 
delegāciju eS Reģionu komitejā

Eiropas Savienības (ES) Padome 26. janvārī apstip-
rinājusi jauno Latvijas delegāciju Reģionu komitejā 
(RK) nākamajiem pieciem gadiem. Latvijas delegā-
cijā darbosies 14 pašvaldību politiķi, pārstāvot Lat-
vijas pilsētu un novadu intereses ES.

Pretendentus Latvijas delegācijai izvirzīja LPS 
Dome, ņemot vērā gan pašvaldību dažādību, gan 
Latvijas reģionu līdzsvarotu pārstāvību un dzimu-
mu līdztiesības principu. Latvijas delegāciju apstip-
rinājusi Latvijas valdība. 

Jaunajā Latvijas delegācijā darbosies: Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa; Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere; 
Ventspils novada domes deputāts, LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis; Mālpils novada domes priekš-
sēdētājs Aleksandrs Lielmežs; Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs; Rīgas do-
mes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis turlais; 
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. viet-
nieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Nepieciešamības gadījumā viņus aizvietos septiņi 
aizstājēji: Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautā-
jumos Gunārs Ansiņš; Valmieras pilsētas domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks; Auces novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kaminskis; Viļakas novada 
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs; Rundā-
les novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis; 
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekš-
sēdētāja Olga Veidiņa; Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents.

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4465/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4484&document_id=4484


Reģionu komitejā darbosies 350 vietējo un reģionā-
lo pašvaldību politiķu. RK dibināta 1994. gadā pēc 
Māstrihtas līguma parakstīšanas, un tās izveides mēr-
ķis bija dot iespēju Eiropas vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām paust savu viedokli Eiropas Savienībā. 
Katram RK loceklim jābūt politiski ievēlētam savā 
vietējā vai reģionālajā pašvaldībā. Vietējā un reģio-

nālā līmeņa politiķi līdz pat sešām reizēm gadā pul-
cējas Briselē, lai apspriestu politiskās prioritātes un 
pieņemtu atzinumus par ES tiesību aktiem. Tāpat RK 
pārstāvji darbojas tematiskajās komisijās, gatavojot 
atzinumus par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekš-
likumiem tādās jomās kā enerģētika, transports, no-
darbinātība, izglītība un citās būtiskās jomās.

LPS Valdes sēde

3. februārī plkst. 10–12.30 Rīgā, LPS mītnē, notiks 
LPS Valdes sēde.

Darba kārtībā:
1. Par likumprojektiem “Azartspēļu un izložu 
likums” un “Azartspēļu un izložu nodokļa un node-
vas likums” (ziņo: LPS padomniece Lāsma Ūbele).
2. Par LPS 26. kongresa norises vietas noteik-
šanu (ziņo: LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis).
3. Par centra “Dardedze” izstrādātajām un Lat-
vijas pašvaldībās aprobētajām programmām var-
darbības pret bērniem novēršanai un bērnu aizsar-
dzības uzlabošanai pašvaldībās (ziņo: centra “Dar-
dedze” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Egle).

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Otrdien, 3. februārī, plkst. 13.00 Rīgā, LPS mītnē, 
notiks LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumos nr. 1616 “Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglī-
tības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vis-
pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samaksai”” (ziņo: Līga 
Buceniece, IZM Izglītības departamenta direktora 
vietniece izglītības statistikas un finanšu plānoša-
nas jomā; Ināra Dundure, LPS Padomniece izglītī-
bas, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos).
2. Pēc grozījumu izskatīšanas plkst. 15.00 tiks 

skatīts jautājums par jaunā pedagogu darba samak-
sas modeļa 2. posma aprobāciju vispārējās izglītības 
iestādēs (ziņo: Līga Buceniece, IZM Izglītības depar-
tamenta direktora vietniece izglītības statistikas un 
finanšu plānošanas jomā; Baiba Bašķere, IZM Izglī-
tības departamenta direktora vietniece pedagogu 
un pieaugušo izglītības jomā; Modra Jansone, IZM 
Izglītības departamenta vecākā eksperte).

Sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mājaslapā 
bez speciālas reģistrēšanās, visi interesenti to va-
rēs vērot šeit: http://lps.lv/Pasakumi/tiesraide/ 
(sadaļā “Semināri un Video – tiešraide”).

Iepazīsies ar attīstības sadarbības 
aktivitātēm Ogres novadā

Turpinot informēt par Eiropas gadu attīstībai un 
veicināt izpratni par abpusējiem ieguvumiem no 
attīstības sadarbības, 2. februārī LPS ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede un LPS ārējo sakaru speciālistes 
apmeklēs Ogres novadu. Tikšanās laikā paredzēts 
iepazīties ar Ogres novada aktivitātēm attīstības 
sadarbības jomā, īstenotajiem un plānotajiem pro-
jektiem. Ogres novada pašvaldībai izveidojusies 
veiksmīga sadarbība ar Sloņimu Baltkrievijā, Čerņi-
govu Ukrainā, Basarabjasku Moldovā un Maimanu 
Afganistānā.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

4. februārī plkst. 11.00 Rīgas Austrumu izpild-
direkcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31, notiks Latvijas 
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http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sa-
nāksme.

Darba kārtībā:
11.00–11.15 LPIA Valdes sēdē izskatītie jautājumi 
(LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš)
11.15–11.30 Par pašvaldību sociālo darbinieku 
izglītības un tālākizglītības iespējām Rīgas Stradiņa 
universitātē (RSU Labklājības un sociālā darba ka-
tedras vadītāja prof. Lolita Vilka)
11.30–11.50 “Jāņa sētas” risinājums nedeklarē-
to iedzīvotāju adrešu noteikšanai. Mobilā lietotne 
pašvaldības tūrisma informācijas attēlošanai (SIA 
“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pārstāvis Visvaldis 
Gercāns)
11.50–12.30 Zemes pārvaldības likums un tā 
piemērošanas kārtība. Publiskie ūdeņi pašvaldību 

valdījumā. Piekļuves iespējas katram īpašumam, 
pašvaldību autoceļi (VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs 
Edvīns Kāpostiņš)
12.30–12.50 LAP pasākums lauku ceļu sakārtoša-
nai uzņēmējdarbības veicināšanai (ZM Lauku attīs-
tības departamenta direktore Liene Jansone)
12.50–13.30 Pašvaldību un valsts vietējo autoce-
ļu reģistrācijas kārtība, īpašumu sakārtošana, uztu-
rēšana un drošības pasākumi uz autoceļiem (“Lat-
vijas valsts ceļu” pārstāvji)
13.30–14.00 LVM pieredze ceļu reģistrācijas sa-
kārtošanā un publisko ūdeņu apsaimniekošanā 
(LVM pārstāvji)
14.00–14.20 Latvijas meliorācijas nacionālās 
īpatnības (biedrības “Saldus makšķernieku klubs” 
Valdes loceklis Jānis Blūms)

Pašvaldības un to apvienības pirmo reizi 
paraksta līgumu ar eiropas Komisiju par 
sadarbību attīstības sadarbības jomā

Briselē pieci starptautiski vietējo un reģionālo paš-
valdību apvienību tīkli, kuros darbojas arī LPS, šo-
nedēļ pirmo reizi parakstīja partnerības līgumu ar 
Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un at-
tīstības ģenerāldirektorātu par sadarbību attīstības 
sadarbības jomā.

Šis līgums ir Eiropas Komisijas apliecinājums svarī-
gajai pašvaldību lomai attīstības sadarbības aktivi-
tāšu īstenošanā, kā arī nozīmīgs solis pašvaldību ie-
saistīšanā attīstības sadarbībā un jaunajā Attīstības 
politikas programmā pēc 2015. gada.

Vietējās un reģionālās pašvaldības atrodas vistuvāk 
iedzīvotājiem un var piedāvāt savas zināšanas un la-
bās prakses pieredzi pakalpojumu sniegšanā, demo-
krātisku institūciju veidošanā, efektīvā pārvaldē un 
iedzīvotāju iesaistē. Parakstītais sadarbības līgums 
būs spēkā septiņus gadus un paredz īstenot Eiropas 
Komisijas līdzfinansētu attīstības sadarbību, lai no-
vērstu nabadzību un nevienlīdzību pasaulē, veicināt 
demokrātiju un ilgstošu attīstību. Tas sniegs iespēju 

nākamo septiņu gadu laikā pašvaldībām un Eiropas 
Komisijai saskaņot savas aktivitātes visā pasaulē, lai 
sasniegtu vienotus attīstības mērķus. 

Sadarbības līgums parakstīts ļoti nozīmīgā laikā, jo 
2015. gads pasludināts par Eiropas gadu attīstībai. 
Šogad plānots pieņemt jaunus ilgstošas attīstības 
mērķus. Tā ir lieliska iespēja pašvaldībām parādīt 
savas aktivitātes un iniciatīvas kopā ar sadarbības 
partneriem attīstības valstīs.

LPS jau kopš 2004. gada iesaistījusies un iesaistījusi 
pašvaldības attīstības sadarbībā un izglītības aktivi-
tātēs, sadarbojoties galvenokārt ar Austrumu part-
nerības un Centrālāzijas valstu pašvaldībām un to 
asociācijām. Kopš 2009. gada LPS darbojas “PLAT-
FORMĀ”, kur neformāli apvienojušās vietējo un 
reģionālo pašvaldību nacionālās, Eiropas un starp-
tautiska mēroga asociācijas, kas aktīvi darbojas 
attīstības sadarbībā. “PLATFORMAS” mērķis ir da-
līties labās prakses pieredzē starp “PLATFORMAS” 
biedriem, kā arī stiprināt savu stratēģisko lomu dia-
logā starp Eiropas līmeņa institūcijām, lai veicinātu 
un uzlabotu vietējo un reģionālo pašvaldību pievie-
noto vērtību attīstības sadarbībā un dalītos Eiropas 
līmenī ar inovatīviem priekšlikumiem.

INfORMācIJA NO LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē



Seminārs eS mājā par “eiropa pilsoņiem” 
jauno darba periodu

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” infopunkts Latvijā aicina piedalīties in-
formatīvajā bezmaksas seminārā “Jaunā darbības 
perioda (2014–2020) ES programmas “Eiropa pil-

soņiem” finansējuma iespējas” par 2. atbalsta dar-
bību “Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdz-
dalība”. Seminārs notiks 3. februārī eS mājā Aspa-
zijas bulvārī 28 Rīgā. Informācija par pieteikšanos 
semināram atrodama šeit: http://www.km.gov.lv/
lv/eiropapilsoniem/seminari/.

Pagarināts konkursa “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana” ceturtajā kārtā 
apstiprināto projektu īstenošanas termiņš

Vides aizsardzības 
un reģionālās attīs-
tības ministrija in-
formē par Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklātā konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīc
efekta gāzu emisiju samazināšana” ceturtajā kārtā 
apstiprināto projektu īstenošanas termiņa pagari-
nājumu.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru ka-
bineta 2012. gada 14. augusta noteikumi nr. 559 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” noli-
kums” ar grozījumiem nr. 250, kas stājušies spēkā 
2013. gada 14. jūnijā, grozījumiem nr. 1340, kas stā-
jušies spēkā 2014. gada 1. janvārī, un grozījumiem 
nr. 36, kas stājušies spēkā 2015. gada 29. janvārī.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/sa-
kums/16308_pagarinatsprojektukonkursakom-
pleksirisinajumisiltumnicefektagazuemisijusa-
mazinasanaceturtaskartasietvarosapstiprinato
projektuistenosanastermins/.

Izsludināts projektu konkurss “Atbalsts 
jaunatnes organizāciju darbībai un 
līdzdalības nodrošināšanai valsts un 
starptautiskajā jaunatnes politikā”

J a u n a t n e s 
starptautisko 
programmu 
aģentūra iz-
sludina atklā-

to projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organi-
zāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts 
un starptautiskajā jaunatnes politikā”.

Atklātā projekta konkursa mērķis: izvēlēties, lie-
lākais, 8 projektu iesniedzējus – jaunatnes orga-
nizācijas, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6. panta 

pirmajā daļā ietvertajiem kritērijiem, lai Jaunatnes 
programmā veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdz-
dalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzī-
vē, stiprinātu un veicinātu jauniešu uzņēmību, lai 
vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības 
aktivitātēs, uzņēmējdarbībā, kā arī veicinātu jau-
niešu piederīguma apziņu, stiprinot viņu lojalitāti, 
pienākuma apziņu, veselīgu dzīvesveidu, darba ti-
kumu, pilnveidojot jauniešu personību un attīstību, 
sekmējot jauniešu garīgo, intelektuālo un emocio-
nālo attīstību.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/sa-
kums/16309_izsludinatsprojektukonkurssat-
balstsjaunatnesorganizacijudarbibaiunlidzdali-
basnodrosinasanaivalstsunstarptautiskajajau-
natnespolitika/.
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Izglītības programma “Mediācija 
uzņēmumos un organizācijās”

Izglītības programmas mērķis ir sniegt nepiecieša-
mās prasmes konfliktu risināšanā ikdienas darbā 
un iemaņas tādas darba vides veidošanā, kurā kon-
flikti sekmē organizācijas attīstību, nevis bremzē. 
Spēja risināt konfliktus un kompetence mediācijā 
mūsdienās tiek uzskatīta par pamatprasmi, kas ne-

pieciešama vadītājiem. Konflikti patērē resursus, 
rada izmaksas un var ietekmēt darbinieku veselī-
bu. Prasmīga konfliktu risināšana nozīmē būtiskas 
izmaiņas kolektīva darbā. Mediācijas mērķis ir pa-
nākt, lai katra konfliktējošā puse sasniegtu savām 
interesēm atbilstošu rezultātu, tādēļ mediācijā ie-
guvējas vienmēr ir visas puses.

Vairāk informācijas http://miervidi.edu.lv.

NOVADu zIņAS

Parakstīts līgums par XXIII starptautisko 
Siguldas opermūzikas svētku norisi

No 31. jūlija līdz 2. augustam gleznainā Siguldas 
pilsdrupu estrāde un Siguldas pils komplekss kļūs 
par greznu ietvaru izcilajam mūzikas notikumam – 
XXIII starptautiskajiem Siguldas opermūzikas svēt-
kiem, kuros, kā ierasts, būs iespēja dzirdēt gan 
Latvijas, gan pasaules izcilākos operdziedātājus. Lai 
vienotos par sadarbību pasākuma organizēšanā, 
27. janvārī Siguldas novada domes priekšsēdētājs 
uģis Mitrevics un biedrības “Siguldas opermūzikas 
svētki” valdes loceklis un XXIII starptautisko Sigul-
das opermūzikas svētku organizators Dainis Kalns 
parakstīja sadarbības līgumu.

Plašāk: http://www.sigulda.lv/.

Informēs par līdzekļu piesaisti projektos

No 2. līdz 9. februārim biedrības “12 krasti” va-
dītāja evita Roģe Ventspils novada pagastos vadīs 
seminārus par lauku un zivsaimniecības atbalsta 
saņemšanas aktualitātēm programmas LEADER pa-
sākumu gaitā 2015.–2020. gadā. Biedrības vadītāja 
iepazīstinās ar biedrības aktualitātēm, stāstīs par 
iepriekš īstenotajiem projektiem, to ieviešanas ni-
ansēm, biežāk pieļautajām kļūdām, veiksmes pie-
mēriem un konsultēs, kā labāk izstrādāt un īstenot 

projektus.

2. februārī semināri notiks Tārgalē un Popē (sākums 
plkst. 11 un 14), 3. februārī – Puzē un Ancē (plkst. 
11 un 14), 4. februārī – Ugālē un Usmā (plkst. 11 un 
14), 5. februārī – Piltenē un Zlēkās (plkst. 11 un 14), 
6. februārī – Užavā un Jūrkalnē (plkst. 11 un 14), 
9. februārī – Vārvē un Zirās (plkst. 11 un 14).

Plašāka informācija http://www.ventspilsnovads.
lv/.
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Apspriež Rēzeknes tehnikuma darbības 
perspektīvas

27. janvārī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Bartaševičs un Izglītības pārvaldes va-
dītājs Arnolds Drelings apmeklēja Rēzeknes tehni-
kumu, kur ar mācībspēkiem apsprieda tehnikuma 
darbības perspektīvas un efektīvas sadarbības vei-
cināšanu ar sabiedrību.

Tiekoties tika izveidota Rēzeknes Tehnikuma pado-
me, apstiprināts tās nolikums, par padomes priekš-
sēdētāju ievēlēts A. Bartaševičs. Padomes sastāvā 
darbojas arī tehnikuma audzēkņi, audzēkņu vecā-
ku, tehnikuma administrācijas un pedagogu pār-
stāvji, kā arī ar tehnikuma izglītības programmu 
tematiskajām jomām saistītu nozaru asociāciju un 
darba devēju pārstāvji.

Plašāka informācija: www.rezekne.lv.

Smiltenē apkopots iedzīvotāju vērtējums 
par bibliotēkas un peldbaseina kompleksa 
ieceri

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par bibliotē-
kas un peldbaseina kompleksa ieceri un funkcijām, 
atrašanās vietu, ēkas dizainu, Smiltenes novada 
dome rīkoja iedzīvotāju aptauju. Kopā tika aizpildī-
tas 234 aptaujas anketas.

Lielākā daļa respondentu (203) atbalsta pašvaldī-
bas ieceri par bibliotēkas un peldbaseina komplek-
sa izbūvi Smiltenē. Savukārt 31 respondents to ne-
atbalsta, norādot, ka bibliotēku un baseinu nevar 
apvienot vienā ēkā. Iedzīvotāji uzskata, ka ir nepie-
ciešams gan baseins, gan arī jaunas un modernas 

bibliotēkas telpas, taču viedokļi par apvienošanu 
vienā ēkā atšķiras.

Plašāka informācija: www.smiltene.lv.

VSS39 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumos nr. 1616 “Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāci-
ju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldī-
bu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidē-
jās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai””, 
2. pielikums.

LPS NeSASKAņO

LPS SASKAņOŠANAI PIePRASītIe DOKuMeNtu PROJeKtI

VSS91 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā notiek 
aviācijas nelaimes gadījumos cietušo militārās aviā-
cijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas 
darbi, seku likvidēšana un institūciju sadarbība”

VSS92 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabine-
ta 2012.gada 17.maija rīkojuma Nr.223 “Par Valsts 
rīcības plānu militārās aviācijas nelaimes gadījumu 
seku novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušu”
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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

VSS104 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 
“Kadastrālās vērtēšanas noteikumi””

VSS105 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 
“Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un me-
dicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas 

kārtība””

VSS98 – Informatīvais ziņojums “Informatīvais zi-
ņojums par plānošanas reģionu darbības pilnvei-
došanu”

VSS99 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos 
Nr.388 “Zivju fonda nolikums””
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