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Sveiciens Pasaules pilsētu dienā!

31. oktobrī visā pasaulē aizvadīta un atzīmēta otrā 
Pasaules pilsētu diena, kas veltīta urbanizācijas pro-

cesa izaicinājumiem. Šis ir otrais gads, kad tiek at-
zīmēta šāda ANO noteikta tematiskā diena (pirmā 
reize bija 2013. gadā). Šīs dienas mērķis ir pievērst 
starptautiskās sabiedrības uzmanību urbanizācijai 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka sirsnīgu pateicību  
Priekuļu novada domes kolektīvam par ieguldījumu,  

sarīkojot tradicionālo Novadu dienu! Bija patiess gandarījums 
sastrādāties ar tik atsaucīgiem, zinošiem un aktīviem cilvēkiem,  

kādi ir Priekuļos. Lai arī turpmāk katra diena tiek sagaidīta ar 
jauniem izaicinājumiem un pavadīta ar labi padarīta darba sajūtu!
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kā vienam no galvenajiem attīstības izaicinājumiem 
un iedrošināt pilsētas dažādās valstīs sadarboties, 
lai veiksmīgi izmantotu šo procesu savā labā.

Latvijā saskaņā ar administratīvi teritoriālo iedalīju-
mu ir deviņas lielās pilsētas, kas funkcionē kā atse-
višķas pašvaldības, un vēl 67 pilsētas ir kāda nova-
da sastāvā, gandrīz visas no tām – novadu centri.

Plašāka informācija par World Cities Day un Pasau-
les pilsētu, vietējo un reģionālo pašvaldību tīkla ie-
spējām lasiet organizācijas mājaslapā http://www.
uclg.org/.

Novadu apvienības Valdē diskutē par 
administratīvi teritoriālās reformas 
turpinājumu un patvēruma meklētāju 
uzņemšanas jautājumiem

Piektdien, 30. oktobrī, Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) mītnē notika paplašinātā Novadu apvie-
nības Valdes sēde, kurā tika diskutēts par adminis-
tratīvi teritoriālās reformas turpinājumu. Novadu 
vadītāji pārrunāja situāciju saistībā ar gaidāmo LPS 
Domes sēdi, kas ar Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas un VARAM ministra Kaspara Gerharda 
piedalīšanos notiks 4. novembrī.

Pašvaldību vadītāji pauda, ka jāsagatavo detalizēts 
viedoklis un argumenti par visiem VARAM piedā-
vātajiem administratīvi teritoriālās reformas pro-
jekta punktiem. Kā jau iepriekš ziņots, novadu paš-
valdības, atbildot uz ieceri turpināt administratīvi 
teritoriālo reformu, aicina pārtraukt nelietderīgu 
diskusiju par novadu apvienošanu, bet tā vietā ļaut 
nostabilizēt pēc 2009. gada reformas izveidoto sis-
tēmu un īstenot iepriekšējās reformas paredzētās 
pārmaiņas, kam nepieciešams laiks.

Būtiski ir saglabāt brīvprātīgas novadu apvienoša-
nās vai sadalīšanās mehānismu, kā arī veikt pār-
maiņas tikai pēc rūpīgas un objektīvas esošās sis-
tēmas izvērtēšanas. Novadu pašvaldību vadītāji 
uzsvēra, ka, turpinot pašvaldību apvienošanu, tiks 
nodarīts kaitējums attīstībai, tāpat arī uzņēmējiem 
un ģimenēm tiks dots negatīvs signāls par teritoriju 
turpmāko attīstību, kas vēl vairāk veicinās iedzīvo-
tāju izceļošanu uz ārvalstīm.

Sēdē tika diskutēts arī par pašvaldību savstarpē-
jiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem, kā 

arī apspriests jautājums par rīcības plānu personu, 
kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pār-
vietošanai un uzņemšanai Latvijā. Novadu priekš-
sēdētāji ierosināja LPS Valdei apspriest izteiktos 
viedokļus un iesniegt Domei lēmuma pieņemšanai, 
kā arī sagatavot jautājumus Ministru prezidentei.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
sanāksmē Saulkrastos

30. oktobrī Saulkrastos novada domes priekšsē-
dētājs ervīns Grāvītis un viņa vietnieks Normunds 
Līcis ar prieku uzņēma gan Latvijas Piekrastes paš-
valdību apvienības (LPPA) sanāksmes dalībniekus, 
gan ciemiņus – Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, kā arī plā-
nošanas un tūrisma ekspertus.

LPPA priekšsēdētājs Māris Dadzis atskatījās uz gada 
laikā paveikto apvienības darbā – aktuālo jautāju-
mu virzību un turpmākajiem izaicinājumiem pie-
krastes pārvaldībā, akcentējot LPPA Valdes tikšanās 
ar kultūras un VARAM ministriem, sadarbību ar mi-
nistriju speciālistiem un līdzdalību darba grupu ap-
spriedēs ar mērķi saglabāt finansējumu SAM 5.5.1. 
piekrastes kārtai un atkārtotu prasību valdībai par 
atbalstu pašvaldību valdījumā nodotā valsts īpašu-
ma – pludmales – apsaimniekošanai. Diemžēl arī 
šogad valsts budžetā līdzekļi jūras piekrastes joslas 
apsaimniekošanai nav paredzēti.

Pašvaldības piekrastes attīstībai var vienīgi preten-
dēt uz ierobežotu finansējumu saskaņā ar ES fondu 
stratēģisko atbalsta mērķi (SAM) 5.5.1. “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu”.

VARAM valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze 
pastāstīja, ka atbilstoši šim mērķim finansējums 
15 miljonu eiro apmērā tiks gandrīz pusei no visā 
piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskajā 
plānojumā definētajām 55 attīstāmajām vietām. 
Tas tiek plānots četriem piekrastes projektiem, te-
ritoriāli ietverot visu piekrasti. Potenciālajā sadar-
bības projektā “Dienvidkurzemes piekrastes man-
tojums cauri gadsimtiem” Liepājas pilsētai kopā 
ar Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas un Rucavas novadu 
paredzēts, ka varēs ieguldīt līdzekļus šādās vietās: 
Liepājā – “Kungu kvartālā”, Trīsvienības katedrālē 
un pieslēgumos pludmalei; Pāvilostas novadā – 
Pāvilostas muzeja apkārtnē un Vērgales muižā; 
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Grobiņas novadā – viduslaiku pils teritorijā ar estrā-
di un Ālandes upes parkā; Nīcas novadā – Bernātu 
tematiskajās takās, koka molā un skatu tornī; Ruca-
vas novadā – fišerejā “Dzintarvēji” un Papes plud-
malē. Potenciālā sadarbības projekta “Ziemeļkur-
zemes piekrastes dabas un kultūras mantojums”, 
kur Ventspils pilsēta darbosies kopā ar Dundagas 
un Ventspils novadu, ieguldījumu vietas: Piejūras 
brīvdabas muzejs Ventspils pilsētā, Dundagas pils 
un ēka “Pastnieki” Dundagas novadā un Jūrkalnes 
dabas parks, dabas koncertzāle, Sv. Jāzepa baznī-
cas tornis, tilts Lielirbes ciemā un ventiņu un lībiešu 
veloceliņš Ventspils novadā. Potenciālajam sadar-
bības projektam “Piekrastes svētku tradīcijas”, kur 
projekta iesniedzējs/finansējuma saņēmējs būs 
Jūrmalas pilsēta, bet sadarbības partneri – Engures, 
Mērsraga un Rojas novads, paredzētas šādas iegul-
dījumu vietas: Jūrmalā – Ķemeru ūdenstornis un 
Mellužu estrāde; Engures novadā – parks pie vecās 
jūrskolas, pieejamība zvejniecības mantojumam/
sedumiem un Šlokenbekas pils; Mērsraga novadā – 
Jēgerlejas estrāde un Rojas novadā – jauna estrāde. 
Savukārt ceturtais potenciālais sadarbības projekts 
“Saviļņojošā Vidzeme” aptver Saulkrastu, Salacgrī-
vas, Limbažu un Carnikavas novadu, un tajā ieguldī-
jumi tiks veikti Zvejnieku parkā, estrādē un veloce-
liņā Salacgrīvas novadā; Lauču akmens pieejamībā 
un drošības uzlabošanā pludmalē Limbažu novadā; 

Neibādes parkā un estrādē Saulkrastu novadā un 
muižas parkā, novadpētniecības centrā un Gaujas 
aizsargdambja labiekārtošanā Carnikavas novadā.

Nozīmīga sanāksmes daļa tika veltīta arī plānoša-
nas jautājumiem. Ar jūras telpisko plānojumu iepa-
zīstināja Baltijas Vides foruma valdes priekšsēdē-
tāja kristīna Veidemane, bet par pirmo nacionālas 
nozīmes tematisko plānojumu – piekrastes pub-
liskās infrastruktūras tematisko plānojumu – un 
kompleksu piekrastes attīstību stāstīja vairāki ru-
nātāji: VARAM Telpiskās plānošanas departamenta 
direktore Inguna urtāne, SIA “Grupa 93” eksperti 
Sarmīte Lesiņa un Neils Balgalis, Vidzemes Augst-
skolas pasniedzējs tūrisma eksperts Andris klepers 
un Rīgas plānošanas reģiona cilvēku drošības un 
glābšanas plāna eksperte Lita Cielava.

LPS komitejas sēdē izsaka iebildumus pret 
jauno skolotāju atalgojuma modeli

Otrdien, 27. oktobrī, LPS Izglītības un kultūras ko-
mitejā pašvaldību vadītāji tikās ar izglītības un zi-
nātnes ministri Mārīti Seili un izteica virkni iebildu-
mu pret jauno skolotāju atalgojuma modeli.



Pašvaldību vadītāji vērsa uzmanību uz to, ka jauna-
jā pedagogu atalgojuma modelī iestrādātā formula 
vidējā izglītojamo skaita aprēķināšanai pasliktinās 
situāciju tām izglītības iestādēm, kurām skolēnu 
skaits pieaug, kā rezultātā minētās formulas rezul-
tāts negatīvi ietekmēs piešķiramo pedagoga amata 
likmju skaitu.

Valstī kopumā pēc jaunā modeļa ieviešanas 2/3 
pašvaldību finansējums samazināsies, un tam ir 
nepamatoti liela negatīvā ietekme uz pedagogu 
atalgojumu.

Ņemot vērā minētos argumentus, LPS Izglītības un 
kultūras komiteja vienojās aicināt pagaidām aptu-
rēt Mk noteikumu projekta ”Pedagogu darba sa-
maksas un valsts finansējuma pedagogu darba sa-
maksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi” 
tālāku virzību.

Tāpat komiteja aicina pilnveidot MK noteikumus 
nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības 
un vispārīgās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai”, paredzot pašvaldībām reģionālo 
koeficientu, iedzīvotāju blīvuma koeficientu, nesa-
mazinot esošā valsts budžeta mērķdotācijas finan-
sējuma piešķīrumu un papildus izdalot līdzekļus 
mazo skolu pedagogu atalgojumam.

M. Seile, tiekoties ar pašvaldību vadību un izglītī-
bas jomas speciālistiem, pauda, ka Izglītības un zi-
nātnes ministrija turpina darbu pie jaunā pedago-
gu atalgojuma modeļa izstrādes un pilnveides, jo ir 
vairāki jautājumi, kuros pašām pašvaldībām ir ļoti 
dažādi viedokļi.

Premjeres Laimdotas Straujumas darba grupas, 
pēc ministres teiktā, bijis ļoti vērtīgs forums, kurā 

izzināt pašvaldību viedokli gan par skolotāju algu 
modeli, gan izglītības iestāžu tīklu.

“Situācija ar daudziem no šiem jautājumiem ir ne-
viennozīmīga, izskanēja pilnīgi pretēji viedokļi par 
savstarpējiem norēķiniem vai skolu tīklu, un daļa 
pašvaldību pat rosināja noteikt minimālo skolēnu 
skaitu pamatskolā. Izglītības un zinātnes ministrijai 
šādu plānu nav,” uzsvēra ministre.

Vairākus izskanējušos priekšlikumus IZM plāno 
iekļaut normatīvajos aktos, un tos atbalstījusi arī 
premjere, piemēram, arī mazajās skolās paredzēt 
pilnu amata vienību direktoram, kā arī ļaut izglītī-
bas iestāžu administrācijas pārstāvjiem vadīt līdz 
7 mācību stundām, par to saņemot samaksu. At-
balstīts arī priekšlikums par 10% piemaksu pedago-
giem, kuri strādā valsts ģimnāzijās.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Ju-
rēvica aicināja ministri un visus, kas pieņem lēmu-
mus saistībā ar izglītības jomu, apzināties, ka nauda 
nav paredzēta pašvaldībām, bet gan skolotājiem. 
“Padomājiet, kas notiks ar tiem 8%, kam būs sama-
zinājums, kas reāli notiks ar šiem cilvēkiem,” pauda 
Jurēvica.

“Katrai reformai būtu jānes pozitīvas pārmaiņas, 
un es neredzu šeit nevienu prieka pilnu seju,” pauda 
Amatas novada domes priekšsēdētāja elita eglīte. 
“Nevar cerēt, ka lauku skolās ienāks jauni skolotāji, 
ja būs tādi atalgojuma griesti,” pauda E. Eglīte.

Tāpat pašvaldību pārstāvji aicināja neieviest mode-
li, kas nerisina problēmas, bet matemātiski pārdala 
finanses un motivēs pedagogus pamest Latviju la-
bāka darba meklējumos.

Nobeigumā ministre pauda, ka IZM turpina saru-
nas ar Finanšu ministriju un premjeri un tieši tādēļ, 
ka nav panākta vienošanās, skolotāju algu modelis 
netiek virzīts tālāk uz Ministru kabinetu.

“Vēlos pateikties arī Latvijas Pašvaldību savienībai 
par aktīvo iesaistīšanos, vienmēr konstruktīvo sa-
darbību un priekšlikumiem. LPS ir vērtīgs un kon
struktīvs partneris ministrijai,” pauda ministre.

Komitejas sēdē pašvaldību vadītāji arī turpināja iz-
teikt iebildumus pret limitu noteikšanu vidusskolas 
klases atvēršanai, norādot, ka šis lēmums ir tuvre-
dzīgs, jo nevienā modelī nav iespējams precīzi pare-
dzēt situācijas, kādas var veidoties katrā pašvaldībā.

Papildus tam ir jāmaina saturs, pieeja izglītībai, for-
ma, lai tā kļūtu mūsdienīga un konkurētspējīga, lai 



Latvijā izdoti vidusskolu diplomi tiktu atzīti starp-
tautiski. Šim jautājumam ir jāpievērš daudz lielāka 
uzmanība, nevis jāiejaucas pašvaldību kompetencē 
par to dibināto izglītības iestāžu darba organizāciju.

Atgādinām, ka saskaņā ar LPS un Ministru kabineta 
vienošanās un domstarpību protokolā paredzēto 
tika izveidota Ministru prezidentes darba grupa, 
kura izvērtēja pedagogu atalgojuma jaunā modeļa 
ieviešanas ietekmi uz pašvaldību finanšu resursiem, 
kā arī skolu tīkla sakārtošanu izglītības pakalpojumu 
ilgtspējai. Tālākie normatīvo regulējumu risinājumi 
izglītības iestāžu tīkla optimizācijai skatāmi saistībā 
ar minētās darba grupas secinājumiem – tā pausts 
protokolā.

Ministru prezidentes vadītās darba grupas pēdējā 
sēde notika oktobra vidū. Pašvaldības, tiekoties ar 
Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, izteica at-
balstu MK noteikumu projektam “Pedagogu darba 
samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba 
samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteiku-
mi” jeb jaunajam pedagogu atalgojuma modelim, 
taču ar iebildumiem, kuri ir jānovērš, lai pašvaldī-
bas atbalstītu jaunā pedagogu atalgojuma modeļa 
gala versiju.

IZM plāno virzīt tālāk izskatīšanai Ministru kabinetā 
jauno pedagogu atalgojuma modeli, taču pieejamā 
versija, kura atrodama Izglītības un zinātnes minis-
trijas mājaslapā, ir bez labojumiem un papildināju-
miem.

LPS priekšsēdis Ženēvā piedalās 
konferencē “Migrācija un pašvaldības”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis Eiropas Pado-
mes Vietējo un reģionālo varu kongresa delegācijas 
sastāvā 26. un 27. oktobrī piedalījās Starptautiskās 
Migrācijas organizācijas rīkotajā augsta līmeņa kon-
ferencē “Migrācija un pašvaldības”.

Konferences darbs organizēts sešās tematiskajās 
sesijās, kurās piedalīsies pašvaldību, valsts insti-
tūciju, nevalstisko organizāciju un privātā sektora 
pārstāvji no visas pasaules.

Latviju mācību vizītē apmeklē Moldovas 
Pašvaldību asociācijas CALM delegācija

Ārlietu ministrija ik gadu izsludina grantu konkursu 
attīstības sadarbības un attīstības izglītības projek-
tu īstenošanai sadarbībā ar Austrumu partnerības 
valstīm, un šogad grantu 20 572 eiro apmērā saņē-
ma arī LPS projekta “Administratīvi teritoriālās re-
formas un finanšu decentralizācijas sinerģija labas 
pārvaldības stiprināšanai Moldovā” īstenošanai.

Saskaņā ar šo projektu 25.–31. oktobrī Latvijā no-
risinājās Moldovas Pašvaldību asociācijas CALM 
mācību vizīte, kuras laikā Moldovas kolēģi viesojās 
LPS, kā arī vairākās Latvijas pašvaldībās – Kandavas, 
Engures, Jaunpils un Ventspils novadā.

CALM pārstāvji tikās arī ar Finanšu ministrijas 
Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un 
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finansēšanas departamenta direktori Intu Komisāri 
un LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību ko-
misijas 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.

Saskaņā ar LPS un “Swedbank” memorandu 
Latvijas novados uzstādīti jau 12 jauni 
bankomāti

Pagājušajā nedēļā saskaņā ar LPS un “Swedbank” 
memorandu uzstādīti trīs jauni bankomāti Latvi-
jas novados, kuros līdz šim tādi nebija pieejami, – 
Garkalnē, Amatas novada Nītaurē un Pārgaujas 

Moldovas delegācija Kandavā

Viesi pēc M. Priedes lekcijas LPS telpās



novada Straupē (Plācī). Līdz gada beigām skaidras 
naudas pieejamību plānots nodrošināt arī Beverī-
nas novada trikātā, Ciblā, krustpils novada kūkās 
un Riebiņos.

elita eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja, 
norāda: “Esam priecīgi, ka Nītaurē, kas atbilstoši 
Amata novada attīstības plāniem tiek veidota par 
pakalpojumu centru Nītaures, Zaubes un Skujenes 
iedzīvotājiem, atklājam bankomātu, kas kopā ar 
valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas 
centru nodrošinās iedzīvotājiem visu pakalpojumu 
veidu pieejamību tuvu dzīvesvietai.”

Savukārt Hardijs Vents, Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs, uzsver: “Bankomāta uzstādīšana 
Straupē ir nozīmīgs notikums, jo vietējie iedzīvotāji 
jau sen gaida banku sfēras lielāku pieejamību lauku 

reģionos. Lai gan Pārgaujas novads atrodas ekono-
miski izdevīgā vietā, kur ir laba infrastruktūra, kas 
ļauj vietējiem iedzīvotājiem būt mobiliem ikdienā, kā 
arī nodrošina darba iespējas tuvākajās pilsētās – Cē-
sīs, Valmierā, Limbažos, Rīgā –, ikdienā arī novada 
teritorijā finanšu pakalpojumi ir jāpadara pieejamā-
ki, ja gribam redzēt lauku attīstību un cilvēku atgrie-
šanos laukos. Tāpat arī šis naudas izmaksas banko-
māts atvieglo veco ļaužu dzīvi, piemēram, pensijas 
izņemšanai, un samazina tēriņus, dodoties naudu 
izņemt uz pilsētām. Tāpēc ļoti ceram, ka sadarbība 
nākotnē turpināsies un attīstīsies un “Swedbank” at-
vieglos dzīvi novada iedzīvotājiem, ļaus ieekonomēt 
viņu laiku un, ne mazāk svarīgi, viņu izdevumus.”

“Naudai jābūt pieejamai, jo nauda ir enerģija brīvā 
formā,” saka Mārtiņš Gunārs Bauze-krastiņš, Gar-
kalnes novada pašvaldības vadītājs.



LPS Domes sēdē piedalīsies Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma un 
VARAM ministrs kaspars Gerhards

LPS Domes sēdē 4. novembrī piedalīsies Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma un vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrs kaspars 
Gerhards.

Domes sēde būs veltīta diviem jautājumiem – valsts 
plānam par patvēruma meklētāju uzņemšanu un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) piedāvājumiem administratīvi terito-
riālās reformas turpināšanai.

LPS valdes lēmums par Domes sēdes sasaukša-
nu:  http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5106/.

Darba kārtībā:
1. Par rīcības plānu personu, kurām nepiecieša-

ma starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 
uzņemšanai Latvijā (ziņo: LPS ģenerālsekretā-
re Mudīte Priede. Piedalās Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma).

2. Par valdības piedāvātajiem administratīvi terito-
riālā dalījuma variantiem (ziņo: LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis. Uzaicināts piedalīties vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards).

3. Dažāda informācija.

Domes sēde notiks 4. novembrī plkst. 14.00–16.30 
Zemkopības ministrijas ēkas 2. stāva zālē (Rīgā, 
Republikas laukumā 2).

LPS Valdes sēde

Otrdien, 3. novembrī, plkst. 10.00 notiks LPS Val-
des sēde.

Darba kārtībā:
1. Par pedagogu atalgojuma jauno modeli (ziņo: 

Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja 
Ligita Gintere).

2. Par Novadu dienā pieņemtajiem lēmumiem 
(ziņo: Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis).

3. Par Piekrastes apvienības aktualitātēm (ziņo: 

LPS padomniece Gunta Lukstiņa).
4. Par Novadu apvienības paplašinātajā Valdes 

sēdē nolemto (ziņo: Novadu apvienības priekš-
sēdētājs Gints Kaminskis).

5. Par LPS Domes sēdes dokumentu projektiem 
(ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

6. Dažāda informācija.

Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta 
tīkla videokonference “Jaunatnes 
likums. Darba ar jaunatni organizēšana 
pašvaldībās”

Piektdien, 6. novembrī, LPS mītnē M. Pils ielā 1 Rīgā 
notiks pirmā Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu at-
balsta tīkla organizētā videokonference “Jaunatnes 
likums. Darba ar jaunatni organizēšana pašvaldī-
bās”.

Ar jaunatnes likumu un darba ar jaunatni organizē-
šanu pašvaldībās iepazīstinās IZM Politikas inicia-
tīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā 
referente Marika Arkliņa. Savukārt ar to, kā pašval-
dībās tiek organizēts darbs ar jaunatni, un ar labās 
prakses piemēriem iepazīstinās Jelgavas pilsētas 
jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle un Jelgavas 
novada jaunatnes lietu speciāliste kristīne kode.

Lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesais-
tīto personu sadarbību un atbalstītu darbu ar jau-
natni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar 
jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienībā ir izveidots 
Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls, 
kurš aptver visas 119 Latvijas pašvaldības. Tīkla 
darbības koordinēšanai ir izveidota Latvijas Paš-
valdību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā 
darba grupa, kura sastāv no 26 pašvaldību darbā 
ar jaunatni iesaistītajiem darbiniekiem, 5 plāno-
šanas reģionu pārstāvjiem, 1 IZM pārstāvja, 1 LPS 
pārstāvja.

Viens no darba grupas uzdevumiem ir atbalsta vei-
došana pašvaldībās darba ar jaunatni organizēša-
nā. Lai veiktu šo uzdevumu, tiks organizētas infor-
matīvas videokonferences par aktuālajām tēmām, 
kuras par būtiskām darba organizēšanā ar jaunatni 
ir definējusi darba grupa.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk



Videokonference būs pieejama: http://www.lps.
lv/Pasakumi/tiesraide/. tiks nodrošināta arī ie-
spēja uzdot jautājumus, tos sūtot uz e-pasta adre-
si: tiesraide@lps.lv.

Plašāka informācija: Lelde Vazdiķe, LPS jaunatnes 
lietu speciāliste (28761642, 67508523, lelde.vazdi-
ke@lps.lv).

Atklājot eiropas institūcijas: Latvijas 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti 
Briselē

27.–30. oktobrī Briselē viesojās 13 Latvijas pašval-
dību sabiedrisko attiecību speciālisti, lai saskaņā ar 
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un LPS sa-
gatavoto programmu labāk iepazītos ar Eiropas Sa-
vienības institūciju darbību un vairāk uzzinātu par 
norisēm politikas aktualitātēs. 

Latvijas pārstāvji viesojās Eiropas Reģionu komitejā 
(RK), kur tikās ar RK preses pārstāvi Lauri Ouvine-
nu un Latviešu valodas tulkošanas nodaļas pārstāvi 
Igoru Bērziņu, kuri sabiedrisko attiecību speciālis-
tus iepazīstināja ar RK darbību un ietekmi Eiropas 
Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat 
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja Agita Kaupuža 
viesus iepazīstināja ar Latvijas delegācijas Reģionu 
komitejā darbību un dalību nozīmīgākajos starp-
tautiskajos pasākumos, kā arī interesantākajiem 
notikumiem un pasākumiem Latvijas prezidentūras 
laikā Eiropas Savienības Padomē.

Tāpat vizītes gaitā pašvaldību pārstāvjiem bija ie-
spēja uzzināt par Eiropas Komisijas pieņemtajiem 

lēmumiem migrācijas krīzes risināšanai, Eiropas 
Komisijas vērtējumu par Latvijas ekonomiku, darba 
tirgus un sociālo situāciju Latvijā, kā arī kohēzijas 
politikas ieviešanu šajā plānošanas periodā.

Vizītē piedalījās pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālisti no Alūksnes, Balvu, Grobiņas, Ilūkstes, 
Mazsalacas, Rēzeknes, Rucavas, Skrīveru, Vecum-
nieku un Viļānu novada un Jēkabpils un Rēzeknes 
pilsētas.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

PRoJektI, koNkuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASākuMI

INFoRMāCIJA No LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē

Notiek balsojums par konkursa “Latvijas 
jauniešu galvaspilsēta” finālistiem

IZM sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību 
Latvijā izsludināja konkursu “Latvijas Jauniešu gal-
vaspilsēta 2016”, lai noskaidrotu, kura pilsēta nāka-
majā gadā kļūs par jaunatnes pasākumu centrālo 
norises vietu. Ir noskaidrotas pašvaldības, kuras ie-
kļuvušas finālā. Cīņu par iespēju kļūt par pirmo Lat-

vijas Jauniešu galvaspilsētu turpina Cēsu novads, 
Jelgava, Liepāja un Madonas novads sadarbībā ar 
Gulbenes novadu.

Līdz 4. novembrim konkursa “Latvijas Jauniešu gal-
vaspilsēta” mājaslapā www.jauniesugalvaspilseta.
lv ikviens var nobalsot par konkursa finālistiem. 
Vairāk informācijas: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1396-sakusies-balsosana-par-konkur-
sa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-finalistiem.
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Reģionos notiks pieci semināri par 
sasaistes izveidošanu starp attīstības un 
budžeta plānošanu

VARAM aicina pieteikties dalībai reģionālajos se-
mināros par sasaistes izveidošanu starp attīstības 
plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī. 
Semināros gaidīti visu Latvijas pašvaldību attīstības 
plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā 
arī citi jomas interesenti. Klātesošajiem būs iespē-
ja saņemt Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko 
materiālu par pasākuma tematiku.

Reģionālie semināri notiks:
3. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā •	

Gaujas ielā 1;
10. novembrī Saldus novada domē Avotu ielā 12;•	

20. novembrī Līvānu novada domē Rīgas ielā 77;•	

24. novembrī Kokneses novada domē Meliora-•	

toru ielā 1;
30. novembrī Rīgā, VARAM telpās Peldu ielā 25.•	

Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, iepriekš 
jāpiesakās šeit: http://ej.uz/regionalie_seminari.

Norvēģijas Finanšu instrumenta projektā VARAM 
kopā ar Latvijas pilotpašvaldībām un eksperti Ingu 
Vilku piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos 
Norvēģijā, kā arī vairākās darba grupās Latvijā par 
sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un 
budžeta plānošanu. Šī projekta aktivitātes mērķis ir 
veicināt identificējamas saiknes izveidošanu starp 
teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plāno-
šanas dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un 
izstrādāt priekšlikumus tādu mehānismu izveidei, 
kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu 
un uzraudzību.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
un aizsardzības ministrs vienojas par 
sadarbību profesionāļu piesaistē

Jauni, spējīgi profesionāļi vajadzīgi gan aizsardzības 

nozarei, gan reģionu attīstībai, tādēļ Cēsu novada paš-
valdība un Aizsardzības ministrija redz iespējas sadar-
bībai jaunu talantu piesaistē. Par to tiekoties vienojās 
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

NoVADu uN PILSētu VēStIS
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Iespējas sadarbībai abas puses redzēja, piemēram, 
maksājot stipendijas ārstiem, kuri varētu rezidēt 
Cēsu klīnikā, vienlaikus apkalpojot Nacionālo bru-
ņoto spēku (NBS) Instruktoru skolu, kā arī attīstot 
kopīgus projektus dzīvojamā fonda izveidē.

Rozenbergs arī akcentēja jaunās Cēsu Profesionālās 
vidusskolas moderno telpu un aprīkojuma iespējas 
jauno militāro profesionāļu sagatavošanā, piedā-
vājot modeli, kurā Cēsu NBS apmācāmie līdztekus 
varētu iegūt kvalifikāciju arī kādā civilajā profesijā, 

kas var noderēt arī militārajā dienestā. Jau patla-
ban abas izglītības iestādes vieno cieša sadarbība, 
un daudzi profesionālās skolas audzēkņi aktīvi ie-
saistās Zemessardzē. Bergmanis ideju novērtēja kā 
vērā ņemamu, piebilstot, ka pēc līdzīga apmācības 
modeļa darbojas arī Vestpointas Militārā akadēmi-
ja ASV.

Plašāk: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualita-
tes/pasvaldiba/bergmanis-un-rozenbergs-vieno-
jas-par-sadarbibu-pr/.

Rēzeknē paaugstinās vairāku sociālo 
pabalstu apmēru

Rēzeknes pilsētas dome plāno no 2016. gada uz-
labot pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, ma-
teriāli atbalstot ģimenes ar bērniem, personas ar 
invaliditāti un pensijas vecumā, kā arī citas mazaiz-
sargāto personu grupas, kuras materiālo apstākļu 
dēļ nevar apmierināt savas pamatvajadzības. 

Kā paskaidroja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē 
“Sociālais dienests”, nākamgad plānots ieviest pie-
cus jaunus sociālās palīdzības veidus:

piemaksu pie garantētā minimālā ienākumu •	
līmeņa bērnam no 48,90 eiro līdz 80 eiro un 
daudzbērnu ģimenes bērnam līdz 18 gadu ve-
cumam – līdz 128 eiro, vecuma pensijas saņē-
mējam, kurš sasniedzis valstī noteikto pensijas 
vecumu, vai invaliditātes pensijas saņēmējam, 

kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta sa-
ņēmējam – līdz 128 eiro, atsevišķi dzīvojošam 
invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta saņēmējam, kura apgādībā ir 
bērns līdz 18 gadu vecumam, – līdz 128 eiro;
pabalstu krīzes situācijā līdz 100 eiro gadā;•	
vienreizēju pabalstu personu apliecinošu doku-•	
mentu noformēšanai līdz 30 eiro gadā;
dzīvokļa pabalstu aukstā ūdens un kanalizā-•	
cijas izdevumu segšanai trūcīgām ģimenēm 
40 eiro un maznodrošinātām ģimenēm 20 eiro 
gadā;
vienreizēju svētku pabalstu politiski represēta-•	
jām personām un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem 20 eiro gadā.

Plašāka informācija: http://www.rezekne.lv/re-
zeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/rezekne-pla-
nots-palielinat-socialos-pabalstus/.

Madonu apmeklē Preiļu novada delegācija

28. oktobrī Madonu apmeklēja Preiļu novada paš-
valdības priekšsēdētāja Maruta Plivda, izpilddirek-
tors Vladimirs Ivanovs, kā arī dažādu jomu adminis-
trācijas darbinieki.

Vizīte iesākās ar tikšanos domē, kurā piedalījās 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītājs 
Romāns Hačatrjans, kā arī sabiedrisko attiecību 

speciāliste Edīte Miķelsone. Īpašu interesi viesi iz-
rādīja par Madonas novadā realizētajiem ES fondu 
projektiem, uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
veicināšanas pasākumiem, domes administrācijas 
darba organizāciju, sociālajiem un izglītības jautā-
jumiem.

Vizītes gaitā delegācija apmeklēja Madonas pilsētas 
sporta centru un tajā esošo šautuvi, Smeceres sila 
sporta un atpūtas bāzi, PII “Saulīte”, SIA “Madonas 
patērētāju biedrība” ražotni “Madonas maiznieks”, 
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apskatīja “Ražots Madonas novadā” stendu veika-
lā “Maxima”, kā arī viesojās Jāņa Seiksta keramikas 

darbnīcā.

kuldīgā top jaunas telpas inženierzinātņu 
pulciņiem

Lai jauniešiem piedāvātu kvalitatīvu un profesionā-
li orientētu interešu izglītību un uzlabotu vidi, Kul-
dīgā, Pilsētas laukumā 3, 3. stāvā top jaunas telpas 
Tehniskās jaunrades centram.

Centrs palīdzēs jauniešiem attīstīt tehniskās zinā-
šanas. Viņi varēs apmeklēt radio un TV pulciņus, 

kinoamatieru, lidmodelistu un automodelisma 
nodarbības. Vienā telpā plānota automodelisma 
trase, kas iecerēta arī plaša mēroga sacensībām. 
Telpās būs arī akvalangistu inventārs.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērzi-
ņa uzsver: “Tehniskā jaunrade mums ir ļoti svarīga. 
Mūsdienās valstī uzsvars tiek likts uz inženierzinātņu 
nozīmīgumu, tāpēc arī mēs jauniešiem dodam iespē-
ju attīstīt savas zināšanas un spējas šādās jomās.”

Reorganizēs Burtnieku Ausekļa vidusskolu
Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē 21. ok-
tobrī atklātā balsojumā tika pieņemts lēmums līdz 
2016. gada 1. maijam reorganizēt Burtnieku Ausek-
ļa vidusskolu, pārveidojot to par Burtnieku Ausekļa 
pamatskolu.

Iemesli šādai rīcībai ir vairāki. Pirmkārt, skolēnu 
skaits Burtnieku Ausekļa vidusskolā pēdējos piecos 

mācību gados ir samazinājies. “Skolas reorganizā-
cija par Burtnieku Ausekļa pamatskolu ir loģisks 
solis pašreizējā situācijā, jo skolā kopš 2012. gada 
nav nokomplektēta 10. klase. Jau vairākus gadus 
īstenojam tikai pamatizglītības programmas apgu-
vi, tādēļ šis process skolas darba kvalitāti neietek-
mēs. Reorganizējot skolu par pamatskolu, iegūsim 
arī lielāku valsts budžeta mērķdotāciju,” skaidro vi-
dusskolas direktore Ināra Stepanova.



Otrkārt, demogrāfiskā situācija ne tikai valstī, bet 
arī novadā strauji pasliktinās – samazinās iedzīvotā-
ju un līdz ar to skolēnu skaits. Treškārt, šāds lēmums 
pieņems, pamatojoties uz novada ģeogrāfisko no-
vietojumu, proti, Burtnieku novads robežojas ar 

Valmieru, līdz ar to novada pamatskolu absolventi 
visbiežāk izvēlas turpināt izglītību Valmieras pilsētas 
pašvaldības izglītības iestādēs. Tas saistīts arī ar no-
vada ceļu infrastruktūru – no vairākiem novada pa-
gastiem ērtāk ir nokļūt Valmierā, nevis Burtniekos.

Izsludina kocēnu novada lielformāta vides 
objektu skiču konkursu

Kocēnu novada dome izsludina Kocēnu novada liel-
formāta vides objektu ideju skiču konkursu. Ņemot 
vērā to, ka vides dizaina objekti veicinās novada pa-
zīstamību un būs paliekoša novada tēla sastāvdaļa, 
konkursa mērķis ir izraudzīties vairākas ideju skices: 
atpūtas un tūrisma vides objektam, kuru novietot 
katrā novada pagasta centrā, velosipēdu novietnei, 
robežzīmei ar uzrakstu “Kocēnu novads”, kuru no-
vietot uz Kocēnu novada administratīvās teritori-
jas robežas, un veikalā novietojamam statīvam vai 

stendam ar uzrakstu “Ražots 
Kocēnu novadā”, kur izvietot 
novada suvenīrus un mājra-
žotāju produkciju. Visos ša-
jos objektos jābūt attēlotai 
un integrētai vienotai stila 
idejai.

Plašāk: http://www.koceni.
lv/zinas/novada-zinas/izslu-
dinakocenunovadalielforma-
tavidesobjektuidejuskicu-
konkursu.

Alūksnes novada pašvaldība viesojas 
Sundbiberjā un vienojas par sadarbību

No 21. līdz 23. oktobrim Alūksnes novada pašval-
dības pārstāvji viesojās Sundbiberjas (Sundbyberg) 
pašvaldībā Zviedrijā, kur iepazinās ar pašvaldību un 
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pārrunāja sadarbības iespējas.

Pirmajā vizītes dienā Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji Sundbiberjas Mākslas centrā, kas iekārtots 
slavenās šokolādes rūpnīcas “Marabou” kādreizē-
jās telpās, tikās ar Sundbiberjas pašvaldības vadī-
tāju Jūnasu Nīgrēnu, viņa vietnieku Stēfanu Berg-
stremu, izpilddirektori Helēnu Ēriksoni Elfu, galve-
no uzņēmējdarbības speciālistu Šarifu Pakzadu un 
starptautisko attiecību koordinatori Metu Seneri 
un delegācijas pavadoni, tulku Andreju Ritumu. Ko-

lēģi no Sundbiberjas iepazīstināja Alūksnes delegā-
ciju ar pilsētā paveikto, kā arī ar attīstības plāniem. 
Sundbiberjas pārstāvji īpaši uzsvēra, ka, attīstot te-
ritoriju, ir svarīgi ņemt vērā pagātnes mantojumu 
un nesabojājot to pielāgot mūsdienu vajadzībām. 
Viņi uzsvēra, ka pašvaldības darbā ļoti svarīgs ir 
dialogs ar iedzīvotājiem, lai sabiedrībai būtu skaid-
ri pašvaldības mērķi un kopā varētu strādāt pie šo 
mērķu sasniegšanas. Noslēgumā tika pārrunātas 
sadarbības projektu uzsākšanas iespējas atsevišķās 
nozarēs.

Ķekavā pārapbedīs 77 latviešu strēlnieku 
mirstīgās atliekas

Īsi pirms Lāčplēša dienas, 5. novembrī plkst. 14.00, 
Ķekavā notiks svinīga 77 nezināmo latviešu strēl-
nieku mirstīgo atlieku pārapbedīšana no Spieķu 
kalna uz Trušeļu brāļu kapiem.

Pārapbedīšanas ceremoniju rīko Brāļu kapu komi-
teja, un tajā piedalīsies arī pārstāvji no Aizsardzības 
ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, 
Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā un Ķeka-

vas novada domes.

1. pasaules karā kritušo latviešu strēlnieku mirstīgo 
atlieku izrakumi Ķekavas pagasta Spieķu kalna brā-
ļu kapos tika veikti 16.–18. oktobrī pēc darbu atļau-
jas saskaņošanas ar Ķekavas novada pašvaldību un 
zemes īpašniekiem. Šos izpētes darbus organizēja 
Brāļu kapu komiteja, lai atrastu nepārapbedītos ka-
ravīrus un atbilstoši karavīru godam un cieņai tos 
guldītu zemes klēpī Trušeļu brāļu kapos Ķekavā. Iz-
pētes darbos, ko veica meklēšanas vienība “Leģen-
da”, tika atrastas 77 karavīru mirstīgās atliekas.

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

LPS NeSASkAņo

VSS-718 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību 
lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” atkārtotu 
precizēšanu, 1. pielikums.

VSS -1035 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
28. jūnija noteikumos nr. 480 “Noteikumi par kār-
tību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību node-
vas””, 2. pielikums.
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VSS-1166 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā”

VSS-1170 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vēr-
tības produktu un pakalpojumu eksporta propor-
ciju” 3.2.1.1.pasākuma “Klasteru programma” īste-
nošanas noteikumi”

VSS-1079 – Noteikumu projekts “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas 
noteikumi”

VSS-1111 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 

brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības ap-
drošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā 
darba veikšanas laikā”

VSS-1112 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos 
Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pama-
ta materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” 
īstenošanas noteikumi”

VSS-1157 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos 
Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 
uzskaites kārtība””

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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