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Mazie novadi sanāksmē apspriedīs savas 
iniciatīvas un uzsvērs priekšrocības

Lai apspriestu dažādas iniciatīvas mazo novadu at-
tīstības veicināšanai un uzsvērtu savas priekšrocī-
bas, Rīgā 25. novembrī uz tikšanos sanāks vairāku 
desmitu pašvaldību vadītāji, kuru novados iedzīvo-
tāju skaits ir mazāks par 5000.

Ņemot vērā pēdējā laikā publiskajā telpā izskanēju-
šos viedokļus, pašvaldību pārstāvji vēlas norādīt uz 
mazo novadu neapšaubāmo kapacitāti uzņēmēj-
darbībā, investīciju piesaistē, sadzīves organizēša-
nā, sadarbībā ar sabiedrību, nevalstisko sektoru, kā 
arī sadarbībā ar citām pašvaldībām dažādu funkciju 
veikšanā.

Nenoliedzami, mazajiem novadiem jāsaskaras ar 
dažādiem izaicinājumiem, tostarp demogrāfisko 
situāciju, iedzīvotāju aizplūšanu, kvalificēta darba-
spēka trūkumu, kas nereti traucē piesaistīt inves-
torus, taču vienlaikus ir arī virkne priekšrocību, ko 
jāspēj pilnveidot un izmantot savā labā.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des datiem Latvijā ir 39 pašvaldības ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 5000: Aglonas, Aknīstes, Alsungas, Apes, 
Baltinavas, Beverīnas, Cesvaines, Ciblas, Dundagas, 
Durbes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Līgatnes, 
Lubānas, Mazsalacas, Mālpils, Mērsraga, Naukšē-
nu, Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Pāvilostas, Raunas, 
Rojas, Rucavas, Rugāju, Rundāles, Salas, Sējas, Skrī-
veru, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Vār-
kavas, Vecpiebalgas, Viesītes un Zilupes novads.

Uz tikšanos ir aicināti visu šo novadu pašvaldību 
priekšsēdētāji.

Jāuzsver, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
biedri ir 118 no 119 Latvijas pašvaldībām un tā da-
žādos līmeņos pārstāv visu savu biedru intereses, 
tajā skaitā lielās pilsētas, attīstības centrus, Pierīgas 
pašvaldības, piejūras novadus, pierobežas pašval-
dības, lielos novadus un arī mazos novadus.

Sanāksme norisināsies 25. novembrī LPS mītnē M. 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Pēc tās notiks preses kon-
ference, kurā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un 
novadu pārstāvji informēs par lēmumiem. Laipni 
aicinām mediju pārstāvjus uz preses konferenci, ie-
priekš piesakoties pa e-pastu zane.duze@lps.lv vai 
tālruni 26553153. Sanāksme būs slēgta, taču pie-
dāvāsim TV un foto iespēju tās sākumā.

Precīzu sanāksmes laiku un preses konferences 
norises laiku izziņosim šīs nedēļas laikā.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē diskutē par aktualitātēm 
un grozījumiem likumdošanā atkritumu 
apsaimniekošanas jomā

10. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) telpās notika LPS Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde. 
Tās darbā kārtībā bija divi jautājumi saistībā ar at-
kritumu apsaimniekošanu.

“Par atkritumu sektora vajadzībām un tirgus sek-
tora analīzi stāstīja SIA “Geo Consultants” eksperts 
Kaspars Kļavenieks. Viņš norādīja, ka būtiskākais 
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problēmjautājums saistībā ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir lielais atkritumu apglabāša-
nas kā atkritumu utilizācijas metodes īpatsvars – 
2013. gadā tie bija aptuveni 84%. Vērtējot paš-
reizējo situāciju kontekstā ar normatīvajos aktos 
noteikto prasību izpildi un sasniedzamajiem rādī-
tājiem līdz 2020. gadam, iezīmējas divas galvenās 
problemātiskās jomas: 1) jāsamazina apglabājamo 
bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) daudzums 
līdz 35% no 1995. gada rādītāja un 2) jāsagatavo 
otrreizējai izmantošanai un jāpārstrādā vismaz 
50% mājsaimniecības atkritumos un citās līdzīgās 
atkritumu plūsmās esošo papīra, metāla, plastma-
sas un stikla atkritumu. Kā norādīja K. Kļavenieks, 
galvenie atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
attīstību ietekmējošie faktori ir dalītās atkritumu 
vākšanas infrastruktūras pieejamības atšķirības da-
žādos Latvijas reģionos, zemais atkritumu radītāju 
atbalsts un iesaistīšanās atkritumu šķirošanā, tāpat 
arī ierobežotās vietējās materiālu pārstrādes un 
reģenerācijas jaudas vairākiem materiālu veidiem 
un nepietiekamas BNA pārstrādes infrastruktūras 
jaudas un pārstrādes rezultātā iegūtā materiāla iz-
mantošanas iespējas.

Otrais sēdes darba kārtības jautājums bija veltīts 
normatīvo aktu izmaiņām atkritumu apsaimnie-
košanas jomā un aktualitātēm pašvaldībās, par ko 
ziņoja VARAM Vides aizsardzības departamenta 
direktore Rudīte Vesere un LPS padomniece lauku 
attīstības jautājumos Sniedze Sproģe. R. Vesere in-
formēja par izmaiņām normatīvajos aktos atkritu-
mu apsaimniekošanas jomā 2015. gadā un plānota-
jām izmaiņām dabas resursu nodokļa piemērošanā, 
kā arī ieskicēja turpmākos darbus un izaicinājumus. 
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā pa-
redz pašvaldību lomas nostiprināšanu, nosakot, 
ka pašvaldības organizē visu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, 
pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu 
savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavo-
šanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas 
iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu 
poligonu izvietošanu savā administratīvajā terito-
rijā. Tāpat grozījumi paredz, ka pašvaldības izdod 
saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, kā 
arī nosaka pašvaldības pilnvarotas institūcijas un 
amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu 
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu. Ieviesti papildinājumi arī 
pašvaldību iepirkumu procedūrā, par piedāvājuma 
izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. Likuma grozījumi skar arī prasības 
līgumiem, kas slēdzami starp pašvaldību un atkri-
tumu apsaimniekotāju, starp atkritumu apsaimnie-
kotāju un atkritumu radītāju. Izmaiņas paredzētas 
arī vairākos Ministru kabineta noteikumos.

Šobrīd apspriešanas stadijā ir grozījumi Dabas re-
sursu nodokļa likumā, kas paredz līdz 2020. gadam 
pakāpeniski paaugstināt nodokļa likmes par atkri-
tumu apglabāšanu poligonos, kā arī paaugstināt 
nodokļa likmes par plastmasas iepirkumu maisi-
ņiem, par atsevišķu zemes dzīļu resursu ieguvi un 
blakusproduktiem un pārskatīt nodokļu likmes 
elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

LPS padomniece Sniedze Sproģe iezīmēja pašreizē-
jo situāciju, norādot, ka Latvijā ir paveikts daudz, 
izbūvēta atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
ma sniegšanai un saņemšanai nepieciešamā infra-
struktūra, taču pašlaik tās līmenis dažādos reģio-
nos vēl ir pārāk atšķirīgs. Kā aktuālākie tika minēti 
uzdevumi, kas saistīti ar reģionālajiem un vietējiem 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem, maksu par 
dalīti vāktiem un nešķirotiem atkritumiem, kā arī 
dabas resursu nodokļa piemērošanu un iemaksu 
procentuālo sadalījumu.

Cēsu novada domi sveic par īpašu atbalstu 
uzņēmējiem, Pļaviņām atzinība par 
uzņēmējdarbības veicināšanu

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) gada 
balvu pasniegšanā ceturtdien apbalvoti gada labā-
kie darba devēji, uzņēmumi un to vadītāji, kas snie-
guši ieguldījumu tautsaimniecības veicināšanā, kā 
arī darba devējiem draudzīgākās valsts iestādes un 
pašvaldības.

Par īpašu atbalstu uzņēmējiem un efektīvu sadar-
bību ar reģiona darba devēju organizāciju darba 
devējiem draudzīgākās pašvaldības titulu šogad sa-
ņēma Cēsu novada dome, bet atzinību par aktīvi 
uzsāktu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā – Pļa-
viņu novada pašvaldība.

LDDK gada balvas žūrijā piedalījās arī LPS pārstāve 
uzņēmējdarbības padomniece Andra Feldmane.

“Mēs Latvijā varam patiesi lepoties ar to, ka mums 
ir strādāt griboši un uzņēmīgi cilvēki, bet mums lie-
lāka uzmanība būt jāpievērš tiem cilvēkiem, kuri ir 



darba devēji, kuri spēj radīt biznesa nišu savā paš-
valdībā un par kuriem varam teikt, ka viņi rūpējas 
par saviem darbiniekiem,” pauž A. Feldmane. “Ja 
visa sabiedrība novērtētu to, ka vienīgais attīstības 
veicinātājs ir bizness, uzņēmējdarbība un tikai biz-
ness var radīt jaunas, labi apmaksātas, ilgtspējīgas 
darbavietas un ne publiskā pārvalde, domāju, ka 
daudzas lietas mainītos. Taču tas prasa kopīgu iz-
pratni par procesiem, un tāpēc ir patiess gandarī-
jums, ka LDDK nominācijā ir ietvertas pašvaldības, 
kas ir vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību savā te-
ritorijā. No visas sirds vēlos sveikt Cēsu novada paš-
valdību par iegūto balvu un Pļaviņu novada domi 
par saņemto atzinības rakstu.”

Ar pilnu apbalvoto sarakstu varat iepazīties LDDK 
mājaslapā.

Starptautiska konference “iedzīvotāju 
izglītība eiropas identitātes veidošanai”

No 12. līdz 14. novembrim Daugavpilī notika ES 
programmas “Eiropa pilsoņiem” finansētā projekta 

“Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai” otrā 
starptautiskā partneru sanāksme-konference “Ie-
dzīvotāju izglītība Eiropas identitātes veidošanai”. 
Projektā iesaistīti partneri no 11 Eiropas Savienī-
bas (ES) valstīm. Konferenci un daudzpusīgu izziņas 
programmu ārvalstu partneriem un Latvijas paš-
valdību pārstāvjiem bija noorganizējusi Daugavpils 
pilsētas dome.

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
prodekāna Dmitrija Oļehnoviča prezentāciju par 
Eiropas vērtību pētīšanu, cenšoties no dažādiem 
vēstures un kultūras aspektiem atbildēt uz jautā-
jumu “Kas ir Eiropa?”. Liela uzmanība konferencē 
tika pievērsta jauniešu iesaistīšanas jautājumiem. 
Par strukturēto dialogu un jauniešu līdzdalību vie-
tējā līmenī pieredzē dalījās Lūznavas muižas pār-
valdniece, kādreiz aktīva jaunatnes lietu speciālis-
te Iveta Balčūne, savukārt Eridiana Oļehnoviča un 
Mārīte Kravale-Pauliņa runāja par jauniešu līderību 
Latvijā.

Latvijas pašvaldību vadītāji Ķīnas 
investīciju forumā Prāgā

Čehijas Republikas galvaspilsētā Prāgā no 9. līdz 
11. novembrim norisinājās Ķīnas investīciju fo-
rums, kurā piedalījās Latvijas pašvaldību vadītāju 
delegācija.

Foruma mērķis bija savstarpējās sadarbības veici-
nāšana starp Ķīnas Tautas Republiku un 16 Centrāl-
eiropas un Austrumeiropas valstīm, strādājot pie 
21. gadsimta “zīda ceļa” izveides, veicināt reģionu 
savstarpējo sadarbību, kā arī plānot pasākumus uz-
ņēmējdarbības saišu stiprināšanai. Forumu organi-
zēja un finansēja Ķīnas Tautas Republika un Čehijas 
Republika.

Foruma atklāšanā, kura norisinājās Čehijas pre-
zidenta pilī, uzrunas un ievadvārdus teica Čehijas 
Republikas Ministru prezidents Bohuslavs Sobot-
ka, Ķīnas Tautas Republikas Sekretariāta sekretāra 
un Ķīnas Tautas politiski konsultatīvās konferences 
priekšsēdētāja vietnieks Du Cjinliņs, kuri uzsvēra, 
ka šī sadarbība pavērs plašākas ekonomiskās iz-
augsmes iespējas visām iesaistītajām valstīm un to 
uzņēmējiem. Latvijas delegācija piedalījās paneļ-
diskusijā par turpmāko sadarbību un sadarbības ie-
spējām dažādās jomās. Pēc paneļdiskusijas Latvijas 
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delegācija tika aicināta piedalīties pārrunās, kurās 
piedalījās Ķīnas un Centrāl- un Austrumeiropas re-
ģionu līderi. Šīs diskusijas laikā līdztekus sadarbības 
iespēju un modeļu pārrunāšanai Latvijas delegācija 
saņēma ielūgumu nākamā gada 16.–17. jūnijā kopā 
ar uzņēmējiem apmeklēt Ķīnu, lai tiktos ar reģionā-
lajiem pārstāvjiem un uzņēmējiem. Dienas noslē-
gumā notika svinīgās vakariņas ar Čehijas Republi-
kas prezidentu Milošu Zemanu, kurš uzsvēra Ķīnas 
un Centrāl- un Austrumeiropas sadarbības nozīmi 
abu reģionu tālākā attīstībā.

Foruma trešajā dienā Latvijas pašvaldību pārstāvji 
apmeklēja Latvijas Republikas vēstniecību Prāgā, 
kur tikās ar vēstnieku Albertu Sarkani un pārrunāja 
aktuālās pašvaldību problēmas, kā arī sadarbības 
veicināšanas iespējas starp Latviju un Čehiju, it īpa-
ši pašvaldību un reģionu līmenī.

Latvijas delegācijas sastāvā Prāgu apmeklēja LPS 
priekšsēža vietnieki Jelgavas pilsētas domes priekš-
sēdētājs Andris Rāviņš un Auces novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kaminskis, kā arī Alojas no-
vada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Fomins, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālists Druvis Mucenieks un LPS pa-
domniece ārējo sakaru jautājumos elita Kresse.

Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli-Latvija” Valdes sēde

9. novembrī Ogrē notika kārtējā Pašvaldību apvie-
nības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” Valdes sēde, 
kurā reģionālie pārstāvji iepazīstināja ar sešiem 

labākajiem projektiem katrā reģionā, kas realizēti 
šajā gadā.

Apvienība darbojas, lai iedzīvotājiem un to apvie-
nībām palīdzētu īstenot ieceres un paveikt nelielus 
projektus pašu spēkiem. Tas ir atbalsts nevalstis-
kajām organizācijām vai nereģistrētām iedzīvotā-
ju grupām. Iedzīvotāji raksta projektus, žūrija tos 
izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības 
līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa 
savu ideju varētu īstenot, dodot savu ieguldījumu 
sabiedrībai un apkārtējai videi.

2016. gada 16. janvārī Lielvārdes kultūras namā 
notiks noslēguma pasākums, kurā dalībnieku bal-
sojuma rezultātā tiks nosaukti labākie projekti trīs 
kategorijās un izvirzīts viens, kurš iegūs Nacionālo 
balvu 500 eiro vērtībā.

Pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli-Latvi-
ja” aicina iesaistīties arī tās pašvaldības, kuras vēl 
nerealizē šādus projektus, bet ir gatavas finansiāli 
atbalstīt iedzīvotājus labo darbu veikšanā.

Attēlā viens no 2015. gadā realizētajiem projektiem 
Kuldīgas novada Turlavas pagastā “Zvirgzdkalnu kapu 
vārtu un žoga atjaunošana”.

ŠONeDēļ uN tuRPMāK

LPS izglītības un kultūras komitejas sēde

Otrdien, 17. novembrī, plkst. 13.00 LPS mītnē, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē, notiks LPS Izglītības 
un kultūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Par precizēto plāna projektu “Karjeras izglītības 

īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārī-
gās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.–
2020. gadam” (VSS-626).

2. SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārīgās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” (ziņo: Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta 
departamenta direktore Aleksandra Joma un 



Valsts izglītības attīstības aģentūras Informāci-
jas un karjeras atbalsta departamenta vecākā 
eksperte Nora Kalēja).

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS 
mājaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, 
visi interesenti to var vērot šeit: http://lps.lv/Pa-
sakumi/tiesraide/.

LPS un LM kopīgi rīkotā videokonference 
“Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās”

20. novembrī plkst. 10–12 notiks LPS sadarbībā ar 
Labklājības ministriju rīkotā videokonference par 
sociālā darba jautājumiem pašvaldībās. Konferen-
ces fiziskā norises vieta: LPS 3. stāva zāle.

Videokonferences tēma: Eiropas Sociālā fonda īste-
notā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” ieviešana, prakse, aktuālie jautājumi:

1) projekta aktivitātes, laika grafiks;

2) apmācību un supervīziju pakalpojumi pašval-
dībām: pakalpojumu sniedzēju izvēle, līgumu 
slēgšana un līdzfinansējuma no ESF atgūšana.

Video tiešraide būs skatāma šeit: http://lps.lv/Pa-
sakumi/tiesraide/.

PROJeKti, KONKuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASāKuMi

eeZ programmas “Nacionālā klimata 
politika” starpposma novērtējuma seminārs

Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 
programmā “Nacionālā klimata politika” 20. novem-
brī tiek organizēts starpposma novērtējuma seminārs 
divās daļās. Pirmā daļa paredzēta viesnīcā “Radi un 
draugi” Mārstaļu ielā 1 Rīgā, bet otrajā daļā plānots 
apmeklēt Ādažu Brīvo Valdorfa skolu (sporta zāles 
būvniecības objektu) Pirmajā ielā 26a Ādažu novadā.

Pirmā daļa – no plkst. 9:30 līdz 14:00, otrā daļa – 
no plkst. 14:00 līdz 17:00.

Semināra mērķis ir informēt sabiedrību par pro-
grammas “Nacionālā klimata politika” īstenoša-
nas gaitu, iepazīstinot ar klimata politiku Latvijā, 
paveiktajiem un plānotajiem izglītošanas pasāku-
miem klimata jomā, ilgtspējīgu ēku būvniecības un 
inovatīvu tehnoloģiju attīstības projektiem.

Seminārā piedalīties aicināti projektu īstenotāji, kā 
arī valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko institū-
ciju pārstāvji, komersanti un citi interesenti.

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama 
VARAM mājaslapā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas “Valsts administrācija” 
iespējas

19. novembrī plkst. 14:00–16:00 valsts un pašval-
dību iestāžu darbinieki, kurus interesē pieredzes 
apmaiņas iespējas ar kolēģiem Ziemeļvalstīs, aici-
nāti piedalīties atvērtajā lekcijā “Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts ad-
ministrācija” piedāvātās iespējas”.

Lekcija notiks Valsts administrācijas skolas zālē Rai-
ņa bulvārī 4 Rīgā, 1. stāvā, 118. telpā.

Lekcija tiek organizēta, lai sniegtu ieskatu Ziemeļ-
valstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā 
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“Valsts administrācija” un informētu par to, kam 
programma paredzēta un kā tā darbojas. Lekcijas 
laikā būs iespēja iegūt praktiskas zināšanas par 
starptautisku pieredzes apmaiņas vizīšu un semi-
nāru plānošanu un īstenošanu, ārvalstu partneru 

meklēšanu un rezultātu izplatīšanu un praktiskas 
zināšanas par projekta pieteikumu sagatavošanu.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16711.

Patentēts talsu novada svītrkods un talsu 
saulīte
Talsu novada pazīstamības zīme daudzus gadus ir 
krāšņais Talsu brunča raksts jeb svītrkods, savukārt 
Talsu simbols ir pazīstamā Talsu saulīte. Lai gan 
pašvaldība šos ornamentus regulāri izmanto tūris-
ma un citās publicitātes aktivitātēs, līdz šim tie nav 
reģistrēti Valsts dizainparaugu reģistrā – tas nozī-
mē, ka mūsu novada simbolus brīvi, bez jebkāda 
regulējuma varēja izmantot jebkurš.

6. novembrī saņemts pozitīvs Patentu valdes at-
zinums par svītrkoda un Talsu saulītes iekļaušanu 
dizainparaugu reģistrā, un tas nozīmē, ka turpmāk 

mūsu novada simboli būs aizsargāti. Talsu novada 
Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda 
Sūniņa pastāstīja, ka pēc patenta apstiprinājuma 
centrs izstrādās abu ornamentu lietošanas notei-
kumus, kuros būs iekļauts arī to pielietojums uzņē-
mējdarbības nolūkiem.

“Svītrkods un Talsu saulīte ir mūsu novada manto-
jums, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Patenta doku-
mentu sakārtošana ir likumsakarīgs solis, lai tas, ko 
jau ilgus gadus izmantojam, netiktu kopēts un ne-
pazustu citu interpretācijas jūklī,” sacīja L. Sūniņa.

Plašāk: http://www.talsi.lv/aktualitates/patentets_
talsu_novada_svitrkods_un_talsu_saulite/.

NOVADu uN PiLSētu VēStiS
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Burtnieku novadā notiks pirmā 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai 
veltītā apmācību cikla nodarbība

Lai sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību 
Burtnieku novadā, novada pašvaldība sadarbībā 
ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Valmieras nodaļu aicina interesentus uzņēmēj-

darbības uzsākšanā un attīstīšanā uz pirmo uz-
ņēmējdarbības attīstībai veltīto apmācību cikla 
nodarbību jeb “Mazā biznesa izaugsmes dienu”, 
kas notiks 23. novembrī plkst. 10:00 Lizdēnu bib-
liotēkas zālē.

“Mazā biznesa izaugsmes diena” ir īpaši mazajiem 
uzņēmējiem veidota praktiska nodarbība, kuras 
laikā divu pieredzējušu pasniedzēju – Māra Millera 
un Zanes Ezeriņas – vadībā būs iespēja gūt zināša-
nas un praktiski darboties. Tiks sniegtas zināšanas 
uzņēmējdarbībā, kā arī būs iespējams izvērtēt sava 
uzņēmuma biznesa modeli, klientus, noteikt mēr-
ķus un prioritātes, gūstot atbildes uz svarīgiem jau-
tājumiem.

Pieteikšanās un plašāka informācija: http://www.
burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/3838/.

Sāk piemērot jauno Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu

No 11. novembra Alūksnes novada pašvaldība ir tie-
sīga sākt piemērot jaunā Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves 
nosacījumus. Šādu atzinumu devusi VARAM.

Tā kā Teritorijas attīstības plānošanas likumā pa-
redzētajā pārsūdzēšanas termiņā ministrija nav 
saņēmusi nevienu iesniegumu par jauno Alūksnes 
novada teritorijas plānojumu, ministrija informēju-
si pašvaldību, ka tā ir tiesīga uzsākt jauno plāno-
šanas dokumentu īstenošanu ar dienu, kad pašval-
dībā saņemta minētā ministrijas vēstule, un tas ir 
11. novembris.

Līdz ar to visi turpmākie pašvaldības lēmumi, ie-
skaitot jautājumus, kas saņemti un reģistrēti paš-
valdībā, sākot ar šī gada 11. novembri, tiks pie-
ņemti, balstoties uz jauno teritorijas plānojumu. 
Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus iepazīties ar 
jaunajiem teritorijas plānošanas dokumentiem, 
īpaši plānojot uzņēmumu attīstības vai būvniecī-
bas jautājumus.

Ar apstiprināto Alūksnes novada teritorijas plāno-
jumu 2015.–2027. gadam var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv (sadaļas “Normatīvie 
akti un dokumenti” apakšsadaļā “Teritorijas plāno-
jumi”), Alūksnes novada pašvaldības administratī-
vās ēkas 211. kabinetā (Dārza ielā 11 Alūksnē) un 
pagastu pārvaldēs.

Bauskas pašvaldība rīko gidu kursus

Novembrī Bauskā risinās gidu kursi, kur interesenti 
no Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku nova-
da, arī Rīgas, Jelgavas un Dobeles paplašina teorē-
tiskās un praktiskās zināšanas tūrisma pakalpoju-
mu sniegšanā.

Gidiem paredzēta Bauskas pils kompleksa izzināša-

na – pils vēsture, tās atjaunošanas gaita, arhitektū-
ra, interjers, tērpi un rotas. Sestdien kursos stāstīs 
par arhitektūru un pilsētbūvniecību Bauskā un no-
vadā, par Mežotnes pili un Bruknas muižu, pilsētas 
baznīcām un rātsnamu.

Pirmajā tikšanās reizē klausītāji guva teorētisku un 
metodisku informāciju par darba organizēšanu da-
žādām mērķgrupām. Bija arī praktiski uzdevumi. Uz 
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šo lekciju bija aicināti arī visi Bauskas, Iecavas, Run-
dāles un Vecumnieku novada muzeju, apskates ob-
jektu un saimniecību gidi un saimnieki, kuri ikdienā 
vada ekskursijas vai stāsta par savu saimniecību. Pir-

mo lekciju apmaksāja Bauskas novada pašvaldība.

Plašāk: http://www.bauska.lv/lv/notikumi/novem-
bri-bauska-organizes-gidu-kursus-1926/.

Valsts svētku nedēļā atklās skatu torni 
dabas parkā “Daugavas loki”

19. novembrī plkst. 13.00 Daugavpils novada Nau-
jenes pagastā, dabas parka “Daugavas loki” teri-
torijā, tiks atklāts ar Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda atbalstu būvētais Vasargelišķu skatu tornis.

Vasargelišķu skatu vietā paveras burvīga ainava uz 
Daugavu un apkārtni. Te skatāms viens no Dauga-
vas lokiem – Rozališku loks, kas atainots uz 10 latu 
naudaszīmes.

“Lai akcentētu Daugavas loku unikalitāti, šī objek-
ta esamību UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 
nacionālajā sarakstā, par Vasargelišķu torņa atklā-
šanu esam izvēlējušies valsts svētku laiku. Jaunais 
tornis būs sava veida dāvana visiem dabas parka 
“Daugavas loki” apmeklētājiem un Daugavpils no-

vadam Latvijas dzimšanas dienā,” pauž Dabas aiz-
sardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērzi-
ņa.

Plašāk: http://www.daugavpilsnovads.lv/turisms/
vasargelisku-skatu-torna-atklasana.

Saldus silda savējos: labdarības projekts 
“Silti”

Gan vietējie iedzīvotāji, gan atbalstītāji ārpus pil-
sētas robežām aicināti radīt siltākus svētkus tiem, 
kam vajadzīga palīdzība. Saldus novada pašvaldības 
aģentūras “Saldus TIKS centrs” un “Sociālais die-
nests” kopā ar Saldus novada stipendijas “Medus-
maize” studentiem šī gada pirmssvētku noskaņās 
organizē labdarības projektu “SILTI”, lai finansiāli 
atbalstītu vietējos bērnus ar veselības problēmām, 
kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm.

Projekts izveidots ar cerību, ka tas kļūs par tradīciju 

un mēs katru gadu kopīgi spēsim atbalstīt tos, ku-
riem tas visvairāk vajadzīgs. Šogad tie ir trīs Saldus 
novada bērni (deviņgadīgais Mārcis Valciņš, des-
mitgadīgā Enija Lauva un piecpadsmit gadus vecā 
Linda Kļava), kuriem  jānodrošina iespēja apmeklēt 
rehabilitācijas nodarbības. Nepieciešamā summa 
ir 1575 eiro, kas segtu Mārča reitterapijas nodar-
bības, Enijas fizioterapijas nodarbības un Lindas 
mūzikas un kustību terapijas nodarbības. Projekts 
“SILTI” laipni lūdz piedalīties un kopā sniegt palīdzī-
bu bērnu veselības stāvokļa uzlabošanā.

Plašāk: http://zana.lv/2013-jaunakas-zinas/sal-
dus-silda-savejos-labdaribas-projekts/.
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Baltinavā stāda ozolzīles, gatavojoties 
valsts simtgadei
Šī gada oktobrī un novembrī piecās Latvijas vietās – 
Kuldīgā, Cēsīs, Ikšķilē, Tērvetē un Baltinavā – tika 
uzsākta jauna tautas akcija “Ozolu stāsti”, kurā rī-
koja ozolzīļu vākšanas talku, pēc kuras daļa no diž-
ozolu zīlēm tika iesētas speciālā laukā, kas atrodas 

Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei un Latgalei raksturī-
gā ainaviskā vietā.

“Ozolu stāsti” ir visas Latvijas kampaņa, kurā ie-
cerēts, ka katrs Latvijas iedzīvotājs līdz valsts 
simtgadei iestādīs vismaz vienu ozolu. Paredzēts 
līdz 2018. gada 18. novembrim Latvijā iestādīt 
2 000 000 ozolu.

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

MiNiStRiJu uN ieStāžu ZiņAS

Pašvaldības jau drīzumā varēs uzsākt 
teritoriju revitalizāciju par eRAF 
finansējumu 264,6 milj. eiro

Valdība otrdien at-
balstīja VARAM saga-
tavotos nosacījumus, 
kas pašvaldībām ļaus 
uzsākt pilsētvides re-
vitalizācijas projektu 
īstenošanu, tādējādi 
izveidojot jaunas dar-
bavietas un veicinot 
privāto investīciju 

piesaisti. Kopējais finansējums līdz 2022. gadam 
plānots ne mazāks kā 311,3 miljoni eiro, tai skaitā 
ERAF finansējums – 264,6 milj. eiro un nacionālais 
finansējums – ne mazāks kā 46,7 milj. eiro.

Latvijā pilsētās koncentrējas lielākā daļa valsts ie-
dzīvotāju, saimnieciskās darbības aktivitāte un 
publiskie pakalpojumi, t.sk. augstākās izglītības ie-
stādes, līdz ar to, plānojot to attīstību, īpaša uzma-
nība jāpievērš vides kvalitātei.

Pašvaldībām būs iespējas īstenot projektus, kas to 
attīstības programmās noteikti kā prioritāri publis-
kās infrastruktūras investīciju projekti, lai veicinātu 
pilsētvides revitalizāciju un atbalstītu labiekārto-
šanas darbus bijušajās rūpnieciskajās teritorijās. 
Tāpat pašvaldības varēs īstenot projektus vietās 
vai pilsētas daļās, kas līdzšinējā laikā ir izmantotas, 
apbūvētas vai plānotas uzņēmējdarbības aktivitā-
tēm, bet kurās šobrīd uzņēmējdarbības aktivitātes 
un nodarbinātība nav apmierinošā līmenī, tā sau-
camajās citās degradētajās teritorijās.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16703/.

LM plāno pilnveidot sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu sistēmu
Labklājības ministrija (LM) ar ES struktūrfondu lī-
dzekļu atbalstu plāno pilnveidot sociālo pakalpo-
jumu sistēmu, izstrādājot un izmēģinot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu finansēšanas un atbalsta per-
sonas pakalpojuma ieviešanas mehānismus.

To īstenojot, būs nodrošināts atbalsta personas  
pakalpojums pilngadīgiem cilvēkiem ar sma-
giem funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā ar 
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smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tāpat plā-
nota vairāku finansēšanas mehānismu izmēģinā-
šana sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilnga-
dīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Tādējādi paredzēts maksimāli izmantot un stiprināt 
paša cilvēka ar invaliditāti resursus un potenciālu, 
lai viņam būtu iespēja nodrošināt pašaprūpes ie-

spējas, ilgāk uzturēties savā dzīvesvietā un saņemt 
savām vajadzībām atbilstošus sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus. Līdz ar to samazināsies nepiecieša-
mība pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūciju pakalpojumiem.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lm.gov.lv/news/
id/6821/, ar noteikumu projektu var iepazīties LM 
tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/1789.

CVK informācija pašvaldībām par jaunu 
iniciatīvu, parakstu vākšanu

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) pagājušajā ne-
dēļā reģistrēja biedrības “Varu Latvijas tautai” ini-
ciatīvas grupu parakstu vākšanai par ierosinājumu 
rīkot tautas nobalsošanu par 12. Saeimas atsauk-
šanu. Vēlētāju tiesības atsaukt Saeimu paredzētas 
Latvijas Republikas Satversmē, un ierosināt tautas 
nobalsošanu par šo jautājumu var ne mazāk kā vie-
na desmitā daļa vēlētāju (155 224).

Lai uzsāktu parakstu vākšanu, ir jāizveido iniciatī-
vas grupa, kas jāpiereģistrē CVK. Iniciatīvas grupa 
vēlētāju parakstus var vākt 12 mēnešus no tās re-
ģistrācijas dienas CVK.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesī-
gajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Pa-
rakstīt tautas nobalsošanas ierosinājumu par Saei-
mas atsaukšanu vēlētāji var pašvaldību dzīvesvie-
tas deklarēšanas vietās, bāriņtiesās, kuras veic no-
tariālas darbības, novados pie pagasta vai pilsētas 

pārvaldes vadītājiem, pie zvērinātiem notāriem un, 
izmantojot drošu elektronisku parakstu, arī portālā 
www.latvija.lv.

Par paraksta apliecināšanu pašvaldībā, bāriņtiesā 
vai pie notāra ir jāmaksā valsts nodeva. Parakstīša-
nās portālā www.latvija.lv ir bezmaksas. Tiem vē-
lētājiem, kuri vēlas parakstīties elektroniski, ir ne-
pieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstīšanas 
iespēju, darbam sagatavots dators un viedkaršu 
lasītājs.

Ja biedrības “Varu Latvijas tautai” ierosinājumu 
12 mēnešu laikā atbalstīs ne mazāk kā viena des-
mitā daļa vēlētāju, CVK būs jāizsludina tautas no-
balsošana par 12. Saeimas atsaukšanu. Parlaments 
būs atsaukts, ja tautas nobalsošanā par Saeimas 
atsaukšanu nobalsos vairākums balsotāju un vis-
maz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
piedalījušos vēlētāju skaita (608 369).

Vairāk par parakstu vākšanas nosacījumiem: www.
cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.

Notikusi konference “Vai eS nauda ir 
palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”

Rīgā pagājušajā nedēļā notika Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras (VRAA) rīkotā konference “Vai ES 
nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”. Tajā 
pulcējās pašvaldību pārstāvji, lai klātesošos valsts 
iestāžu un pašvaldību pārstāvjus iepazīstinātu ar 
saviem veiksmes stāstiem – ar pozitīvo praksi, īste-
nojot Eiropas struktūrfondus.

Pasākuma atklāšanā uzstājās vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministra padomnieks paš-
valdību sadarbības jautājumos Jānis eglīts. Viņš 
norādīja, ka viens no galvenajiem Latvijas izaicinā-
jumiem ir un paliek reģionālās atšķirības, tāpēc ir 
svarīgi ES struktūrfondu finansējumu izmantot tā, 
lai tās maksimāli samazinātu. Viņš arī vērsa uzma-
nību uz to, ka ES finansējumu nevar skatīt atseviš-
ķi no citām investīcijām, kuru ietekme uz reģionu 
attīstību ir ļoti nozīmīga. VRAA direktors Rinalds 
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Muciņš norādīja, ka Latvijas reģionos ieguldītie 
500 miljoni un gandrīz 500 realizētie projekti ir 
snieguši impulsu tālākai pašvaldību attīstībai. Viņš 
arī izteica cerību, ka nākamajā programmēšanas 
periodā pašvaldības turpinās aizsākto un veicinās 
reģionu attīstību.

SIA “Comperio” pārstāve Gunta Misāne iepazīs-

tināja ar 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
VRAA administrēto ES fondu aktivitāšu vērtējumu, 
t.sk. statistikas datiem par finansējuma izlietoju-
mu, pašvaldību viedokļiem par pozitīvo un negatī-
vo pieredzi projektu īstenošanā.

Plašāka informācija: http://www.vraa.gov.lv/lv/
news/article.php?id=41485/.

Pašvaldības iesaistās iniciatīvā “ievirzi 
Latviju”

Novembrī pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) iniciatīvas daudzviet Latvijā tiek organizētas 
tikšanās par darba ar jaunatni plānošanu pašvaldī-
bās. Šāda tikšanās sadarbībā ar biedrību “Jaunatnes 
līderu koalīcija” (JLK) tiek rīkota 16. novembrī Smil-
tenē, 19. novembrī Ropažos, 23. novembrī Sējā, 
24. novembrī Alsungā un 25. novembrī Aglonā.

“Jauniešu pirmā pieredze būt sabiedriski aktīvam 
un iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos vis-
biežāk sākas tieši ar skolu vai savu pašvaldību. Tā ir 
pirmā pieredze un izpratne par to, ka jaunieši spēj 
pozitīvi ietekmēt un veidot sev apkārt esošo vidi. Tieši 
tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija jau vairākus ga-
dus viesojas pašvaldībās, kur, tiekoties ar vietējo paš-

valdību vadītājiem un darbiniekiem, ar jauniešiem 
tiek veidots kopīgs dialogs un stiprināta savstarpējā 
sadarbība savas pašvaldības attīstībai,” norāda IZM 
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direk-
tora vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna.

Pirmā tikšanās “Darba ar jaunatni plānošana paš-
valdībā” šomēnes tika aizvadīta Kārsavā, tajā pieda-
lījās Kārsavas novada domes un nevalstisko organi-
zāciju (NVO) pārstāvji, darbā ar jaunatni iesaistītās 
personas un jaunieši. Tikšanās dalībniekiem bija 
iespēja uzzināt par aktualitātēm jaunatnes politi-
kā Latvijā, analizēt stiprās un vājās puses darbā ar 
jaunatni Kārsavas novadā, pārrunāt jaunatnes poli-
tikas attīstības iespējamos scenārijus savā novadā, 
kā arī iepazīties ar biedrības „Latvijas Jaunatnes 
padome” darbu un izvērtēt ieguvumus, ko sniedz 
NVO un pašvaldības sadarbība.

LPS NeSASKAņO

KIDG darba uzdevums un Kultūras ministrijas pa-
plašinātais sākotnējais novērtējums specifiskajam 
atbalsta mērķim 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un at-
tīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta 10.11.2015. darba kārtības 
3.1. punktu “Koncepcijas projekts “Koncepcija par 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vie-
notas sistēmas izveidi””, 2. pielikums.

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=41485/
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=41485/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5201&document_id=5201
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5200&document_id=5200


VSS-1213 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos 
Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””

VSS-1205 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Izveidot Darba tirgus apsteidzo-
šo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti 
ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2.pasākuma 
“Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas 
ieviešana” īstenošanas noteikumi”

VSS-1207 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa 9.2.2.”Palielināt kvalitatīvu institu-

cionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakal-
pojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 
bērniem” 9.2.2.2.pasākumu “Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteiku-
mi”

VSS-1219 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem 
publiskajiem ūdeņiem”

VSS-1230 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos 
Nr.42 “Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzi-
nāšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem””

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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