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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 citu 
funkciju veikšanā.

Mazajiem novadiem nenoliedzami jāsaskaras ar 
dažādiem izaicinājumiem, tostarp demogrāfisko 
situāciju, iedzīvotāju aizplūšanu, kvalificēta darba-
spēka trūkumu, kas nereti traucē piesaistīt investo-
rus, taču ir arī daudz priekšrocību, ko jāspēj pilnvei-
dot un izmantot savā labā.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
datiem Latvijā ir 39 novadi ar iedzīvotāju skaitu līdz 
5000: Aglonas, Aknīstes, Alsungas, Apes, Baltina-
vas, Beverīnas, Cesvaines, Ciblas, Dundagas, Dur-

bes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Līgatnes, Lubā-
nas, Mazsalacas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Ne-
retas, Nīcas, Pārgaujas, Pāvilostas, Raunas, Rojas, 
Rucavas, Rugāju, Rundāles, Salas, Sējas, Skrīveru, 
Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Vārkavas, 
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 plkst. 14.00 
LPS mītnē M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Pēc sanāk
smes ap plkst. 15.00 notiks preses konference, 
kurā pārstāvji informēs par sapulcē lemto. 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.
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Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
apspriež karjeras izglītības jautājumus

Pagājušajā nedēļā aizvadīta LPS Izglītības un kultū-
ras komitejas sēde, kura šoreiz bija veltīta karjeras 
izglītībai – Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādā-
tajiem normatīvajiem aktiem šajā jomā un nosacīju-
miem ES finansējuma apgūšanai karjeras izglītībai.

Par precizēto plāna projektu “Karjeras izglītības īs-
tenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārīgās un 
profesionālās izglītības iestādēs 2015.–2020. ga-
dam”, kas ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, 
un specifisko atbalsta mērķi “Uzlabot pieeju karje-
ras atbalstam izglītojamajiem vispārīgās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” komitejas sēdē ziņoja 
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informā-
cijas un karjeras atbalsta departamenta direktore 
Aleksandra Joma un vecākā eksperte Nora kalēja.

VIAA pārstāve A. Joma sēdes ievadā uzsvēra kar-
jeras izglītības nozīmi, uzsverot, ka atbalsts jaunie-
šiem karjeras izvēlē un attīstībā ir atbalsts arī visas 
valsts uzplaukumam. Karjeras jautājums ir īpaši 
aktuāls, ņemot vērā jauniešu bezdarbu, kas Latvijā 
ir 15%, bet Eiropā kopumā – 20,7%. Notiek būtiski 
lielas izmaiņas darba tirgū, veidojas jaunas profesi-
jas, un, pat ja nosaukums paliek iepriekšējais, pro-
fesiju saturs mainās.

“Lai jauns cilvēks saprastu, kā veidot savu dzīvi, kā 
izglītoties un ko darīt, lai nākotnē kļūtu nodarbi-
nāts, jo katra cilvēka mērķis ir izglītoties, iegūt dar-
bu, lai nodrošinātu savu dzīvi,” uzsvēra A. Joma.

Karjeras jautājumi ne tikai attiecas uz indivīda iz-
augsmi, bet lielā mērā arī ietekmē valsts ekonomi-
ku un uzlabo sociālās iekļaušanas jautājumus – jo 
vairāk cilvēku ir nodarbināti un sociāli aktīvi, jo val-
stī mazāk jātērē līdzekļi, lai nodrošinātu iztiku tiem, 
kas nav nodarbināti.

Plašāka informācija VIAA prezentācijā Infolapas 
1. pielikumā un komitejas sēdes videoierakstā LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=5206/.

Informē par nosacījumiem veselības 
veicināšanai pieejamā finansējuma 
apgūšanai

Šonedēļ LPS notika tikšanās ar Veselības ministrijas 
(VM) speciālistiem, lai iepazītos ar nosacījumiem 
jaunajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas 
periodā pieejamajam finansējumam veselības vei-
cināšanai un slimību profilaksei.

Kopumā veselības jomai pieejamais finansējums 
būs vairāk nekā 271 miljons eiro, no kuriem tieši 
veselības veicināšanai, jo īpaši nabadzības un so-
ciālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotā-
jiem, atvēlēti 20% jeb apmēram 55 miljoni eiro.

VM jau iesākusi vairākas aktivitātes, lai sagatvotos 
šī finansējuma apgūšanai, kas būs pieejams arī paš-
valdībām. Ar paveikto, plānoto un nosacījumiem 
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aicinām iepazīties VM prezentācijā Infolapas 
2. pielikumā.

Jāuzsver, ka šobrīd Ministru kabineta noteikumi 
un nosacījumi vēl nav apstiprināti, tie ir izsludināti 
valsts sekretāru sanāksmē, līdz ar to LPS un pašval-
dības tos vēl vērtēs un nepieciešamības gadījumā 
izteiks ierosinājumus un iebildumus.

Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālisti vizītē Briselē

17. un 18. novembrī Latvijas pašvaldību sabiedris-
ko attiecību speciālisti devās uz Briseli, lai klātienē 
apmeklētu Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamen-
tu, kur diskutēja par aktuālajām tēmām.

Dažādu jomu speciālisti no Eiropas Komisijas iepa-
zīstināja ar reformēto ES Kohēzijas politiku un tās 

ieviešanu Latvijā 2014.–2020. gadā, ES ekonomisko 
un fiskālo uzraudzību, ārpolitiku un drošības politi-
ku, kā arī pievērsās kopīgajai lauksaimniecības poli-
tikai un tās reformai, ES enerģijas politikas aktuali-
tātēm un jaunumiem, ES pensiju politikai un citiem 
jautājumiem. Īpaši tika uzsvērta Eiropas Komisijas 
loma Eiropas Savienībā.

Latvijas Republikas valsts svētku dienā, tiekoties 
ar Eiropas Parlamenta deputātiem Ivetu Griguli un 
Andreju Mamikinu, Latvijas pašvaldību darbiniekus 
interesēja šā brīža aktuālākā tēma – drošība Eiropā 
un bēgļu krīze. I. Grigule pauda viedokli, ka, Eiro-
pā ieplūstot gandrīz nekontrolētai bēgļu straumei, 
viens no labākajiem veidiem, kā pasargāt valstis no 
dažādiem terora aktiem, ir atjaunot robežkontroli. 
Deputāts A. Mamikins šādai nostājai iebilda, norā-
dot, ka iekšējo robežu atjaunošana nepalīdzēs pret 
teroru. Ir vajadzīga stingrāka specdienestu kontro-
le, darbinieku pilnvaru stiprināšana. Lielāki līdzekļi 
būtu jātērē speciālo dienestu, policistu, robežsargu 
apmācībām. Deputāts uzsvēra, ka ES nav vienota, 
jo tajā eksistē 28 ārpolitikas, tāpēc nav iespējama 
viennozīmīga atbilde, kā mūs visus pasargāt no te-
rora aktiem.

Tā kā Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē katras 
dalībvalsts iedzīvotāji, tad Latvijas pārstāvji aicinā-
ja I. Griguli un A. Mamikinu pastāstīt par personīgo 
ieguldījumu, aizstāvot mūsu valsts intereses. Iveta 
Grigule norādīja, ka ir balsojusi pret bēgļu uzņem-
šanu Latvijā, vācot Eiropas Parlamenta deputātu 
parakstus; palīdzējusi Latvijas piena nozarei ie-
gūt 8 miljonus eiro; kā arī palīdzējusi Carnikavas 
novadam iegūt preču zīmi “nēģu galvaspilsēta”. 
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I. Grigule norādīja, ka ikdienā vairāk koncentrējas 
uz jautājumiem, kas saistīti ar Centrālāzijas reģio-
niem.

Andrejs Mamikins atzina, ka par savu lielāko iegul-
dījumu uzskata programmu “Jauniešu iniciatīva”, 
kuras izstrādē iesaistījies kopš pirmajām darbības 
dienām un kuru parlaments atbalstīja. Deputāts 
uzsvēra, ka Latvijā šī programma jau darbojas un 
ir pieejams finansējums tās realizācijai, tāpēc mu-
dināja jauniešus to izmantot. Par otru nozīmīgāko 
veikumu A. Mamikins atzina iesaistīšanos attiecību 

uzlabošanā ar Baltkrieviju. Viņš ir arī ziņotājs asoci-
ācijas nolīgumam ar Gruziju.

Pēc intensīvas darbošanās Eiropas Komisijā un Ei-
ropas Parlamentā pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistiem bija iespēja nobaudīt gardās beļģu 
vafeles un citus tradicionālos produktus, kā arī ap-
meklēt skaisto vecpilsētu un vienu no Beļģijas sim-
boliem Čurājošo puisēnu.

LPS šajā braucienā pārstāvēja un rakstu veidoja 
Lelde Vazdiķe un Zane Začeva.

ŠoNedēļ uN turPMāk

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē piedalīsies labklājības 
ministrs

trešdien, 25. novembrī, notiks LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā piedalī
sies labklājības ministrs uldis Augulis. Sēde notiks 
LPS mītnē M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē, plkst. 9.30–
11.30.

Ar U. Auguli plānots pārrunāt Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienības izvirzītos jautā-
jumus, tajā skaitā sociālā darba speciālistu izglītības 
kvalitāti un atbilstoši izglītotu speciālistu trūkumu, 
sevišķi lauku novados, kā arī jautājumu par sociāla-
jām garantijām pašiem sociālā darba speciālistiem. 
Starp apspriežamajām tēmām ir arī nepieciešamība 
pārskatīt profesiju klasifikatoru, Labklājības minis-
trijas metodisko un morālo atbalstu sociālā darba 
speciālistiem un vairākas citas tēmas.

komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS 
mājaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, 
visi interesenti to varēs vērot šeit: http://lps.lv/
Pasakumi/tiesraide/.

LPS tehnisko problēmu komitejā – par 
ceļu servitūtiem

25. novembrī plkst. 12.00 notiks LPS Tehnisko 
problēmu komitejas sēde, kurā spiedīs par problē-

mām saistībā ar zemes reformas laikā nodibināta-
jiem ceļu servitūtiem un to iespējamajiem risinā-
jumiem.

darba kārtībā:
1. Par valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reor-

ganizācijas izpēti (ziņo: SIA “Projekts 3” valdes 
loceklis I. Gorda).

2. Par problēmām saistībā ar zemes reformas laikā 
nodibinātajiem ceļu servitūtiem un to iespēja-
majiem risinājumiem (ziņo: VARAM pārstāvji).

3. Siltumapgādes situācija (parādi, kurināmais, 
prognozes), Energoefektivitātes direktīvas un li-
kuma ieviešanas jautājumi (ziņo: A. Akermanis, 
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos).

Notiks Latvijas Novadu apvienības Valdes 
sēde

Piektdien, 27. novembrī, plkst 10.00 LPS mītnē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks Latvi-
jas Novadu apvienības Valdes sēde.

darba kārtībā:
1. Par Novadu apvienības Valdes vēstuli Saeimas 

partijām.
2. Par vēstuli pašvaldībām jautājumā par adminis-

tratīvi teritoriālās reformas ietekmi (vēstule, ko 
varētu izmantot publikācijai pašvaldību infor-
matīvajos izdevumos).
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3. Par mazo novadu aktivitātēm.
4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (LPS 

padomniece Ināra Dundure par doto uzdevumu 
iepriekšējā Valdes sēdē – noskaidrot savstarpē-
jo norēķinu izmaksas uz 1 audzēkni par izglītības 
pakalpojuma sniegšanu).

5. Aktuālais LPS Valdes sēdē (darba kārtība vēl nav 
pieejama).

6. Dažāda informācija.

diskusija par uzņēmējdarbību

LPS sadarbībā ar Finanšu ministrijas Komercdarbī-
bas atbalsta kontroles departamenta pārstāvjiem 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) pārstāvjiem ceturtdien, 26. no-
vembrī, rīko diskusiju par par projektos nepiecieša-
majām aktivitātēm, uz kurām attiecas valsts atbal-
sta piešķiršanas un kontroles nosacījumi.

Diskusijā plānots skaidrot, kas ir valsts atbalsts, kā-
pēc tā nosacījumi tiek piemēroti aktivitātēs un kā 
tas skar konkrētus projektu pieteicējus. 

LPS diskusija notiks 26. novembrī plkst. 10.00–
13.15 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 rīgā, 4. stāvā.

darba kārtība:
10:00–10:45 Par valsts atbalstu komercdarbībai 
un to, kādus pasākumus komercdarbības veicinā-
šanā varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu. 
Valsts atbalsta (de minimis) uzskaites metodoloģi-
ja. Praktiskie piemēri valsts atbalsta noteikšanā (Fi-
nanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontro-
les departamenta pārstāvis).
10:45–11:45 VARAM par valsts komercdarbības 
atbalstu šādās administrētajās programmās:
a. 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privā-

to investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldīju-
mus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši pašval-
dību attīstības programmās noteiktajai terito-
riju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas 
noteikumos un vērtēšanas kritērijos;

b. 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revi-
talizācija, reģenerējot degradētās teritorijas at-
bilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro-
grammām” īstenošanas noteikumos un kritēri-
jos (VARAM pārstāvis).

11.45–12.30 Diskusija un jautājumi saistībā ar 
SAM 3.3.1 un SAM 5.6.2 par valsts atbalstu (Finan-
šu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles 
departamenta  pārstāvis; VARAM pārstāvis).

12:30–13:15 Par MVU jauno definīciju un uzņē-
mumu kategorijas noteikšanu, izejot no MVU attie-
cību veida, kāds uzņēmumam varētu būt ar citu uz-
ņēmumu (MVU kā autonoms, partneruzņēmums 
vai saistīts uzņēmums) (LPS padomniece Andra 
Feldmane).

diskusijas tiešraide tiks nodrošināta LPS mājas
lapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to varēs vērot šeit: http://lps.lv/Pasa
kumi/tiesraide/.

Albānijas pašvaldību vadītāju un ekspertu 
delegācija

No 23. līdz 27. novembrim 
Eiropas Padomes Vietējo 
un reģionālo varu kongresa 
organizētā mācību vizītē ie-

radīsies Albānijas vietējo un reģionālo pašvaldību 
vadītāju un ekspertu delegācija. Vizīte veltīta vai-
rākiem tematiem: pašvaldību asociācijas darbībai 
un komunikācijai ar tās biedriem, sarunu sistēmai 
starp pašvaldībām un centrālo valdību, kā arī admi-
nistratīvi teritoriālās reformas pieredzei. Albānijas 
delegācija apmeklēs arī LR Saeimu, LR Finanšu mi-
nistriju, tiksies ar VARAM speciālistiem, kā arī ap-
meklēs Jelgavas novadu.

eiropas Gads attīstībai

Piektdien, 27. novembrī, tu-
vojoties Eiropas Gada attīs-
tībai noslēgumam, Jelgavas 
novada Lielvircavas muižā 
LPS sadarbībā ar Taipejas 

misiju Latvijas Republikā godinās Latvijas novadu 
pašvaldības, kuras aktīvi darbojas attīstības sadar-
bības un attīstības izglītības projektos.
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Pašvaldību pārstāvji diskutē par ilgstošo 
bezdarbnieku integrāciju darba tirgū

Reģionu komitejas Sociālās politikas, izglītības, 
nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas 
sanāksmē, kas 19. novembrī norisinājās Briselē 
(Beļģijā), diskusiju centrā bija jautājums par ilgsto-
šo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū. Ilgstošais 
bezdarbs ir aktuāla problēma arī Latvijā, ilgstošie 
bezdarbnieki veido 30,7% no kopējā reģistrēto bez-
darbnieku skaita.

Runājot par sabiedrības grupām, kuras ir visne-
aizsargātākās pret ilgtermiņa bezdarbu, Latvijas 
delegācijas Reģionu komitejā pārstāve Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere aici-
nāja pievērst uzmanību ne tikai cilvēkiem ar zemu 
kvalifikāciju, vientuļajiem vecākiem un personām 
ar invaliditāti, bet arī iedzīvotājiem ar hroniskām 
slimībām un cilvēkiem pirmspensijas vecumā. 
“Mēs nedrīkstam aizmirst, ka saskaņā ar Eurostat 
pētījumiem vidēji Eiropas Savienībā lielāko ilgstošo 
bezdarbnieku grupu veido cilvēki vecumā no 50 līdz 
74 gadiem. Tādēļ ne tikai laicīgi būtu jādomā par 
šķēršļu mazināšanu nodarbinātībai un kvalitatīvu 
darbavietu pieejamību, bet svarīgi uzmanību vērst 
arī uz preventīviem pasākumiem aktīvas novecoša-
nās kontekstā,” uzsvēra Gintere.

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un 
iekļautības ģenerāldirektorāta pārstāvis norādīja, 
ka ilgstošais bezdarbs ir viens no nozīmīgākajiem 
aspektiem, kas veicina iedzīvotāju nabadzību un 
sociālo atstumtību, tāpēc šai jomai patlaban pie-
vērsta īpaša uzmanība. Eiropas Komisijas pārstāvis 
tāpat izteica cerību, ka ilgstošā bezdarba novērša-
nai dalībvalstis gan pietiekami atvēlēs, gan pienā-
cīgi izmantos līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda un 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Reģionu komitejas atzinums sniedz vietējo un re-
ģionālo pašvaldību viedokli par šā gada septembrī 
Eiropas Komisijas publicēto priekšlikumu Padomes 
ieteikumam par ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanu 
darba tirgū. Tajā uzsvērts, ka vairāk nekā 12 miljoni 
cilvēku Eiropā ir bez darba jau ilgāk par vienu gadu. 
Eiropas Komisijas sagatavotā priekšlikuma mērķis 
ir palīdzēt dalībvalstīm rast risinājumus, lai ilgstošie 
bezdarbnieki varētu atgriezties darba tirgū. Līdzte-
kus šā gada maijā atjauninātajai “Jaunatnes nodar-
binātības iniciatīvai” šī ir vēl viena konkrēta Junkera 
Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir stiprināt darba-
vietu radīšanu un ekonomikas atlabšanu Eiropā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

INforMācIJA No LPS PārStāVNIecīBAS BrISeLē



Atlasa 35 projektus Interreg Baltijas jūras 
reģiona programmas 2014.–2020. gadam 
finansējuma saņemšanai

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–
2020. gadam Uzraudzības komiteja sanāksmē 18.–
19. novembrī Malmē (Zviedrijā) atlasījusi 35 pro-
jektus finansējuma piešķiršanai projektu 1. kon-
kursā. Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļiem un Norvēģijas nacionālā 
finansējuma institucionālās kapacitātes stiprināša-
nai tādās jomās kā inovācijas, efektīva dabas resur-
su pārvaldība un ilgtspējīgs transports.

Latvijas partneri piedalās 24 projektos, tai skaitā 
vienā kā vadošais partneris, pārējos – kā projektu 
partneri un asociētie partneri. Projekta partneru 
loks ir plašs – tas ietver nacionālā, reģionālā un vie-
tējā līmeņa iestādes, nevalstiskās organizācijas un 
komersantus.

Informācija par Latvijas projektu partneriem pie-
šķirto finansējumu būs zināma pēc programmas 

Uzraudzības komitejas noteikto nosacījumu izpil-
des, tehniskajiem precizējumiem un finansēšanas 
līgumu noslēgšanas ar programmas vadošo iestādi.

Programma atbalsta transnacionālo sadarbību, lai 
stiprinātu integrētu teritoriālo attīstību un sadarbī-
bu inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgā-
kam Baltijas jūras reģionam.

Uzraudzības komiteja pieņem lēmumus program-
mas ieviešanas jautājumos, tai skaitā par program-
mas dokumentiem, projektu konkursu nosacīju-
miem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. 
Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv 
VARAM kā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 
nacionālā atbildīgā iestāde.

Informācija par programmas Uzraudzības komite-
jas atlasītajiem projektiem pieejama programmas 
interneta vietnē: http://www.interreg-baltic.eu/
news-detail/news/35-projects-approved-in-first-
call.html/.

ProJektI, koNkurSI, SeMINārI, fINANSēJuMS, PASākuMI

Saskaņošanai nodota reģionālo biznesa 
inkubatoru un radošā inkubatora atbalsta 
programma

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Kultūras minis-
triju izstrādājusi  un 19. novembrī saskaņošanai no-
devusi jaunas atbalsta programmas projektu, kuras 
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konku-
rētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas 
reģionos.

Programmā “Reģionālie biznesa inkubatori un ra-
došo industriju inkubators” uzņēmējdarbības uzsā-
cēji radošo industriju nozarēs atbalstu varēs saņemt 
Rīgas radošo industriju inkubatorā, bet reģionos 

atbalsts būs pieejams jauniem komersantiem bez 
nozaru ierobežojuma vēl vairāk nekā 10 biznesa 
inkubatoros. Programmas uzdevums ir  nodrošināt 
vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visos Latvijas 
reģionos, ņemot vērā labāko uzņēmējdarbības uz-
sākšanas atbalsta pieredzi, un veicināt pašvaldību, 
plānošanas reģionu, augstskolu, komersantu orga-
nizāciju un vietējo komersantu sadarbību atbalsta 
sniegšanā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī-
bai.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16721_saskanosanai-nodota-regionalo-
biznesa-inkubatoru-un-radosa-inkubatora-atbal-
sta-programma/.
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Latvijas un Igaunijas pierobežas 
pašvaldības rūjienā parakstīs sadarbības 
līgumu

Rūjienas kultūras namā 4. decembrī notiks svinīga 
sadarbības līguma parakstīšana starp 23 Latvijas 
Republikas un Igaunijas Republikas pierobežas paš-
valdībām.

Sadarbības līgums tiek slēgts starp Igaunijas re
publikas Valgas, Hummuli, Tervas, Helmes, Karksi, 
Abjas, Sārdes, Hēdemēstes, Tahevas, Karulas, Me-
nistes, Varstu, Reuges, Hānjas un Miso pašvaldī-
bām un Latvijas republikas Alūksnes, Apes, Valkas, 
Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salacgrīvas 
novada pašvaldībām par sadarbību ekonomikas, tū-
risma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā.

NoVAdu uN PILSētu VēStIS

carnikavā pabeigta dambja būve, lai 
novadu pasargātu no plūdiem

Lai pasargātu no applūšanas aptuveni 5140 iedzī-
votājus un viņu īpašumus 437 ha lielā platībā, Car-
nikavas novadā Gaujas abos krastos ir rekonstruēti 
četri dambji, kā arī uzbūvēti trīs jauni aizsargdambji.

Tā ir pirmā tik liela mēroga pretplūdu aizsargbūve 
neatkarīgās Latvijas vēsturē. Īstenojot tik vērienī-
gu hidrobūvi, pārvarēti ne mazums izaicinājumu, 
stāsta Carnikavas novada domes Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis. Rekon-
struētie vai no jauna uzbūvētie dambji ir paveikto 



darbu redzamākā daļa, tomēr no darbu uzsākšanas 
2010. gadā līdz šim brīdim uzrakstīti un dažādās 
institūcijās iesniegti neskaitāmi dokumenti, panāk-
tas daudzas vienošanās, piesaistīts finansējums 
4 374 164 eiro apmērā, ko pilnā apjomā finansē Ei-

ropas Reģionālās attīstības fonds.

Plašāk: http://www.carnikava.lv/jaunumi/20-
attistiba/1962-dambis-uzbuvets-novads-pasar-
gats-no-pludiem.

Latvijas Nacionālais teātris un 
“Skroderdienas Silmačos” atkal būs 
druvienā

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris 
Api nītis un Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs 
Rubenis parakstīja sadarbības līgumu, kurā vieno-
jās par Latvijas Nacionālā teātra iestudējuma “Skro-
derdienas Silmačos” izrādīšanu Druvienas pagasta 
Silmaču brīvdabas estrādē 2016. gada 23. jūnijā. 
Nākamgad apritēs 30 gadu, kopš Druvienā notika 
pirmā Latvijas Nacionālā teātra brīvdabas izrāde 
“Skroderdienas Silmačos”.

“Uz šo pasākumu Gulbenes novads mūs ir centies 
pierunāt jau piecus gadus, bet mēs visu laiku ne-
esam varējuši saņemties. Un, patiesību sakot, mēs 
esam lepni par jums, jo tas nav vienkāršs pasā-
kums, tā nav vienkārša izrāde. Mēs esam uzņēmu-
šies lielu atbildību. Tā ir mūsu goda lieta – izdarīt 
visu kvalitatīvi. Šis ir vienreizējs pasākums, jo diezin 
vai Latvijas Nacionālais teātris jebkad vēl vai vis-
maz tuvākajos 10 gados spēlēs brīvdabas izrādi,” 
līguma parakstīšanas brīdī teica teātra direktors 
Ojārs Rubenis.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī organizatoriskie 
jautājumi – reklāma, finanses, tehniskais nodroši-
nājums, ieejas biļetes. 4. jūnijā Druvienas Silmačos 
plānots izrādes mēģinājums, kurā piedalīsies arī divi 
Gulbenes novada tautas deju kolektīvi un kori. Biļešu 
tirdzniecība uz pasākumu varētu sākties jau decem-
brī, lai ziemas saulgriežos varētu pārsteigt sev tuvos 
ar dāvanu vasaras saulgriežu svinēšanai Druvienā.

rēzeknē norisināsies kNAB informatīvā 
diena

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks 26. no-
vembrī sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi aicina 
Latgales reģiona iedzīvotājus un uzņēmējus uz in-
formatīvo dienu.

Šī būs jau piektā KNAB reģionālā informatīvā diena. 
Iedzīvotāji un mediju pārstāvji gūs informāciju par 
korupcijas pēdējo gadu tendencēm Latgales reģio-

nā, kā arī par korupcijas negatīvajām sekām un ie-
spējām ziņot par pārkāpumiem. KNAB priekšnieks 
J. Streļčenoks klātienē uzskatāmā veidā skaidros 
par KNAB kompetences jomām, kā arī būs pieejami 
informatīvie materiāli. Tikšanās laikā klātesošie va-
rēs ne tikai uzdot interesējošos jautājumus, bet arī 
individuāli konsultēties par korupcijas novēršanu 
un apkarošanu.

Informatīvā diena notiks 26. novembrī plkst. 13.00 
rēzeknes pilsētas domes Lielajā zālē (Atbrīvoša-
nas alejā 93 Rēzeknē).
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ogresgalā Ģimenes atbalsta dienas 
centram jaunas telpas

Pagājušajā nedēļā oficiāli atklātas Ģimenes atbal-
sta dienas centra (ĢADC) jaunās telpas Ogresgalā, 
Ogresgala tautas namā, 3. stāvā.

ĢADC ir Ogres novada sociālā dienesta struktūr-
vienība, kuras darbības mērķis ir organizēt sociālā 
riska ģimeņu bērnu un jauniešu brīvo laiku, risināt 
ģimeņu sociālās problēmas sadarbībā ar sociālā 
dienesta speciālistiem un citām institūcijām.

ĢADC ar jaunajām telpām sveica Ogres novada 
pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu 

Pieredzes apmaiņā ciemiņi no Gulbenes 
novada pašvaldības

Gulbenes pašvaldības pārstāvji 13. novembrī vie-
sojās Dobeles novada pašvaldībā pieredzes apmai-
ņai.

Viesi tikās ar Dobeles novada pašvaldības vadību 
un speciālistiem. Gulbenes delegācijas pārstāvji 
tika iepazīstināti ar prezentāciju par Dobeles no-

vadu un pašvaldības darba organizāciju, struktūru, 
centralizēto grāmatvedības sistēmu un komunāla-
jiem jautājumiem.

Pēcpusdienā viesi dalījās grupās. Pirmā grupa de-
vās uz Krimūnu pagastu, kur iepazinās un diskutēja 
par pagastu pārvalžu darba organizāciju un komu-
nālajiem jautājumiem, savukārt otra grupa palika 
pašvaldības telpās un detalizētāk apsprieda pašval-
dības darba organizāciju.



jautājumos Ilga Vecziediņa, Ogres novada sociālā 
dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, Ogresgala pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis Latišs un Ogresgala 
pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne.

I. Vecziediņa uzsvēra: “Prieks, ka ir šādi Ģimenes 
atbalsta dienas centri, kur ikkatrs bērns var izpaus-
ties un justies atbalstīts un uzklausīts.”

VSS-1183 – Par likumprojektu “Grozījumi Dabas re-
sursu nodokļa likumā”, 3. pielikums.

VSS-1182 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-

jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 
17. aprīļa noteikumos nr. 175 “Noteikumi par aiz-
sargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiska-
jiem dabas pieminekļiem””, 4. pielikums.

VSS-1247 – Noteikumu projekts "Dzīvojamās telpas 
īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu 
aprēķināšanas metodika"

VSS-1249 – Noteikumu projekts "Darbības program-
mas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā 
atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 
īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās no-
zarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inku-
batori un radošo industriju inkubators" īstenošanas 
noteikumi"

VSS-1231 – Likumprojekts "Publisko iepirkumu li-
kums"

VSS-1242 – Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bēr-
nu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē" 

VSS-1243 – Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par 
Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāci-
ju""

VSS-1245 – Noteikumu projekts "Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu 
cenrādis"

VSS-1246 – Noteikumu projekts "Darbības pro-
grammas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā 
virziena "Vides aizsardzības un resursu izmanto-
šanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 

dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus" īstenošanas noteikumi"

VSS-1234 – Noteikumu projekts "Darbības program-
mas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem 
pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana 
(diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteiku-
mi"

VSS-1239 – Noteikumu projekts "Darbības pro-
grammas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. spe-
cifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo 
infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem 
un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 
6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas trans-
porta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"

VSS-1250 – Noteikumu projekts "Ķemeru nacionā-
lā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi"

VSS-1251 – Noteikumu projekts "Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos 
Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekoša-
nas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, at-
kritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas 
starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts 
nodevu un tās maksāšanas kārtību""

VSS-1252 – Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 
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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

zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, 
kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu 
un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtis-

kiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasā-
kumu prasības postījumu novēršanai"
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