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Mazie novadi uzsver savas priekšrocības 
un plāno dibināt organizāciju

Mazie novadi neapšaubāmi spēj saviem iedzīvo-
tājiem nodrošināt atbilstošu pakalpojumu klāstu 
un rūpēties par attīstību ne mazāk veiksmīgi kā 
lielāki novadi, līdz ar to runas un plāni par kārtējo 
apvienošanos nav atbalstāmi – šādu viedokli treš-
dien, 25. novembrī, pulcējoties Latvijas Pašvaldī-

bu savienībā (LPS), pauda mazo novadu domju 
priekšsēdētāji.
Lai spēcīgāk aizstāvētu savas intereses, mazie no-
vadi ar iedzīvotāju skaitu līdz pieciem tūkstošiem 
plāno nākamā gada pirmajā pusē ar LPS atbalstu 
veidot organizāciju, savukārt LPS uzstās uz to, lai 
visām pašvaldību grupām, tāpat kā Latvijas Lielo 
pilsētu asociācijai, būtu iespējas savas intereses 
aizstāvēt koalīcijas padomes sēdēs.
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Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pē-
tersons uzsver, ka, piemēram, Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu apguvē mazie novadi efektivitātē un 
paveiktajā neatpaliek no lielajiem novadiem. Stren-
čos, novadā ar 3 miljonu budžetu, ir apgūti 11 mil-
joni Eiropas naudas, tajā skaitā rekonstruējot valsts 
autoceļa posmu uz Igaunijas robežu.

“Ja tiek runāts par to, ka mazie novadi ir nelietderī-
gi, es gribu retoriski vaicāt, vai valstī tātad ir kāds, 
kas uzskata, ka šī nauda ir iztērēta nelietderīgi,” sa-
cīja J. Pētersons.

Viņš uzsvēra, ka pat bez plāniem turpināt adminis-
tratīvi teritoriālo reformu netiek domāts par visas 
valsts teritorijas vienmērīgu attīstību, kā piemēru 
minot, ka nākamajā ES fondu plānošanas periodā 
līdzekļi būs pieejami tikai deviņām lielajām pilsē-
tām un 21 attīstības centram.

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe 
piebilda, ka nav runa par to, ka mazie novadi ne-
būtu gatavi sadarbībai, tieši otrādi. “Mēs bijušā Jē-
kabpils rajona teritorijā ļoti labi sadarbojamies ar 
citiem novadiem, ir izveidota Sēlijas novadu apvie-
nība, ar ko kopā veidojam dažādus projektus kultū-
ras, izglītības jomā,” teica I. Sproģe.

Līdzīgu viedokli pauda arī Naukšēnu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Zuments. Viņš uzsvēra: lai arī 
Naukšēnu novads iedzīvotāju skaita ziņā ir piektais 
mazākais Latvijā, dažādos attīstības rādītājos tas 
krietni apsteidz daudzus prāvākus novadus. Viņš 
uzsvēra, ka, lemjot par novadu nākotni, jāņem vērā 
nevis to izmērs vai iedzīvotāju skaits, bet gan attīs-
tības rādītāji, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieka-
sēšana, kredītportfelis un citi racionāli un saprātīgi 
izvērtējami nosacījumi.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reini-
ka un Jaunpils novada domes vadītāja Ligita Gin-
tere uzsvēra ne mazāk būtisko lokālpatriotisma un 
iedzīvotāju iesaistīšanās faktoru.

“Mēs ļoti labi spējam veidot pilsonisku sabiedrību, 
iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, viņi tie-
šām ir saimnieki pār savu dzīvi, ne tikai patērētāji, 
kas gaida kaut ko no tālā kunga, kas kaut ko atme-
tīs un pabaros. Tā ir piederības sajūta, lokālpatrio-
tisms,” sacīja L. Gintere.

Lai labāk spētu aizstāvēt mazo novadu intereses, 
pašvaldību vadītāji vienojās ar LPS administrācijas 
atbalstu veidot Mazo novadu apvienību, savukārt 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauda, ka izvirzīs 

prasību dot iespēju visu pašvaldību grupu pārstāv-
jiem, arī attīstības centriem, Pierīgas pašvaldībām 
un citiem, piedalīties koalīcijas padomes sēdēs. 
Patlaban tāda iespēja ir tikai Lielo pilsētu asociā-
cijai.

Nākamā mazo novadu vadītāju sanāksme notiks 
2016. gada janvārī pēc LPS Domes sēdes, bet līdz 
tam aktīvistu grupa sagatavos nepieciešamo doku-
mentāciju apvienības veidošanai.

Stereotipi ir jālauž, un mazos novadus nevajag uz-
skatīt par neveiksminiekiem un tādiem, kam Eiro-
pas struktūrfondi un attīstības iespējas nepienā-
kas, – vienoti ir pašvaldību vadītāji. Nenoliedzami 
mazajiem novadiem jāsaskaras ar dažādiem izaici-
nājumiem, tostarp demogrāfisko situāciju, iedzīvo-
tāju aizplūšanu, kvalificēta darbaspēka trūkumu, 
kas nereti traucē piesaistīt investorus, taču vienlai-
kus ir arī vairākas priekšrocības, 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.

Jāuzsver, ka LPS biedri ir 118 no 119 Latvijas paš-
valdībām un tā dažādos līmeņos pārstāv visu savu 
biedru intereses, tajā skaitā lielās pilsētas, attīstī-
bas centrus, Pierīgas pašvaldības, piejūras novadus, 
pierobežas pašvaldības, lielos un mazos novadus.

Novadi vērsīsies pie politiskajām partijām, 
aicinot paust attieksmi pret jauno 
administratīvi teritoriālo reformu

Latvijas Novadu apvienības Valde piektdien nolē-
ma vērsties pie politiskajām partijām, aicinot tās 
paust savu attieksmi pret iecerēto jauno adminis-
tratīvi teritoriālo reformu (ATR), īpaši ņemot vērā, 
ka neviena partija pirms Saeimas vēlēšanām savā 
programmā neinformēja par nodomu uzsākt vēl 
vienu novadu apvienošanu.



Atklātā vēstulē politisko partiju pārstāvjiem plā-
nots norādīt uz nepieciešamību pirms jaunas refor-
mas sākšanas analītiski izvērtēt, kāpēc sešos gados 
pēc iepriekšējās reformas nav izpaudušās gaidītās 
lielo novadu priekšrocības. Pagaidām iedzīvotāju 
ienākumi lielajos novados neliecina, ka novada lie-
lumam būtu būtiska ietekme uz iedzīvotāju labklā-
jību.

Tāpat iecerēts vaicāt, vai, pēc viņu domām, vēl vie-
nas reformas uzsākšanai tomēr nebūtu jāsaņem 
vēlētāju mandāts.

Vēstules teksts tuvākajās dienās vēl tiks precizēts, 
un tad to plānots nosūtīt Saeimā pārstāvētajām po-
litiskajām partijām. Par ATR jau ir diskutēts ikgadē-
jā Novadu dienā, kā arī LPS Domes sēdē, kurā pie-
dalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards.

Pašvaldību pārstāvji sarunā ar 
u. Auguli aktualizē sociālo darbinieku 
nodrošinājuma problēmu

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
trešdien, 25. novembrī, piedalījās labklājības mi-
nistrs uldis Augulis, un pašvaldību pārstāvji sarunā 
ar ministru norādīja uz problēmām, kas saistītas ar 
sociālā darba nodrošināšanu novados.

Viens no galvenajiem apspriestajiem jautājumiem 
bija sociālo darbinieku izglītība un tās kvalitāte. 
Latvijas Sociālā darba vadītāju asociācijas valdes 
locekle Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja 
Silvija Strankale norādīja, ka jāaktualizē jautājums 
par iespēju interesentiem iegūt sociālā darba spe-
ciālista izglītību.

“Nevienā pašvaldībā nav noslēpums, ka brīdī, kad 
saskaramies ar darbinieka aiziešanu vai došanos 
bērna kopšanas atvaļinājumā, vienkārši nav ko likt 
vietā,” pauda speciāliste.

Lai gan iespēju iegūt sociālā darbinieka izglītību 
piedāvā daudzas augstākās izglītības iestādes, ne 
visiem, kas to vēlas, šīs programmas ir pieejamas 
augsto izmaksu dēļ. “Lai arī ir pieejami studiju kre-
dīti un ir iespējas tos dzēst, daudzus šīs izmaksas 
attur no izglītības iegūšanas, jo minimālā summa, 
ar ko vienā gadā jārēķinās, ir virs 1000 eiro,” sacī-
ja S. Strankale. Līdz ar to jārunā par budžeta vietu 
skaita palielināšanu.

Labklājības ministrs savukārt norādīja, ka statistika 
liecina, ka augstskolas pabeidz ievērojami lielāks 
speciālistu skaits, nekā turpina darbu profesijā. “Iz-
glītības sistēmā nav ieviesta tāda kārtība, ka pēc 
augstskolas pabeigšanas notiktu jauno speciālistu 
norīkošana uz kādu konkrētu sociālo dienestu un 
katrs varētu pēc atalgojuma un citiem faktoriem 
izvēlēties, kur strādāt,” teica ministrs.

Budžeta vietu skaitu gan esot izdevies palielināt 
jau šajā mācību gadā, turklāt ministrs norādīja uz 
šogad noslēgto sadarbības līgumu ar Rīgas Stradi-
ņa universitāti. Līdz ar to galvenais jautājums ir, kā 
motivēt speciālistus strādāt nozarē, kurā iegūta iz-
glītība.

Vēl Sociālā darba vadītāju asociācijas pārstāvji uz-
svēra, ka jāizvērtē arī augstskolu piedāvātās izglī-
tības kvalitāte, jo jaunie speciālisti pēc diploma 
iegūšanas nereti esot slikti sagatavoti praktiskajam 
darbam sociālajā dienestā.

Pašvaldību pārstāvji arī norādīja, ka būtu jāizvērtē, 
vai pilnīgi visiem speciālistiem, kas strādā sociāla-
jā dienestā, nepieciešama specifiska sociālā darba 
izglītība, jo daudzi amati, piemēram, darbs ar pa-
balstiem un datu bāzēm, daudz piemērotāki būtu 
cilvēkiem ar jurista, ekonomista, finansista u.tml. 
izglītību.

Ministrs pauda, ka patlaban likumā tāda iespēja 
nav paredzēta, bet būtu vērts to apspriest. Viņš 
gan apšaubīja, vai Saeimas atbildīgajā komisijā tam 
izdotos rast atbalstu.

Papildus problēmai ar izglītību un sociālā darba spe-
ciālistu nodrošināšanu novados aktuāls jautājums 
ir arī esošo speciālistu noslogojums un “izdegšanas 
sindroms”. Lai to risinātu, sociālajiem dienestiem ar 
valsts atbalstu ir pieejami supervīzijas pakalpojumi, 



taču šogad tiem ievērojami cēlušās cenas, un ne vi-
sas pašvaldības to var atļauties.

U. Augulis pauda, ka, visticamāk, būtu jāveic pārru-
nas ar tiem pakalpojuma sniedzējiem, kas uzvarē-
juši iepirkumā, par cenas veidošanos, jo bieži vien 
komersanti, dzirdot par valsts apmaksātu pakalpo-
jumu, ievērojami ceļ cenas.

Nobeigumā U. Augulis uzsvēra sociālā darba no-
zīmi un aicināja pašvaldību vadītājus to izprast un 
novērtēt savu novadu un pilsētu sociālos darbinie-
kus, jo tendences un reālā dzīve apliecina, ka iegul-
dījums sociālajā darbā palīdz ietaupīt pašvaldības 
līdzekļus citos virzienos, kā arī kopumā veicina ie-
dzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbu.

Komitejas sēdes pilno videoierakstu var noskatīties 
LPS mājaslapā.

tehnisko problēmu komitejā spriež 
par valsts vietējo autoceļu pārvaldes 
reorganizāciju

LPS Tehnisko jautājumu komitejas sēdē pagājušajā 
nedēļā tika spriests par valsts vietējo autoceļu pār-
valdīšanas reorganizācijas izpēti. SIA “Projekts 3” 
Valdes loceklis Ilmārs Gorda informēja par valsts 
vietējo autoceļu pārvaldīšanas reorganizācijas iz-

pēti, kas tiek veikta VAS “Latvijas valsts ceļi” darba 
uzdevumā, sagatavojot pamatojumu valsts vietējo 
ceļu nodošanai.

Ziņojums tiek pamatots ar to, ka Latvijai līdz 
2020. gadam jāsagatavo pamatojums valsts vietē-
jo autoceļu nodošanai pašvaldību pārziņā, izskatot 
vairākus nodošanas modeļus un izvērtējot šo mo-
deļu efektivitāti. Galvenie pētījuma uzdevumi ir 
izvērtēt vietējo autoceļu statusu, pārvaldes formu 
un finansēšanas stratēģiju, analizēt katra Latvijas 
novada teritorijā esošo ceļu posmu ģeometriskos 
parametrus, tehnisko stāvokli un satiksmes plūs-
mas datus un, balstoties uz apkopotajiem datiem, 
izvērtēt, kuri valsts ceļi nododami pašvaldību pār-
ziņā. Nepieciešams arī izstrādāt un salīdzināt vai-
rākus pārvaldīšanas variantu modeļus, katram no 
tiem veicot sociāli ekonomisko analīzi, un apkopot 
analīzi par tiltiem un pārvadiem, kas atrodas uz 
valsts vietējiem ceļiem.

Tehnisko problēmu komiteja nolēma pieņemt zinā-
šanai informāciju par pētījumu un aicināt pašvaldī-
bas maksimāli iesaistīties informācijas apmaiņā, kā 
arī aicināja pašvaldībām pašām izvērtēt un iesniegt 
priekšlikumus par valsts vietējo autoceļu pārņem-
šanu pašvaldību īpašumā.

tika arī nolemts aicināt novadu pašvaldības izvēr-
tēt valdības neizpildītos solījumus par autoceļu 
sakārtošanu pirms administratīvi teritoriālās re-
formas un nosūtīt izvērtēšanai SIA “Projekts 3”.

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5247
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5247
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=5247


LPS priekšsēdis tiekas ar Polijas 
Republikas vēstnieci Latvijā

Pirmdien, 23. novembrī, LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis tikās ar Polijas Republikas vēstnieci Lat-
vijā evu Dembsku. Tika pārrunātas galvenās aktua-
litātes pašvaldību attīstības jomā Latvijā un Polijā, 
kā arī iespējas abu valstu pašvaldību sadarbībai.

konkurss “eiropas Gada pašvaldība”

Piektdien, 27. novembrī, Lielvircavas muižā Jelga-
vas novadā tika apbalvotas piecas novadu pašval-
dības – Jelgavas, Bauskas, Gulbenes, Ogres un Rē-
zeknes novads –, kuras aktīvi un sekmīgi darbojas 
attīstības sadarbības projektos. Ar šo pasākumu arī 
tika atzīmēts Eiropas Gads attīstībai, kas tuvojas 
noslēgumam. Finansiāli pasākumu atbalstīja taipe-
jas misija Latvijā, kas jau iepriekš sniegusi atbalstu 
konkursā “Eiropas Gada pašvaldība”.

Tika atzīmēta Gulbenes novada pašvaldības sadar-
bība ar Moldovu, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gru-
ziju un Ukrainu, kā arī Globālās izglītības nedēļa 
Gulbenē, Gulbenes novada bibliotēkas aktivitātes 
saistībā ar “Eiropas Gadu attīstībai 2015” un pro-
jekts “Minies globāli”. Jelgavas novada pašvaldība 
iepazīstināja ar saviem veiksmes stāstiem: realizēto 
Eiropas Komisijas programmas Europe Aid projektu 
“Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahu-
la reģionā” un attīstības sadarbības WTD–Working 
Together for Development minigrantu shēmas pro-
jektu “Aktīva partnerība un pašvaldības attīstībai”, 
kā arī jauniešu aktivitātēm, organizējot dažādu tau-
tu kultūras tradīciju vakaru un pasākumu “Mūsu 
pasaule, mūsu iespējas”. Bauskas novada pašval-
dība saņēma atzinību par aktivitātēm saistībā ar 
WTD grantu, īstenojot attīstības sadarbību starp 
Bausku un Hašūri, kā arī nevalstisko organizāciju 
projektiem, piem., starptautisko mākslas plenēru 
“Bauskas vasara”. Ogres novada pašvaldība izcēla 
savu labo piemēru – sadarbību ar Maimanas pil-
sētu Afganistānā, kurā notikušas gan palīdzības 



akcijas Afganistānas bērniem, gan sadraudzības lī-
guma noslēgšana, gan Maimanas skolas audzēkņu 
zīmējumu izstāde Latvijā “Afganistāna bērnu acīm”. 
Ogres novadam izveidojusies veiksmīga sadarbība 
arī ar Čerņigovas pilsētu Ukrainā, noslēgts nodomu 
protokols par sadarbību tirdzniecības, ekonomikas 
un kultūras jomā. Rēzeknes novads iesaistīts plašā 
ES programmas DEAR finansētā attīstības izglītības 
projektā “Global Schools”, kura mērķis ir veicināt 
globālu apmācību un izpratni jau pamatizglītības 
līmenī.

Albānijas pašvaldību delegācijas vizīte

No 23. līdz 27. novembrim Eiropas Padomes Vie-
tējo un reģionālo varu kongresa organizētā mācību 
vizītē Latvijā viesojās Albānijas vietējo un reģionālo 
pašvaldību vadītāju un ekspertu delegācija. Vizīte 
bija veltīta vairākiem tematiem: pašvaldību asoci-

ācijas darbībai un komunikācijai ar tās biedriem, 
sarunu sistēmai starp pašvaldībām un centrālo 
valdību, kā arī administratīvi teritoriālās reformas 
pieredzei. Albānijas delegācija apmeklēja arī LR 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, 
LR Finanšu ministriju, tikās ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem, kā arī 
apmeklēja Jelgavas novadu, kur iepazinās ar nova-
da darbību un attīstību pēc 2009. gada administra-
tīvi teritoriālās reformas un apskatīja pirmo zema 
enerģijas patēriņa sporta halli Latvijā – Valgundes 
sporta halli.

ŠONeDēļ uN tuRPMāk

LPS Finanšu un ekonomikas komitejā 
apspriedīs pašvaldību budžeta situāciju 
2016. gadā

1. decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 
(LPS 4. stāva zālē) notiks LPS Finanšu un ekonomi-
kas komitejas sēdē, kurā plānots apspriest pašval-
dību budžetu situāciju 2016. gadā.

Darba kārtībā:
1. Par pašvaldību budžetu 2016. gadā – īsi par 

svarīgāko (jautājums par pašvaldību budžetu 
2016. gadam jau tika skatīts Finanšu un ekono-
mikas komitejas š.g. septembra sēdē).

2. Par pašvaldību aizņēmumiem, galvojumiem un 
ilgtermiņa saistībām 2016. gadam. Aktualitātes 
saistībā ar pašvaldību un pašvaldību uzņēmumu 



aizņēmumiem no Valsts kases (uzaicināti Finan-
šu ministrijas pārstāvji: Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības pado-
mes priekšsēdētāja Antra Bērziņa un priekšsē-
dētājas vietniece Baiba Tisenkopfa).

3. Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma no-
dokli” (2016. gada valsts budžeta likumprojektu 
paketes likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” (nr. 381/Lp12)) 
(uzaicināta Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu 
departamenta direktore Astra Kaļāne).

4. Par grozījumiem “Pievienotās vērtības nodokļa 
likumā” par PVN piemērošanu kultūras pakalpo-
jumiem (2016. gada valsts budžeta likumprojek-
tu paketes likumprojekts “Grozījumi Pievienotās 
vērtības nodokļa likumā” (nr. 372/Lp12)) (uzaici-
nāts Finanšu ministrijas pārstāvis).

5. Par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo ap-
drošināšanu” par minimālās obligātās valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas noteikšanu 
(2016. gada valsts budžeta likumprojektu pake-
tes likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”” (nr. 385/Lp12)) (uzaici-
nāts Labklājības ministrijas pārstāvis).

LPS Valdes sēde

1. decembrī notiks LPS Valdes sēde.

Darba kārtība:
Par LPS Veselības un sociālo jautājumu komite-•	

jas aktuālajiem jautājumiem un tikšanos ar lab-
klājības ministru U. Auguli.
Par LPS tikšanos ar Pierīgas novadu apvienību.•	

Par mazo novadu aktivitātēm.•	

Dažāda informācija.•	

LPS Sporta apakškomisijas sēde

Ceturtdien, 3. decembrī, norisināsies LPS Sporta 
apakškomitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par programmu talantu atlasei un komandas 

komplektēšanai vidējo distanču skriešanā (ziņo: 
Raimonds Kairis, “Team BOSS Baltic” vadītājs).

2. Par orientēšanās sporta attīstību pašvaldībās 
(ziņo: Matīss Ratnieks, Latvijas Orientēšanās fe-
derācijas valdes loceklis; Aigars Vārna, Latvijas 
Orientēšanās federācijas sporta metodiķis).

3. Par valsts sporta infrastruktūras attīstības kon-
cepciju (ziņo: Edgars Severs, Izglītības un zināt-
nes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Sporta 
departamenta direktors; Jānis Turlajs, SIA “Kar-
šu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors).

4. Dažādi.

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to varēs vērot šeit: http://lps.lv/Pasa-
kumi/tiesraide/.

Notiks videokonference pašvaldībām par 
vienotu piemiņas plākšņu uzstādīšanu 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai

LPS sadarbībā ar Aizsardzības ministriju 2. decem-
brī rīko videokonferenci pašvaldību pārstāvjiem 
par vienotu piemiņas plākšņu uzstādīšanu Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru piemiņai.

Videokonference notiks trešdien, 2. decembrī, 
plkst. 10, un tās tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to varēs vērot šeit: http://lps.lv/Pasa-
kumi/tiesraide/.

Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsar-
dzes centrs pagājušajā gadā sāka projektu “Atceries 
Lāčplēšus”, ko iecerēts turpināt līdz Latvijas simt-
gadei 2018. gadā. Tā virsmērķi ir apzināt Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru biogrāfijas, kā arī uzstādīt 
piemiņas plāksnes kapsētās, kur viņi apglabāti. Pie-
miņas plākšņu jeb stēlu uzstādīšanā Rekrutēšanas 
un jaunsardzes centrs lūdz iesaistīties pašvaldības, 
tāpēc par projektu sīkāk plānots informēt video-
konferencē.

Notiks videokonference par brīvprātīgā 
darba organizēšanu pašvaldībās

Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls 
11. decembrī plkst. 13.00 organizē videokonferenci 

http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


“Brīvprātīgā darba likums. Brīvprātīgā darba orga-
nizēšana pašvaldībās”.

LPS izveidotā Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu at-
balsta tīkla viens no uzdevumiem ir atbalsta veido-
šana pašvaldībās darba ar jaunatni organizēšanā. 
Lai veiktu šo uzdevumu, tiks organizētas informatī-
vas videokonferences par aktuālajām tēmām, kuras 
par būtiskām darbā ar jaunatni definējusi Latvijas 
Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinē-
jošā darba grupa.

Ar Brīvprātīgā darba likumu iepazīstinās Saeimas 

deputāte Silvija Šimfa. Ar to, kā praksē pašvaldī-
bās tiek organizēts darbs ar jaunatni, un ar labās 
prakses piemēriem iepazīstinās Daugavpils pilsētas 
vecākā jaunatnes lietu speciāliste edīte Ivanova, kā 
arī Valmieras novada fonda jauniešu lietu koordi-
natore Gundega Siliņa informēs par labo pieredzi 
brīvprātīgajā darbā ar jauniešiem.

Videokonference būs skatāma tiešraidē: http://
www.lps.lv/Pasakumi/tiesraide/.

Būs iespēja uzdot jautājumu, tos sūtot uz e-pasta 
adresi: tiesraide@lps.lv.

Reģionālās politikas prioritātes 2016: 
vienkāršošana un labāki rezultāti

30. novembrī Briselē (Beļģijā) par reģionālo politi-
ku atbildīgā Eiropas Komisijas komisāre korina kre-
cu (Corina Crețu), tiekoties ar vietējo un reģionālo 
pašvaldību pārstāvjiem, uzsvēra, ka 2016. gada re-
ģionālās politikas prioritātes būs tās vienkāršošana 
un rezultātu uzlabošana.

Krecu uzsvēra, ka Komisija sev izvirzījusi uzdevumu 
padarīt ES projektu īstenotāju dzīvi vienkāršāku. 
“Man ir skumji redzēt mazos un vidējos uzņēmu-
mus, kuriem mūsu struktūrfondi ir pārāk birokrā-
tiski. Esam izveidojuši augsta līmeņa neatkarīgu 
ekspertu grupu, kas izvērtē struktūrfondu vienkār-
šošanu, un gaidām arī jūsu idejas, ko ņemsim vērā 
nākamā gada pētījumā par likumdošanas vienkār-
šošanu,” atklāja komisāre. Krecu arī atgādināja, ka 
Eiropas Komisijai jāsaglabā pietiekams uzraudzības 
līmenis, lai struktūrfondu izlietojums tiktu pienācī-
gi izvērtēts.

Vairāku ES dalībvalstu pašvaldību pārstāvji izteica 
kritiku, ka struktūrfondi nav pieejami gadu pēc jau-
nā plānošanas perioda sākšanās. Komisāre šo ka-
vēšanos vērtēja negatīvi, taču arī norādīja uz abu 

plānošanas periodu, 2007.–2013. gada un 2014.–
2020. gada, sinerģiju, jo šīs ir pēdējās četras ne-
dēļas, kad dalībvalstis vēl var izmantot iepriekšējā 
plānošanas perioda finansējumu.

Pieskaroties migrācijas jautājumam Eiropas Sa-
vienībā, Krecu atzina, ka Komisija joprojām pēta, 
kādus fondus un kā dalībvalstis varētu izmantot, 
lai risinātu problēmas, kas saistītas ar patvēruma 
meklētājiem un migrantiem. Kā vienu no pieeja-
majiem fondiem viņa minēja Patvēruma un migrā-
cijas fondu. Attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu un 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu Eiropas Komi-
sija joprojām vērtē, kādām aktivitātēm dalībvalstis 
varētu izmantot šo fondu finansējumu. Visdrīzāk 
tās varētu būt saistītas ar nabadzības novēršanu, 
aktivitātēm slimnīcās un bērnudārzos vai dzeramā 
ūdens pieejamības nodrošināšanu. Jāatzīmē, ka 
minēto fondu līdzekļi nebūs tieši pieejami pašval-
dībām, to izmantošana varētu notikt centralizēti, 
caur dalībvalstu Eiropas Savienības fondu vadoša-
jām iestādēm.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

INFORMāCIJA NO LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē
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PROJektI, kONkuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASākuMI

Ģimnāzija Dānijā meklē sadarbības 
partneri Latvijā

Dānijas pilsētas Herningas ģimnāzija meklē iespē-
jas sadarboties ar vidusskolu Latvijā, organizējot 
jauniešu apmaiņas braucienus un īstenojot kopīgus 
projektus.

Herningas ģimnāzija ir dibināta 1923. gadā, un to 
apmeklē jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, 
šajā mācību gadā tajā ir vairāk nekā 1000 audzēk-
ņu. Izglītības iestāde jau pašlaik sadarbojas ar part-
neriem ārvalstīs, tajā skaitā Francijā un ASV, un 
vēlas atrast partneri arī Latvijā. Plašāka informācija 
un kontakti – Infolapas 1. pielikumā.

NOVADu uN PILSētu VēStIS

Rēzeknes augstskola un Riebiņu novada 
pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu

RA rektors edmunds teirumnieks un Riebiņu no-
vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis no-
slēdza sadarbības līgumu, kas paredz sadarbību 
studentu prakšu īstenošanā, informācijas un pie-

redzes apmaiņu, kas vērsta uz Latgales reģiona 
attīstību, kā arī sadarbību zinātniski pētnieciskajā 
un mācību metodiskajā jomā, tāpat noslēgta vie-
nošanās par pētniecības rezultātu publiskošanu, 
izmantojot Riebiņu novada pašvaldībā izveidotos 
dabas, informācijas, uzņēmējdarbības un vides di-
zaina objektus.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5255&document_id=5255


Preiļu slimnīcā aizvadīta pirmā atvērto 
durvju diena

SIA “Preiļu slimnīca” sadarbībā ar Preiļu novada 
domi organizēja vēl nebijušu pasākumu un aicināja 
jauniešus uz atvērto durvju dienu slimnīcā. Pasā-
kuma mērķis bija ieinteresēt un piesaistīt jaunos 
cilvēkus, kuri savu nākotni nolēmuši saistīt ar tādu 
nopietnu nozari kā medicīna, aicināt pēc studijām 
atgriezties dzimtajā pusē. SIA “Preiļu slimnīca” Val-
des priekšsēdētāja Iveta Stare stāsta, ka slimnīcā 
pašlaik trūkst dažādu jomu speciālistu – vajadzīgs 

ķirurgs, traumatologs, dežūrārsts, vecmāte un bēr-
nu māsa. Pēc publicētajiem darba sludinājumiem 
par brīvām vakancēm lielas atsaucības diemžēl nav. 
Tāpēc slimnīcas Valde atvērto durvju dienā vēlējās 
uzzināt no jauniešiem, kādi nosacījumi viņus ie-
dvesmotu atgriezties.
Pirmo šāda veida pasākumu apmeklēja divas Preiļu 
Valsts ģimnāzijas audzēknes un septiņi medicīnas 
studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa 
universitātes. Tā kā ne visi interesenti uz pirmo tik-
šanos varēja ierasties, tika pieņemts lēmums šādus 
pasākumus turpināt arī nākamajā gadā.

Baldonē atklāta bērnudārza “Vāverīte” 
jaunā piebūve
Baldones novada bērnudārzs “Vāverīte” nesen svi-
nēja apaļo 30 gadu jubileju. Pirmsskolas izglītības 
iestādē baldonieši ir izglītojušies jau vairākās paau-
dzēs. Telpas ne tikai nolietojas laika gaitā, bet arī 
kļuvušas par šaurām. Pagājušā gadsimta 90. gados 
bērnudārzā strauji samazinājās bērnu skaits. Tajā 
laikā šajās telpās kopā ar bērnudārzu bija arī pa-
matskola. Laikam ejot, bērnu skaits palielinājās gan 
migrācijas dēļ, gan pieaugot dzimstībai, par ko paš-
valdībai ir liels prieks.

2013. gadā Baldones novada pašvaldība uzsāka PII 
“Vāverīte” piebūves projektu, un 2014. gada rude-
nī sākās piebūves celtniecība. Tagad bērnudārzs ir 
ieguvis divas plašas, skaistas grupu telpas, logopē-
da kabinetu un ilgi gaidīto sporta zāli. Jaunās telpas 
var nodrošināt vietu 50 bērniem. Telpas ir piemē-
rotas arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

Nākotnē plānojam mazos baldoniešus bērnudārzā 
uzņemt jau no 1,5 gada vecuma, un tādā veidā rindas 
saruks vēl vairāk, līdz ar to vecākiem rindā būs jāgai-
da tikai apmēram pusgads. Priecīga ir ziņa, ka bērnu-
dārzs no 2016. gada strādās visu gadu, arī vasarā.



Pārgaujas novads starp pirmajiem 
valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra ieviesējiem Latvijā

27. novembrī plkst. 11:00 Pārgaujas novada Stalbes 
pagasta “Iktēs” svinīgi atklāts valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). 
Turpmāk Pārgaujas novada iedzīvotāji savas pašval-
dības un noteiktus valsts pakalpojumus varēs sa-
ņemt vienkopus – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk. VPVKAC 
izveide ir mērķtiecīgs VARAM virzītās politikas re-
zultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieeja-
māku publisko pakalpojumu saņemšanu.

Stalbes VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. 
Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbi-
nātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba 
inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta 
e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lie-
tošanā. Lauku atbalsta dienests sadarbību ar paš-
valdībām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot 
iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC 
pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papil-
dināt.

kuldīgas novada dome aicina pieteikties 
līdzfinansējumam kultūras jomā
Lai sekmētu Kuldīgas novada kultūrvides veidoša-
nos, kultūras vērtību saglabāšanu, attīstītu jaunra-
di, veicinātu iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu, 
biedrību un nodibinājumu iesaistīšanos pilsoniskās 
sabiedrības veidošanā un kultūras norisēs, Kuldīgas 
novada domes deputāti 26. novembra sēdē nolēma 
atbalstīt finansējuma piešķiršanu kultūras pasākumu 
organizēšanai, biedrību un nodibinājumu darbības 
atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu.

Finansiāli tiks atbalstītas sabiedriskās un privātās 
struktūras, kas darbojas kvalitatīvu, ekonomis-
ki efektīvu kultūras projektu īstenošanā Kuldīgas 
novadā, bagātina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar 
dažādām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kuldīgas 
novada pazīstamību.

Ar konkursa nolikumu Kuldīgas novada pašvaldības 
finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas 
novada pašvaldības Kultūras nodaļā un pašvaldības 
mājaslapā www.kuldiga.lv.

http://www.kuldiga.lv


Alūksni apmeklē Lietuvas, Igaunijas un 
Somijas vēstnieki

25. novembrī Alūksnes novadu apmeklēja Lietu-
vas vēstnieks Ričards Degutis, Igaunijas ārkārtē-
jais un pilnvarotais vēstnieks teniss Nirks un So-
mijas vēstnieks Olli kantanens.

Viesi tikās ar pašvaldības vadību, tika iepazīstināti 
ar novadu, tā attīstību un turpmākajiem plāniem. 
Viesi interesējās par līdzšinējo pašvaldības pieredzi 
ES projektu īstenošanā un nākotnes plāniem šai 
sakarā, par pārrobežu sadarbības programmu dar-

bību un iespējām. Tāpat vēstnieki labprāt izzināja 
Alūksnes novada pašvaldības pieredzi, sadarbojo-
ties ar pašvaldībām viņu pārstāvētajās valstīs. Viesi 
vēlējās izzināt arī novada uzņēmējdarbības sfēru – 
nozīmīgākās nozares, produkcijas noieta tirgus, 
pašvaldības iespējas atbalstīt vietējos uzņēmējus.

Vēstnieki arī apmeklēja divus nozīmīgus pēdējo 
gadu laikā ar ES finansiālo atbalstu atjaunotus ob-
jektus – Alūksnes Mākslas skolu un Alūksnes Kul-
tūras centru. Vizītes noslēgumā viesi iepazinās arī 
ar ražošanas procesu vienā no novada lielākajiem 
uzņēmumiem SIA “4 Plus”.



Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvali-
tatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pie-
tuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar in-
validitāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo 
pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īsteno-
šanas noteikumi”, 2. pielikums.

KIDG–VARAM sagatavotais darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā at-
balsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energoefektivitā-
tes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldī-
bu ēkās” sākotnējā novērtējuma darba uzdevums, 
3. pielikums.

Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Izglītības 
likumā”, Saeimas reģ. nr. 445/Lp12, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un 
samaksas kārtība”, 5. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. SAM “Uz-
labot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvo-
tājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īste-
nošanas noteikumi”, 6. pielikums.

VSS-1253 – Likumprojekts “Grozījums Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā”

VSS-1260 – Konceptuāls ziņojums “Par Latvijas 
pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 
novēršanu un apkarošanu”

VSS-1270 – Informatīvais ziņojums “Par sadarbī-
bas rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināša-
nas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi 
minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem 
turpmākai rīcībai šajā jomā”

LPS SASkAņOŠANAI PIePRASītIe DOkuMeNtu PROJektI

LPS NeSASkAņO

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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