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Novadu apvienības Valdes sēdē diskutē 
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu

Rīgā piektdien, 27. februārī, notika Latvijas Nova-
du apvienības Valdes sēde, kurā galvenie izskatā-
mie jautājumi bija Pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas sistēmas jaunā varianta tapšana un pedagogu 
darba algas – pašreizējā situācija un nākotnes mo-
delis.

Novadu apvienības Valdes locekļi iepazinās ar in-
formāciju, ka Finanšu ministrijā ir izveidota Paš-
valdību finanšu konsultatīvā padome, kurā jaunais 
finanšu izlīdzināšanas modelis varētu būt viens no 
galvenajiem skatāmajiem jautājumiem. Tieši tādēļ 
ir būtiski Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS) aizstā-
vēt vienotu pašvaldību viedokli, lai neviena grupa 
nebūtu zaudētāja un savstarpējos cīniņos nezustu 
pamatdoma. LPS centīsies panākt, lai visas ieintere-
sētās puses – turīgās lielās pilsētas, mazāk turīgās 
pilsētas, bagātie novadi un novadi ar ierobežotiem 
līdzekļiem – būtu vispusīgi pārstāvēti un neviena 
grupa nebūtu zaudētāja.

Jāuzsver, ka joprojām spēkā ir LPS Domes 2013. gada 
27. februāra rezolūcija “Par pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas modeli”, kurā izteiktas būtiskākās paš-
valdību prasības jaunajam finanšu izlīdzināšanas 
modelim:

 finanšu nepieciešamību nosaka proporcionāli •	

visu nodokļu kopsummai, un tā pieaug līdz ar 
pašvaldību nodokļu daļas pieaugumu kopējos 
valsts un pašvaldību ieņēmumos;
 papildus 4 demogrāfiskajiem izlīdzināšanas kri-•	

tērijiem tiek ieviests 5. kritērijs – teritorija;
ieviešot 5. kritēriju un palielinot kopējās pašval-•	

dību finanšu nepieciešamības proporciju, vienā-
do aprēķina algoritmu RP un novadiem;
atteikšanās no pašvaldību dalījuma grupās un •	

5. kritērija ieviešana veicama, tikai nodrošinot 
pietiekamu valsts budžeta dotāciju.

Novadu apvienības Valde iepazinās ar LPS padom-
nieces Ināras Dundures sniegto informāciju par 
situāciju ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ie-
viešanu, kā arī citām IZM ieplānotajām izmaiņām 
vispārizglītojošo skolu finansējumā.

Tika izskatīta arī nākamās LPS Valdes sēdes darba 
kārtība, definējot novadu attieksmi pret izskatāma-
jiem jautājumiem.

AktuALItāteS



LPS pārstāvji piedalās seminārā par 
jaunatnes politiku eiropā

LPS pārstāvji Lelde Vazdiķe, Nauris Ogorodovs un 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede pagājušajā nedēļā 
Maltā piedalījās programmas “Eiropa pilsoņiem” 
projekta “European Regions for Social Inclusion” 
seminārā “Youth policy and employability in the 
European Union”.

Seminārā piedalījās pārstāvji no vairākām ES val-
stīm: Latvijas, Maltas, Spānijas, Polijas, Ungārijas, 
Rumānijas. Seminārā Lelde Vazdiķe uzstājās ar pre-
zentāciju par jaunatnes politiku Latvijā, uzsverot 
Jelgavas pilsētu kā labās prakses piemēru Latvijā 
darbā ar jaunatni.

eiropas Gada cilvēku 2014 delegācija 
eiropas Parlamentā Briselē

Pēc Eiropas Parlamenta deputātes Ivetas Grigules 
ielūguma no 24. līdz 26. februārim Eiropas Parla-
mentā Briselē viesojās Eiropas Gada cilvēku 2014 
delegācija. Tikšanās laikā deputāte pastāstīja par 
saviem ikdienas pienākumiem, par darbu ES un Ka-
zahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, 
ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības ko-
mitejās, kā arī delegācijā attiecībām ar Turkmenis-
tānu un Mongoliju.

Plašāka informācija: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4554/.

ŠONeDēļ uN tuRPMāk

LPS Valdes sēde

3. martā plkst. 10.00 Rīgā, M. Pils ielā 1, notiks LPS 
Valdes sēde.

Darba kārtībā:
1. Par LPS 26. kongresa norises vietu un ieņē-

mumu un izdevumu tāmi (ziņo LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis).

2. Par LPS biedru maksām (ziņo LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis).

3. Par sarunām ar Finanšu ministriju par 2016. gada 
budžetu (ziņo LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis).

4. Par LPS un Latvijas Zinātņu akadēmijas rīko-
to konferenci “Vietējo padomju loma Latvijas 
valsts neatkarības atgūšanā” 2015. gada 21. ap-
rīlī (ziņo LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis).

5. Dažāda informācija:
5.1. Par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas de

klarācijas 25. gadadienas atzīmēšanu (4. maijā).
5.2. Par ES Reģionu komitejas sēdi Rīgā.

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4554/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4554/


Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina 
projektu konkursu nevalstiskajām 
organizācijām

No 25. februāra līdz 25. martam Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība izsludina projektu konkursu nevalstis-
kajām organizācijām. Pieteikumi jāiesniedz noteik-
tajā laikā atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā 

nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus kon-
kursam”.

Nevalstiskajām organizācijām ir iespēja pretendēt 
uz finansējuma saņemšanu vienam projektam ne 
vairāk kā 860 eiro apmērā. Šogad kopējais pašval-
dības budžetā atvēlētais finansējums šim projektu 
konkursam ir 9210 eiro.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16339/.

INteRReG IVC/INteRReG euROPe 
programmu informatīvā diena

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) aicina 18. martā plkst. 9:00 piedalīties 
starpreģionu sadarbības programmu INTERREG 
IVC/INTERREG EUROPE informatīvajā dienā. Tā no-

tiks VARAM ēkā Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā.

Pasākumā aicināti piedalīties darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī “Eiropas 
teritoriālās sadarbības” mērķa programmu vadībā 
iesaistītās institūcijas (vadošās iestādes), atbildīgās 
iestādes (nozaru ministrijas kā politikas veidotāji), 
kā arī darbības programmu finansējuma saņēmēji 
(plānošanas reģioni, pašvaldības, zinātniskās insti-
tūcijas, nevalstiskās organizācijas u.c.).

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16340_varamaicinapiedalitiesinterregivcin-
terregeuropeprogrammuinformativajadiena/.

PROJektI, kONkuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASākuMI

Iespēja pieteikties apmācībai par sociālo 
uzņēmējdarbību
Jau pavisam drīz, no 15. marta, Krajovas pilsētā 
Rumānijā notiks projekta “Delegate Ownership on 
Social Entrepreneurship” apmācības, kurām vēl 
var pieteikties. Tiek meklēti 2 cilvēki, kuri varētu 

piedalīties apmācībās par sociālo uzņēmējdarbī-
bu.

Informācija un pieteikšanās: https://www.salto
youth.net/tools/europeantrainingcalendar/trai-
ning/dosedelegateownershiponsocialentre-
preneurship.4762/.

Pašvaldībām ir pieejams finansējums eS 
programmā “Radošā eiropa”
Līdz 2015. gada oktobrim pašvaldības, kā arī privā-
tas organizācijas, asociācijas, labdarības fondi utt. 

varēs pieteikt projektus ES programmas “Radošā 
Eiropa” apakšprogrammā “Kultūra”. 

“Radošā Eiropa” ir jauna ES programma, kas pare-
dzēta Eiropas kultūras un radošo nozaru atbalstam. 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16339/
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Programma paredz atbalsta piešķiršanu divās 
apakšprogrammās – “MEDIA” un “Kultūra”. 2014.–
2020. gadā apakšprogrammā “Kultūra” varēs ie-
sniegt projektus 4 jomās:

Eiropas sadarbības projekti;•	
literatūras tulkošanas projekti;•	
Eiropas tīkli;•	
Eiropas platformas.•	

Pašvaldības varētu iegūt ES finansējumu Eiropas sa-
darbības projektiem, kuri paredz kultūras un rado-
šo nozaru spēju sadarboties starptautiskā mērogā. 
Sadarbības projektos jāparedz partneru mobilitāte, 
kapacitātes stiprināšana, piemēram, digitālo tehno-
loģiju izmantošanā, jaunu biznesa modeļu radīšanā, 
kā arī radošo industriju mērķauditorijas paplašinā-
šana un kultūras pieejamības uzlabošana. 

Ja projektu veido grupa, kura sastāv no 3 dažādu 

valstu partneriem, tad var pretendēt uz maksimā-
lo finansējumu 200 000 EUR apmērā (mazajiem 
projektiem). Partneri no sešām dažādām valstīm 
var iegūt finansējumu 2 miljonu EUR apmērā (lie-
lajiem projektiem). Jāpiebilst, ka līdzfinansējums ir 
40% mazajos un 50% lielajos projektos. Aktivitāšu 
ilgums – ne vairāk kā 48 mēneši.

2015. gadā apakšprogramma “Kultūra” atbal
stīs apmēram 100 projektus visā Eiropā. Konkurss 
tiks izsludināts 2015. gada jūlijā. Projektu iesnieg-
šana beigsies oktobrī. Rezultāti tiks paziņoti līdz 
2016. gada martam.

Sīkāka informācija:
par programmu “Radošā Eiropaa) ”
par izsludinātajiem projektu konkursiem b) 
apakšprogrammā “Kultūra”
prezentācija par Eiropas sadarbības projek-c) 
tu iespējām. 

Daugavpils dome piešķirs stipendijas 
11 topošajiem mediķiem

Daugavpils dome nolēmusi piešķirt pašvaldības 
stipendijas rezidentiem, kuri iegūst izglītību medi-
cīnā, ir noslēguši līgumu ar Daugavpils reģionālo 

slimnīcu un apņemas pēc rezidentūras beigšanas 
nostrādāt vismaz 5 gadus Daugavpilī.

Stipendijas apmērs ir 220 eiro. To saņems 11 topo-
šie mediķi, kuri apgūst ķirurga, pediatra, radiologa, 
urologa, traumatologa, infektologa, dzemdniecības 
un ginekoloģijas specialitātes.

NOVADu uN PILSētu VēStIS

Latviešu izveidots muzejs nominēts 
eiropas gada muzeja nosaukumam

Latvijas uzņēmuma “Dd studio” izveidotais Jau-
navas torņa muzejs Azerbaidžānā, kas nominēts 
balvai “Eiropas Gada muzejs 2015” (European Mu-
seum of the Year 2015).

Balvu piešķir Eiropas Muzeju forums, kas organi-
zēts Eiropas Padomes paspārnē. Katru gadu īpaša 
ekspertu žūrija izvērtē pieteikumus, no kuriem la-
bākie tiek atlasīti otrajai kārtai. Šoreiz gada balvai 
žūrija nominējusi 42 jaunus muzejus no 21 valsts. 
Nominēto muzeju vidū ir, piemēram, Nīderlandes 
Nacionālais mākslas muzejs Rijksmuseum Amster-
damā, Eiropas un Vidusjūras civilizācijas muzejs 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
http://en.vleva.eu/sites/en.vleva.eu/files/events/attachments/creativeeuropedesk_jolienwillemsen.pdf
http://en.vleva.eu/sites/en.vleva.eu/files/events/attachments/creativeeuropedesk_jolienwillemsen.pdf


Marseļā un leģendārajam kuģim “Titāniks” veltītais 
muzejs Belfāstā.

Balvu pasniegšanas ceremonija notiks Eiropas Mu-
zeju foruma ikgadējā sanāksmē Glāzgovā no 13. 
līdz 16. maijam. Jau 2013. gadā “Dd studio” darbs ir 
saņēmis šo augsto novērtējumu – Gobustānas pet-
roglifu muzejs Azerbaidžānā ieguva Eiropas Gada 
muzeja 2013 (European Museum of the Year 2013) 
žūrijas speciālbalvu.

“Dd studio” ir izveidojis jaunu pastāvīgo ekspozīciju 
Jaunavas torņa muzejam Baku Azerbaidžānā. Jau-
navas tornis ir Baku simbols un viens no pazīstamā-
kajiem Azerbaidžānas arhitektūras pieminekļiem. 

Tas ietilpst Baku vecpilsētas Ičerišeher vēsturisko 
pieminekļu kompleksā, kam piešķirts UNESCO Pa-
saules mantojuma statuss. Tornis ir leģendām ap-
vīts, un viena no tām stāsta par jaunavu, kas no-
lēkusi no torņa, lai viņai nebūtu jākļūst par sievu 
vietējam valdniekam, – no šejienes arī cēlies torņa 
nosaukums. Vēsturnieki vēl šobaltdien nav spēju-
ši vienoties, kādam nolūkam Jaunavas tornis uz-
celts – vai tas ir bijis aizsargtornis, uguns pielūdzēju 
svētnīca vai observatorija.

Informācija par Jaunavas torņa muzeju Azerbaidžā-
nā: http://dd.lv/lv/darbi/detala/muzejaekspozici-
jasizveidejaunavastornis.

Babīte sacentīsies ar ādažiem stikla 
šķirošanā

Lai samazinātu poligonos noglabājamo atkritumu 
daudzumu, veicinātu atkritumu šķirošanu un rūpē-
tos par apkārtējo vidi, šogad vairākos Latvijas nova-
dos norisināsies stikla šķirošanas sacensības starp 
pašvaldībām. Novadu iedzīvotāji, šķirojot stiklu at-

sevišķi no sadzīves atkritumiem, sacentīsies par ko-
pīgu balvu novada iedzīvotājiem. Stikla šķirošanas 
sacensībās no 1. marta līdz 31. maijam piedalīsies 
Talsu un Tukuma novads, kā arī Babītes un Ādažu 
novads.

Uzvarētājkomanda, kas sacensību laikā būs sašķiro-
jusi lielāku stikla apjomu uz vienu iedzīvotāju, iegūs 
koplietošanas āra tenisa galdu. Komandas rezultā-
tos tiks ņemts vērā šķirotā stikla apjoms gan publis-
ki pieejamajos konteineros, gan individuālajos stik-
la šķirošanas konteineros, ko no šā gada sākuma 
SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vairākos novados.

Stikla šķirošanas sacensības starp Ādažu un Babītes 
novadu tiek rīkotas sadarbībā ar AS “Latvijas zaļais 
punkts”, Ādažu novada domi un Babītes novada 
domi.

ekoskolu ziemas forums ulbrokas 
vidusskolā

No 20. līdz 22. februārim Ulbrokas vidusskolā noti-
ka Latvijas ekoskolu ziemas forums. Tajā piedalījās 
120 skolēnu un 46 skolotāji no 43 Latvijas skolām, 
kā arī 15 Vides fonda brīvprātīgo un 23 Ulbrokas 
vidusskolas brīvprātīgie.

Svinīgā foruma atklāšanā dalībniekus ar dziesmām 
priecēja Ulbrokas vidusskolas skolēni. Ceļa vārdus 
forumam teica Stopiņu novada domes priekšsēdē-

tājs Jānis Pumpurs, Ulbrokas vidusskolas direktors 
Normunds Balabka, Ekoskolu programmas vadītājs 
Daniels Trukšāns un Ulbrokas vidusskolas Ekosko-
las koordinatore skolotāja Solvita Alksne.

Šis ziemas forums bija ļoti interesants, izglītojošs 
un piedzīvojumiem bagāts. Jauniešiem bija iespēja 
piedalīties dažādos par dabu un ekoloģiju izglītojo-
šos pasākumos gan brīvā dabā, gan arī skolas tel-
pās. Skolai apkārt esošajos mežos varēja iepazīt un 
izpētīt tur augošos kokus un veikt dažādus grupu 
pārbaudījumus un uzdevumus. Foruma dalībnieki 

http://dd.lv/lv/darbi/detala/muzeja-ekspozicijas-izveide--jaunavas-tornis
http://dd.lv/lv/darbi/detala/muzeja-ekspozicijas-izveide--jaunavas-tornis


arī devās uz uzņēmumu “Getliņi EKO”, lai praksē 
iepazītu vienu no modernākajiem atkritumu poli-
goniem Baltijā, kas tiek augstu novērtēts arī Eiropā. 
Skolā varēja apmeklēt arī radošās darbnīcas, pie-
mēram, dažās no tām varēja iemācīties, kā nove-
cojušās un apnikušās lietas var atkal padarīt inte-
resantas un lietderīgas, tās apgleznojot vai no tām 

pagatavojot pilnīgi citas, jaunas un oriģinālas lietas. 
Visi foruma dalībnieki pasākuma gaitā tika sadalī-
ti komandās, kas kopā piedalījās dažādos pasāku-
mos, piemēram, zināšanu un komandas vienotības 
sacensībās. Notika arī vairāki izklaidējoši pasākumi, 
kā, piemēram, skolā viesojās improvizācijas teātris, 
tika spēlēti koncerti un rīkota noslēguma balle.

Izstādes “Ražots Liepājā” laikā semināri 
par uzņēmējdarbību

Ņemot vērā iepriekšējo izstāžu dalībnieku un ap-
meklētāju pozitīvās atsauksmes, arī šogad izstādes 
“Ražots Liepājā” laikā, 6. un 7. martā, uzņēmējiem 
un citiem interesentiem būs iespēja apmeklēt vai-
rākus seminārus, paneļdiskusijas un konsultācijas. 

Izstādi “Ražots Liepājā” organizē Liepājas pilsētas 
pašvaldība. Izstādi atbalsta Liepājas Speciālā eko-
nomiskā zona, Liepājas osta, Liepājas Olimpiskais 

centrs, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs un Kur-
zemes Biznesa inkubators.

Kā jau iepriekš ziņots, 6. un 7. martā Liepājas Olim-
piskajā centrā jau trešo reizi notiks lielākā vietējo 
uzņēmēju izstāde “Ražots Liepājā”, kuru aicināts 
apmeklēt ikviens interesents, lai iepazītu vairāk 
nekā 190 Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu 
uzņēmumus, to piedāvāto produkciju un pakalpo-
jumus. 

Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi izstādes mā-
jaslapā www.razotsliepaja.lv.

Lielais karnevāls “Gaiziņš” tuvojas!

Karnevāla organizatori šogad uzstādījuši mērķi at-
jaunot karnevāla īpašo šarmu un padarīt to par 
lielāko ziemas atpūtas notikumu Baltijā! Šogad kar-
nevāls gaidāms 14. martā, un pasākumi visas die-
nas garumā notiks visā Gaiziņkalna teritorijā. Ieeja 

apmeklētājiem tiks atvērta plkst. 10.

Atpūtas bāzē “Gaiziņš” norisināsies ikgadējās Ne-
tradicionālo braucamo sacensības. Daļai no mums 
bērnības sapnis bija nolaisties no kalna ar ko citu 
nekā plēves maisu, ragavām vai slēpēm. Kāpēc 
gan lai tā nebūtu laiva, vanna, vecais ledusskapis, 

http://www.razotsliepaja.lv


vecmammas siltumnīca vai izturīga kartona kaste? 
Ideju tik, cik cilvēku, – galvenais, ka slīd un pašam 
prieks!

Informācija par biļešu cenām, reģistrēšanos sa-
censībām, naktsmītnēm un transporta ierobežoju-
miem šeit.

VSS132 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes 
nolikums”, 1. pielikums.
VSS119 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-

nātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo 
bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas 
noteikumi”, 2. pielikums.

VSS184 – Noteikumu projekts “Latvijas būvnorma-
tīvs LBN 30515 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””

VSS185 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 20915 “Mazstāvu dzīvoja-
mās mājas””

VSS180 – Noteikumu projekts “Izglītības iestāžu 
un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģis-
trācijas kārtība”

VSS182 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam uzlieka-
mām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegša-

nas saistībām sabiedriski svarīgu funkciju izpildei”

VSS177 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā uz-
skaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju 
resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie ziv-
ju mazuļi, kā arī mākslīgai zivju pavairošanai pielā-
gotu privāto ezeru izmantošanai”

VSS186 – Noteikumu projekts “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas 
un uzraudzības kārtība pasākuma “Ieguldījumi 
mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidoša-
nā” īstenošanai”

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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