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LPS 26. kongress notiks Smiltenē

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde otrdien, 
3. martā, nolēma LPS 26. kongresu rīkot 15. maijā 
Smiltenē, novada kultūras namā. 

Kongress ir LPS augstākais lēmējs, kas tiek sasaukts 
ne retāk kā vienu reizi gadā. Kongress ir tiesīgs lemt, 
ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse LPS dalībnieku. 
Kongresa lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu 
balsu vairākumu.

Kongresā ir pārstāvēti LPS biedri – 118 Latvijas 
pašvaldības. LPS biedrus kongresā pārstāv pašval-
dības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaro-
ti deputāti. Kongresa dalībnieku skaits ir atkarīgs 
no pašvaldības iedzīvotāju skaita: pašvaldību līdz 
5000 iedzīvotājiem pārstāv 1 pārstāvis; pašvaldību 
no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju pārstāv 2 pārstāvji; 
pašvaldību ar vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju pār-
stāv 3 pārstāvji.

Pērn kongress notika Aizkrauklē, un devīze bija 
“Latvijas nākotne – konkurētspējīga ekonomika”. 
Ar visu iepriekšējo kongresu dokumentiem var ie-
pazīties šeit: http://www.lps.lv/LPS/Kongress/.

Finanšu ministrija iepazīstina ar 
piedāvājumu jaunajam pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas modelim

Finanšu ministrs Jānis Reirs pagājušajā nedēļā 
Kon sul ta tīvās padomes sēdē par pašvaldību fi-
nanšu jautājumiem iepazīstināja ar FM piedāvā-
jumu jaunajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
modelim.

Jaunā PFI modelī tiek piedāvāts izlīdzināšanu veikt 
pret pašvaldību vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem, 
kā arī pārskatīt demogrāfisko kritēriju vērtības un 
papildināt kritērijus ar teritorijas platību raksturo-
jošu kritēriju. Tiek paredzēts arī pašvaldību atšķi-
rību izvērtēšanai aprēķinos ieviest jaunu aprēķina 
lielumu – nosacīto iedzīvotāju.

Tāpat jaunais modelis izmainīs valsts budžeta do-
tācijas sadales principus – to sadalīs proporcio-
nāli starp pašvaldībām, tuvinot tās pašvaldībai ar 
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vislielākajiem ieņēmumiem uz vienu nosacīto ie-
dzīvotāju.

LPS par šo piedāvājumu pagaidām komentā-
rus neizsaka, un, lai diskutētu par to, ir sasaukta 
LPS Valdes ārkārtas sēde, kas notiks 2015. gada 
17. martā Rīgā, LPS mītnē.

Ar FM sagatavoto ziņu par jauno modeli var iepazī-
ties FM mājaslapā.

Latvijā notiks Reģionu komitejas biroja 
sēde

Nākamnedēļ Rīgā notiks Eiropas Savienības Reģio-
nu komitejas biroja sēde, kurā galvenā diskusiju 
tēma būs “Digitālā Eiropa”, kas ir arī viena no Latvi-
jas prezidentūras Eiropas padomē prioritātēm.

RK biroja sēde notiks 18. martā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēkā. Tajā piedalīsies RK biroja locekļi; bi-
rojs ir RK vadošā struktūrvienība. To veido priekšsē-
dētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 28 priekš-
sēdētāja vietnieki (viens no katras ES dalībvalsts), 
RK politisko grupu priekšsēdētāji un citi locekļi no 
valstu delegācijām, un tas dod iespēju atspoguļot 
valstu un politisko līdzsvaru. Biroja sēdes parasti no-
tiek septiņas vai astoņas reizes gadā, un tajās tiek 
izstrādāta RK politikas programma un norādījumi 
administrācijai par Biroja lēmumu īstenošanu.

Lai sēdes dalībniekiem dotu iespēju iepazīt un iz-
baudīt īstu Latvijas garšu, pasākumus ar savu pro-
dukciju kafijas pauzēs atbalsta Latvijas uzņēmēji: 
SIA “Very Berry”, SIA “Matss”, SIA “Pie Mimi”, SIA 
“Saldus maiznieks”, AS “Jaunpils pienotava”, AS 
“Smiltenes piens”, ZS “Mežābeles” un ZS “Adzelvie-
ši”.

Plašāka informācija par darba kārtību un izska-
tāmajiem jautājumiem būs pieejama šīs nedēļas 
laikā.

LPS un Zinātņu akadēmija aicina uz 
vēsturiskajai pašvaldību deputātu 
sanāksmei Daugavas stadionā veltītu 
zinātnisku konferenci

LPS kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju 21. aprīlī rīko 
konferenci “Vietējo padomju loma Latvijas valsts 
neatkarības atgūšanā”, kas veltīta vēsturiskajai paš-
valdību deputātu sanāksmei Daugavas stadionā.

Jāatgādina, ka 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, “Dauga-
vas” stadionā, notika Vislatvijas tautas deputātu 
sapulce, kurā 8002 deputāti nobalsoja par neatka-
rības dokumenta projektu un pieņēma aicinājumu. 
Būtībā tika pasludināta Latvijas neatkarība, ko juri-
diski 1990. gada 4. maijā apstiprināja jaunievēlētā 
Augstākā Padome pirmajā sesijā.

Augstākās Padomes deklarācija “Par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanu” tika apstiprinā-
ta, “ņemot vērā Latvijas PSR Augstākās Padomes 
1989. gada 28. jūlija “Deklarāciju par Latvijas valsts 
suverenitāti”, 1990. gada 15. februāra “Deklarāci-
ju jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību” un 
1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu 
sapulces aicinājumu, ievērojot Latvijas iedzīvotā-
ju gribu, kas nepārprotami izpausta, ievēlējot vai-
rākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu 
programmā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas 
Republikas valstisko neatkarību, nostājoties uz brī-
vas, demokrātiskas un neatkarīgas Latvijas Repub-
likas de facto atjaunošanas ceļa”.

Zinātniskā konference notiks 21. aprīlī Rīgā, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Portretu zālē.

Darba kārtība un informācija par pieteikšanos: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4562/.

LPS izpilddirektore Jelgavas novadā 
piedalās pasākumā “eiropas gads 
attīstībai 2015. Latvijas ieguldījums 
attīstības sadarbībā”

LPS izpilddirektore Mudīte Priede, kura pēc Ārlie-
tu ministrijas uzaicinājuma ir uzņēmusies Eiropas 
gada attīstībai labas gribas vēstnieces lomu, pagā-
jušajā nedēļā piedalījās Jelgavas novada informatī-
vajā pasākumā “Eiropas gads attīstībai 2015. Latvi-
jas ieguldījums attīstības sadarbībā”.

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/pasvaldibas/50174-finansu-ministrs-janis-reirs-jaunais-pasvaldibu-finansu-izlidzinasanas-modelis-ir-caurskatams-un-ta-pamatvertiba-ir-cilveks
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4562/


M. Priede pasākumā informēja par LPS un pašval-
dības lomu attīstības sadarbības veicināšanā, bet 
Jelgavas 1. ģimnāzijas absolvente Liene Svoka da-
lījās pieredzē par piedzīvoto Bolīvijā 2011. gadā, 
kad viņa 6 mēnešus pavadīja latviešu misijas vietā 
“Rincon del Tigre” – “Tīģeru kakts”.

M. Priede: “Vēlos uzteikt Jelgavas novadu, kas ak-
tīvi sadarbojas ar Kahulas pilsētu un rajonu Moldo-
vā un kopīgi īsteno attīstības sadarbības projektus. 
Tā, piemēram, 2009.–2010. gadā īstenots Eiropas 
Komisijas Europe Aid programmas projekts “Zi-
nāšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula 
reģionā” un 2013. gadā – minigrantu shēmas pro-
jekts “Aktīva partnerība pašvaldības attīstībai”, kas 
atbalstīts projektā “WTD – Working Together for 
Development” (“Strādāsim kopā attīstībai”), kurā 
līdzdarbojās 21 partneris, tajā skaitā LPS.”

Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē 
spriež par jaunatnes politiku un sadarbību 
ar pašvaldībām

Garkalnes novadā 6. martā norisinājās Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācijas sanāksme, kuras 

galvenā tēma bija jaunatnes politika un sadarbība 
ar pašvaldībām.

Kā noturēt jauniešus, lai dzīve viņiem liktos intere-
santa un iespējām bagāta? Protams, visvieglāk to 
panākt, piedāvājot labi atalgotu darbu, bet ne visur 
to izdodas atrisināt. IZM Politikas iniciatīvu un attīs-
tības departamenta direktora vietniece jaunatnes 
jomā Sanda Brūna informēja par jaunatnes politi-
ku valsts un pašvaldību līmenī (šī un citas prezen-
tācijas pieejamas LPS interneta vietnē http://www.
lps.lv/Izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions&
committee_id=1532). Skaitļi liecina, ka pašvaldī-
bas tiešām pievērsušās gados jaunajiem, pēdējā 
desmitgadē izveidoti 150 jauniešu centru, darbu 
uzsākuši 109 jaunatnes lietu speciālisti. Jaunatnes 
“tīklojums” liecina, ka tikai 15 pašvaldībās vēl nav 
konkrētas kontaktpersonas. Sanāksmē vairākkārt 
skanēja pateicība arī par LPS aktīvo līdzdarbību. 
Pašvaldības jaunajiem atvēl telpas, uzklausa viņu 
viedokļus. Skaitliska līdztiesība starp jaunajiem un 
ministriju pārstāvjiem valda arī Jaunatnes konsul-
tatīvās padomes sastāvā. Un izrādās, ka pētījumā 
par to, kurai institūcijai jaunieši uzticas, vietējā vara 
ierindota augstāk par Latvijas valdību.

Plašāk par sanāksmi lasiet: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4572/.

Liene Svoka, M. Priede un Jelgavas novada “Eirope Direct” vadītāja Tabita Šķerberga
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LPS Valdes ārkārtas sēde

Otrdien, 17. martā, notiks LPS Valdes ārkārtas sēde, 
kurā pašvaldību priekšsēdētāji diskutēs par Finan-
šu ministrijas prezentēto jauno pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas modeli.

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Otrdien, 10. martā, plkst. 10.00 notiks LPS Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par LPS un Vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrijas (VARAM) 2015. gada sarunu 
tēmām (ziņo: Ivita Peipiņa, LPS padomniece re-
ģionālās attīstības jautājumos).

2. Par aktualitātēm dabas aizsardzībā saistībā ar 
jauno finanšu plānošanas periodu (ziņo: Daiga 
Vilkaste, VARAM Dabas aizsardzības departa-
menta direktore).

3. Par VARAM pamatojumu darba grupas trok
šņa normatīvo aktu pilnveidošanai izveidei un 
sākotnējiem priekšlikumiem grozījumiem MK 
2014. gada 7. janvāra noteikumos nr. 16 “Trok

šņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (ziņo: 
Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības de-
partamenta direktore).

4. Informācija par Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldību komisijas Pašvaldību sistēmas piln-
veidošanas apakškomisijas darbu (ziņo: Jānis 
Piešiņš, LPS padomnieks reģionālās attīstības 
jautājumos).

5. Dažādi.

Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
10. martā plkst. 13.00–15.00 Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 
4. stāva sanāksmju zālē, iecerēts diskutēt par dein-
stitucionalizāciju un valsts sociālās aprūpes centru 
klientu novērtēšanu. Uz sarunu par šiem jautāju-
miem aicināti Labklājības ministrijas pārstāvji.

Darba kārtība:
Valsts sociālās aprūpes centru klientu novērtē-1. 
šana – pilotprojekta rezultāti (ziņo: Labklājības 
ministrijas speciālisti).
Izstrādātais deinstitucionalizācijas ieviešanas 2. 
mo delis (ziņo: Labklājības ministrijas speciālisti).

Sanāksmes dalībnieki ekskursijā pa Garkalnes novadu
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Par personas ikdienas aktivitāšu un vides novēr-3. 
tējumu medicīnisko indikāciju īpašai kopšanai 
noteikšanai (ziņo: Latvijas Pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju apvienības pārstāvji).
Dažādi.4. 

Govi nevar izslēgt jeb Nākotne pēc piena 
kvotu atcelšanas

5. martā Briselē Eiropas Reģionu komitejas Dabas 
resursu komisijas sanāksmes dalībnieki diskutēja 
par piena nozares nākotni Eiropas Savienībā pēc 
piena kvotu sistēmas atcelšanas. Īpaša uzmanība 
tika pievērsta Baltijas valstīm, kurās prognozē ar-
vien straujāku piena nozares darbības pārtraukša-
nu un kuras patlaban negatīvi ietekmē arī Krievijas 
embargo.

Atzinuma autors, overņas reģiona (Francijā) prezi-
dents Renē Sušons (René Souchon), atzinumā aici-
nāja izstrādāt arī plašu lauku attīstības plānu Balti-
jas valstīm, kurās pēc piena kvotu atcelšanas piena 
lopkopības saimniecībām būs grūta nākotne, jo 
piena lopkopība pašlaik ir lauku apgabalu struktū-
ras pamatā. Sušons arī norādīja, ka, neskatoties uz 
nesenos Eiropas Komisijas pētījumos ietvertajām 
prognozēm par arvien straujāku piena lopkopības 
nozares sarukšanu gandrīz visās Eiropas Savienības 
Austrumeiropas dalībvalstīs, patlaban nav atbilstī-
gu pasākumu situācijas uzlabošanai.

Sanāksmē piedalījās arī Latvijas Pastāvīgās pārstāv-
niecības Eiropas Savienībā Lauksaimniecības, pār-
tikas, veterinārijas, meža un zivsaimniecības poli-
tikas nodaļas vadītājs Aivars Lapiņš, kurš uzsvēra, 
ka piena lopkopības sektors ir atšķirīgs no citiem 
lauksaimniecības nozares sektoriem un prasa īpašu 
uzmanību. “Govi nevar izslēgt, tā jāslauc katru die-
nu, un mēs to labi apzināmies. Šajā sektorā atšķirī-
bā no citiem nevar pagaidīt vai produkciju ilgstoši 
uzglabāt,” norādīja Lapiņš. Viņš arī norāda, ka lauk-
saimniekiem nepieciešama stabilitāte, un, domājot 
par lauksaimniecības politikas reformu, atbalsta 
pasākumus tur, kur tie visvairāk nepieciešami, kā 
arī aicina skatīties reģionālā griezumā, nevis ņemt 
vērā tikai Eiropas Savienības vidējo līmeni: “Pasāku-
mi jāsniedz tur, kur tie visvairāk nepieciešami, nevis 
visiem vienādi, citādi dodam visiem pa santīmam, 
bet nekādas jēgas nav.” Lapiņš arī atklāja, ka kopš 
janvāra dalībvalstu lauksaimniecības ministri regu-

lāri tiekas un diskutē par piena lopkopības sektoru 
un tā nākotni, taču dalībvalstu viedokļi ir atšķirīgi.

Arī Latvijas delegācijas Reģionu komitejā loceklis 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs uzsvēra, ka šis Reģionu komitejas atzi-

nums par piena nozares nākotni ir ļoti svarīgs, jo 
īpaši tāpēc, ka dalībvalstu viedoklis par piena kvotu 
atcelšanu ir ļoti dažāds. Lielmežs uzsvēra, ka Latvi-
ja ir cerību pusē, jo jau ilgāku laiku Latvijas piena 
lopkopības attīstītāji, ieguldot lielus līdzekļus, gata-
vojušies šīm izmaiņām: “Latvija piena kvotu sasnie-
dza jau pirms diviem gadiem, un daudzām saimnie-
cībām šī piena kvotu izpilde un maksājumi par pār-
pildi bijuši ļoti apgrūtinoši. Vēl jo vairāk, Krievijas 
embargo ieviešana piena produktiem lika daudzām 
saimniecībām pārorientēties.” Latvijas delegācijas 
pārstāvis arī atzina, ka Latvijas lauksaimniekiem 
nav viegli konkurēt Eiropas Savienībā, taču izteica 
cerību, ka Latvija kā senām piena lopkopības tradī-
cijām bagāta valsts būs pietiekami konkurētspējīga 
šīs nozares attīstībā.

Piena kvotu sistēmu plānots atcelt 2015. gada ap-
rīlī, kas nozīmē, ka turpmāk nebūs kvantitatīvu ie-
robežojumu piena ražošanai. Piena kvotas tika ie-
viestas 1984. gadā, bet piena nozares liberalizācija 
sākās ar 2003. gada reformām.

INFoRMācIJA No LPS PāRStāVNIecīBAS BRISeLē



Marts – labas 
apkalpošanas 
mēnesis ir sācies!

Aicinām ikvienu šomē-
nes novērtēt uzņēmumu 
vēlmi sniegt izcilu klientu 
apkalpošanu. Nav svarī-

gi, vai uzņēmums ir mazs vai liels, darbojas finanšu 
vai ēdināšanas nozarē, uzslavas gaida ikviens! Ja esi 
piedzīvojis klientu apkalpošanu, pēc kuras smaids 
ir neizdzēšams un atmiņas liek atgriezties vēl, tad 
šis noteikti ir brīdis, kad pateikties par to. Uzslavēt 
ir iespējams  www.labsserviss.lv vai pakalpojuma 
sniegšanas vietā.

Jaunieti, izsaki savu viedokli “Ideju 
laboratorijā”!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aici-
na 13–25 gadus vecus jauniešus piedalīties pasāku-
mā “Ideju laboratorija” 21. martā viesnīcā “Avalon 
hotel” Rīgā. 

Vai tev ir idejas, kā uzlabot jauniešu dzīvi Eiropā? 

Vai tu zini, kā motivēt jauniešus aktīvi līdzdarboties 
sabiedrības norisēs? Ja vēlies izteikt savu viedokli 
par to, kā iesaistīt jauniešus dažādās aktivitātēs, kā 
aicināt līdzdarboties nevalstiskajās organizācijās, kā 
sociālie mediji spēj ietekmēt jaunieti, kādas jomas 
jauniešiem šobrīd ir aktuālas, tad līdz 10. martam 
aizpildi pieteikuma anketu http://bit.ly/1BHgd18! 
Apstiprinot dalībniekus, vērā tiks ņemts reģionālais 
pārklājums. Rezultāti tiks paziņoti līdz 12. martam.

Seminārs “Ūdens atjaunošana Baltijas 
jūras reģionā: vietējo pašvaldību 
stratēģiska pieeja, lai gūtu labumu gan 
ekonomikas, gan vides jomā”

Aicinām 17. martā Jūrmalā, viesnīcā “Baltic Beach 
Hotel”, uz starptautisku semināru: “Ūdens atjauno-
šana Baltijas jūras reģionā: vietējo pašvaldību stra-
tēģiska pieeja, lai gūtu labumu gan ekonomikas, 
gan vides jomā”

Semināra mērķis – stiprināt pašvaldību kapacitāti 
kvalitatīvai ūdens pārvaldei un rosināt turpmāko 
rīcību. Seminārā tiks apzināti jaunākie risinājumi 
ūdens kvalitātes uzlabošanai, lai palīdzētu atjaunot 
Baltijas jūru un veidotu dzīvīgu un pievilcīgu pie-
krasti, notiks pieredzes apmaiņa un diskusijas ma-

zās darba grupās. 

Seminārudarbnīcu organizē starptautiska bezpeļ-
ņas organizācija – koalīcija labi pārvaldītai ilgtspējī-
gai Baltijas jūrai “Race for the Baltic” sadarbībā ar 
iniciatīvu tīrai Baltijas jūrai “Baltic Sea Challenge”, 
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienību (darbojas 
LPS ietvaros) un Jūrmalas pilsētu.

Dalībai seminārā lūdzam savlaicīgi reģistrēties “Race 
for the Baltic” mājaslapā http://www.zennstrom.
org/raceforthebaltic/newsevents/?p=1817  re-
gistrationform (vietu skaits ierobežots).

Semināra programmas projektu lūdzam skatīt ze-
māk vai “Race for the Baltic” mājaslapā http://
www.zennstrom.org/raceforthebaltic/news
events/?p=1817.

PRoJeKtI, KoNKuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASāKuMI
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Izsludināta projektu iesniegumu 
pieņemšana valsts un eS atbalsta 
pasākumam “Atbalsts materiālās bāzes 
pilnveidošanai”

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pie-
ņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
pasākumam “Atbalsts materiālās bāzes pilnveido-
šanai” saskaņā ar 2015. gada 3. februāra Ministru 

kabineta noteikumiem 
nr. 59 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība inves-
tīciju veicināšanai lauk-
saimniecībā”.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16351/.

Bezmaksas seminārs Saulkrastos “Biežāk 
pieļautās kļūdas eS struktūrfondu 2007–
2013 projektu sagatavošanā un vadīšanā”

Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu infor-

mācijas centrs sadarbībā ar Saulkrastu novada 
domi 18. martā plkst. 10:00 Saulkrastos, Raiņa 
ielā 8, organizē bezmaksas semināru “Biežāk pie-
ļautās kļūdas ES struktūrfondu 2007–2013 projek-
tu sagatavošanā un vadīšanā”. Semināru vadīs pro-
jektu, programmu un apmācību vadītāja, projektu 
iesniegumu vērtēšanas eksperte Inese Šubēvica. 
Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par vis-
biežāk pieļautajām kļūdām ES struktūrfondu 2007.–
2013. gada projektu rakstīšanā un vadīšanā.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16346_820/.

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina 
Dzintara Soduma balvu literatūrā
Jau trešo gadu Ikšķiles novada pašvaldība aicina 
Latvijas grāmatu apgādus pieteikt autorus rakst-
nieka un tulkotāja Dzintara Soduma balvai par no-
vatorismu literatūrā dzejas, prozas, dramaturģijas 
un tulkojumu žanrā.

Latviešu rakstnieks un tulkotājs Dzintars Sodums 
ir viena no mūsu kultūras izcilībām. Vairāk nekā 
60 gadus dzīvodams trimdā Zviedrijā un ASV, viņš 
nenogurstoši savu dzīvi veltījis latviešu valodas un 
literatūras saglabāšanai un novatorisma attīstī-

šanai. Sodums sarakstījis romānu ciklu, kurā caur 
viņa personisko stāstu dziļi atklāta Latvijas neseno 
laiku vēsture. Dzejā viņš bijis formas pirmatklājējs. 
Skolojies anglosakšu literatūras tradīcijā, kā dāvanu 
latviešu valodai Sodums pasniedzis pasaules litera-
tūras meistardarba “Uliss” tulkojumu, kam veltījis 
visu mūžu, latviešu kultūrai paverot pasaules kul-
tūras kontekstu. Soduma uzticība latviešu valodai 
un novatorisms kalpos par piemēru un iedvesmu 
daudzām latviešu literatūras paaudzēm. Dzīves pē-
dējos gadus Sodums pavadīja Ikšķilē, kur arī atro-
das viņa mūža atdusas vieta. Varētu teikt, Ikšķilei tā 
ir likteņa dāvana.

NoVADu uN PILSētu VēStIS
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Rēzeknē uzsākts darbs pie jauna Latgales 
ielas tēla

Rēzeknes pilsētas dome noslēgusi līgumu ar SIA 
“Vizuālās modelēšanas studija” par Latgales ielas 
un tai piegulošās teritorijas tehniskā projekta iz
strādi. Plānots, ka detalizēts projekts ar visiem ne-
pieciešamajiem saskaņojumiem tiks saņemts šā 
gada beigās, lai šajā plānošanas periodā (2014.–

2020. gadā) varētu atrast iespēju rekonstruēt Lat-
gales ielu par Eiropas Savienības līdzekļiem.

Atgādināsim, ka pagājušajā gadā Rēzeknes pilsē-
tas dome bija izsludinājusi projektu konkursu par 
Latgales ielas un tai piegulošās teritorijas attīstības 
koncepcijas izstrādi. Konkursā piedalījās trīs pre-
tendenti, un par uzvarētāju tika atzīta SIA “Vizuālās 
modelēšanas studija”.

Rēzeknieši pozitīvi vērtē pilsētas domes 
darbību

Februārī Rēzeknē tika veikta sabiedriskās domas 
izpēte. Rēzeknieši izteica savu vērtējumu gan par 
pilsētas domes darbību kopumā, gan atsevišķās pil-
sētas dzīves jomās. Šogad Rēzeknes pilsētas domes 
darbību kopumā pozitīvi vērtē 78,7% aptaujāto pil-
sētas iedzīvotāju (2013. gadā – 57%).

Kritisks viedoklis šogad bija 17,6% pētījuma dalīb-
nieku (2013. g. – 30,4%). Pētījumā tika iesaistītas 
pēc dažādām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm 
izveidotas respondentu grupas, tomēr starp da-
žādajām grupām netika atklātas būtiskas viedokļu 
atšķirības.

Plašāk: http://www.rezekne.lv/rezekneszinas/
zina/_/rezekneszinas//rezekniesipozitiviverte-
japilsetasdomesdarbibu//.

Alūksnes novada pašvaldība noslēdz 
sadarbības līgumu ar LIAA investīciju 
piesaistes sekmēšanai

Alūksnes novada pašvaldība un Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra parakstījušas vienošanos par 
sadarbību, lai sekmētu mērķtiecīgu investīciju pie-
saisti, tādējādi veicinot komercdarbības attīstību 
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novada teritorijā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Du-
kuļa un aģentūras direktora Andra ozola parak
stītais līgums paredz sadarbības kārtību “POLARIS 
procesa” ietvarā. Lai investīciju piesaisti padarītu 
aktīvāku, plānveidīgāku un efektīvāk izlietotu pie-
ejamos ierobežotos finanšu līdzekļus, aģentūra lie-
to unikālu metodi mērķtiecīgai investīciju piesais-

tei, kas nosaukta par “POLARIS procesu”.

Īstenojot Latvijā šo investīciju piesaistes metodi, 
aģentūra organizē informācijas apmaiņu starp paš-
valdībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, inves-
tīciju projektu turētājiem un investoriem, lai veici-
nātu ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Plašāk: http://www.aluksne.lv/info_data/info15/
mar05_05.htm/.

Rundāles novadā 20. martā notiks 
uzņēmēju diena 2015

20. martā Rundāles novadā notiks Uzņēmēju diena 
2015, kur paredzētas plašas prezentācijas un disku-
sijas par jomas aktualitātēm un sportiskas aktivitā-
tes komandu saliedēšanai.

Uzņēmēju diena tiks atklāta ar forumu Svitenes saieta 
namā plkst. 10.00. Četru stundu darba kārtībā plāno-
tas prezentācijas par Rundāles novada uzņēmējdar-

bības jomu un tās attīstību, diskusijas par iespējamo 
sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un zemnie-
ku saimniecībām Eiropas Savienības fondu piesaistī-
šanā, finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstī-
bai laukos jaunajā plānošanas periodā. Paredzēta arī 
labās prakses piemēru prezentācija, kas atspoguļotu 
sekmīgu pašvaldības un uzņēmēju sadarbību.

Informācija mājaslapā http://www.rundale.lv/
aktualitates/20martanotiksrundalesnovadauz-
nemejudiena2015/.

Rīgas tehniskā universitāte parakstījusi 
līgumu ar ādažu vidusskolu par sadarbību 
zinātnes un pētniecības darbā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) parakstījusi lī-
gumu ar Ādažu vidusskolu par sadarbību zinātnes 
un pētniecības darbā, inovāciju ieviešanā mācību 
procesā un tehniskās jaunrades veicināšanā. Šādi 
tiks veicināta skolēnu interese par eksakto mācī-
bu priekšmetu apguvi un inženiertehnisko zinātņu 
studijām.

Līgums paredz, ka RTU un Ādažu vidusskola sadar-
bosies zinātniskās pētniecības darbu izstrādē un 
piedāvās skolēniem, strādājot pie saviem pētniecī-
bas darbiem, izmantot RTU laboratoriju aprīkoju-
mu. Tāpat RTU piedāvās Ādažu skolēniem iepazīt 
studiju iespējas RTU, organizējot ekskursijas uz 
RTU fakultātēm un laboratorijām. Līgumslēdzējpu-
ses arī apņemas sadarboties, īstenojot lekciju un 
semināru ciklus par inženierzinātnēm skolēniem 
un skolotājiem, kā arī nodrošinot karjeras konsul-

tācijas vidusskolēniem.

Plašāk: http://www.adazi.lv/page/1&news_
id=2936/.
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Izsludināts konkurss  „energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2015”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija un žurnāls “Būvinženie-
ris” izsludina konkursu “Energoefektīvākā ēka Lat-
vijā 2015”. Konkurss informatīvajā kampaņā “Dzīvo 
siltāk” notiks jau piekto gadu. Konkursa mērķis ir 
veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā 
arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnotu-

rību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 
nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhi-
tektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 

Pieteikumus konkursam aicinām iesniegt līdz 
2015. gada 15. maijam plkst. 17.00, nosūtot tos 
elektroniski uz epasta adresi dzivosiltak@em.gov.
lv un papīra formātā, nosūtot pa pastu Latvijas 
Būvinženieru savienībai Kr. Barona ielā 991a Rīgā, 
LV1012 (pasta zīmogs: 2015. gada 15. maijs).

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” noli-
kums publicēts konkursa tīmekļa vietnē www.ener-
goefektivakaeka.lv. Papildu informāciju par kon-
kursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontakt-
persona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em.gov.lv, 
67013240).

MINIStRIJu ZIņAS

No valsts budžeta ogres novada 
pašvaldībai segs izdevumus 9641 eiro 
apmērā par iedzīvotājiem izmaksātajiem 
pabalstiem plūdu radīto zaudējumu 
segšanai
Valdība 3. martā nolēma Ogres novada pašvaldī-
bai segt izdevumus 50 procentu apmērā no pabal-
stiem, kurus pašvaldība izmaksājusi ārkārtas situ-
ācijā 2014. gada 14.–17. oktobra plūdos cietušo ie-
dzīvotāju mājokļa (deklarētās dzīvesvietas) daļējai 
atjaunošanai.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības iesniegto in-

formāciju 2014. gada rudenī spēcīgu un ilgstošu 
lietusgāžu izraisītie plūdi radīja ievērojamus bojāju-
mus pašvaldības iedzīvotāju mājokļiem. Ogres no-
vada pašvaldībā tika izdoti 2014. gada 11. decem-
bra saistošie noteikumi nr. 35/2014 “Par vienreizē-
ju pabalstu 2014. gada 14.–17. oktobra plūdu laikā 
bojāto dzīvojamo māju un dzīvokļu remontam”. 
Pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, 
Ogres novada pašvaldība ir izmaksājusi pabalstu 
astoņiem cietušajiem iedzīvotājiem bojāto mājok-
ļu remontam.

Plašāk: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/pre-
ses_relizes/?doc=19049/.

Nosaka skolām labvēlīgas izmaiņas valsts 
ģimnāzijas statusa kritērijos

Valdība otrdien, 3. martā, apstiprināja Izglītības un 
zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Mi-
nistru kabineta noteikumos par valsts ģimnāzijas 
statusa kritērijiem, kas veicinās vispārējās izglītī-
bas kvalitātes paaugstināšanu. Skolām labvēlīgākie 
kritēriji ļaus valsts ģimnāzijām elastīgāk reaģēt uz 
demogrāfisko faktoru radīto ietekmi, kā arī nostip-

rinās valsts ģimnāziju vadošo lomu pedagogu kom-
petenču profesionālajā pilnveidē un metodiskajā 
darbā plānošanas reģionā.

Turpmāk valsts ģimnāzijas statusu varēs iegūt tā 
izglītības iestāde, kurā iepriekšējos divus mācību 
gadus skolēnu mācību sasniegumu vidējais pro-
centuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos 
ir bijis vismaz par 10% augstāks nekā valsts vidējais 
centralizēto eksāmenu procentuālais novērtējums 
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un vismaz par 5% augstāks nekā attiecīgā plāno-
šanas reģiona centralizēto eksāmenu vidējais pro-
centuālais novērtējums.

Plašāk: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informa-
cijamedijiem/12360.html/.

LPS NeSASKAņo

VSS163 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par valsts īpašuma objekta Valtera prospektā 54 
Jūrmalā nodošanu privatizācijai”, 1. pielikums.

VSS151 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par Ministru kabineta 2007. gada 17. janvāra rīko-

juma nr. 33 “Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, 
Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu 
privatizācijai” atcelšanu daļā”, 2. pielikums.

VSS147 Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par 
sociālo drošību””, 3. pielikums.

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASītIe DoKuMeNtu PRoJeKtI

VSS188 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepir-
kumu likumā”

VSS189 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsardzības 
un drošības jomas iepirkumu likumā”

VSS190 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un 
privātās partnerības likumā”

VSS191 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
zares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes 
iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā 
valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevu-
mu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”

VSS194 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 
“Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiska-
jām izglītības un sadarbības programmām””

VSS198 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā tiek 
sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko ko-

lektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibi-
nātāji nav pašvaldības”

VSS209 – Rīkojuma projekts “Par mērķdotācijas 
sadalījumu 2015.gadam to māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav 
pašvaldība”

VSS199 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem 
pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un dar-
ba tirgū” 9.1.4.1.pasākuma “Profesionālā rehabili-
tācija”” īstenošanas noteikumi”

VSS201 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritī-
gā nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 19A, 
Talsos, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašu-
mā”

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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