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18. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde, kurā skatīja jautājumus par LPS 

sarunām ar Finanšu ministriju (FM) par pašvaldību 
budžeta ieņēmumiem 2014. gadā, kā arī vidējā ter-
miņā. 

Konkursa “Eiropas Gada pašvaldī-
ba 2013” vērtēšanas komisija vie-
sojās un vērtēja trīs pašvaldības – 
Rucavas novadu, Liepājas pilsētu 
un Talsu novadu. Šonedēļ vērtēša-
nas komanda viesosies Zemgales 
pašvaldībās – Iecavas novadā, Jel-
gavas pilsētā un Jēkabpils novadā.

18. septembrī notika Novadu apvienības Valdes 
sēde, kurā apsprieda 21 novada domes priekšsē-

dētāju viedokli par Eiropas Savienības (ES) fondu 
Lauku programmas finanšu sadalījumu nākamajā 
plānošanas periodā. Pašlaik tas ir apspriešanas sta-
dijā, un projekts var mainīties. Valde pauda viedok-
li, ka visā lauku teritorijā jābūt vienādi pieejamiem 
Lauku programmas projektiem. Diskusijā izskanē-
ja viedoklis par kvotu principa nepieciešamību ES 
fondu apguvē. 

Valde vienojās par turpmāko darba grafiku. Turpmāk 
Novadu apvienības Valdes sēdes notiks katra mēne-
ša otrajā otrdienā pulksten 10. Nākamajā sēdē, kas 
notiks 8. oktobrī, Valde vienosies par aktuālo tēmu 
sarakstu, ko apspriest turpmākajās sēdēs. 

18. septembrī LPS namā bija organizēta Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) Val-
des tikšanās ar jaunajiem izpilddirektoriem – tiem, 
kuri amata pienākumus sāka pildīt pēc 2013. gada 
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pašvaldību vēlēšanām. Kopsavilkuma bilance lie-
cina, ka par “jaunajiem” uzskatāmi izpildvaras va-
dītāji 37 Latvijas pašvaldībās (tikai vienā konkurss 
turpinās). Jaunpienācēju pulkā ir desmit daiļā dzi-
muma pārstāvju. Sanāksme sākās ar iepazīšanos. 
Interesanti, ka izpilddirektoru biogrāfijas ir visai 
atšķirīgas – daži jau iepriekš strādājuši domē, citu 
karjera virzījusies ārpus pašvaldības. Dažs no de-
putāta kļuvis par izpilddirektoru, turpretim LPIA 
priekšsēdētājs Normunds Tropiņš pēc 15 izpild
direktora darba gadiem šovasar pārkvalificējies par 
politiķi Talsu novada domē. Decembra sanāksmē 
nāksies izraudzīties gan citu asociācijas līderi, gan 
ievēlēt jaunu Valdi.

N. Tropiņš izskaidroja jaunajiem kolēģiem princi-
pus, pēc kādiem ievēl Valdi; stāstīja par LPIA sa-
nāksmēm; par iespēju klātienē vai video tiešsaistē 
piedalīties LPS komiteju norisē. Detalizētu priekš-
statu par asociācijas darbu sanāksmes dalībnieki 
guva LPS padomnieces LPIA darbības galvenās ko-
ordinatores Sniedzes Sproģes prezentācijā. Viņa 
mudināja izpilddirektorus tāpat kā līdz šim uz sa-

nāksmēm līdzi ņemt arī pašvaldības speciālistus, 
kuru pārziņā ir konkrētais jautājums, kā arī pieko-
dināja – laikus un ieinteresēti iesaistīties aptaujās. 
Tās palīdz formulēt pašvaldību viedokli ikgadējās 
sarunās ar ministrijām, kā arī, gatavojot dažādus 
normatīvos aktus.

Daina Oliņa 
Žurnāla “Logs” redaktore

17. septembrī notika Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienības kopīgi 
rīkotā diskusija “Pašvaldību ekonomiskās inte-
reses ES un Latvijā”. Konferences mērķis bija no-
skaidrot, kā izmantot Eiropas Savienības iespējas 
nacionālo, vietējo pašvaldību un uzņēmēju mērķu 
sasniegšanai. Diskusijas tēmu loks skāra pašvaldī-
bu intereses un iespējas ES budžeta, projektu lī-
dzekļu piesaistei, kā arī uzņēmējdarbības iespēju 
modelējumu vietējo resursu sekmīgākai izmanto-
šanai. 

25. septembrī no plkst. 14 līdz 17 notiks Latvijas 
Pašvaldību savienības Domes sēde, kurā skatīs 
LPS un Ministru kabineta 2014. gada vienošanās 
un domstarpību protokola projektu. Domes sēde 
notiks divās daļās: plkst. 14–15.20 – sēdes slēgtā 
daļa, savukārt 15.30–17 – sēdes atklātā daļa, kurā 
piedalīsies ministru prezidents V. Dombrovskis un 
finanšu ministrs A. Vilks.

Sēde notiks Rīgas domes ēkā Rīgā, Rātslaukumā 1, 
sēžu zālē.

26. septembrī plkst. 14 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde.

Darba kārtībā skatīs šādus jautājumus: 

Par Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, 1. 
kādā valsts un pašvaldības organizē un finan-
sē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītī-
bas iestādēm”.

Par pedagogu darba algām 2013.–2014. mā-2. 
cību gadā. 

Par mācību grāmatu satura atbilstību stan-3. 
dartam.

Dažāda informācija.4. 

Sēdē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sekretāra vietniece Evija Papule un citi mi-
nistrijas speciālisti. Sēde notiks LPS ēkā Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

 

24. septembrī plkst. 13 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības Tehnisko problēmu un Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas apvienotā sēde. 

Darba kārtība:

Informācija par pašvaldību investīcijām 1. 
1995.–2012. gadā.

Vietējo autoceļu attīstība dalītā atbildībā:2. 

Pieejamais finansējums un plānotais sa-2.1. 
dalījums  pašvaldībām valsts vietējo un 
pašvaldību autoceļiem prioritārā virziena 
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“Pilsētvides attīstība” un darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 
papildinājuma projekta ietvaros. Ziņo 
VARAM pārstāvji.

Finanšu līdzekļu pieejamība pašvaldībām 2.2. 
vietējo autoceļu finansēšanā Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gada ietva-
rā. Ziņo Zemkopības ministrijas pārstāvji.

Par finansējumu valsts vietējiem autoce-2.3. 
ļiem ES finansējuma (ERAF) un “Valsts au-
toceļu sakārtošanas programmas 2014.–
2020. gadam” ietvarā. Ziņo AS “Latvijas 
valsts ceļi” pārstāvji.

Valsts mežu ceļu infrastruktūras attīstība 2.4. 

turpmākajos 7 gados. Ziņo VAS “Latvijas 
valsts meži” pārstāvji.

3. Par paredzēto finansējumu Valsts budžeta 
programmas 23.0000 “Valsts autoceļu fonds” 
ietvarā un mērķdotācijām pašvaldību ielām 
un autoceļiem 2014. gadā. Ziņo AS “Latvijas 
valsts ceļi” pārstāvji.

Turpinās konkursa “Eiropas Gada pašvaldī-
ba 2013” vērtēšanas vizītes pašvaldībās. Šo-
nedēļ noslēgsies pašvaldību izvērtēšana klā-
tienē. Sīkāka informācija šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3384.

Par Koncepcijas projektu “Koncepcija par izdienas 
pensiju piešķiršanu”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (“Grozījumi 
Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumos 
Nr. 597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kār-
tība””), 2. pielikums.

LPS NESASKAŅo

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASĪTIE DoKumENTu PRoJEKTI

VSS1757 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”” 

VSS1766 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvoja-
mās mājas Graudu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu pri-
vatizācijai” 

VSS1768 – Likumprojekts “Statistikas likums” 

VSS1744 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu 
privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikša-
nai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 

VSS1739 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā” 

VSS1740 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr. 72 
“Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu 
valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās”” 

VSS1741 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Koncep-
cijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pār-
valdes iestādēs un pašvaldībās” 

VSS1769 – Plāna projekts “Ceļu satiksmes drošī-
bas plāns 2014. – 2016. gadam” 

VSS1770 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
pirkšanu valsts autoceļa P4 RīgaĒrgļi rekonstrukci-
jas projekta īstenošanai” 

VSS1771 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
pirkšanu valsts autoceļa P4 RīgaĒrgļi rekonstrukci-
jas projekta īstenošanai” 

VSS1746 – Likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības 
likumā” 

VSS1751 – Grozījumi Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 “Veselī-
bas aprūpes organizēšanas un finansēšanas kār-
tība” 
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VSS1753 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 

VSS1754 – Likumprojekts “Veselības aprūpes fi-
nansēšanas likums” 

VSS1760 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” 

VSS1761 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Pasāku-

mu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un 
dārzeņiem (2010.–2013.gadam)” 

VSS1762 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 
“Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar 
augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)”” 

VSS1765 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
meža apsaimniekošanas plānu” 

Šogad uNESCo nedēļa Latvijā būs veltīta 
vietējam mantojumam un tradīcijām

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijā jau trešo gadu būs 
UNESCO nedēļa, kurā īpaša uzmanība tiks veltī-
ta vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju 
izcelšanai, jo Latvijā ir bagāts nemateriālais kul-
tūras mantojums, par ko liecina arvien jaunu un 
unikālu tradīciju apzināšana. Šogad UNESCO ne-
dēļa tiks aizvadīta, atzīmējot UNESCO Konvencijas 
par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 
10. gadadienu. Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3449.

3. pielikumā skatiet arī aicinājumu pašvaldībām ie-
saistīties UNESCO nedēļā 2013.

PRoJEKTI, SEmINĀRI, FINANSĒJumS, DAŽĀDI

Aicina uz mācību kursu pašvaldību 
apstādījumu apsaimniekošanas un 
aizsardzības speciālistiem “Koku kopšanas 
darbu pamati” (160 st.)

Programma palīdz labāk izprast koku kopšanas un 
stādīšanas vajadzību pašvaldībās, koku uzskaites 
(inventarizācijas) principus, koptu koku stādījumu 
ilgtspējību un ietekmi uz pašvaldības budžetu un 
vides kvalitāti.

Lai piedalītos mācību kursā, ir iespēja izmantot 
Nodarbinātības Valsts aģentūras piedāvāto ESF 
projektu “mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 
personām”. Informācija: http://www.nva.gov.
lv/?mode=kuponi. Tur ir informācija par NVA fili-
ālēm, kurās vēl ir brīvi kuponi. Ar iegūto kuponu 

pilnībā vai daļēji tiks apmaksātas mācības. Lai iegū-
tu kuponus, jāreģistrējas NVA filiālē. Dalības mak-
sa individuāliem maksātājiem atkarībā no cilvēku 
skaita grupā 250–300 latu.

Plānotais nodarbību laiks: no 2013. gada oktobra 
līdz 2014. gada martam divas dienas mēnesī – no 
ceturtdienas līdz piektdienai.

Pieteikumus dalībai mācību kursā “Koku kopšanas 
darbu pamati” gaida līdz 2. oktobrim skolas tālāk
izglītības nodaļā, inguna.spaile@ergliarods.lv. Sū-
tiet dalībnieka vārdu, uzvārdu, darbavietu, telefo-
na numuru. Dalībnieku skaits grupā: 12–14 cilvēku. 
Sīkākai informācijai sazinieties ar Ērgļu Profesionā-
lās vidusskolas tālākizglītības administratori Ingunu 
Spaili: tālr. 64871435, 28815305. Papildu informā-
cija 4. pielikumā.
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Lai pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmēji vienmēr saņemtu precīzus rēķinus par patērēto siltumu un ūdeni 
un samazinātos sūdzību skaits, Lattelecom jūsu pašvaldībai piedāvā pakalpojumu Telemetrija. Ar tā palīdzī-
bu iespējams nogādāt siltuma un ūdens skaitītāju rādījumus līdz portālam, kurā jūs varat ērti lejupielādēt 
datus, sekot līdzi patēriņam un iegūt citu svarīgu informāciju.

Pakalpojums nodrošina datu atainošanu elektroniskā veidā, iespēju šos datus lejupielādēt, piemēram, 
rēķinu sastādīšanai, kā arī sekot līdzi patēriņa vēsturei. Pieejamā informācija ļauj mainīt resursu lietošanas 
paradumus, tādējādi paverot papildu iespējas līdzekļu ietaupījumam. 

Lattelecom Telemetrijas priekšrocības:
• nav ierīkošanas un IT sistēmu uzturēšanas izmaksas – slēdzot ilgtermiņa vienošanos par pakalpojuma 

izmantošanu, ik mēnesi paredzēta tikai abonentmaksa; 
• būtiski samazināts datu nolasīšanas laiks un izmaksas – nolasīto datu pārraide notiek pa elektronisko 

sakaru kabeļiem, piemēram, optikas tīkliem. Tas nodrošina nekavējošu datu pieejamību. Tā kā nav 
vajadzības veikt manuālu skaitītāju nolasīšanu, būtiski samazināsies cilvēku un transporta izmaksas – 
viens cilvēks varēs padarīt vairāk;

• ievērojami mazāks datu apstrādes laiks un atvieglota datu ievade – datus no pakalpojuma portāla var 
lejupielādēt, piemēram, xml vai pdf failu formātā, kas ļauj skaitītāju rādījumus ērti izmantot grāmat-
vedības programmā turpmākai apstrādei;

• ātra patēriņa pārraudzība – pakalpojuma portālā tiek uzkrāta pašreizējā un agrākā patēriņa informāci-
ja, ļaujot pārraudzīt un salīdzināt patēriņu;

• iegūto datu precizitāte – pakalpojums nodrošina skaitītāju rādījumu precīzitāti, tādējādi iespējams 
izvairīties no datu atkārtotas pārbaudes vai kļūdu labošanas pēc datu apstrādes. 

Ja vēlaties pieteikt Lattelecom pakalpojumu Telemetrija vai uzzināt vairāk, esat laipni aicināti sazināties ar savu Latte-
lecom klientu attiecību vadītāju, zvanīt uz biznesa klientu apkalpošanas tālruni 67 177 177 vai arī sūtīt e-pastu uz 
lattelecom@lattelecom.lv. Pakalpojuma izmantošanas laikā Lattelecom Klientu atbalsta dienests palīdzēs un konsul-
tēs 24 stundas diennaktī, kas nozīmē profesionālu atbalstu un operatīvu bojājumu novēršanu.



 Izsludināts projektu konkurss 
kultūras mantojuma 
saglabāšanai un kultūras 
apmaiņai

Kultūras ministrija izsludina atklātu projektu ie-
sniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 

finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas “Kultūras un dabas mantojuma sa-
glabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma gran-
tu shēmā “Kultūras mantojuma saglabāšana” un 
neliela apjoma grantu shēmā “Kultūras apmaiņa”. 
Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15688.

“Swedbank” piedāvā interaktīvā testā 
pārliecināties par sagatavotību pārejai uz 
eiro 

“Swedbank” mājaslapā iedzīvotājiem ir iespēja no-
skaidrot, cik mierīgi katrs var justies par pāreju uz 
eiro, aizpildot interaktīvu testu “Vai vari būt mie-
rīgs par eiro?”. Tā mērķis ir vienkāršotā veidā sniegt 
iedzīvotājiem padomus par ērtāko pāreju uz eiro 
un informēt par to, kā tā ietekmēs bankas pakalpo-

jumus. Interaktīvais tests ir pieejams “Swedbank” 
mājaslapā www.swedbank.lv. 

Turpmāk iedzīvotājiem būs iespēja visus jautājumus 
par ērtāko pāreju uz eiro noskaidrot arī “Swedbank” 
Draugiem.lv filiālē. Tajā izstrādāta konsultāciju sadaļa 
“Jautājumi par eiro”, kurā filiāles darbinieki atbildēs 
uz visdažādākajiem jautājumiem par to, kā vislabāk 
sagatavoties pārejai uz eiro. “Swedbank” Draugiem.
lv filiālē varēs arī iepazīties ar visbiežāk uzdotajiem 
jautājumiem un atbildēm par eiro ieviešanu. 

Valsts kanceleja 27. septembrī organizē seminā-
ru “Nodokļu likumdošanas piemērošana Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pro-
jektu vadībā”. Semināru vadīs Valsts ieņēmumu 
dienesta amatpersonas. 

Seminārs notiks Latvijas Pašvaldību savienības ēkā 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē. 

Pateicoties Valsts kancelejas un LPS sadarbībai, šis 
seminārs tiek piedāvāts ar video tiešraides trans-
lāciju internetā. Tas nozīmē, ka dalībnieki, kuriem 
nav iespējas ierasties uz semināru klātienē, varēs 
vērot tā norisi internetā, kā arī piedalīties disku-
sijās un uzdot jautājumus. Semināra tiešraide tiks 
translēta LPS mājaslapā – http://www.lps.lv/Pasa-
kumi/Tiesraide/. Tie, kuri izmanto komunikācijas 
rīku Lync, varēs pieslēgties tiešraidei, aktivizējot 
šo saiti: https://meet.lync.com/lpslv/lpsadmin/SJ-
BRPH51.

Pamatojoties uz LPS līdzšinējo praksi, jautājumu 
uzdošanai tiešraides laikā visefektīvāk darbojas 
šādi veidi:

tiem, kas skatās tiešraidi mājaslapā, ir iespēja 1) 

rakstīt jautājumus uz epastu: tiesraide@lps.lv;

tie, kas pieslēdzas, izmantojot 2) Lync rīku, var 
izmantot šā rīka sarunu (Chat) lodziņu.

Lūdzam jūsu iestādi dalībai šajā seminārā nominēt 
pārstāvjus un pieteikumā norādīt pilnu vārdu un 
uzvārdu, pārstāvēto institūciju, ieņemamo amatu, 
kā arī kontaktinformāciju.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt ne vēlāk kā līdz 25. sep-
tembra plkst. 11 uz epasta adresi apmacibas@
mk.gov.lv! Lūdzam ievērot, ka dalībai apmācību pa-
sākumā iestādes drīkst deleģēt tikai to struktūrvie-
nību pārstāvjus, kuru amata aprakstā noteiktie pie-
nākumi ir saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfon-
du un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajām 
ES fondu vadošās iestādes, maksājuma iestādes, 
revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, atbildīgās 
un sadarbības iestādes funkcijām. Šī nosacījuma 
neievērošanas gadījumā Valsts kancelejai ir tiesī-
bas pieprasīt atlīdzināt kursu dalības maksas izde-
vumus. Izņēmums ir plānošanas reģionu pārstāvji 
un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā 
pārstāvētie partneri, tai skaitā Latvijas Pašvaldību 
savienības sastāvā esošās pašvaldības.
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Aicinām informēt mūzikas skolas par iespēju jau-
najiem mūziķiem piedalīties II starptautiskajā 
jauno mūziķu konkursā “Kaunas SoNoRum”, kas 
notiks novembrī Kauņā (Lietuvā). Pieteikumu ter-
miņš – 1. oktobris.

Sīkāku informāciju atradīsiet šeit: http://www.
kaunassonorum.kaunas.lt/article/en/main/menu/

kaunassonorum2011.

Jautājumu gadījumā sazinieties: gintaras.bal-
ciunas@kaunas.lt. 

Gintars Balčūns
Kauņas pašvaldības Izglītības departamenta  

vecākais speciālists

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv
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