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Latvijas Novadu apvienības Valde tikās ar 
topošo vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru R. Naudiņu  

25. martā Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē 
piedalījās tagad jau ministra amatā apstiprinātais 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Romāns Naudiņš. Latvijas Novadu apvienības Val-
des priekšsēdētājs Auces novada mērs Gints Ka-
minskis visu valdes locekļu vārdā izteica atbalstu 
Romānam Naudiņam kā ministra amata kandidā-
tam uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra amatu. 

R. Naudiņš rūpīgi uzklausīja pašvaldību vadītāju 
viedokļus un ierosinājumus, ko arī solīja ņemt vērā, 
strādājot ministra amatā. Tikšanās laikā diskutēja 
jautājumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, 

kuras likumprojekta izstrādei ir izveidota VARAM 
darba grupa. Novadu pašvaldību vadītājiem ir ba-
žas par to, ka, ieviešot jauno pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmu, varētu krasi samazināties 
pašvaldību nodokļu ieņēmumi un, aizstājot tos ar 
dotāciju, varētu ievērojami mazināties pašvaldību 
finanšu patstāvība. Svarīgi bija pārrunāt arī pašval-
dību iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā un tās 
attīstībā savā teritorijā, kā arī pārrunāt valsts iespē-
jamo atbalstu un iesaisti aktīvākā uzņēmējdarbības 
veicināšanā valstī. 

Tikšanās laikā analizēja trīs likumprojektu tālāku 
virzību: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumprojekta grozījumus, kur gaidāmas izmaiņas 
pašvaldību sadalījumā. Abas puses bija vienisprā-
tis, ka pašvaldību apvienošanās vai sadalīšanās ir 
veicama brīvprātīgi, taču līdz vēlēšanām šo jautāju-
mu nevajadzētu steidzināt. Pārrunāja arī Reģionā-
lās attīstības likumprojekta un Vietējo pašvaldību 
referendumu likumprojekta virzību. Tikšanās no-
ritēja labvēlīgā gaisotnē, abām pusēm vienojoties 
par sadarbību.

Latvijas Novadu apvienība ir organizācija, kas izvei-
dota uz Latvijas Pašvaldību savienības statūtu bā-
zes, un tajā sadarbojas novadu pašvaldības kopīgu 
jautājumu un problēmu risināšanā.
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Arī Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresā Strasbūrā fokuss uz 
situāciju Ukrainā

25.–27. martā Strasbūrā norisinājās Eiropas Pa-
domes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
(turpmāk – kongress) 26. plenārsēde, kurā pieda-
lījās arī Latvijas delegācija – Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) priekšsēdis un delegācijas vadī-
tājs Andris Jaunsleinis, Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Priekuļu novada 
domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. Kongresā tika 
pieņemta deklarācija par situāciju Ukrainā. 

Plenārsēdē bija jūtama liela spriedze – lai arī ple-
nārsēdei bija jāfokusējas uz jauniešu iesaisti vietējā 
un reģionālā līmenī, to pārņēma plašas diskusijas 
par situāciju Ukrainā. 25. marta pēcpusdienā noti-

ka ārkārtas debates, kurās klātesošie Eiropas paš-
valdību un reģionu pārstāvji tika iepazīstināti ar 
deklarācijas projektu par situāciju Ukrainā, pirms 
tā tika apstiprināta. 

Deklarācijā tiek nosodīta Krievijas veiktā Krimas 
pievienošana, kas pārkāpj starptautiskās tiesības. 
Tā īpaši uzsver, ka pseidoreferendums, kas norisi-
nājās š.g. 16. martā, nekādā gadījumā nedrīkstēja 
rezultēties ar robežu maiņu starp Krieviju un Uk-
rainu. Pirms referenduma Krimai bijusi augsta au-
tonomijas pakāpe, un autonomijas paplašināšanas 
gadījumā šim jautājumam vajadzēja būt atrisinā-
tam sarunās ar Ukrainas valsts iestādēm. Dekla-
rācijas pilnu tekstu latviešu valodā varat lasīt šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3798.

Kongresa birojs nolēmis atcelt kongresa Monitorin-
ga un Aktuālo jautājumu komiteju sanāksmes, kuru 
norise iepriekš tika plānota Krievijā – Uļjanovskā un 
Kazaņā. Birojs uzskata, ka pašreizējā situācijā Krie-
vijā var notikt tikai tās kongresa sanāksmes, kuru 
mērķis ir politiskais dialogs par krīzes novēršanu 
Krimā un Ukrainas teritoriālās integritātes atjauno-
šanu.

Kristīne Kūlīte,
LPS ārējo sakaru speciāliste

28. martā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede ti-
kās ar Latvijas vēstnieku Lielbritānijā A. Teikmaņa 
kungu un pārrunāja Latvijas pašvaldību un Lielbri-
tānijas pilsētu, kurās koncentrējas latviešu diaspo-
ra, sadarbības iespējas.
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2. aprīlī plkst. 11:00 notiks Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāk
sme, kurā skatīs jautājumus par Būvniecības liku-
mu un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 
Sanāk sme notiks Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 
telpās Daugavpils ielā 31.

4. aprīlī tiešraidē notiks sanāksme par MK 
noteikumu projektu “Kadastrālo vērtību bāze 
2015. gadam”

Valsts zemes dienests ir sagatavojis iesniegšanai 
Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta notei-
kumu projektu “Kadastrālo vērtību bāze 2015. ga-
dam”, kurš tuvākajā laikā tiks izsludināts valsts sek-
retāru sanāksmē un par kuru pašvaldībām ir tiesības 
izteikt iebildumus. Ministru kabineta noteikumu 
projekts “Kadastrālo vērtību bāze 2015. gadam”, 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3798


tā anotācija, kā arī kadastrālo vērtību bāze pa ne-
kustamo īpašumu grupām un pa pašvaldībām ir 
pieejams Valsts zemes dienesta uzturētajā mājas-
lapā: www.kadastralavertiba.lv, sadaļā “Jaunumi”, 
Kadastrālo vērtību bāze 2015. gadam (projekts). 
http://kadastralavertiba.lv/pieejama-kadastralo-
vertibu-baze-2015-gadam-projekts/.

Lai atvieglotu pašvaldību viedokļu sagatavošanu 
par minēto projektu, Valsts zemes dienests ir pie-
kritis piektdien, 4. aprīlī, plkst. 10:00 LPS ēkā Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē, tiešraidē un klātienē 
informēt visas pašvaldības par: 

1) izmaiņām kadastrālo vērtību bāzē 
2015. gadā;

2) pilnveidojumiem kadastrālajā vērtēšanā 
(daudzdzīvokļu ēkas “jaunie projekti”, ap-
grūtinājumu ietekme zemei un ēkām).

Sanāksmes tiešraidi būs iespējams vērot LPS mājasla-
pas sadaļā “Semināri un Video – Tiešraide” vai atve-
rot šo saiti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Jautājumus sanāksmes laikā ir iespējams sūtīt uz 
e-pastu tiesraide@lps.lv.

Tiešraides ieraksts pēc sanāksmes būs pieejams 
www.lps.lv, sadaļā “Semināri un video”, apakšsa-
daļā “Videoieraksti”.

Pašvaldības, kurām ir jautājumi Valsts zemes die-
nestam par kadastrālajām vērtībām, to izmaiņām 
2015. gadā un jo īpaši – iebildumi par kadastrālo 
vērtību bāzi, lūdzam rast iespēju piedalīties šajā sa-
nāksmē klātienē.

8. aprīlī plkst. 10:00 notiks LPS Valdes sēde.

8. aprīlī plkst. 13:00 notiks LPS Reģionālās attīstī-
bas un sadarbības komitejas sēde.  

Par koncepcijas projektu “Koncepcija par Nekus-
tamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās 
datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas iz-
veidi”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un 
nodibinājumam piederošās ēkas vai inženierbūves 
netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”, 
2. pielikums.

LPS nesaskaņo grozījumus Publisko iepirkumu li-
kumā, kurus 11. martā ierosinājusi deputātu gru-
pa (Klāvs Olšteins, Dzintars Zaķis, Jānis Ozoliņš, 
Romāns Naudiņš, Ingmārs Līdaka) un kuri paredz 
grozīt nodokļu nomaksas pārbaudi no uzvarētāja 
uz visiem piedāvājumus iesniegušajiem pretenden-
tiem dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu ir 
publicēts IUB mājaslapā.

LPS ieskatā tas nav atbalstāms, jo:

samazināsies piedāvājumu skaits un līdz ar to •	
konkurence;
netiks nomaksāti tie nodokļi, kuri tika nomak-•	
sāti, izmantojot iespēju parāda konstatēšanas 
gadījumā 10 darbdienu laikā tos nomaksāt;
palielināsies administratīvais slogs pasūtītājam •	
un piedāvājumu pārbaudes termiņš;
būs jāpatērē papildu resursi centralizēto izziņu •	
sistēmas pārveidošanai un izmaiņām VID un 
pašvaldību nodokļu ziņu sniegšanas kārtībā;
nav nekādu aprēķinu vai prognožu, ka šādā •	
veidā tiks sasniegts sākotnēji izvirzītais mēr-
ķis – vairāk iekasētu nodokļu –, jo līdz šim ie-
pirkumos ne VRAA, ne pašvaldībās nav konsta-
tēts liels tādu pretendentu skaits, kuriem būtu 
konstatēti nodokļu parādi.

Daina Dzilna

LPS NESASKAņo
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VSS-288 – Noteikumu projekts “Autoceļu būvnotei-
kumi”

VSS-289 – Noteikumu projekts “Būvniecības infor-
mācijas sistēmas noteikumi”

VSS-273 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Jaunatnes 
politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam”

VSS-274 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.246 “Par 
Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.

gadam”” 

VSS-275 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem 
no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības 
programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestā-
des”

VSS-280 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 
“Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība””

Izglītības un zinātnes ministrija rosina izmaiņas MK 
noteikumos “Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas”. LPS informē, ka 
turpina uzturēt prasību, kas regulē  ierobežoju-
mus, kuri saistīti ar bērna prombūtni.  

VARAM aicina piedalīties konferencē par 
attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības 
veicināšanu reģionos un pašvaldībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja, apzinoties uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu 
nozīmību reģionālajā attīstībā, aicina visas Latvijas 
pašvaldības 11. aprīlī piedalīties konferencē par 
reģionālās un vietējās attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādi un mārketinga pasākumu lomu uz-

ņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē 
reģionos un pašvaldībās. 

Konferencē aicināti piedalīties vietējo pašvaldību 
vadītāji, attīstības plānotāji, uzņēmējdarbības vei-
cināšanas speciālisti, plānošanas reģionu, neval-
stisko organizāciju pārstāvji, nozaru eksperti, uzņē-
mēji un citi interesenti. Interesentus aicinām līdz 
9. aprīlim reģistrēties http://ej.uz/nsrv, norādot 
kontaktinformāciju.
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Līdz 15. aprīlim var iesniegt 
projektus konkursam 
“Eiropas uzņēmējdarbības 
veicināšanas balvas 
2014” 

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pār-
stāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā 
līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti 
guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabo-

šanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā 
konkursā “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas 
balvas 2014”. Konkursa mērķis – apzināt un uzteikt 
veiksmīgus projektus, kas veicinājuši uzņēmēju 
attīstību, sekmēt labās prakses apmaiņu, tādējādi 
veidojot lielāku izpratni par uzņēmēju nozīmi sa-
biedrībā un iedrošinot iespējamos uzņēmējus ie-
saistīties ekonomikas aktivitātēs. Galvenā balva tiks 
piešķirta tai uzņēmējdarbības iniciatīvai, ko Eiropas 
līmeņa žūrija uzskatīs par visradošāko un iedves-
mojošāko Eiropā. Sīkāka informācija šeit: http://
www.em.gov.lv/em/2nd/?id=33928&cat=621.
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Turpinās bezmaksas mācības izglītības program-
mā “Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldī-
bām”, kura veidota sadarbībā ar “Latvijas valsts 
mežiem”, jo LPS noslēgusi sadarbības memorandu 
ar LVM par pašvaldības darbinieku izglītošanu.

Nākamās mācību dienas – 3., 9., 10. un 16. aprīlis. 
Mācības notiks līdz jūnija vidum.

Lūdzu, sekojiet līdzi izsūtītiem uzaicinājumiem un 
LPMC mājaslapā ievietotai informācijai: http://
lpmc.lv/lv/aktualitates/zina/article/iespeja-pieda-
lities-pilsoniskas-sabiedribas-foruma-pilsoniska-
lidzdaliba-latvijai-un-eiropa.html.

Katrā mācību grupā ir 25 vietas. Gaidām jūs mācību 
centrā Rīgā, Biķernieku ielā 4, tel. 67551217, mob. 
tel. 29111659, e-pasts: lpmc@lpmc.lv.

No 10. līdz 12. jūlijam Su-
valku pilsētā (Polijā) notiks 
ikgadējais “Suvalku blūza 
festivāls”, kurā jaunajām 
grupā no Lietuvas, Latvijas, 
Igaunijas, Kaļiņingradas ap-
gabala un Polijas ir iespēja 

piedalīties konkursā. Aicinām Latvijas jaunās gru-
pas izmēģināt savus spēkus starptautiskā konkur-
sā. Konkursa nolikums un pieteikums 3. pielikumā 
un 4. pielikumā. Sīkāka informācija atrodama šeit: 
http://www.suwalkiblues.com/.

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