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LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

Parakstīts Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Zemkopības ministrijas (ZM) 
sarunu protokols

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un LPS Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību sadarbības ko-
mitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis trešdien, 
12. augustā, parakstīja Latvijas Pašvaldību savie-
nības un Zemkopības ministrijas ikgadējo sarunu 
protokolu.

Finanšu un lauku attīstības jomā LPS un ZM vienojās 
par vairākām budžeta prioritātēm 2015. gadā, tajā 
skaitā par nepieciešamību arī turpmāk paredzēt fi-
nansējumu un sadarboties lauku konsultatīvās un 
informācijas apmaiņas sistēmas nodrošināšanai. 
ZM, ieviešot Valsts lauku tīkla aktivitātes, arī turp-
māk paredzēs finansējumu uzņēmējdarbības un 
novadu lauku attīstības konsultantu darba samak-
sai un darba koordinēšanai. Savukārt pašvaldības 
apņemas nodrošināt lauku konsultantiem darba 
vietu un transportu.

Diskutējot par pašvaldību ceļu izbūvi vai rekon
strukciju, sarunās ZM un LPS vienojās par nepie-
ciešamību lauku attīstības programmā paredzēt 
126 miljonu eiro lielu finansējumu pašvaldību ceļu 
rekonstrukcijai un jaunu posmu izbūvei.

Būtiska tēma sarunās bija administratīvo un poli-
tisko šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbības veicinā-
šanai laukos, un puses bija vienisprātis par virkni 
pasākumu, kas jāveic, lai mazinātu šos šķēršļus, 
veicinātu kopdarbību un kooperāciju.

Kā svarīgs pasākums jāmin sistēma “No lauka līdz 
galdam” – pašvaldības kā vietējo ražojumu zīmolu 
turētājas, kā arī īsās pārtikas ķēdes vietējās produk-
cijas realizēšanai, tirdzniecības stimulēšana, Latvi-
jas produktu pārstāvības veicināšana publiskajos 
iepirkumos, tajā skaitā programmās “Skolas auglis” 
un “Skolas piens”.

ZM un LPS bija vienisprātis, ka jāatbalsta pašval-
dību centieni veicināt sociālo uzņēmējdarbību, kā 
arī rosināt grozījumus Publisko iepirkumu likumā 
un noteikt, ka likumu attiecina uz iepirkumiem, ja 
publisko piegādes līgumu vai pakalpojumu līgum-
cena ir 120 000 eiro vai lielāka.

Sarunu tēmas bija arī lauku attīstības programma 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, programmas 
“LEADER” nākotne un attīstība, aktualitātes mežu 
nozarē, zemes politika, kā arī jaunākais un aktuālā-
kais saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību.

Pilns sarunu protokols lasāms Infolapas 1. pieliku-
mā.

AKtuALitāteS
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Novadu pašvaldībām pieejams atbalsts 
āfrikas cūku mēra ierobežošanas 
pasākumiem – dzesētavu iegādei

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis pieteikšanos 
novadu pašvaldībām atbalsta saņemšanai dzesēta-
vu iegādei Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasā-
kumiem. 

Atbalstam var pieteikties: novadu pašvaldības 
dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību 
lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā 
arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai 
ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Nosacījumi dzesētavu izvēlei:

dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu pie-•	
mērota 2–10 nesadalītu pieaugušu mežacū-
ku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus, vēlams 
uzkarinātā veidā;

dzesētavas temperatūras režīms (vēlams no •	
0 °C līdz +7 °C) nodrošina mežacūku liemeņu 
saglabāšanu kvalitātē, kas derīga lietošanai 
pārtikā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai.

Ne vairāk kā 5% no saņemtā atbalsta var izlietot 
biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu – 
dezinfekcijas līdzekļu, vienreiz lietojamo individu-
ālo aizsardzības līdzekļu u.c. – iegādei. Dzesētavas 
tiek iegādātas 3 mēnešu laikā pēc atbalsta saņem-
šanas. Dzesētavu iegādi apliecinošus dokumentus 
novadu pašvaldības iesniedz 10 darbdienu laikā pēc 
to iegādes. Pieejamais finansējums ir 970 000 EUR. 
Pieteikšanās termiņš – līdz 2014. gada 27. augus-
tam. Informācija par pieteikšanos – Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā.

VARAM aicina izteikt viedokli eiropas 
Komisijas organizētajā sabiedriskajā 
apspriešanā par labākajiem risinājumiem, 

kā veicināt ūdens atkārtotu izmantošanu

Saimnieciskai darbībai jau reizi lietotu ūdeņu atkār-
tota izmantošana Eiropā nav īpaši populāra. Attīrī-
tie notekūdeņi lielākoties tiek novadīti upēs, ezeros 
vai jūrā. Tomēr tos ir iespējams atkārtoti izmantot 
dažādiem nolūkiem, piemēram, lauku apūdeņoša-
nai, tehniskām vajadzībām ražošanā, pazemes ūde-
ņu krājumu papildināšanai, tādējādi taupot ūdens 
resursus reģionos, kur tie nav pietiekami. 

Tomēr pašlaik atkārtoti izmantoto notekūdeņu ap-
joms Eiropas Savienībā ir niecīgs. Iemesli ir dažādi – 
vienotu vides un veselības aizsardzības normatīvu 
trūkums, šķēršļi ar šādiem notekūdeņiem laistītos 
laukos izaudzēto lauksaimniecības produktu tirdz-
niecībai, neadekvāti zemas ūdens cenas, negatīva 
sabiedrības attieksme pret šādu jau vienreiz lietotu 
ūdeņu atkārtotu izmantošanu, ko, cita starpā, izrai-
sa arī informācijas un izpratnes trūkums. 

Tāpēc Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko ap-
spriešanu par labākajiem risinājumiem, kas ļautu 
Eiropas Savienībai veicināt ūdens (jo īpaši komunā-
lo notekūdeņu) atkārtotu izmantošanu, vienlaikus 
nodrošinot vides un cilvēku veselības aizsardzību, 
kā arī netraucētu pārtikas produktu tirdzniecību. 
Apspriešanas rezultātus Eiropas Komisija izmantos, 
lai sagatavotu perspektīvāko risinājumu ietekmes 
novērtējumu.  

Apspriešana ilgs līdz 7. novembrim. Ikviens intere-
sents var iepazīties ar Eiropas Komisijas sagatavoto 
materiālu, kurā aplūkoti dažādi iespējamie tālākie 
risinājumi, kā arī aizpildīt anketu, kurā iespējams 
gan izteikt viedokli par piemērotāko no aprakstī-
tajiem risinājumiem, gan piedāvāt pašam savus. 
Diemžēl apspriešanas materiāli nav pieejami lat-
viešu valodā, bet tos var lasīt 12 citās ES oficiālajās 
valodās (t. sk. angļu, vācu, franču valodā).

VARAM aicina izmantot šo iespēju un aktīvi iesais-
tīties sabiedriskajā apspriešanā, lai tās rezultāti 
atainotu arī Latvijas viedokli un nerastos situācija, 
kad izvēlētā tālākā Eiropas Savienības rīcība mūsu 
valstij nebūtu aktuāla vai pat radītu papildu admi-
nistratīvo slogu. Tāpat dalība šajā apspriešanā ir 
iespēja paust gan profesionālas zināšanas, gan ak-
tīvu attieksmi par ūdens atkārtotas izmantošanas 
jautājumiem. 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu un tās ma-
teriāli ir pieejami šeit: http://ec.europa.eu/envi-
ronment/consultations/water_reuse_en.htm/.

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/aug2014/atbalsts-novadu-pasvaldibam-un-medniekus-parstavosam-organizacijam-afrikas-cuku-mera-un-klasiska-cuku-mera-ierobezosanas-pasakumiem/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/aug2014/atbalsts-novadu-pasvaldibam-un-medniekus-parstavosam-organizacijam-afrikas-cuku-mera-un-klasiska-cuku-mera-ierobezosanas-pasakumiem/
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm/
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm/


Droša datu glabāšana aktuāla arī Latvijas 
pašvaldībās

Katru divu gadu laikā cilvēku radīto un kopēto datu 
apjoms dubultosies, 2020. gadā sasniedzot 44 tril-
jonus gigabaitu jeb gandrīz tikpat bitu, cik visumā 
ir zvaigžņu, liecina tirgus izpētes kompānijas Inter-
national Data Corporation publicētais pētījums Di-
gital Universe. Prognozēts, ka gandrīz puse no tiem 
jeb 40% tiks uzglabāti vai apstrādāti virtuālajos 
mākoņos (http://ej.uz/jc4p). Pasaules tendences 
ietekmē Latviju un ir aktuālas arī pašvaldībās. 

Ja paskatāmies uz izplatītākajiem datu zaudēšanas 
iemesliem, tad gandrīz pusē gadījumu tas notiek 
tehnisku problēmu dēļ, savukārt trešdaļa informā-
cijas pazūd cilvēka darbības rezultātā, piemēram, 
nejauši izdzēšot failus vai sabojājot datu nesē-
ju – datoru, serveri u.tml., un tikai 7% datu pazūd 
datorvīrusu dēļ (http://ej.uz/9brz). Ērts un drošs 
risinājums, lai izvairītos no šīm situācijām, ir paš-
valdībai svarīgo datu uzglabāšana drošā mākonī 
internetā, kas pieejams no jebkuras vietas 24 stun-
das diennaktī. 

Durbes novada pašvaldība ir izvēlējusies datu uz-
glabāšanu mākonī, un Durbes novada it speciā-

lists Zigmunds Kapelis skaidro: “2013. gada beigās 
pieslēdzām Lattelecom mākoņpakalpojuma eDati 
izmēģinājuma versiju un vēlāk jau pārgājām uz 
pamata versiju. Tas ir mūsdienīgs pakalpojums par 
demokrātisku cenu. eDati ir ērti izmantojami liela 
apjoma dokumentu glabāšanai, kuri publicējami 
novada mājaslapā, jo nav jānoslogo mājaslapas 
serveris, kura ietilpība ir ierobežota. Tāpat izman-
tojam eDatus arī domes sēžu audioierakstu glabā-
šanai, jo šo audiofailu izmēri parasti ir lieli. Jāatzī-
mē, ka īpaši ērta ir hipersaišu veidošana konkrētam 
dokumentam, lai to atvērtu novada mājaslapā.”

Lattelecom biznesa klientiem piedāvā mākoņpakal-
pojumu eDati – ērti lietojamu un drošu datu glabā-
šanas un administrēšanas rīku. eDati ir piemēroti 
liela apjoma datu koplietošanai, rezerves kopiju, kā 
arī citu svarīgu datu glabāšanai un administrēšanai. 
Izmantojot pakalpojumu eDati, ir iespējams piekļūt 
informācijai un ērti strādāt ar to no jebkuras vietas 
pasaulē, kur pieejams internets. Uzglabājot datus 
drošā datu mākonī, pašvaldība vai uzņēmums tiek 
pasargāts no dīkstāves riskiem, kas saistīti ar datu 
zaudēšanu, datorvīrusiem vai datortehnikas zādzī-
bu.

izmēģiniet mūsdienīgu risinājumu datu glabāša-
nai jau šodien! Vairāk informācijas: http://www.
edati.lv. 

http://ej.uz/jc4p
http://ej.uz/9brz
http://www.edati.lv
http://www.edati.lv


Skrundā un Jelgavā notiks projekta 
“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
reģionālās diskusijas

LPS aicina piedalīties projekta “Lietpratīga pār-
valdība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabo-
šana” reģionālajās diskusijās, kas notiks Skrundā 
2014. gada 25. augustā un Jelgavā 26. augustā 
(pasākumu norises vieta tiks precizēta).

Piedalīties aicināti vietējo pašvaldību vadītāji, de-
putāti un darbinieki, valsts pārvaldes iestāžu spe-
ciālisti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Reģionālo diskusiju dalībnieki tiks iepazīstināti ar 
“mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēmas 
Latvijas modeli. Šī sistēma tiek veidota projekta 
gaitā. Tā balstās uz datubāzē apkopotas informā-
cijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai 
meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu 
konkrētā nozarē un pilnveidotu savas pašvaldības 
stratēģisko vadīšanu.

Projekta gaitā tiek veidoti pašvaldību sadarbības 
tīkli, kas būs ”mācīšanās salīdzinot” diskusiju plat-
forma. Reģionālo diskusiju laikā tiks sniegta infor-
mācija par iespējām pieteikties dalībai pilotpašval-
dības statusā šādos tematiskajos tīklos:

pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes •	

pieejamības nodrošināšanas tīkls;

pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu •	

politikas tīkls;

pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.•	

Visi tīkli savā darbībā izmantos “mācīties salīdzi-
not” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai 
sagatavotu uzlabojumu plānus pakalpojumam, kas 
tiks izvēlēts par katra tīkla analizējamo tēmu.

Aicinām projekta mājaslapā iepazīties ar sanāks-
mju programmu un reģistrēties dalībai reģionālajās 
diskusijās:

Skrundā: http://ms.lps.lv/2014/08/12/25augus-
taskrundanotiksprojektalietpratigaparvaldiba
unlatvijaspasvaldibuveiktspejasuzlabosanare-
gionalasdiskusijas/;

Jelgavā: http://ms.lps.lv/2014/08/12/26augusta

jelgavanotiksprojektalietpratigaparvaldibaun
latvijaspasvaldibuveiktspejasuzlabosanaregio-
nalasdiskusijas/.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 
2,12 miljonu EUR piešķīrumu no Norvēģijas finanšu in
strumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Ka-
pacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt insti-
tucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vie-
tējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties 
salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes 
metodes principiem un izmanto salīdzināmo datubā-
zi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu 
pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” 
sistēmā tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīša-
nas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārke-
tingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Notiks LPS un Finanšu ministrijas pirmās 
sarunas 

27. augustā notiks LPS un Finanšu ministrijas pir-
mās sarunas par 2015. gada budžeta jautājumiem.

Sarunu darba kārtība:

1) Precizētās pašvaldību budžetā ieskaitāmo no-
dokļu ieņēmumu prognozes 2014. gadam (IIN, 
dabas resursu nodoklis, azartspēļu nodoklis). 

2) Makroekonomisko rādītāju prognozes 2015.–
2017. gadam.

3) Minimālās darba algas apmērs, ar IIN neaplie-
kamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā 
esošu personu apmērs 2015.–2017. gadā.

4) Pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu ieņē-
mumu prognozes 2015.–2017. gadam. IIN ie-
ņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldību 
budžetiem. 

5) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nosacījumi 
2015. gadā.

6) Pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību 
uzņemšanās iespējas 2015.–2017. gadā.

7) Plānotais finansējums pašvaldību ceļu un ielu 
finansēšanai 2015.–2017. gadam.

8) Plānotais finansējums mērķdotācijām pedagogu 
darba samaksai 2015.–2017. gadam.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāK
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PRoJeKti, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, DAŽāDi

LPS SASKAņoŠANAi PiePRASītie DoKuMeNtu PRoJeKti

VSS693 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. no-

vembra noteikumos Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs””, 2. pielikums.

VSS749 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 
“Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas 
kārtība””

VSS750 – Noteikumu projekts “Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada 
plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas 
izveidošanas prasības”

VSS761 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 
“Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidoša-
nu, sertifikāciju un ekspluatāciju””

VSS752 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
piesārņojumu””

VSS753 – Likumprojekts “Grozījumi Reklāmas liku-
mā”

VSS754 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiro-
pas pilsoņu iniciatīvu””

VSS757 – Likumprojekts “Grozījums Priekšvēlēša-
nu aģitācijas likumā”

VSS738 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā”

Aicinām pieteikties partnerības 
veicināšanas pasākumam

2014. gada 10. sep-
tembrī Vides aizsar-
dzības un reģionālās 
attīstības ministrija 
organizē partnerības 
veicināšanas pasā-
kumu, kura mērķis ir 

nodrošināt donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lih-
tenšteina) potenciālo projektu partneru ierašanos 
Latvijā, lai potenciālais projekta iesniedzējs un pro-
jekta partneris varētu saskaņot ar projekta iesnieg-
šanu saistītos jautājumus un nepieciešamo doku-
mentāciju.

Pasākumā aicināti piedalīties tie projektu iesnie-
dzēji, kuri plāno iesniegt projekta iesniegumu kādā 

no šobrīd izsludinātajiem Eiropas Ekonomikas zo-
nas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas “Nacionālā klimata politika” atklāta-
jiem konkursiem:

“ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu teh-
noloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehno-
loģiju attīstība” un/vai “Kapacitātes celšana pētī-
jumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uz-
labošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām 
sekām”.

Pasākuma ietvaros iespējams segt izmaksas (avio-
biļetes un viesnīcu) ne vairāk kā diviem pārstāvjiem 
no vienas donorvalsts partnera institūcijas.

Plašāka informācija šeit: http://www.esfinanses.
lv/lv/a/sakums/16128_aicinampieteiktiespartne-
ribasveicinasanaspasakumam/.

LPS NeSASKAņo
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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

Pieejams finansējums centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra 
(LIAA) no 2014. gada 
15. septembra 14. no-
vembrim (ieskaitot) 
izsludina projektu ie-

sniegumu pieņemšanu atklātam konkursam apakš
aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu 
iesniegumu atlases 6. kārtā.

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltum-

enerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltum-
enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās 
un sekmēt fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjauno-
jamo vai citu veidu kurināmo.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums siltumapgādes 
sistēmu rekonstrukcijai pieejams sabiedriskā pa-
kalpojuma sniedzējiem – komercsabiedrībām, kas 
ražo un piegādā siltumu patērētājiem.

Projektu iesniegumu atlases 6. kārtā pieejamais 
Kohēzijas fonda finansējums – 14 196 678,02 EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteik-
šanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā 
http://www.liaa.gov.lv.
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