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LPS paraksta vienošanās un domstarpību 
protokolu ar Ministru kabinetu par 
2015. gada budžetu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Dome otrdien, 
9. decembrī, nolēma parakstīt vienošanās un dom-
starpību protokolu ar Ministru kabinetu (MK) par 
nākamā gada budžetu, tomēr pašvaldību vadītāji 
norāda, ka līdzekļu sadalē nepieciešami uzlabojumi 
un jāstrādā arī pie jauna pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas likuma.

Domes sēdes noslēgumā protokolu parakstīja LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis un valdības vadītāja 
Laimdota Straujuma.

Lielākajā daļā nozaru jautājumu ar MK ir panākta 
vienošanās, savukārt kā nesaskaņotais jautājums 
protokolā paliek atšķirīgā izpratne par iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa sadalījuma proporciju starp 
valsti un pašvaldībām. LPS kompromisa piedāvā-
jums bija pašvaldībām novirzīt 81% IIN ieņēmumu, 
vienlaikus saglabājot papildu dotācijas četrām re-
publikas pilsētām un novadiem pilnā apmērā. Šāds 
risinājums ļautu pašvaldību ieņēmumus kopumā 
palielināt par 14 milj. eiro. 

Vērtējot atšķirības starp FM piedāvājumu un LPS 
uzstādījumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

proporcijas sadalījumu, svarīgi uzsvērt, ka arī pēdē-
jā variantā tiek saglabātas valsts dotācijas pašvaldī-
bu izlīdzināšanas sistēmā.

Gan LPS, gan arī valdības pārstāvji piekrīt, ka nāka-
mā gada laikā ir jāsagatavo jauns pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas likums un darbs pie tā ir jāsāk pēc 
iespējas drīzāk, lai likums stātos spēkā 2016. gada 
1. janvārī.

Pašvaldību vadītāji Domes sēdē izteica dažādus 
viedokļus par līdzekļu sadalījumu un principiem 
nākamā gada budžetā, piemēram, Pierīgas novadi 
pauž, ka ir netaisnīgi atņemt viņiem lielu daļu fi-
nansējuma, pārdalot to par labu lielajām pilsētām, 
jo, ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, šajos 
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novados trūkst līdzekļu daudzu pakalpojumu no-
drošināšanai.

Tomēr balsojumā lielākā daļa domju priekšsēdētāju 
piekrita šogad, atšķirībā no pagājušā gada, proto-
kolu parakstīt. Vienlaikus LPS uzsver, ka nākamajā 
gadā sarunas ar pašvaldībām ir jāsāk daudz agrāk, 
lai tām svarīgos jautājumus tomēr varētu paspēt 
gan izdiskutēt, gan iekļaut budžetā.

Jāpiebilst, ka saskaņā ar LPS aprēķiniem pašvaldī-
bu izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju nā-
kamajā gadā pieaugs vidēji par 28 eiro, bet apmē-
ram divām trešdaļām pašvaldību summa, ko tās uz 
vienu iedzīvotāju varēs tērēt papildus, nepārsniegs 
25 eiro gadā.

Infolapas 1. pielikumā – MK un LPS vienošanās 
un domstarpību protokols, 2. pielikumā – Andra 
Jaunsleiņa prezentācija par pašvaldību finanšu si-
tuāciju.

Reģionālo attīstības centru apvienībai 
apstiprināts nolikums un ievēlēta vadība

LPS Dome otrdien, 9. decembrī, apstiprināja Reģio-
nālo attīstības centru apvienības (turpmāk – apvie-
nība) nolikumu, lai iestātos par lielo novadu intere-
šu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības 
līmenī.

Pēc LPS Domes sēdes notika apvienības sapulce, 
kurā par tās priekšsēdētāju ievēlēja Valkas nova-
da domes priekšsēdētāju Ventu Armandu krauk-
li. Savukārt Valdē ievēlēti Siguldas novada domes 
priekšsēdētājs uģis Mitrevics, Dobeles novada 

domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja inga Bērziņa, Līvānu 
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un 
Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters.

Saskaņā ar nolikumu apvienības mērķis ir arī veici-
nāt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstar-
pējo sadarbību un attīstību, organizēt tās biedru 
kopīga viedokļa gatavošanu un aizstāvēšanu, orga-
nizēt tikšanās, sniegt priekšlikumus izmaiņām nor-
matīvajos aktos, kas skar apvienības biedru intere-
ses.

Paredzēts, ka apvienības augstākā lēmējinstitūcija 
ir sapulce, kurā ar balsstiesībām piedalās visi apvie-
nības biedri. Apvienībai ir Valde sešu cilvēku sastā-
vā, bet Valdes priekšsēdētāju uz 6 mēnešiem ievēlē 
apvienības sapulce.

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionā-
lajiem attīstības centriem ir definēti šādi novadi: 
Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobe-
les, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, 
Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, 
Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novads.

Pašvaldību vadītāji uzsver, ka ir jautājumi, kuros 
lielo novadu intereses krietni atšķiras no mazāku 
pašvaldību interesēm un vajadzībām, un tādēļ ir 
nepieciešama profesionāla to aizstāvība gan minis-
triju, gan Ministru kabineta un visbeidzot arī Saei-
mas līmenī.

Kā jomu, kurā pašvaldību intereses atšķiras viskra-
sāk, priekšsēdētāji pirmām kārtām min finansēju-
ma sadalījumu nākamajā Eiropas Savienības fondu 
plānošanas periodā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauž atzinību par 
pašvaldību vēlmi aktīvāk aizstāvēt savas intereses 
un norāda, ka jaunās apvienības veidošana palī-
dzēs arī LPS ar stingrākām pozīcijām iestāties par 
novadu vajadzībām.

LPS ietvaros jau pašlaik darbojas Piekrastes pašval-
dību apvienība, Latvijas Novadu apvienība, Sēlijas 
novadu apvienība, Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācija, kā arī vairākas profesionālas orga-
nizācijas, tajā skaitā Pašvaldību sociālo darbinieku 
apvienība un vēl citas.

Vents Armands Krauklis – Reģionālo attīstības cen-
tru apvienības priekšsēdētājs

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4366&document_id=4366
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4365&document_id=4365


Sēlijas novadu apvienība izvērtē pirmajos 
divos gados paveikto

Neretā aizvadīta Sēlijas novadu apvienības pašval-
dību vadītāju sanāksme, kurā tās dalībnieki atska-
tījās uz pirmajos divos gados apvienībā paveikto, 
kā arī ievēlēja vadību, informē Jaunjelgavas novada 
domes priekšsēdētājs Guntis Libeks.

Apvienības biedri pauda vērtējumu, ka Sēlijas pa-
zīstamība ir uzlabojusies, daudz aktivitāšu notiku-
šas identitātes iedzīvināšanai, sēliskās pašapziņas 
celšanai un piederības audzināšanai, palielinājies 
Sēlijas novadu kopīgo kultūras, izglītības un sporta 
pasākumu klāsts.

Sēlijas novadu apvienība ir pielikusi pūles savu 
mērķu sasniegšanai – Sēlijas ekonomiskajai un kul-
tūras attīstībai.

Par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāju nā-
kamajam divu gadu periodam ievēlēts Jānis Dimit-
rijevs, Viesītes novada domes priekšsēdētājs. Par 
apvienības priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta irēna 
Sproģe, Salas novada domes priekšsēdētāja.

Apvienības biedri nolēma saskaņot 2015. gada 
plānus un turpināt sadarbību kultūras, izglītības, 
tūrisma, sporta un novadpētniecības jomās, kā arī 
atbalstīt un pašiem organizēt jau tradicionālos ko-
pīgos pasākumus.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk

LPS izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde

LPS ēkā M. Pils ielā 1 16. decembrī plkst. 10.00 
notiks LPS Izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas sēde, kurā piedalīsies arī izglītības un zinātnes 
ministre Mārīte Seile un ministrijas deleģētie pār-
stāvji.

Darba kārtībā:

Izglītības institucionālais tīkls:1. 
mazās skolas lauku teritorijās – kritēriji, kon-1.1. 

cepcija, viedokļi;
vispārējā vidējā izglītība;1.2. 
priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 1.3. 
2012. gada 18. februāra noteikumos nr. 149 
“Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie 
tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 
atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām 
pārcelšanai uz nākamo klasi”;
profesionālā vidējā izglītība – vienotas finan-1.4. 
sēšanas sistēmas ieviešana (plānotie termiņi) 
gan pašvaldību, gan valsts profesionālajām 
izglītības iestādēm.



2. Izglītības finanšu resursu pārvaldība:
2.1. pedagogu atalgojuma modelis – riski un iegu-

vumi;
2.2. valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglī-

tības iestādēm aprēķins;
2.3. priekšlikumi grozījumiem Ministru kabine-

ta 2009. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglī-
tības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vis-
pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

Sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mājaslapā 
(pieejama publiski ikvienam, bez reģistrācijas), sa-
daļā “Semināri un video – tiešraide” vai sekojot šai 
saitei: http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas sēde

LPS mītnē 16. decembrī plkst. 13.00 notiks LPS Fi-
nanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēde. 

Darba kārtība:
1. Par dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināša-

nas fonda izmaksu izpildi 2014. gadā (uzaicināts 
Finanšu ministrijas pārstāvis).

2. Par 2015. gada pašvaldību budžeta jautāju-
miem.

3. Par 2015. gada valsts budžeta likumprojektu pa-
ketes likumprojektiem.

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas 
sēde

LPS mītnē 18. decembrī plkst. 10.30 notiks LPS 
Sporta jautājumu apakškomitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija:
par sporta nozares aktualitātēm;•	
par plānoto 2015. gada budžeta sadalījumu;•	
par pasākumiem saistībā ar Latvijas prezi-•	

dentūru Eiropas Savienībā.
 (Ziņo: Edgars Severs, Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas valsts sekretāra vietnieks, Sporta de-
partamenta direktors)

2. Par Latvijas pašvaldību darbinieku sporta spē-
lēm (ziņo: Guntis Apīnis, LPS padomnieks sporta 
jautājumos).

3. Dažādi.

Sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mājaslapā 
(pieejama publiski ikvienam, bez reģistrācijas), sa-
daļā “Semināri un video – tiešraide” vai sekojot šai 
saitei: http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Diskusija par energoefektivitātes 
direktīvas ieviešanas modeli pašvaldībās

No 2014. gada 1. janvāra ir spēkā Energoefektivitā-
tes direktīva, kas paredz, ka ikkatrai ES dalībvalstij 
jānodrošina gala patērētājiem energoefektivitātes 
pasākumi, kas ļautu katru gadu uzkrājoši ietaupīt 
1,5% no valstī gala patērētājiem piegādātās ener-
ģijas.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi energoefekti-
vitātes direktīvas ieviešanas modeli, kas paredz, ka 
visās pašvaldībās ir jābūt energoefektivitātes pie-
nākuma shēmai, un šī pienākuma shēma attieksies 
uz centralizētās siltumapgādes, elektroapgādes un 
gāzes apgādes uzņēmumiem, kuriem par saviem lī-
dzekļiem būs jāveic energoefektivitātes pasākumi.

Apzinoties šīs direktīvas ietekmi uz pašvaldībām, 
LPS aicina pašvaldības apsvērt pašu/savu uzņēmu-
mu/privātā kapitāla un zināšanu piesaistes iespējas 
un izvērtēt attīstītības potenciālu pašvaldību ESCO 
modelim. 

LPS diskusija notiks 15. decembrī no plkst. 13.00 
līdz 15.30 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 Rīgā (4. stāvā).

LPS diskusijā piedalīsies biedrības “Passive House 
Latvija” pārstāvji, kuri šobrīd sadarbībā ar Vides un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvi-
jas Vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projek-
tu “Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas 
pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināša-
nas projektiem”.

Diskusija tiks translēta LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


izsludināts Nordplus programmas 
2015. gada konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina izglītības 
iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības 
jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pie-
augušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā 
un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu 

sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas valstīm 
un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmas kopējais budžets 2015. ga-
dam ir aptuveni 9,3 miljoni eiro. Programmā pieda-
lās: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī 
Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, 
Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starp-
kultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/
lv/a/sakums/16253_izsludinats-nordplus-prog-
rammas-2015-gada-konkurss/.

Projektu konkursi vadlīnijas “Dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 
un saglabāšana” aktivitātēs finansējuma 
saņemšanai 2015. gadā

Latvijas vides aizsar-
dzības fonda admi-
nistrācija izsludina 
projektu konkursus 

vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aiz-
sardzība un saglabāšana” finansējuma saņemšanai 
2015. gadā.

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuros tiek veicināta dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.

Plašāk par konkursu un pieteikšanos: http://ej.uz/
videskonkurss/.

PRoJekti, koNkuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju 
fonda pasākumiem

Otrdien, 16. decembrī, Zemkopības ministrijā no-
risināsies seminārs par Zivju fonda pasākumu re-
zultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu. 
Zemkopības ministrija aicina piedalīties visus in-
teresentus, jo īpaši biedrību un pašvaldību darbi-
niekus, kuri jau ir piedalījušies Zivju fonda projektu 
realizēšanā, makšķernieku biedrību pārstāvjus un 

citus interesentus, kuri domā par šādu projektu 
īstenošanu nākotnē. Piedalīšanās seminārā ir bez 
maksas.

Seminārs norisināsies Zemkopības ministrijas ēkā 
(2. stāva zālē) Republikas laukumā 2 Rīgā, sākums 
pulksten 14.00.

Plašāka informācija un darba kārtība: http://www.
zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-
par-zivju-fonda-pasakumiem?id=3937/.

http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16253_izsludinats-nordplus-programmas-2015-gada-konkurss/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16253_izsludinats-nordplus-programmas-2015-gada-konkurss/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16253_izsludinats-nordplus-programmas-2015-gada-konkurss/
http://ej.uz/videskonkurss/
http://ej.uz/videskonkurss/
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-par-zivju-fonda-pasakumiem?id=3937/
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-par-zivju-fonda-pasakumiem?id=3937/
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-par-zivju-fonda-pasakumiem?id=3937/


ikt nozares prestižā balva “Platīna pele” – 
Alūksnes novada vidusskolas skolotājai 
Līgai krūmiņai

11. decembrī jau astoto gadu pēc kārtas Latvijas In-
terneta un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas 
gadskārtējā konferencē tika pasniegta prestižākā no-
zares balva “Platīna pele” četrās kategorijās. Katego-
rijā “Labākais e-skolotājs” šo apbalvojumu saņēma 
Alūksnes novada vidusskolas direktora vietniece izglī-
tības jomā Līga krūmiņa par nozīmīgu ieguldījumu e-
prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju izglītošanā.

Kopumā konkursa žūrijas komisija no 42 pieteiku-
miem bija izraudzījusies finālistus četrās kategori-
jās. Klātienē “Platīna peles” ieguvēju Līgu Krūmiņu 
Alūksnes novada pašvaldības vārdā sveica domes 

priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins.

Pilnu ziņu lasiet šeit: http://www.aluksne.lv/info_
data/info14/dec12_03.htm/.

Ventspils slimnīcā atklāts “kurzemes acu 
centrs”

10. decembrī Ventspils slimnīcas Acu slimību no-
daļā tika atklāts “Kurzemes acu centrs”. Pateicoties 
Ventspils pašvaldības atbalstam, “Kurzemes acu 
centrs” ir aprīkots ar modernāko tehnoloģiju, kas 
ļaus palielināt pacientu apkalpošanas kvalitāti un 
apjomu.

Lai paplašinātu Acu slimību nodaļas ambulatoro 
pacientu uzņemšanas apjomu, Ventspils slimnīcā 
izveidots otrs oftalmologa kabinets ar modernu 
aprīkojumu, piemērots arī cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. Šādi uzlabojumi un papildinājumi padara 
šo acu kabinetu par vislabāk aprīkoto ārpus Rīgas.

Plašāk: http://www.ventspils.lv/lat/
pilseta/74251-ventspils-slimnica-atklats-kurze-
mes-acu-centrs/.

Saldus stadionā ielikts pamatakmens

12. decembrī svinīgi iemūrēts pamatakmens Sal-
dus novada domes finansētajā projektā “Saldus 
stadiona rekonstrukcija”, kas uzsākts 1. septembrī. 
3 117 146,41 eiro vērtā objekta būvniecības darbus 

plānots pabeigt 2015. gada 1. septembrī.

Saskaņā ar noslēgto līgumu stadionā paredzēta 
futbola laukuma, astoņu vieglatlētikas skrejceļu 
un zonu izbūve un rekonstrukcija. Paredzēts izbū-
vēt divstāvu tribīņu ēku ar 352 skatītāju vietām, 

NoVADu uN PiLSētu VēStiS
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ģērbtuves, sanitārās telpas, treneru un sporta 
komentētāju telpas, tiesnešu ēku, tiks izbūvēti 
nepieciešamie inženiertīkli. Tiks izveidoti arī trīs 
volejbola laukumi, strītbola laukums, ielu vingro-
šanas laukums, kā arī izveidota atpūtas zona ar 

soliņiem, kur atjaunos uzbēruma valni un atbalsta 
sienu.

Plašāk: http://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/
ieliek-pamatakmeni-saldus-stadiona/.

Līvānu sadraudzības pilsēta kameņeca-
Podoļska aicina palīdzēt ukrainas 
konfliktā cietušajām ģimenēm

Kameņeca-Podoļska neatrodas aktīvās karadarbī-
bas zonā, taču tai nākas uzņemt bēgļus no karadar-
bības skartajiem Ukrainas austrumiem un Krimas. 
Atbalstot Ukrainas tautas centienus balstīt valsts 
attīstību uz demokrātiskām sabiedrības vērtībām 
un vēloties sniegt atbalstu civiliedzīvotājiem, kuri 
spiesti atstāt mājas un doties bēgļu gaitās, Līvā-
nu novads nolēmis ar labdarības akcijas palīdzību 

sniegt atbalstu sadraudzības pilsētai Ukrainā.

Kā skaidro Līvānu novada domes priekšsēdētājs 
Andris Vaivods, Līvānu novada domes deputāti 
paši aktīvi iesaistīsies ziedojumu vākšanas akcijā, 
ziedojot personīgos līdzekļus, un aicina to darīt arī 
līdzcilvēkus. “Būsim atsaucīgi un sniegsim palīdzī-
gu roku Ukrainas ģimenēm, kas spiestas pamest 
savas mājas un doties bēgļu gaitās,” aicina Līvānu 
mērs.

Plašāk: http://www.livani.lv/page/201&news_
id=2392.

Lai ziņas par jūsu pašvaldībā notiekošo tiktu atspoguļotas šajā LPS Infolapas sadaļā, lūdzu, sūtiet infor-
māciju uz prese@lps.lv!

MiNiStRiJu ZiņAS

Gada sporta skolotāja titula pretendenti 
sacenšas konkursa otrajā kārtā

Izglītības un zinātnes ministrijā piektdien, 12. de-
cembrī, konkursa “Gada sporta skolotājs” otrajā 
kārtā sacentās trīs sporta skolotāji – Antra Šverna 
no Rīgas 41. vidusskolas, Jānis Zakarīts no Balvu 
valsts ģimnāzijas un Dmitrijs Gorlačevs no Liepājas 
A. Puškina 2. vidusskolas. 

Konkursa pirmajā kārtā vērtēšanas komisija izvērtēja 
pieteikumus un sporta stundas videoierakstus, atlasot 
trīs dalībniekus ar lielāko iegūto punktu skaitu konkur-
sa otrajai kārtai. Gada sporta skolotāja titula preten-
dentiem konkursa otrajā kārtā būs jāprezentē uzdotā 
mājasdarba izpilde (dotās sporta stundas analīze), kā 
arī jāatbild uz vērtēšanas komisijas jautājumiem.

Plašāk lasiet šeit: http://izm.izm.gov.lv/aktualita-
tes/informacija-medijiem/12026.html/.
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Lauksaimniecības zemes ierīkošanai 
plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus 
noteikumos par kārtību, kādā lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi ierīko mežā. Lai samazinātu ad-
ministratīvo slogu zemes īpašniekiem, kuri vēlas 
atjaunot lauksaimniecības zemi un to izmantot 

lauksaimnieciskajai ražošanai, grozījumi paredz, ka 
līdz 2020. gada 1. janvārim lauksaimniecības zemes 
ierīkošanai mežā nav nepieciešama pašvaldības iz-
sniegta atļauja, ja tā tiek ierīkota plantāciju mežā.

Plašāk lasiet šeit: http://www.zm.gov.lv/presei/
lauksaimniecibas-zemes-ierikosanai-plantaciju-
meza-nebus-nepieciesama-?id=3949/.

2015. gadā pabalstus izmaksās bez 
ierobežojumiem 

No 2015. gada 1. janvāra vairs netiks noteikti iero-
bežojumi izmaksājamajam slimības, maternitātes, 
paternitātes un vecāku pabalstam, kā arī piešķira-
majam bezdarbnieka pabalstam. 

Sākot ar 2015. gadu, valsts sociālās apdrošināšanas 
pabalstu maksimumu jau regulēs iemaksu griesti, 
jo pārsvarā gadījumu valsts sociālās apdrošināšanas 

pabalstam aprēķina periods nav ilgāks par gadu. 
Atgādinām, ka kopš 2014. gada 1. janvāra valsts so-
ciālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimā-
lais apmērs (iemaksu griesti) gadā ir 46 400 eiro. 

Par to 9. decembrī vienojās valdība, iepazīstoties ar 
Labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 
turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu 
noteikšanas pamatotību”.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lm.gov.lv/news/
id/6188/.

Nākamā gada 31. martā stāsies spēkā 
aizliegums Latvijā tirgot un uzpildīt eS 
tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes 
balonus

Kopš 2013. gada pakāpeniski no Latvijas tirgus tiek 
izņemti gāzes baloni, kuri neatbilst ES tehniskajām 
prasībām, t.i., baloni, kuriem nav veikta attiecīga 
atbilstības novērtēšana un kuri nav marķēti ar at-
bilstību apliecinošo marķējumu – Π (pī) zīmi. 

Ministru kabinetā tika apstiprināti MK noteikumi 
“Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles 

kārtība”, kas nosaka šo balonu aprites, uzraudzības 
un kontroles kārtību un nepieciešamos pasākumus, 
lai novērstu risku cilvēka dzīvībai, veselībai, videi vai 
īpašumam. MK noteikumi stāsies spēkā 2015. gada 
31. martā, līdz ar to šajā datumā spēkā stāsies arī 
aizliegums Latvijā tirgot un uzpildīt ES tehniskajām 
prasībām neatbilstošus gāzes balonus, kas nozīmē, 
ka notiks pilnīga gāzes balonu parka nomaiņa.

Plašāk: https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3495-
nakama-gada-31-marta-stasies-speka-aizliegums-
latvija-tirgot-un-uzpildit-es-tehniskajam-prasibam-
neatbilstosus-gazes-balonus/.

LPS NeSASkAņo

VSS-1057 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabied-
riskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 
zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā 
transporta pakalpojuma tarifu”, 3. pielikums.

VSS-1092 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaug-
stināt sociālo dienestu darba efektivitāti un dar-
binieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā 
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esošām personām” pasākuma “Profesionāla soci-
ālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas notei-
kumi”, 4. pielikums.

VSS-695 – Par pamatnostādņu projektu “Valsts 
pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam”, 5. pielikums.

VSS-1137 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības 
politikas plāns 2015.gadam”

VSS-1138 – Pamatnostādņu projekts “Enerģētikas 
attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam”

VSS-1124 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
pašvaldībām””

VSS-1130 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā”

VSS-1133 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Ie-
dzīvotāju reģistra”

VSS-1122 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos 
Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa 

piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji””

VSS-1139 – Pamatnostādņu projekts “Izglītības at-
tīstības pamatnostādņu 2014-2020.gadam īsteno-
šanas plāns 2015. – 2017.gadam”

VSS-1134 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””

VSS-1128 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 
“Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plan-
tāciju meža noteikumi””

VSS-1129 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos 
Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmanto-
jamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās 
ierīkošanai””

LPS SASkAņoŠANAi PiePRASītie DokuMeNtu PRoJekti

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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