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4. martā notika LPS Valdes sēde, kurā apsprieda 
pašvaldību attīstības vadlīnijas, ar ko iepazīstināja 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, un jautāju-
mus, kas iekļaujami Domes sēdes darba kārtībā 
13. martā un izvirzāmi Ministru prezidentei Laim-
dotai Straujumai.

Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis 
iepazīstināja ar LPS Valdei iesniegto Latvijas Nova-
du apvienības valdes lēmuma projektu par atbal-
sta instrumenta nepieciešamību uzņēmējdarbī-
bas attīstībai, pamatojot to ar izaicinājumiem pub-
liskās infrastruktūras kvalitātē un ar to saistītām 
loģistikas izmaksām, gan piegādājot izejvielas, gan 
arī pārvadājot gala produktus, tāpat apzinoties, ka 
industriālās teritorijas, kam ir nesakārtoti pievad-
ceļi un nepilnīgas inženierkomunikācijas (ūdensap-
gāde, kanalizācija, siltumapgāde, gāze, nepietieka-
mas elektroenerģijas jaudas, interneta pieejamība 
u.tml.), ir ne tikai nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldībās, bet arī pilnīgi visās 
pašvaldībās ārpus 9 + 21 modeļa.

LPS Valde, pamatojoties uz Novadu apvienības Val-
des lēmumu, pieņēma lēmumu par uzņēmējdar-
bības atbalstu novados:
● aicināt Ministru kabinetu izveidot valsts atbal-
sta mērķprogrammu uzņēmējdarbības atbalstam 
2015.–2020. gadam;
● valsts atbalsta mērķprogrammā ietvert papildu 
līdzekļus šādām uzņēmējdarbības attīstību veicino-
šām aktivitātēm:

esošo industriālo zonu pielāgošana (ceļi, ko-– 
munikācijas (ūdensvads, kanalizācija, gāze 
u.c.), stāvlaukumi, meliorācija u.c.);
ceļu un inženierkomunikāciju (elektrība, – 
ūdensvads, kanalizācija, gāze, apgaismojums 
u.c.) sakārtošana līdz ražošanas objektiem 
(ārpus industriālajām zonām).

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



4. martā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Lat-
vijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars 
Fogelis parakstīja sadarbības memorandu par cie-
šākas sadarbības veidošanu.

Sadarbības memorands paredz veicināt un palīdzēt 
koordinēt sporta nozares attīstību Latvijas nova-
du pašvaldībās un stiprināt sadarbību starp Latvi-
jas pašvaldībām un atzītajām sporta federācijām. 
Abas organizācijas šīs sadarbības ietvaros izmantos 
organizatoriskos resursus, neparedzot papildu fi-
nansiālos līdzekļus.

Foto: Avots: LR Ārlietu ministrija

5. martā LPS sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Kul-
tūras ministriju organizēja semināru “Latvijas paš-
valdību sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. Veiksmes 
stāsti un izaicinājumi”, kur diskutēja par iespējām 
veicināt pašvaldību un Latvijas diasporas ciešāku 
komunikāciju. Seminārs notika Ārlietu ministrijas 

vadītajā darba grupā diasporas jautājumos, pieai-
cinot Latvijas pašvaldību vadītājus, speciālistus, mi-
nistriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Pozitīvajā pieredzē, Latvijā organizējot nometnes 
diasporas bērniem, dalījās Rēzeknes novada do-
mes ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne un Rīgas 
Latviešu biedrības projektu vadītāja Lauma Celma. 
Par šogad jūlijā plānotajām Vispasaules cēsnieku 
dienām pastāstīja Cēsu novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Mārtiņš Malcenieks un Vispasaules 
cēsnieku dienas organizatore Māra Majore-Linē. 
Ar savu pieredzi emigrējušo novadnieku datubāzes 
veidošanā iepazīstināja Dundagas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, bet Rūjienas novada 
pašvaldības vadītājs Guntis Gladkins pastāstīja par 
sadarbību un atbalsta sniegšanu tiem tautiešiem, 
kas no emigrācijas atgriezušies viņu novadā. Semi-
nārā pētnieku grupa, tajā skaitā profesors Mihails 
Hazans un dr. Inta Mieriņa, prezentēja projektu 
“Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, 
transnacionālās attiecības un diasporas politika”, 
kura galvenie uzdevumi ir iegūt un analizēt infor-
māciju par emigrantiem no Latvijas, kā arī veicināt 
komunikāciju starp izbraukušajiem tautiešiem un 
darba devējiem Latvijā, pašvaldībām un valsts in-
stitūcijām.

Semināra prezentācijas ievietotas LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3738.

7. martā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) seminārs Ķeguma un Lielvārdes 
novadā.

Tā darba kārtības galvenais jautājums bija par meža 
zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanas 
un meža atjaunošanas un meža ieaudzēšanas ie-
spējām, par ko pastāstīja Latvijas Meža īpašnieku 
un apsaimniekotāju konfederācijas valdes priekš-
sēdētājs, Latvijas Meža sertifikācijas padomes 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3738


priekšsēdētājs, mežzinātņu maģistrs Māris Liopa 
un “Latvijas valsts mežu” Sēklu un stādu direktora 
vietniece Irēna Aleksejuka.

Pašvaldību izpilddirektori arī iepazinās ar Ķeguma 
novada investīciju projektiem un plāniem, pieredzi 
sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī 
savām acīm apskatīja jaunizveidoto Ķeguma par-
ku, pludmali, bērnu rotaļu laukumu, Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas rekonstruēto stadionu, 
skeitparku un VPII “Gaismiņa”. Savukārt Lielvārdē 
izpilddirektori varēja aplūkot jaunās labiekārtoju-
ma projektu ieceres, kas tapušas sadarbībā ar Lat-
vijas Mākslas akadēmijas studentiem un patlaban 
nodotas vietējās sabiedrības vērtējumam.

GRISI Plus projekta starptautiskā seminārā gūst 
pieredzi tūrisma maršrutu veidošanā

INTERREG IV C projekta “GRISI PLUS” (Lauku ģeo-
mātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS) 
ietvaros no 4. līdz 6. martam notika pieredzes ap-

maiņas semināri un projekta vadības komitejas 
sanāksme projekta dalībvalstī Īrijā, ko organizēja 
projekta partneri Golvejas apgabala (Īrijā) dome 
un Rietumu reģionālā iestāde. Projektā iesaistīti 
14 partneri no 11 dalībvalstīm. No Latvijas seminā-
rā piedalījās pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savie-
nības un Vidzemes plānošanas reģiona. 

GRISI PLUS projekta mērķis ir izpētīt un pilnveidot 
lauku teritoriju attīstības politiku, pielietojot ģeo-
mātiskās informācijas rīkus, tādējādi veicinot lauku 
teritoriju kā potenciālo dzīves vietu pievilcību un 
paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem cilvēkiem 
strādāt attālināti.

Pieredzes apmaiņas nolūkā bija iespējams apmek-
lēt “Konmāras (Connemara) kūpinātavu”, kurā jau 
vairākās paaudzēs ļoti kvalitatīvi un ekoloģiski kūpi-
na lašus, uzturot produkta kvalitāti un vienreizību. 
Tos var iegādāties tikai vietējā kūpinātavā vai inter-
netā, kas ļauj uzturēt kvalitāti, dodot priekšroku 
kvalitātei, nevis kvantitātei. Kūpinātava ir viens no 
uzņēmumiem, kas iekļauti “Ražots Golvejā” inicia-
tīvā. Vēl bija iespēja apmeklēt Leterfrakas pilsētas 
(Letterfrack) mēbeļu un dizaina koledžu, kam arī ir 
svarīga loma vietējā attīstībā. Tika prezentēts arī 
projekts “Look West.ie”, kas ir kļuvis par veiksmīgu 
informācijas avotu visiem, kuri vēlas pārcelties uz 
dzīvi Īrijas Rietumu reģionā. Šajā mājaslapā, kas ir 
lietojama arī kā aplikācija, ir atrodama visa infor-
mācija, kas nepieciešama potenciālajam iedzīvotā-
jam vai uzņēmējam. 

Šajās dienās Klifdenas (Clifden) pilsētā notika pro-
jekta seminārs par Golvejas apgabala infrastruktū-
ras, kas domāta riteņbraucējiem un kājāmgājējiem, 
attīstību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūrismam. 
Lai attīstītu gan tūrismu, gan vietējo ekonomiku, 



sadarbojas vairākas pašvaldības un to iedzīvotāji, 
uzņēmēji no Īrijas Rietumu reģiona, kas arī ir veik-
smes atslēga. Sadarbībā ir tapuši gleznaini pastai-
gu un riteņbraukšanas maršruti. Neiztrūkstoši tiek 
izmantotas arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
(ĢIS), lai informāciju padarītu kartē uzskatāmāku 
un draudzīgāku lietotājam. Semināra labajā praksē 
dalījās arī projekta partneri no Kipras un Slovēnijas, 
kuri stāstīja par savu reģionu ieguldījumu dažādu 
tūrisma maršrutu izstrādē un popularizēšanā, iz-
mantojot (ĢIS).

Projekta partneru vadības grupas sanāksmē ap-
sprieda turpmāko projekta darba plānu, projekta 
partneru labo prakšu apraksta izveidošanu un izdo-
šanu, kā arī diskutēja par projekta noslēguma kon-

ferences organizēšanu šā gada rudenī Slovēnijā.

GRISI Plus ir Eiropas Komisijas INTERREG IVC pro
grammas 4. uzsaukumā atbalstīts projekts. Projekta 
vadošais partneris ir Žēras (Francijā) provinces Tirdz
niecības un rūpniecības kamera. No Latvijas projektā 
iesaistīti divi partneri – Latvijas Pašvaldību savienība 
un Vidzemes plānošanas reģions. Projekta partne
rību veido 14 partneri (reģioni, vietējās pašvaldības 
un organizācijas) no 11 Eiropas valstīm – Francijas, 
Īrijas, Latvijas, Kipras, Maltas, Čehijas, Slovēnijas, 
Rumānijas, Bulgārijas, Igaunijas un Grieķijas. 

Ilze Mutjanko,
projekta komunikācijas speciāliste, 

ilze.mutjanko@lps.lv

PAŠVALDĪBU IEVĒRĪBAI!

2014. gada 31. martā spēkā stāsies regulējums, 
kas noteiks, ka policijai (gan Valsts, gan pašvaldī-
bu) būs plašākas tiesības aizsargāt ģimenes var-
darbībā cietušos, nekavējoties pieņemot lēmumu 
par varmākas nošķiršanu. To paredz grozījumi li-
kumā “Par policiju”. Grozījumi saistīti ar Saeimā 
jau iepriekš galīgajā lasījumā pieņemtajiem likuma 
grozījumiem, kas paredz personu pret vardarbību 
aizsargāt arī civilprocesā un to, ka mājokli pamet 
varmāka, nevis viņa upuri.

Līdz tiesas lēmumam par pagaidu aizsardzību cietu-
šajam vai apdraudētajai personai policija pēc izsau-
kuma varēs pieņemt lēmumu nekavējoties nošķirt 
varmāku no viņa upura.

Ņemot vērā LPS iebildes šo projektu saskaņošanas 

gaitā par ietekmi uz pašvaldību budžetiem, ir pa-
redzēta 400 pašvaldību policijas darbinieku apmā-
cība. Finansējums šim mērķim atbilstoši anotācijai 
tika iedalīts Iekšlietu ministrijai. Vienlaikus, tā kā 
Ministru kabinets projekta izskatīšanas gaitā nepa-
redzēja citu finansējumu kā tikai finanšu līdzekļus 
apmācībai, LPS ir iekļāvusi sarunās ar Iekšlietu un 
tālāk arī ar Finanšu ministriju jautājumu par valsts 
budžeta finansējumu pašvaldību policijai jaunas 
valsts deleģētās funkcijas izpildei.

Papildus tam līdz ar jaunā regulējuma ievieša-
nu aktuāls ir ilgstoši valsts mērogā neatrisinātais 
jautājums par atskurbtuvēm, ko LPS aktualizēs 
2014. gada sarunās ar visām par šo jomu atbildīga-
jām ministrijām.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece 

juridiskajos jautājumos

ŠoNEDĒĻ UN tURPMĀK

11. martā plkst. 10 LPS notiks LPS Finanšu un eko-
nomikas jautājumu komitejas sēde.

Plānotā darba kārtība:
par pašvaldību sadarbību ar Valsts kontroli;– 
par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ne-– 
kustamā īpašuma nodokli””;
par Labklājības ministrijas izstrādāto koncep-– 
ciju “Par sociālās uzņēmējdarbības ievieša-
nas iespējām Latvijā”;

par likumprojektiem “Grozījumi Elektroener-– 
ģijas tirgus likumā” un “Par valsts atbalstu 
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecī-
bām elektroenerģijas izmaksu segšanai”.

Tāpat paredzēts apspriest arī likumprojektus “Par 
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 
2017. gadam” un “Par valsts budžetu 2015. gadam” 
sagatavošanas grafiku, kā arī VARAM darba grupu 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas uzlabošanas mo-
deļa izstrādei.

mailto:ilze.mutjanko@lps.lv


11. martā plkst. 13:00 LPS notiks Reģionālās attīs-
tības un sadarbības komitejas sēde. 

Darba kārtībā plānots skatīt: 

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komite-•	
jas sarunu tēmu ar VARAM 2014. gadā priekšli-
kumu-projektu;
priekšlikumus Saeimā izskatāmā likumprojekta •	
“Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likumā” redakcijai 2. lasījumam un 
likumprojekta “Grozījumi reģionālās attīstības 
likumā” redakciju 3. lasījumam;
Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas rea-•	
lizētās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
Finanšu instrumenta 2009.–2014. gadā “NFI 
programmas “Kapacitātes stiprināšana un insti-
tucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām ie-
stādēm”” projekti: 

“Latvijas plānošanas reģionu un vietējo paš-o 
valdību teritoriālās attīstības plānošanas ka-
pacitātes palielināšana un attīstības plānoša-
nas dokumentu izstrāde”;
“Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana o 
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu iz-
strāde”;
“Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju o 
integrācija teritorijas plānojumā”. 

Sēde, kā ierasts, notiks LPS 4. stāva zālē (Rīgā, 
M. Pils ielā 1).

12. martā plkst. 10 LPS notiks LPS uzņēmējdarbī-
bas atbalsta diskusija “Ieskats programmā Hori-
zonts 2020”, kas ir Eiropas Komisijas programma 

pētniecības atbalstam un vērsta uz Eiropas konku-
rētspējas stiprināšanu pasaules mērogā.

LPS diskusijā piedalīsies programmas “Horizonts 
2020” nacionālā kontaktpunkta eksperti – Dina 
Bērziņa iepazīstinās ar enerģētikas programmas 
aktivitātēm un viedas pilsētas konceptu, Uldis Ber-
ķis pastāstīs par veselības programmas prioritā-
tēm, Inga Šīrante akcentēs programmas sadaļu par 
projektu veidiem un finansēšanas noteikumiem, 
un Kaspars Kalniņš stāstīs par viedu, videi draudzī-
gu un integrētu transportu.

Diskusiju varēs skatīt tiešraidē šeit: http://www.
lps.lv/Pasakumi/tiesraide/.

13. martā plkst. 10 Rīgas domes ēkā notiks LPS 
Domes sēde, kurā piedalīsies Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma.

LPS Valde ierosinājusi Domē kopīgi ar Ministru pre-
zidenti apspriest šādus jautājumus:

par 2015. gada budžeta sagatavošanu:– 
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali,
par finansējumu pirmsskolas izglītībā nodar-

bināto pedagogu darba algām,
par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai pašvaldī-

bās, izveidojot valsts investīciju program-
mu;

par ES struktūrfondu finansējuma izlietoša-– 
nas plānu 2014.–2020. gadam;
par veselības aprūpes finansēšanas modeli;– 
par profesionālās izglītības finansējumu;– 
par plānošanas reģionu attīstību;– 
par elektroenerģijas tirgus atvēršanu māj-– 
saimniecībām.

LPS NESASKAŅo

Par likumprojektu “Statistikas likums”, 1. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz 
nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti 
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra notei

kumos Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” 
noteiktie lietošanas veidi”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Citu, 
atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteiku
mi”, 3. pielikums.

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3766&document_id=3766
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3765&document_id=3765
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3763&document_id=3763


VSS-221 – Noteikumu projekts “Noteikumi par kri-
tērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibināju-
mam piederošās ēkas vai inženierbūves netiek ap-
liktas ar nekustamā īpašuma nodokli” 

VSS-198 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.
mācību gadā”  

VSS-220 – Noteikumu projekts “Īpaši aizsargājamā 
kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezevāta - no-
likums” 

VSS-210 – Plāna projekts “Pamatnostādņu “Apvie-
noto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu 
ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 
2014.-2020.gadam” īstenošanas plāns 2014.gadam” 

VSS-215 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldī-
ga rekonstrukcijas projekta īstenošanai” 

VSS-216 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-
Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenoša-
nai” 

VSS-217 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava re-
konstrukcijas projekta īstenošanai”  

VSS-218 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga 
(Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īsteno-
šanai” 

VSS-207 – Koncepcijas projekts “Koncepcija par 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vie-
notās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistē-
mas izveidi” 

VSS-195 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā” 

Seminārs pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistiem!

21. martā Biznesa augstskolā “Turība” (Rīgā, Grau-

du ielā 68) notiks “GRISI Plus” projekta (Lauku ģeo
mātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS) ie-
tvaros LPS organizētais informatīvais seminārs paš-
valdību sabiedrisko attiecību speciālistiem “Vietas 
pievilcības veicināšana caur komunikāciju”.

Pieteikties semināram var LPS mājaslapas sada-
ļā Semināri un video: http://www.lps.lv/Semina
ri_un_video/?task=view&event_id=32 vai rakstot 
un zvanot Ilzei Mutjanko: ilze.mutjanko@lps.lv; 
29377691.

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKUMENtU PRoJEKtI

Šogad aprit 65 gadi kopš komunistiskā režīma veik-
tajām politiskajām represijām pret Latvijas pilso-
ņiem 1949. gada 25. martā. Saistībā ar šo vēstu-
risko datumu Latvijas Politiski represēto apvienība 

lūdz pašvaldības organizēt piemiņas pasākumus 
Latvijas novados, iesaistot vietējo sabiedrību, kā 
arī organizēt pašvaldību teritorijās esošo piemiņas 
zīmju sakopšanu. 
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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 

Izsludināts konkurss 
finansiāla atbalsta 
saņemšanai 
elektromobiļu un to 

uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana transporta sektorā – atbalsts elek-
tromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ievieša-
nai”. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/15932.

Ar citām finanšu piesaistes iespējām var iepazīties 
reģionālajos Eiropas Savienības struktūrfondu in-
formācijas centros un mājaslapā: www.esfinan-
ses.lv.
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