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AIcINāM PIeteIktIeS PreteNdeNtuS  
SPecIfIkācIjAS IzStrādeI  

jAuNAI uN ModerNAI LPS MājASLAPAI!
Latvijas Pašvaldību savienība aicina pieteikties ko-
mersantus pretendentu atlasei ar mērķi sagatavot 
tehnisko specifikāciju jaunas, modernas LPS mā-
jaslapas izstrādei, saglabājot uzkrāto informāciju 
no esošās mājaslapas www.lps.lv. Interesentus aici-

nām līdz 1. februārim iesniegt pieteikumu ar savas darba pieredzes aprakstu un klien-
tu sarakstu, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes, un piedāvāto līgumcenu.

Pieteikumu iesniegšana un atbildes uz jautājumiem: LPS padomnieks informāci-
jas tehnoloģiju jautājumos Guntars krasovskis. e-pasts: guntars@lps.lv, tālrunis: 
29104238.

AktuALItāteS

Informācija par LPS Valdes lēmumiem

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde otrdien, 
6. janvārī, nolēma 30. janvārī sasaukt LPS domes 
sēdi, lai tiktos ar vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru kasparu Gerhardu, kā arī lemtu 
par LPS šāgada budžeta apstiprināšanu.

Maija otrajā pusē norisināsies ikgadējais LPS kon-
gress, par precīzu datumu tiks lemts, ņemot vērā 
Latvijas prezidentūrā Eiropas Padomē plānotos 
pasākumus. Arī par kongresa norises vietu vēl tiks 
lemts. Pērn pašvaldību vadītāji uz kongresu pulcē-
jās Aizkrauklē.

http://www.lps.lv
mailto:guntars@lps.lv


Plašas diskusijas Valdes sēdē bija par situāciju ar 
darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
jo saistībā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. novembrī, 
šajā jomā veidojas vairākas problēmas. Sīkāk ar tām 
var iepazīties prezentācijā Infolapas 1. pielikumā.

Lai vismaz daļu problēmu risinātu, LPS Valde no-
lēma aicināt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas komisiju nekavējoties 
uzsākt likuma regulējuma pārskatīšanu un sagata-
vot grozījumus.

Daudz neskaidrību ir arī ar Meža likuma grozīju-
miem, kas stājās spēkā 1. janvārī, un arī ar šajā liku-
mā iekļautajām normām pašvaldībām ir neskaidrī-
bas, tāpēc LPS Valde nolēma izveidot darba grupu, 
kas iepazīsies ar problēmām un piedāvās tām risi-
nājumus.

LPS un pašvaldību vadītāji piedalās eiropas 
gada attīstībai atklāšanā

LPS priekšsēdis A. jaunsleinis un pašvaldību va-
dītāji piektdien, 9. janvārī, rīgā piedalījās eiropas 
gada attīstībai (eYd2015) atklāšanas ceremonijā.

Ceremoniju atklāja Latvijas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma un Eiropas Komisijas prezi-
dents Žans klods junkers. Pasākumā augsta ranga 
dalībnieki diskutēja par valstu, starptautisko un ne-
valstisko organizāciju, kā arī indivīdu nozīmi globā-
lās attīstības veicināšanā.

Pasākuma laikā tika atklāts Latvijas un Luksembur-
gas kopīgi rīkotais video konkurss jauniešiem, sko-
lēnu izplānotais moto ekspedīcijas maršruts Moto-
piedzīvojumu klubam “apPasaule” un NVO Eiropas 
gada attīstībai aktivitātes.

PLATFORMAS ietvarā (PLATFORMA ir starptautisks 
vietējo un reģionālo pašvaldību un to asociāciju 
tīkls, kas aktīvi darbojas attīstības sadarbībā) arī 
LPS īstenos dažādas aktivitātes, lai šis gads atbal-
sojas mūsu pašvaldībās un gūst iedzīvotāju vērību 
gan mūsu, gan sadarbības partneru pašvaldībās Ei-
ropā un pasaulē.

A. Jaunsleinis uzskata, ka Eiropas gads attīstībai 
mums sniedz vienreizēju iespēju informēt sabiedrī-
bu un diskutēt ar iedzīvotājiem par globāla mēroga 
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izaicinājumiem un attīstības sadarbības aktivitātēm, 
kuras esam gatavi īstenot kopā ar partnervalstu paš-
valdībām, palīdzot risināt to dažādās problēmas.

Vietējās un reģionālās pašvaldības dara daudz un 
uzņemas daudz pienākumu, lai nodrošinātu ilgt-
spējīgas nākotnes perspektīvas jaunajai paaudzei. 
Šis ir brīdis, kad varam parādīt, ko mēs varam izda-
rīt, kāpēc to darām, kā un kādus rezultātus sasnie-
dzam. Jo īpaši tas attiecas uz pašvaldību ieguldīju-
mu diskusijās par attīstības politikas programmu 
pēc 2015. gada.

PLATFORMA organizēs divu veidu kampaņu: tā uz-
runās attīstības sadarbības praktiķus un sociālajos 
medijos informēs pilsoņus Eiropas vietējās un re-
ģionālajās pašvaldībās. Mēs organizēsim virkni pa-
sākumu Rīgā, Itālijas un Nīderlandes pilsētās, Bar-
selonā, Parīzē un Briselē.

Kampaņas kulminācija būs īpašas vienas dienas 
svinības vairāku Eiropas valstu, tostarp Latvijas, 
pašvaldībās, lai vairāk iepazīstinātu iedzīvotājus ar 
pašvaldību starptautiskajām aktivitātēm.

Plašākas iespējas pašvaldību institūcijām 
iegūt informāciju no zemesgrāmatas

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabine-
ta (MK) 2014. gada 23. decembra noteikumi nr. 801 
“Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts ie
stādēm un amatpersonām no valsts vienotās dato-
rizētās zemesgrāmatas”. MK noteikumi paredz, ka 
turpmāk tiesības saņemt informāciju no datorizēti 
uzturētā nostiprinājumu žurnāla un personu rādī-
tāja ir arī pašvaldības institūcijai, kura administrē 
nekustamā īpašuma nodokli, un pašvaldības insti-
tūcijai, kura uzrauga to darījumu tiesiskumu, kas 
veikti ar lauksaimniecības zemēm. Iepriekšējie MK 
noteikumi šādas tiesības paredzēja tikai pašvaldī-
bas institūcijai, kura sniedz sociālo palīdzību un pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Tādējādi pašvaldību institūcijām, kuras pilda attie-
cīgās funkcijas, būs iespēja iegūt informāciju no da-
torizētās zemesgrāmatas, meklējot pēc personas, 
un iegūt informāciju par šai personai piederošajiem 
nekustamajiem īpašumiem visā valsts teritorijā.

LPIA tradīciju nemaina – gada ievadā par 
finansēm un situāciju ekonomikā

Uzturot spēkā ilggadēju tradīciju, Latvijas Pašval-
dību izpilddirektoru asociācijas biedri gada pirmo 
sanāksmi 7. janvārī Rīgā veltīja vienam no vissvarī-
gākajiem vietējās varas normālas darbības priekš-
noteikumiem – finansēm.

Šoreiz gan saruna netika orientēta tikai uz pašval-
dību interesēm un iespējām, bet daudz plašāk, jo 
“Swedbank” galvenais ekonomists Mārtiņš kazāks 
ieskicēja Latvijas ekonomikas tendences 2014.–
2016. gadā. Jau ievaddaļā eksperts uzsvēra, ka ob-
jektīvie skaitļi reizumis tiks interpretēti subjektīvi. 
Izpilddirektori radoši uztvēra referenta piebildi, ka 
neesot pārāk interesanti atkārtoti skaidrot situāci-
ju, kaut arī atšķirīgai auditorijai, tāpēc urķīgu jau-
tājumu lavīna plānoto 1,5 stundu robežu nemanot 
aizvēla par stundu tālāk.

M. Kazāka prezentācijas ievada moto bija “pārslē-
dzamies uz zemāku ātrumu”. To zina katrs, kurš 
kaut nedaudz seko līdzi Latvijas notikumiem, galve-
nokārt ekonomikā. No krīzes esam izķepurojušies, 
diemžēl uz ilgstošu izaugsmi cerēt nevaram. “Ze-
mākajos zaros ābolus esam novākuši, bet tie, kas 
atrodas augstāk, prasa vairāk laika un piepūles.” 
Tomēr labā ziņa, kuru pauda analītiķis, bija tā, ka, 
sākoties nule pārciestajai krīzei, kritiens no trekno 
gadu karaliskās dzīves būtu salīdzināms ar pieze-
mēšanos no desmitā stāva, turpretim tagad necilo 
uzlabojumu iespējamais zaudējums nākotnē būtu 
vien salīdzinoši mazāk sāpīga lejupslīde no otrā stā-
va.

Pilnu rakstu par tikšanos ar “Swedbank” galveno 
ekonomistu lasiet LPS mājaslapā http://ej.uz/ka-
zaks/, ar M. kazāka prezentāciju var iepazīties In-
folapas 2. pielikumā.

http://ej.uz/kazaks/
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Aicinām popularizēt Latvijas preces LPS 
rīkotajos pasākumos Latvijas prezidentūrā 
eS Padomē
Saistībā ar Latvijas prezidentūru eS Padomē LPS 
17.–18. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkā organizēs eS reģionu komitejas (rk) Biroja 
sanāksmi. Tajā piedalīsies ap 100 dalībnieku – RK 
(tā ir politiska asambleja, kas pārstāv visu ES valstu 
reģionālās un vietējās pašvaldības) locekļi, kas ir 
vēlēti ES valstu vietējo un reģionālo varu pārstāvji, 
RK Biroja administrācijas pārstāvji un lektori. Savu-
kārt 19. jūnijā notiks Austrumu partnerības paneļa 
“Publiskās administrācijas reforma” ekspertu sa-
nāksme, kurā plāno piedalīties ap 60 dalībnieku – 
pārstāvji no sešām Austrumu partnerības valstīm 
(Baltkrievija, Moldova, Ukraina, Gruzija, Armēnija 
un Azerbaidžāna) un lektori no ES dalībvalstīm. Tu-
vākajās dienās tiks izlemts datums arī trešajam LPS 

organizētajam pasākumam – Austrumu partnerī-
bas reģionālo un vietējo pašvaldību konferences 
(CORLEAP) sanāksmei.

LPS būtu īpaši pateicīga, ja šo pasākumu laikā (kafi-
jas pauzēs un starpbrīžos) mums kopā izdotos pale-
poties ar patieso Latvijas garšu un precēm. Aicinām 
jūs ziedot savu produkciju, lai nestu Latvijas un jūsu 
uzņēmuma vārdu Eiropas Savienībā un Austrumu 
partnerības valstīs. Ziedojot konkrētiem preziden-
tūras pasākumiem, jums būs iespēja pasākuma no-
rises vietā izvietot reklāmas roll-up un atpazīstamī-
bas stendu, kā arī savu logo un saiti uz mājaslapu 
iekļaut prezidentūras mājaslapā www.eu2015.lv. 

Infolapas 3. pielikumā atrodams piedāvājuma veid-
lapas paraugs.

Zane Dūze, LPS ārējo sakaru speciāliste,  
tālr.: +371 67508535, +371 26553153,  

e-pasts: zane.duze@lps.lv, Skype: zane.duze

ŠoNedēļ uN turPMāk

uz Valdes sēdi pulcēsies Novadu apvienība

LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 3. stāva zālē) 
13. janvārī plkst. 10.00 notiks Novadu apvienības 
Valdes sēde.

darba kārtībā:
1. Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkal-

pošanas centru tīkla attīstību pašvaldībās un 
tam pieejamo finansējumu 2015. gadā (ziņo 
VARAM Pašvaldību departamenta direktors 
A. Draudiņš).

2. Par Novadu apvienības Valdes darba grafiku 
(Novadu apvienības priekšsēdētājs G. Kamin-
skis).

3. Par novadu pašvaldību pārstāvjiem Finanšu mi-
nistrijas konsultatīvajā padomē (Novadu apvie-
nības priekšsēdētājs G. Kaminskis).

4. Par Novadu pašvaldību pārstāvi LPS Valdē (No-
vadu apvienības priekšsēdētājs G. Kaminskis).

5. Par Latvijas Pilsētu savienību (Novadu apvienī-
bas priekšsēdētājs G. Kaminskis).

6. Dažāda informācija.

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

13. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 LPS mītnē 
M. Pils ielā 1 notiks LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas sēde.

darba kārtībā:
1. Par elektrības cenu pieauguma kompensācijas trū-

cīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem ievie-
šanas gaitu (ziņo AS “Latvenergo” Klientu apkal-
pošanas attīstības daļas vadītāja S. Lubgane, SIA 
“ZZ Dats” projektu pārvaldnieks R. Kivkucāns).

2. Tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem.
3. Par sarunām ar Labklājības ministriju par kritēri-

jiem trūcīgas personas statusa piešķiršanai (ziņo 
LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos I. Rudzīte).

4. Par vienošanos ar Labklājības ministriju par deinsti-
tucionalizācijas valsts politikas realizēšanai nepie-
ciešamajiem pasākumiem (ziņo LPS padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos I. Rudzīte).

5. Dažādi.

http://www.eu2015.lv
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LPS reģionālās attīstības un sadarbības 
komiteja

13. janvārī plkst. 13.00 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 (LPS 
4. stāva zālē) notiks LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas sēde.

darba kārtībā:

1. Pašvaldību atbildība par darījumiem ar lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi (ziņo Kristīne Cin-
kus, Zemkopības ministrijas Meža departamenta 
pārstāve; Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku 
attīstības jautājumos).

2. Informācija par grozījumiem Meža likumā (ziņo 
Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku attīstības 
jautājumos).

3. Pašvaldības interesējošie un aktuālie jautājumi 
12. Saeimā (ziņo Jānis Piešiņš, LPS padomnieks re-
ģionālās attīstības jautājumos; Sniedze Sproģe, LPS 
padomniece lauku attīstības jautājumos).

4. Dažādi.

Notiks diskusija ar fM pārstāvjiem par de 
minimis atbalsta jautājumiem
2014. gada 1. janvārī ir stājusies spēkā jauna Eiro-
pas Komisijas de minimis atbalsta regula, kas paredz 
jaunus nosacījumus de minimis atbalsta piešķirša-
nā un uzskaitē. Pašvaldībām, lemjot un sniedzot 
atbalstu kādam ražotājam vai uzņēmēju grupai, ir 
svarīgi zināt, kuru pašvaldības un ES fondu atbalstu 
2014.–2020. gadā var klasificēt kā de minimis at-
balstu un kā šis atbalsts būtu uzskaitāms.

Lai spriestu par šiem jautājumiem, LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1 (4. stāvā) Rīgā 15. janvārī no plkst. 10.00 
līdz 12.30 notiks diskusija ar finanšu ministrijas 
komercdarbības atbalsta kontroles departamenta 
pārstāvjiem par de minimis atbalsta jautājumiem. 

Lai veidotu saturisku diskusiju, kura būtu balstīta uz 
praktiskiem piemēriem un problēmjautājumiem, 
aicinām pašvaldības izmantot iespēju un iesūtīt jau-
tājumus, ko apkopojot nodosim tālāk FM Komerc-
darbības atbalsta kontroles departamenta pārstāv-
jiem. Gatavojoties diskusijai, aicinām pašvaldības 
iepazīties ar spēkā esošajiem de minimis un cita ie-
robežotā atbalsta pasākumiem atbilstoši institūciju 
kompetencei šeit: http://ej.uz/deminimis/.

Andra Feldmane, LPS padomniece  
uzņēmējdarbības jautājumos, tālr.: 67508565, 

29423295, andra.feldmane@lps.lv

INforMācIjA No LPS PārStāVNIecīBAS BrISeLē

Sākusies Latvijas prezidentūra eS Padomē

Pagājušajā nedēļā Latvijā un šonedēļ Briselē ar svi-
nīgiem pasākumiem tiek atklāta Latvijas preziden-
tūra Eiropas Savienības (ES) Padomē, kas norisinā-
sies no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Latvija preziden-
tūrai izvēlējusies trīs prioritātes – konkurētspējīga 
eiropa, digitāla eiropa un iesaistīta eiropa –, lai 
veicinātu jaunu darbavietu izveidi un citu ES poli-
tisko prioritāšu īstenošanu.

Konkurētspējīga Eiropa

Konkurētspējīgas Eiropas prioritātē iecerēts veidot 
jaunas darbavietas un veicināt ekonomikas izaug
smi. Viens no lielākajiem Latvijas prezidentūras 

izaicinājumiem būs eiropas Investīciju plāna ievie-
šana šā gada vidū. Ar Eiropas Komisijas priekšsē-
dētāja Žana kloda junkera piedāvātā 315 miljardu 
eiro investīciju plāna palīdzību iecerēts sekmēt Ei-
ropas ekonomiku. Tiek radīts Stratēģisko investīciju 
fonds, kuru veido 5 miljardi eiro no Eiropas Inves-
tīciju bankas, 16 miljardi eiro no Eiropas Savienī-
bas budžeta, kā arī privātās investīcijas. Plānots, ka 
katram investētajam eiro jārada 15 eiro, tā veidojot 
atlikušo summu, 21 miljardu eiro. 

Tāpat prezidentūras laikā plānots likt pamatus 
enerģētikas savienībai, kā arī veicināt eS rūpnie-
cības un ar to saistīto pakalpojumu nozaru konku-
rētspēju, sekmējot diskusijas par industriālās re-
nesanses plāna īstenošanu. Latvijas prezidentūras 
prioritāte būs arī darbs pie pilnībā funkcionējoša 
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vienotā tirgus, virzot atlikušos vienotā tirgus akta 
II priekšlikumus un samazinot atlikušos ierobežoju-
mus, tostarp administratīvos.

Digitāla Eiropa

Lai veidotu jaunas izaugsmes jomas un darbavietas, 
par nākamo prioritāti Latvijas prezidentūrai izrau-
dzīta digitālas eiropas veidošana. Īpaša uzmanība 
tiks pievērsta tādiem jautājumiem kā datu aizsar-
dzības stiprināšana, aizsāktas diskusijas par vieno-
tā digitālā tirgus stratēģiju, kā arī meklēti kompro-
misi vienotā telekomunikāciju tirgus jautājumos.

Iesaistīta Eiropa

Trešās Latvijas prezidentūras prioritātes mērķis ir 
sekot līdzi un aktīvi iesaistīties globālo jautājumu 
risināšanā. Šī mērķa aktualitāte jo īpaši apstiprinā-
jusies pēc pagājušajā nedēļā Francijā notikušajiem 
terora aktiem, globālajiem konfliktiem skaudri at-
spoguļojoties pašā Eiropas centrā. 

Prezidentūras laikā īpaša uzmanība tiks pievēr-

sta eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīša-
nai, jo sevišķi Austrumu partnerības dimensijai. 
21.–22. maijā rīgā notiks Austrumu partnerības 
samits. Latvijas prezidentūras laikā plāno pārskatīt 
eS–centrālāzijas stratēģiju, veicinot diskusijas par 
drošību, robežu pārvaldību, enerģijas nodrošināju-
mu un izglītības pieredzes apmaiņu.

Tā kā 2015. gads ir arī eiropas gads attīstībai, īpa-
ša uzmanība tiks pievērsta sarunām par attīstības 
mērķiem periodam pēc 2015. gada, tostarp jau-
niem ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Vēl viens ļoti aktuāls jautājums Latvijas prezidentū-
ras laikā būs sarunas par transatlantiskās tirdznie-
cības un investīciju partnerības līgumu. Šis līgums 
dalībvalstīs pagaidām tiek vērtēts dažādi – vieni to 
sagaida ar lielām cerībām, bet citi – ar bažām un 
pārmetumiem par sarunu necaurspīdīgumu.

Līdztekus minētajām prioritātēm Latvija preziden-
tūras laikā saglabās nemainīgu atbalstu eS paplaši-
nāšanās politikai.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ProjektI, koNkurSI, SeMINārI, fINANSējuMS, PASākuMI

Pilsētām iespējams pieteikties eiropas 
konkursā par zaļo lapu balvu

Eiropas Komisija pilsētām ar iedzīvotāju skaitu virs 
50 000 izsludinājusi pieteikšanos Zaļo lapu balvai. 
“The European Green Leaf” ir jauna iniciatīva, lai 
apbalvotu ieguldījumu veselīgākas un ilgtspējīgas 
vides veidošanā, ar īpašu uzsvaru uz zaļās izaug-
smes veicināšanu un jaunu darbavietu radīšanu.

Plašāk par balvu un pieteikšanos: http://ec.europa.
eu/environment/europeangreenleaf/home_ en.htm/.
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jauns konkurss Erasmus+ 3. pamatdarbībā 
“Atbalsts politikas reformai”

Eiropas Komisijas Izglītī-
bas, audiovizuālās jomas 
un kultūras izpildaģentū-
ra (EACEA) izsludinājusi 
2015. gada projektu pie-
teikumu konkursu “Uz 

nākotni vērsti sadarbības projekti” Eiropas Savienī-
bas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta 
programmas Erasmus+ 3. pamatdarbībā “Atbalsts 

politikas reformai: paredzamās iniciatīvas”.

Uz nākotni vērstus sadarbības projektus politikas 
attīstības jomā īsteno ieinteresēto pušu partnerī-
bas, lai identificētu, testētu, attīstītu un novērtētu 
jaunas, inovatīvas pieejas izglītības, mācību un jau-
natnes jomā, kam ir potenciāls dot ieguldījumu iz-
glītības un jaunatnes politikas pilnveidē un kļūt par 
galvenajiem virzieniem.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16275/.

Izsludina konkursu Erasmus+ 
profesionālās izglītības un mācību 
mobilitātes hartu saņemšanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 
konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mā-
cību mobilitātes hartu saņemšanai. Organizācijām, 
kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācī-

bu jomā, būs iespēja pieteikties Erasmus+ mobili-
tātes grantiem vienkāršotā kārtībā.

Hartas mērķis ir rosināt tās organizācijas, kas ie-
priekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu pro-
fesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēk-
ņiem un personālam, attīstīt to plašāk saistībā ar 
Eiropas internacionalizācijas stratēģiju. Šī stratēģija 
paredz ne tikai sekmēt mācības citās programmas 
Erasmus+ valstīs, bet arī pilnveidot nosūtītājas or-
ganizācijas starptautisko sadarbību.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16270/.

Ventspils mākslas skola akreditējusi jaunu 
izglītības programmu

Jau otro mācību gadu Ventspils Mākslas skola īste-
no profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vi-
zuāli plastiskā māksla”, kur jaunieši mācās paralēli 
vispārējās skolas 9.–12. klasei.

Programmu jaunieši apgūst trīs mācību gados, ie-
gūstot zināšanas un prasmes zīmēšanā, gleznoša-
nā, veidošanā, kompozīcijā, dizaina pamatos un 
datorgrafikā. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pār-
baudījumus, audzēkņi saņems Latvijas Republikas 
profesionālās ievirzes izglītības apliecību.

Lasīt tālāk: http://www.ventspils.lv/lat/pilseta_
parvalde/75466ventspilsmakslasskolaakredite-
jusijaunuizglitibasprogrammu/.

NoVAdu uN PILSētu VēStIS
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Aicina balsot par monumentāla Latvijas 
karoga izvietošanas vietu Vidzemē
7. janvārī interneta vietnē www.latvijaskarogs.lv 
ir uzsākta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par 
monumentāla Latvijas karoga izvietošanas vietām 
Vidzemē, tai skaitā Valkā. 

Valcēnieši par piemērotākajām vietām, kuras iz-
kristalizējās, tiekoties ar projekta organizatoriem 
pagājušā gada septembra nogalē, atzina laukumu 
pie bijušās Tēraudskolas, Putras kalnu un Raiņa–Rī-
gas ielas skvēriņu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands krauklis atzīst, ka projekta ideja ir ļoti laba 
un atbalstāma. “Ir vairāki ļoti labi un līdzīgi piemē-
ri citās valstīs, piemēram, no Valkas netālajā Igau-
nijas pilsētā Otepē valsts karogs augstajā mastā 
uzreiz rada labu sajūtu, vēlmi lepoties un kaut ko 
vairāk uzzināt par Igauniju,” komentē pašvaldības 
vadītājs.

Lasīt tālāk: http://valka.lv/aktualitates/kultura/
aicinabalsotparmonumentalalatvijaskarogaiz-
vietosanasvietuvalka/.

Apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes 2015. gada budžetu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstip-
rinājusi Liepājas SEZ pārvaldes 2015. gada budže-
tu – ieņēmumu un izdevumu sadaļā 35,18 milj. eiro. 
Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars krie-

viņš, budžets ir veidots ar nelielu pieaugumu, lai 
turpinātu īstenot Liepājas SEZ prioritātes, no kurām 
nozīmīgākās ir atbalsts uzņēmējiem, infrastruktūras 
attīstība, kā arī vides kvalitāte un drošība.

Lasīt tālāk: http://www.liepaja.lv/page/48&news_
id=32978/.
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jēkabpilī 1. februārī stāsies spēkā samazi-
nātais siltumenerģijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
18. decembrī apstiprināja SIA “Jēkabpils siltums” 
iesniegto jauno siltumenerģijas apgādes pakalpo-
jumu tarifu, kas stāsies spēkā 1. februārī.

SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Alek-
sandrs karpenko informēja, ka jaunais tarifs paredz 
siltumenerģijas cenas samazinājumu par aptuveni 
7,4%. Siltumenerģijas cena ir pakārtota dabasgāzes 

cenai, tādēļ jāņem vērā, ka siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs var mainīties atkarībā no da-
basgāzes cenas. 2014. gada decembrī SIA “Jēkab-
pils siltums” siltumenerģijas cena bija 62,44 eiro 
par megavatstundu. Ja jaunais tarifs būtu stājies 
spēkā decembrī, tad pēc tābrīža dabasgāzes cenas 
siltumenerģijas cena būtu 57,81 eiro par megavat-
stundu.

Lasīt plašāk: http://www.jekabpils.lv/lv/jaunu-
mi/20150108/no1februarastasiesspekasama-
zinataissiltumenergijastarifs/.

daugavpils pašvaldībai trīs vienošanās ar 
Satiksmes ministriju

9. janvārī satiksmes ministrs Anrijs Matīss darba 
vizītē viesojās Daugavpilī. Tiekoties ar Latgales plā-
nošanas reģiona pašvaldību vadītājiem, pārrunāja 
transporta un sakaru nozarē paveikto 2014. gadā 
un iecerētos darbus 2015. gadā. Pēc tikšanās Dau-
gavpils domes priekšsēdētājs jānis Lāčplēsis un Sa-
tiksmes ministrijas valsts sekretārs kaspars ozoliņš 

parakstīja trīs vienošanās: par sadarbību Daugavpils 
lidostas attīstības veicināšanā; par sadarbību pilsē-
tas infrastruktūras sasaistei ar TENT tīklu, Smilte-
nes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvnie-
cībai līdz Smilšu un Kauņas ielas krustojumam; par 
sadarbību videi draudzīga sabiedriskā transporta 
infrastruktūras attīstībā.

Lasīt tālāk: http://www.daugavpils.lv/lv/63/
read/9032/.

Saldus novada pašvaldībai sadraudzības 
līgums ar Moldovas republikas florešti 
rajona pašvaldību
Moldovas pilsētā Florešti tika parakstīts Saldus 
novada pašvaldības un Ziemeļu reģiona Florešti 
(Floreşti) rajona pašvaldības sadraudzības līgums. 
Līguma mērķis ir veicināt sadarbību ekonomikas, 

valsts pārvaldes, vides aizsardzības un enerģētikas, 
tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes 
politikas jomās. Līgumu parakstīja Florešti rajona 
priekšsēdētājs Štefans Panišs (Ştefan Paniş) un Sal-
dus novada domes priekšsēdētāja Indra rassa.

Lasīt tālāk: http://www.saldus.lv/2013jaunakas
zinas/saldusnovadapasvaldibanosledzsadraud/.

ja vēlaties, lai arī jūsu pašvaldības ziņas tiktu atspoguļotas šajā Infolapas sadaļā, sūtiet 
tās uz e-pasta adresi prese@lps.lv!
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Vardarbībā cietušām sievietēm būs pie-
ejami jauni rehabilitācijas pakalpojumi

No 2015. gada izdevies panākt finansējumu 
554 541 eiro apmērā, lai turpmāk nodrošinātu re-
habilitācijas iespēju no vardarbības cietušām per-
sonām, kā arī vardarbību veikušām personām, lai 
izskaustu agresiju. Sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu varēs saņemt 600 sievietes un 300 varmākas 
gadā.

Kā informēja ministrs uldis Augulis, Latvijā attiecī-
bā uz vardarbību ģimenē un vardarbību pret sie-
vietēm ir vērojamas tās pašas tendences, kādas ir 
visā pasaulē: lielāko daļu vardarbības gadījumu un 
ar vardarbību saistīto likumpārkāpumu publiskās 
vietās veic vīrieši un tajos cieš vīrieši, bet ģimenēs 
no tuvu cilvēku vardarbības lielākoties cieš sievie-
tes un bērni.

Lasīt tālāk: http://www.lm.gov.lv/news/id/6242/.

MINIStrIju zIņAS

tuvāko gadu laikā klusēšanas–
piekrišanas principu plānots ieviest vēl 
26 pakalpojumiem

Samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem un 
valsts pārvaldei, Latvijā pakāpeniski tiek ieviests 
klusēšanas–piekrišanas princips dažādu pakalpoju-
mu uzņēmējdarbībai nepieciešamo atļauju izsnieg-
šanā.

Klusēšanas–piekrišanas princips nozīmē, ka gadīju-
mā, ja noteiktajā termiņā nav saņemta atbildīgās 
iestādes atbilde uz atļaujas pieteikumu, uzskatāms, 
ka atļauja uzņēmējam ir piešķirta un viņš ir tiesīgs 
uzsākt pakalpojuma sniegšanu.

Lasīt tālāk: https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3800
tuvakogadulaikaklusesanaspiekrisanasprincipu
planotsieviestvel26pakalpojumiem/.

2015. gadā pakāpeniski uzsāks valsts un 
pašvaldību vienoto klientu centru izveidi 
visā Latvijā

Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveide 
plānota 89 novadu nozīmes un 21 reģionālās no-
zīmes centrā un līdz 2020. gadam arī 9 nacionālās 
nozīmes attīstības centros. To paredz Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
sagatavotie un valdībā apstiprinātie grozījumi Kon-
cepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnvei-
di.

Saskaņā ar koncepciju 2014. gada pirmajā pusga-
dā Valmierā, Daugavpilī, Rojā un Aucē tika īstenots 
valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveides 
pilotprojekts. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, kas 
apliecina šādas pieejas dzīvotspēju, kā arī ieguvu-
mus iedzīvotājiem – iespēju taupīt laiku un naudu, 
apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, ne-
vis saņemt nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi 
valsts vai pašvaldības iestādē –, VARAM sagatavo-
jusi grozījumus koncepcijā.
Lasīt tālāk: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=4401/.

Ģimenes valsts pabalsta apmēru pārrēķi-
nās bez papildu iesnieguma

Labklājības ministrija informē, ka Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2015. gada 
1. janvāra pārrēķinās ģimenes valsts pabalsta ap-

mēru un izmaksās pabalstu bez pabalsta saņēmēja 
papildu iesnieguma.

VSAA informācijas sistēmas datubāzē ir uzkrāta 
informācija par visiem pieprasītāja bērniem, par 
kuriem ir bijis piešķirts pabalsts, tajā skaitā arī par 

http://www.lm.gov.lv/news/id/6242/
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3800-tuvako-gadu-laika-klusesanas-piekrisanas-principu-planots-ieviest-vel-26-pakalpojumiem/
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3800-tuvako-gadu-laika-klusesanas-piekrisanas-principu-planots-ieviest-vel-26-pakalpojumiem/
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3800-tuvako-gadu-laika-klusesanas-piekrisanas-principu-planots-ieviest-vel-26-pakalpojumiem/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4401/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4401/


bērniem, par kuriem ģimenes valsts pabalsta iz-
maksa ir izbeigta.

Lasīt tālāk: http://www.lm.gov.lv/news/id/6238/.

Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs AS 
“Attīstības finanšu institūcija”

Zemkopības ministrija sagatavojusi rīkojuma pro-
jektu, kas nosaka, ka Latvijas zemes fonda pārval-
dītājs būs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu in-
stitūcija”. Rīkojums nosaka, ka pārvaldītājs veidos, 
uzturēs un pārvaldīs Latvijas zemes fondu.

Latvijas zemes fonda mērķis ir nacionālā līmenī vei-
cināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību 
un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu iz-
mantošanu, kā arī lauksaimniecības zemes platību 
saglabāšanu.

Lasīt tālāk: https://www.zm.gov.lv/presei/latvijas
zemesfondaparvalditajsbusasattistibasfinan-
suinstituci?id=4016.

Seminārs pašvaldībām “Pašvaldību 
ieguldījumi kapitālsabiedrībās un to 
pārvaldība”

Lai uzlabotu pašvaldību dibināto kapitālsabiedrību 
pārvaldību un veidotu vienotu izpratni par labas 
prakses iedibināšanu pašvaldību ieguldījumu pār-
raudzībā, Finanšu ministrija (FM) 28. janvārī rīko 
pašvaldībām semināru “Pašvaldību ieguldījumi ka-
pitālsabiedrībās un to pārvaldība”.

“Uzskatām, ka konstruktīva diskusija ar nozares 
politikas veidotājiem būs vērtīgs ieguvums visiem 

semināra dalībniekiem un rezultātā tiks uzlabota 
pašvaldību ieguldījumu kapitālsabiedrībās pār-
valdība. Tādēļ uz semināru jo īpaši aicinām par 
ieguldījumu pārvaldību atbildīgās pašvaldību 
amatpersonas, kuru pārstāvētās pašvaldības savu 
funkciju veikšanai ir izveidojušas kapitālsabiedrī-
bas,” norāda FM Pašvaldību finansiālās uzraudzī-
bas un finansēšanas departamenta direktore Inta 
komisare.

Plašāka informācija: http://www.fm.gov.lv/lv/ak-
tualitates/jaunumi/pasvaldibas/49695fmaicina
uzseminaruparpasvaldibuieguldijumiemkapi-
talsabiedribas/.

Semināra darba kārtība lasāma Infolapas 4. pieli-
kumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju 

struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu die-
nestā” (VSS1119), 5. pielikums.

LPS NeSASkAņo

http://www.lm.gov.lv/news/id/6238/
https://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditajs-bus-a-s-attistibas-finansu-instituci?id=4016
https://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditajs-bus-a-s-attistibas-finansu-instituci?id=4016
https://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditajs-bus-a-s-attistibas-finansu-instituci?id=4016
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/pasvaldibas/49695-fm-aicina-uz-seminaru-par-pasvaldibu-ieguldijumiem-kapitalsabiedribas/
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/pasvaldibas/49695-fm-aicina-uz-seminaru-par-pasvaldibu-ieguldijumiem-kapitalsabiedribas/
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/pasvaldibas/49695-fm-aicina-uz-seminaru-par-pasvaldibu-ieguldijumiem-kapitalsabiedribas/
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/pasvaldibas/49695-fm-aicina-uz-seminaru-par-pasvaldibu-ieguldijumiem-kapitalsabiedribas/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4418&document_id=4418
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4417&document_id=4417


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

VSS18 – Noteikumu projekts “Noteikumi par mi-
litāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbī-
bas drošībai potenciāli bīstamu objektu uzskaiti”

VSS19 – Noteikumu projekts “Noteikumi par mili-
tārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbī-
bas drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu 
un aprīkošanu ar aizsarggaismām”

VSS20 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā pie-
prasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju 
būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku 
un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai po-
tenciāli bīstamus objektus”

VSS1 – Noteikumu projekts “Noteikumi par publis-
kas personas akciju sabiedrību tipveida statūtiem”

VSS24 – Rīkojuma projekts “Par grozījumiem Uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 
2014.2015.gadam”

VSS2 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pub-

liskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
tipveida statūtiem”

VSS5 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

VSS8 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 
664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas notei-
kumi””

VSS14 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos 
Nr.530 “Civilās trauksmes un apziņošanas sistē-
mas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas 
kārtība””

VSS17 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma “Eg-
lone” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”

VSS27 – Rīkojuma projekts “Par Latvijas zemes 
fonda pārvaldītāju”

LPS SASkAņoŠANAI PIePrASītIe dokuMeNtu ProjektI
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