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EM beidzot piekrīt LPS prasībai paredzēt 
atbalstu arī grantu veidā rūpniecības 
uzņēmumiem reģionos

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir gandarīta, ka 
pēc vairāk nekā gadu ilgušām diskusijām Ekonomi-
kas ministrija (EM) beidzot paudusi atbalstu LPS 
viedoklim, ka 2014.–2020. gada Eiropas Savienības 
(ES) fondu plānošanas periodā atbalsts rūpniecības 
uzņēmumiem reģionos tomēr jāsniedz arī grantu 
veidā.

Līdz šim atbalsts bija iecerēts tikai ar finanšu in
strumentu palīdzību, bet, ņemot vērā reģionu at-
tīstības tendences, LPS iestājās par valsts attīstības 
programmas izstrādi ar grantu instrumentiem, kas 
paredzēti tieši rūpniecības un apstrādes uzņēmu-
miem reģionos, lai veicinātu jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstību un ieviešanu ražošanā.

Taču vienlaikus LPS norāda uz vairākām neatrisinā-
tām problēmām. Piemēram, nav sagatavots izvēr-
tējums par to, kāpēc bankas nefinansē ES fonda 
projektus, piemēram, Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras atbalstītus grantu projektus re-
ģionos. Jāpiezīmē, ka par komercbanku pasivitāti 
tautsaimniecības kreditēšanā bažas ir paudusi arī 
Latvijas Banka.

“Šo nepatīkamo tendenci apliecina ne tikai statisti-
kas dati, bet arī gaužām nelielā banku interese par 
iespējām izmantot eirozonas bankām pieejamos 
mērķētas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 
jeb TLTRO līdzekļus, kas apstiprina faktu, ka finan-
šu līdzekļu bankām pietiek, bet ir citi un daudz no-
pietnāki apsvērumi, kāpēc bankas ir piesardzīgas,” 
pauž LPS padomniece uzņēmējdarbības jautāju-
mos Andra Feldmane.

Latvijas bankas šajā programmā no Eiropas Centrā-
lās bankas varēja un var aizņemties 560 miljonus 
eiro par ļoti zemu procentu likmi – tikai 0,15%, taču 
bankas šo iespēju izmanto visai pasīvi, pirmajā kār-
tā tās pieprasījušas vien 25 miljonus eiro. Bankas 
atsaucas, ka neesot labu projektu. 

Savukārt mazo un vidējo uzņēmumu sadaļā trūkst 
izvērtējuma par apstākļiem, kas kavē pāreju uz jau-
nām augstāka eksporta ienesīguma aktivitātēm ne-
lielos un vidējos uzņēmumos reģionos.

“Zinot, ka MVU reģionos saskaras ar daudz stin-
grākiem kreditēšanas nosacījumiem nekā Rīgas un 
lielie uzņēmumi un stingrāki kreditēšanas nosacī-
jumi ir saistīti ar augstākām aizņēmuma procentu 
likmēm, īsākiem atmaksas termiņiem un paaug-
stinātu pieprasījumu pēc papildu nodrošinājuma, 
LPS šeit redz tirgus nepilnību saistībā ar atšķirīgu 
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finansējuma pieejamību MVU reģionos un Rīgā un 
lielajiem uzņēmumiem,” skaidro A. Feldmane.

LPS uzskata, ka patlaban nav izstrādāta komplek-
sa uzņēmējdarbības finanšu atbalsta sistēma, kas 
visefektīvāk ļautu sasniegt gan rezultatīvus mikro-
līmeņa rādītājus, gan makrolīmeņa mērķus ierobe-
žotu publisko finanšu resursu apstākļos. 

Tā kā EM konceptuāli ir piekritusi LPS priekšliku-
mam ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas pe-
riodā paredzēt atbalstu granta instrumentu veidā 
tieši reģionu rūpniecības uzņēmumiem iekārtu ie-
gādei, lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju 
attīstību un ieviešanu ražošanā, tad LPS rosina šo 
apņemšanos nostiprināt arī konkrēta Uzraudzības 
komitejas lēmuma veidā.

Ar pilnu LPS iebildumu vēstuli var iepazīties info-
lapas 1. pielikumā.

Novadu apvienības Valdē diskutē par 
vienoto klientu apkalpošanas centru 
attīstību

Uz šāgada pirmo sēdi otrdien, 13. janvārī, pulcējās 
Latvijas Novadu apvienības Valde, un pašvaldību 
vadītāji uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) Pašvaldību departa-
menta direktora Aivara Draudiņa informāciju par 

valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīkla attīstību pašvaldībās un tam pieejamo 
finansējumu 2015. gadā.

Pērn pirmajā pilotprojektā jaunās iespējas izmēģi-
nāja piecās atšķirīga statusa pašvaldībās (Daugav-
pilī un Valmierā, Rojā un Aucē, kā arī Rīgā). Seci-
nājumi ir visai cerīgi – iedzīvotāji novērtēja iespēju 
taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienotu klientu 
apkalpošanas centru, nevis klejot starp valsts un 
pašvaldību iestādēm, lai saņemtu vajadzīgo pakal-
pojumu.

Savas atziņas izteica arī ministrijas speciālisti, pie-
mēram, par to, cik nozīmīgs ir apkalpošanas cen-
tra novietojums. Aucē, kur jaunos pakalpojumus 
iedzīvotāji varēja saņemt domes ēkā, apmeklētāju 
bijis daudz. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis at-
gādināja, ka pilotprojekta pašvaldību darbu būtiski 
apgrūtināja nepieciešamība slēgt daudzus līgumus 
ar katru valsts iestādi atsevišķi.

2015. gadā pakāpeniski tiks uzsākta valsts un paš-
valdību vienoto klientu centru izveide 89 novadu 
nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centrā, bet līdz 
2020. gadam arī deviņos nacionālās nozīmes attīs-
tības centros.

To paredz 6. janvārī valdībā apstiprinātie VARAM 
izstrādātie grozījumi Koncepcijā par publisko pa-
kalpojumu sistēmas pilnveidi.

Šogad iecerēts sākt pilotprojekta otro kārtu 50 paš-
valdībās. Piešķirtos līdzekļus sadalīs atbilstoši MK 
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noteikumiem pēc to izstrādāšanas, tomēr pilotpaš-
valdību atlasē ministrija cer uz auglīgu sadarbību 
ar LPS.

Valdes locekļi rosināja, ka atlasē vajadzētu ņemt 
vērā vismaz divus kritērijus – teritorijas lielumu 
un iedzīvotāju skaitu –, kā arī galveno vērību vel-
tīt pierobežas pašvaldībām, kur iedzīvotājiem līdz 
pakalpojuma saņemšanai nākas mērot vistālāko 
ceļu. Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 
Guntis Libeks uzskatāmības labad minēja piemēru 
ar kaimiņos esošo Aizkraukles novadu. Aizkraukle 
ir neliela un kompakti veidota pilsēta, kurā nav pro
blēmu pat kājām apstaigāt vairākas valsts iestādes, 
turpretim Jaunjelgavā, kur valsts pakalpojumi fak-
tiski nav pieejami, centram būs cita vērtība.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Du-
kulis ironiski piebilda, ka pēdējos gados valsts mē-
rogā darīts viss, lai no pilsētas “aizvāktu” visus valsts 
pakalpojumus. Vai tagad atsāksies centrbēdze? Val-
des kopējais viedoklis: katra pilotprojektam izvir-
zāmā pašvaldība ir atsevišķi vērtējams gadījums, 
tāpēc esam gatavi sadarboties ar VARAM. tomēr 
mūsdienu virtuālās saziņas laikmetā ideāli būtu, 
ja iedzīvotāji varētu attālināti izmantot vienotā 
centra pakalpojumus katrā pagasta pārvaldē, ne-
maz nebraucot uz novada centru.

Valdes locekļi vēlējās precizēt, kurus valsts pakal-
pojumus paredzēts iekļaut vienoto apkalpošanas 
centru piedāvājumā. Līdztekus pašvaldības pakal-
pojumiem iedzīvotāji un uzņēmēji centros varēs 
saņemt septiņu pieprasītāko valsts pārvaldes ie
stāžu – Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (pilotprojekts uzrādīja 

VSAA līderpozīcijas iedzīvotāju ieinteresētības ziņā), 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodar-
binātības valsts aģentūras, uzņēmumu reģistra, 
Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienes-
ta – pakalpojumus. Turklāt apkalpošanas centros 
apmeklētājiem palīdzēs arī izmantot portālu www.
latvija.lv.

Lemjot par Novadu apvienības Valdes darba gra-
fiku, klātesošie vienojās tikties LPS katra mēneša 
pēdējā piektdienā pulksten 10.00. Par Novadu ap-
vienības pārstāvjiem Finanšu ministrijas konsulta-
tīvajā padomē izvirzīja valdes priekšsēdētāju Gintu 
kaminski (Auces novads), Cildu Purgali (Beverīnas 
novads) un Aleksandru Lielmežu (Mālpils novads). 
Sēdes dalībnieki uzdeva Kurzemes reģionam dele-
ģēt savu pārstāvi LPS Valdē un Novadu apvienības 
Valdē Saeimā ievēlētās Nellijas Kleinbergas vietā.

Daina Oliņa

LPS vēl turpinās diskusijas ar LM par 
iecerētajām izmaiņām sociālās palīdzības 
sistēmā

Latvijas Pašvaldību savienība vēl turpinās diskusijas 
ar Labklājības ministriju (LM) par iecerētajām iz-
maiņām sociālās palīdzības sistēmā, tajā skaitā par 
kritērijiem trūcīgas personas statusa noteikšanai.

Otrdien, 13. janvārī, LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas sēdē tika informēts, ka ir aizvadī-
tas tikšanās ar LM vadību, lai apspriestu šīs ieceres, 
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taču nekādas vienošanās nav panāktas, un LPS vēl 
turpinās vērtēt iespējamās izmaiņas.

Pirms sniegt gala vērtējumu, ir nepieciešamas pla-
šas diskusijas, izvērtējot visu pašvaldību viedokļus 
un ietekmi uz to budžetu, uzsver LPS padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos ilze Rudzīte.

LM ir ierosinājusi, lemjot par trūcīgas personas sta-
tusa noteikšanu, neņemt vērā ienākumus no ģime-
nes valsts pabalsta un ienākumus no algota darba 
240 eiro apmērā pirmo trīs mēnešu periodā, ja per-
sona sākusi strādāt algotu darbu.

Savukārt par uzkrājumiem ir piedāvāti trīs varian-
ti – noteikt, ka pretendentam uz trūcīgas personas 
statusu drīkst būt uzkrājumi līdz 128,06 eiro (mini-
mālā ienākuma līmeņa apmērā), vai nosakot pro-
centuāli no pirmās kvintiles ienākumiem attiecīga-
jā gadā.

LPS komitejā skaidro jautājumus par 
atbalstu elektroenerģijas izmaksu 
samazināšanai mazaizsargātajiem 
lietotājiem

No 2015. gada 1. janvāra Latvijā ir pilnībā atvērts 
elektroenerģijas tirgus, tāpēc ikviens lietotājs elektrī-
bu var iegādāties no brīvi izraudzīta tirgotāja. Rūpē-
joties par sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju gru-
pām, ieviesta atbalsta programma, kas paredz zemā-
kas elektroenerģijas izmaksas šiem iedzīvotājiem.

Līdz ar jauno gadu šī programma ir sākusi darboties, 
un gan iedzīvotājiem, gan sociālajiem dienestiem 
radušies jautājumi par kārtību, kā piešķir atbalstu 
mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, un atbalsta teh-
nisko pusi.

Lai sniegtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautāju-
miem, kā arī skaidrotu pirmās kļūdas pašvaldību so-
ciālo dienestu sadarbībā ar AS “Latvenergo”, uzņē-
muma pārstāvji otrdien, 13. janvārī, piedalījās LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

Atgādinām, ka skaidrojumu saņemšanai par mazaiz-
sargāto lietotāju atbalsta programmu Latvenergo ir 
izveidots īpašs informācijas tālrunis: 67723552.

Prezentācija par mazaizsargāto lietotāju atbalsta 
programmu un biežākajām kļūdām lasāma infola-
pas 2. pielikumā.

LPS ģenerālsekretāre kļuvusi par Eiropas 
gada attīstībai labas gribas vēstnieci

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede svinīgā pa-
sākumā ārlietu ministrijā trešdien, 14. janvārī, 
iecelta par Eiropas gada attīstībai labas gribas 
vēstnieci, tādējādi apliecinot savu un LPS atbalstu 
attīstības sadarbības jautājumu aktualizēšanai un 
izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Par labas gribas vēstniekiem iecelti arī bijusī valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, diplomāts Andris 
Piebalgs un vairāki citi sabiedrībā zināmi cilvēki.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ar katru vēstnie-
ku parakstīja mandātu jeb brīvprātīgu vienošanos, 
ar kuru vēstnieks apņemas publiski paust savu vie-
dokli par Eiropas gadu attīstībai, dalīties pieredzē 
un redzējumā par attīstības sadarbības nozīmi. Tā-
pat vēstnieki tiks aicināti apmeklēt Latvijā plānotos 
pasākumus un paust savu viedokli medijos, lai pie-
vērstu sabiedrības uzmanību attīstības sadarbības 
aktualitātei un nozīmīgumam.

M. Priede pauž, ka viņai ir patiess gods pieņemt 
labās gribas vēstnieka mandātu, un uzsver, ka tā-
dējādi tiek novērtēts visu Latvijas pašvaldību iegul-
dījums attīstības sadarbībā.

LPS aktīvi iesaistās starptautiskajā tīklā “PLATFOR-
MA”, kas apvieno pasaules, Eiropas un valsts paš-
valdības un to asociācijas, kuras aktīvi darbojas at-
tīstības sadarbības jomā. Atkārtoti saņemot Eiropas 
Komisijas uzticības apliecinājumu un veidojot stra-
tēģisko partnerību, arī LPS turpinās veicināt iedzīvo-
tāju izpratni par attīstības sadarbību, organizējot pa-
sākumus dažādās Latvijas pašvaldībās un sadarbības 
partneru valstīs. Piemēram, pavasarī Rīgā plānots 
organizēt starptautisku konferenci, kurā tiks prezen-
tēti attīstības sadarbības labās prakses piemēri.
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Latvijas pašvaldībās tiks organizēti plaša mēroga 
solidaritātes pasākumi ar sadarbības partneru pie-
dalīšanos. LPS izsludinās pašvaldībām pieteikšanos 
grantiem attīstības sadarbības projektu īstenošanai 
u.c.

Latvijas pašvaldības arī šogad turpinās sniegt savu 
pieredzi visās Austrumu partnerības valstīs un 
Kirgīzijā. Laba pārvaldība, iedzīvotāju iesaistīšana, 
solidaritāte, cieņa un atbildība ir tās vērtības, kurās 
mēs dalāmies ar sadarbības partneriem un kopīgi 
nododam tās jaunajai paaudzei. Mēs būsim priecīgi 
sadarboties ar ikvienu šo vērtību popularizēšanā!

Eiropas gada attīstībai mērķis ir informēt sabiedrību 
par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības poli-
tiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot tās nozīmi un 
ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Šī gada laikā 
ANO dalībvalstīm jāvienojas par jauniem ilgtspējī-
gas attīstības mērķiem pēc 2015. gada, tāpēc ir bū-
tiski informēt sabiedrību par attīstības sadarbības 
nozīmi un iesaistīt nākamo mērķu īstenošanā.

Piekļuves tiesību zemesgrāmatai 
piešķiršana

Lai nodrošinātu piekļuves tiesības zemesgrāmatai 

ar iespēju meklēt pēc personas, tiem darbiniekiem, 
kuri strādā ar darījumu izvērtēšanu ar lauksaimnie-
cības zemi, pašvaldības atbildīgajai personai (kas 
atbild par līguma izpildi ar Zemesgrāmatu) jāno-
sūta rakstveida pieprasījums par jaunu lietotāja 
piekļuves tiesību piešķiršanu tām novada komisijas 
amatpersonām, kurām Zemesgrāmatas dati nepie-
ciešami darbam lēmumu pieņemšanai par lauk-
saimniecības zemes iegūšanu īpašumā.

infolapas 3. pielikumā – forma, kas jāaizpilda un 
jānosūta tiesu administrācijai (Ūnijas iela 8k–9, 
Rīga, LV-1084) vai, parakstīta ar elektronisko pa-
rakstu, uz e-pasta adresi kanceleja@ta.gov.lv.

Kā jau iepriekš informējām, 1. janvārī stājās spēkā 
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. 

Plašāka informācija: Gunta Kurme, LPS padom-
niece juridiskajos jautājumos. Tālr. 67508526, 
mob. 26409895, e-pasts: Gunta.Kurme@lps.lv.

LPS Domes sēde

30. janvārī plkst. 9.00–11.30 Rīgas domes ēkā no-
tiks LPS Domes sēde.

Darba kārtībā:
tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās at-•	
tīstības ministru kasparu Gerhardu;
saruna ar valsts kontrolieri •	 Elitu krūmiņu;
Par LPS 2015. gada ieņēmumu un izdevumu •	
tāmi;
Par LPS 26. kongresu;•	

dažāda informācija.•	

Diskusija par ES fondu līdzekļu plānošanu 
uzņēmējdarbības attīstībai reģionos un 
degradēto teritoriju revitalizēšanai

LPS aicina pašvaldību uzņēmējdarbības tīkla eksper-
tus uz diskusiju, lai formulētu vienotu viedokli par 
ES fondu līdzekļu plānošanu uzņēmējdarbības attīs-
tībai reģionos un degradēto teritoriju atjaunošanai.

LPS un visas pašvaldības 9. janvārī ir saņēmu-
šas VARAM sagatavoto Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gada plānošanas perioda MK noteiku-
mu projektus un projektu iesniegumu vērtēšanas 
kritēriju pirmo redakciju šādiem specifiskajiem at-
balsta mērķiem:

nr. 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu •	
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
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attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības pro
grammās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”;

nr. 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot •	
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību in-
tegrētajām attīstības programmām”.

LPS vēlas līdzdarboties VARAM sagatavoto doku-
mentu projektu izstrādē un izmantot iespēju ie-
saistīties neformālajā apspriešanā un pilnveidē, lai 
iespēju robežās vienkāršotu un padarītu ātrāku ofi-
ciālo saskaņošanas procesu.

Lai diskutētu un noformulētu mūsu priekšliku-
mus šo dokumentu projektiem, LPS rīko diskusiju 
20. janvārī plkst. 10.00–12.30 LPS ēkā Mazajā Pils 
ielā 1 Rīgā, 4. stāvā.

Vēršam jūsu uzmanību, ka šī diskusija tiek piedāvā-
ta paralēli ar video tiešraidi internetā. Tas nozīmē, 
ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz dis-
kusiju klātienē, varēs vērot tās norisi internetā, kā 
arī piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus. Dis-
kusijas tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā http://
www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

tikšanās ar AS “kredītinformācijas birojs” 
pārstāvjiem

LPS 22. janvārī plkst. 10:00 LPS ēkas (Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1) 4. stāva zālē organizē tikšanos ar AS 
“kredītinformācijas birojs” (kiB) pārstāvjiem, kuri 
informēs par būtiskākajiem jautājumiem saistībā 
ar “kredītinformācijas biroja” darbību:

1. Kas ir “Kredītinformācijas birojs”?
2. Likumi, kas regulē kredītinformācijas apmaiņu 

Latvijā.
3. Fizisko personu saistību pārkāpumu skaits Latvi-

jā virs 90 dienām.
4. Parādnieka datu aprite un tās ietekme uz parād-

nieku.
5. Lietuvas uzņēmumu pieredze, apmainoties ar 

parādnieku datiem.

KIB pārstāvēs komercdirektors intars Miķelsons un 
Valdes priekšsēdētājs Jānis timmermanis.

Pasākumu būs iespējams vērot tiešraidē LPS mājas-

lapā, sadaļas “Semināri un video” apakšsadaļā “Tieš-
raide”: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot uz 
epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties pasā-
kumā klātienē, lūdzam pieteikties līdz 21. janvāra 
plkst. 12:00, atsūtot informāciju uz epasta adresi: 
lasma.ubele@lps.lv.

2015. gada 1. janvārī stājies spēkā Kredītinformā-
cijas biroju likums, kas regulē kredītinformācijas bi-
roju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtī-
bu. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas 
izvērtēšanu. Kredītinformācijas biroji būs speciāli 
licencēti komersanti, un to darbības mērķis būs ap-
strādāt datus, kas ļautu kredītinformācijas lietotā-
jiem pirms līguma noslēgšanas novērtēt iespējamā 
klienta kredītspēju (spēju uzņemties finansiālās 
saistības). Biroji būs tiesīgi apkopot kredītinfor-
māciju no kreditoriem (komersantiem) par saistī-
bu izpildes pārkāpumiem (parādiem), kā arī iegūt 
informāciju no Valsts informācijas sistēmām. Sa-
skaņā ar Kredītinformācijas biroju likuma 5. pantu 
kredītinformācijas lietotājs var būt arī pašvaldības 
komercsabiedrība, pašvaldība vai tās iestāde gadī-
jumā, kad tā slēdz līgumu, kas saistīts ar kredītris-
ku, vai sniedz sabiedrisko pakalpojumu, vai nodro-
šina dzīvojamās mājas pārvaldīšanu (piemēram, 
pašvaldība varēs pieprasīt personas kredītspējas 
vērtējumu galvojuma izsniegšanas gadījumā; paš-
valdības komercsabiedrība vai iestāde varēs nodot 
datus par fizisku personu parādiem par komunāla-
jiem pakalpojumiem).

“Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” un 
Nīderlandes fonds sveiks veiksmīgākos 
mazo projektu autorus

LPS paspārnē izveidotā “Sabiedrība ar dvēseliLat-
vija” 24. janvārī pulcēsies uz svinīgu sanāksmi Liel-
vārdē, lai atskatītos uz līdz šim paveikto sadarbībā 
ar Nīderlandes fondu KNHM un pārietu jaunā kva-
litātē.

Fonds KNHM deviņus gadus darbojās Latvijā, at-
balstot Latvijas iedzīvotāju centienus pilnveidot un 
uzlabot savu dzīves vidi, un nu šo uzdevumu turpi-
nās “Sabiedrība ar dvēseliLatvija” (SDL).

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
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Deviņu gadu laikā KNHM ir sadarbojies ar pussimt 
pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, fi-
nansiāli atbalstījis 1739 mazo projektu īstenošanu 
un ieguldījis vairāk nekā 2 miljonus eiro Latvijas 
ekonomikā. 

Oficiāla atvadīšanās no KNHM paredzēta noslē-

guma pasākumā, kurā šogad tiks sumināti pēdējie 
KNHM atbalstīto projektu īstenotāji, kā arī pirmie 
projektu īstenotāji SDL ietvaros.

Labākie 2014. gada KNHM projekti katrs saņems 
500 eiro no KNHM, bet SDL iesniegtie veiksmīgākie 
projekti saņems 100 eiro balvu, un pasākuma laikā 
īpaša žūrija izraudzīs un apbalvos vienu projektu ar 
500 eiro nacionālo balvu, kuru ziedojusi Nīderlan-
des vēstniecība.

Pasākumu papildinās muzikāli priekšnesumi fol-
kloras kopas “Mežābele” (Ziemeļgauja), jauniešu 
ansambļa “Mundus” (Ādaži) un sieviešu ansambļa 
“Stari” (Lēdmane) izpildījumā.

Pasākums notiks sestdien, 24. janvārī, plkst. 
10.30–16.00 kultūras namā “Lielvārde”.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar SDL 
valdes locekļiem Edvīnu Bartkeviču (29254358) vai 
Ilzi Kreišmani (29479361).

Pašvaldību iestādes un uzņēmējus aicina 
pieteikties kampaņai “uzslavē labu 
servisu 2015”

Šogad kampaņā “Uzslavē labu servisu 2015” aici-
na pieteikties dalībai arī valsts un pašvaldības ie
stādes, kas ir ieinteresētas saņemt novērtējumu no 
saviem klientiem un apgūt jaunas iemaņas klientu 
apkalpošanā.

2014. gadā kampaņā piedalījās un par izcilu klientu 

apkalpošanu tika ap-
balvotas divas valsts 
un pašvaldības iestā-
des – Rīgas pilsētas 
būvvalde un Valmie-
ras pilsētas pašvaldī-
ba.

Pieteikties kampaņai 
iespējams līdz 26. jan-

vārim, apmeklējot www.labsserviss.lv!

PRoJEkti, koNkuRSi, SEMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Aicinājums pieteikties finansiālā atbalsta 
saņemšanai starptautisku vasaras skolu 
rīkošanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina 
Latvijas augstskolas pieteikties finansiāla atbalsta 
saņemšanai vasaras skolu organizēšanai. Latvijas 
valdības stipendiju budžets 2015./2016. akadēmis-
kajam gadam ļauj piešķirt 18 vasaras skolu stipen-
dijas. Pieteikšanās termiņš – 30. janvāris. Atbalsts tiks sniegts stipendiju veidā, kas paredzētas 

http://www.labsserviss.lv


ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izde-
vumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augst-
skolu rīkotajās vasaras skolās. Stipendijas apmērs ir 
711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam vasaras 
skolas norises laikam. Ar 18 stipendijām iespējams 
atbalstīt līdz četrām vasaras skolām, katrai no tām 
piešķirot 4–5 stipendijas.

Saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem ar 

Latvijas valdības stipendijām ir atbalstāmas tikai tā-
das vasaras skolas, kas popularizē latviešu valodu, 
Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību, kā arī vairo Latvijas 
pazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu 
sadarbību. Papildu nosacījums ir kredītpunktu pie-
šķiršana ārvalstu studentiem par dalību vasaras skolā.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16282/.

Latviešu fonds izsludinājis 
2015. gada pieteikumu 
konkursu

Latviešu fonda mērķis – veicināt lat-
viešu kultūras, mākslas un izglītības 
attīstību, atbalstot projektus šajās 
jomās. Projekti tiek finansēti no 
Latviešu fonda ieguldījumu procen-

tiem. Tā neaizskaramo pamatkapitālu veido fonda 
dalības maksas, ziedojumi un testamentārie novē-
lējumi.

Projektu konkurss notiek katru gadu no 1. janvāra 
līdz 15. februārim.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16285/.

izsludināta partnerorganizāciju atlase 
pamata materiālās palīdzības izdalīšanai 
un papildpasākumu īstenošanai

2014. gada 29. decembrī Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludināja atklātu partnerorganizāciju atlasi 
pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīša-
nai un papildpasākumu īstenošanai ar Eiropas At-

balsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas 
valsts finansiālu atbalstu. 

Latvijā paredzēts ar fonda atbalstu trūcīgām vai 
ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai 
atsevišķi dzīvojošām personām izdalīt pārtikas 
komplektus vai nodrošināt gatavas maltītes, izdalīt 
pamata materiālās palīdzības komplektus (higiēnas 
preces un individuālos mācību piederumus skolē-
niem), kā arī īstenot papildpasākumus (konsultāci-
jas, apmācības, informāciju par mājsaimes budžeta 
pārvaldību, par valsts un pašvaldību pakalpojumu 
saņemšanu u.c.).

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16278/.

RegioStars balvas – pieteikumu 
iesniegšana vēl 6 nedēļas

Strauji tuvojas pieteikumu iesniegšanas termiņš 
šāgada RegioStars balvām. Sūtiet pieteikumu līdz 
28. februārim, lai iegūtu iespēju saņemt kādu no 
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prestižajām 2015. gada RegioStars balvām.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šāgada RegioStars 
Awards konkursā uzmanība tiks vērsta uz iedves-
mojošākajiem un inovatīvākajiem ES kohēzijas po-
litikas līdzfinansētajiem Eiropas projektiem.

Pēc neatkarīgas žūrijas veiktas atlases finālā iekļau-

to projektu vadītāji un vadošo iestāžu pārstāvji tiks 
aicināti piedalīties RegioStars 2015 apbalvošanas 
ceremonijā, kas notiks reģioniem un pilsētām veltī-
tās nedēļas (OPEN DAYS) laikā.

Plašāka informācija: http://ec.europa.eu/regional_
policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm/.

Apstiprināts nolikums “Par Rēzeknes 
pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”

Rēzeknes pilsētas 
domes sēdē 16. jan-
vārī tika apstiprināts 
nolikums “Par Rē-
zeknes pilsētas paš-
valdības apbalvoju-
miem”, kurš stāsies 
spēkā 1. maijā. Līdz 
ar to spēku zaudēs 
2007. gada 9. oktob-

rī apstiprinātais Rēzeknes pilsētas domes nolikums 
“Par apbalvojuma “Rēzeknes Goda pilsonis” pie-

šķiršanu”.

Darbam ar šo nolikumu tika izveidota darba grupa 
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnie-
ka Andreja Rešetņikova vadībā, un tās galvenais 
mērķis bija apbalvojumu gradācijas un piešķirša-
nas kārtības izveide. Darba grupa kopā ar māksli-
niekiem strādāja arī pie apbalvojumu jaunā dizaina 
izstrādes un to apstiprināšanas Latvijas Republikas 
prezidenta Valsts kancelejas Valsts heraldikas ko-
misijā.

Lasīt plašāk: http://www.rezekne.lv/rezeknes
zinas/zina/_/rezekneszinas//apstiprinatsnoli-
kumsparrezeknespilsetaspasvaldibasapbalvo-
jumiem/.

Sākusies Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas 
torņa atjaunošana

Kā valmierieši un pilsētas viesi jau pamanījuši, 
Sv. Sīmaņa baznīcas tornis ietērpts zaļā mētelītī – 

sākušies baznīcas torņa atjaunošanas darbi, kurus 
veic būvfirma SIA “Ekers”. Tiks atjaunotas bojā-
tās torņa jumta koka konstrukcijas un nomainīts 
jumta segums, kā arī plānots renovēt pulksteni un 
baznīcas gaili. Darbus plānots pabeigt līdz 1. jūni-
jam.

Tiks novērtēts baznīcas torņa pulksteņa un gaiļa 
tehniskais stāvoklis un lemts par tālāko darbu gai-
tu. Lēmums par gaiļa nomaiņu vai atjaunošanu tiks 
pieņemts pēc ekspertīzes veikšanas un konsultā-
cijas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekciju.

Lasīt plašāk: http://www.valmiera.lv/zina/parval-
mieru/sakusiessvsimanabaznicastornaatjauno-
sana/.

NoVADu uN PiLSētu VēStiS
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Masku tradīciju festivāls Vecumnieku 
novadā 

No 13. līdz 15. februārim Vecumnieku novadā no-
risināsies 16. Starptautiskais masku tradīciju fes-
tivāls.

Festivāla galvenais tēls – budēlis. Tas ir Zemgales 
masku tradīcijas spilgtākais tēls. Festivālā ir pare-
dzēta plaša un daudzveidīga masku grupu darbī-
bas programma ar koncertu un dažādām norisēm 
lauku sētās, masku izstādi, pētnieku vēstījumiem, 
ārvalstu viesu līdzdalību, Lielo masku gājienu un 

Meteņa dzīšanu ar festivāla noslēguma rituālu Ve-
cumnieku estrādē.

Lai festivāls būtu mūsu kopīgie svētki, katrs tiek ai-
cināts piedalīties kādā norisē vai to atbalstīt, lai at-
jaunotu un iedzīvinātu Zemgales masku tradīcijas, 
kas ir gadsimtiem ilgi parādījušas Zemgales spēku 
un diženumu. Jau tagad katrā Vecumnieku novada 
pagastā tiek veidotas savas maskas, lai tās priecētu 
festivāla laikā.

Lasīt plašāk: http://www.vecumnieki.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=5108&I
temid=1#.VLzdDUeUccE/.

Vīlandes pašvaldības pārstāvji viesosies 
Limbažos
21. janvārī Limbažu novadā darba vizītē ieradīsies 
sadraudzības pašvaldības Vīlandes (Igaunijā) pār-
stāvji. Pašvaldības sadarbojās Lielezera dabas takas 
izveidē 2008. gadā un Lielezera pludmales rekon

strukcijā 2010. gadā. Vizītes laikā paredzēts apmeklēt 
šos objektus, kā arī turpināt pārrunas par sadarbību 
Centrālbaltijas programmas projekta gatavošanā.

Lasīt plašāk: http://www.limbazi.lv/8
aktualitates/3717vi landespasvaldibasparstavji
vieso sieslimbazos.

Atklāj Latvijas stendu starptautiskajā 
izstādē “Zaļā nedēļa” Berlīnē

Piektdien, 16. janvārī, Berlīnes Starptautiskajā 
pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē 
“Zaļā nedēļa” tika atklāts 
Latvijas stends. Tā atklāšanā 
zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs uzsvēra, ka Latvijas 
vadmotīvs izstādē ir “Izbau-
di Latviju nesteidzoties”, kas 
raksturo Latviju kā vienu no 
zaļākajām valstīm pasaulē 
un aicina ikvienu samazināt 
dzīves tempu, apstāties un 
izbaudīt nesteidzīgu atpū-
tu. Latvija izstādē tiek po-
pularizēta kā valsts, kurā ir 
mūsdienīgas, spēcīgas un 
ilgtspējīgas lauksaimniecī-
bas un pārtikas produktu 
ražošanas nozares, kā arī 

daudzveidīgas tūrisma iespējas.

Lasīt plašāk: http://www.zm.gov.lv/presei/atklaj
latvijasstendustarptautiskajaizstadezalanede-
laberline?id=4053.

MiNiStRiJu ZiņAS
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izglītības un zinātnes ministrija rosina 
izmaiņas valsts mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai aprēķināšanas un sadales 
kārtībā
Valsts sekretāru sanāksmē 15. janvārī izsludināts 
MK noteikumu projekts par grozījumiem valsts bu-
džeta mērķdotācijas pedagogu atalgojumam aprē-

ķināšanas un sadales kartībā. Izglītības un zinātnes 
ministrija aicina sociālos un sadarbības partnerus, 
kā arī citus interesentus iepazīties ar piedāvātajām 
izmaiņām un sniegt savu viedokli un priekšliku-
mus.

Lasīt plašāk: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/in-
formacijamedijiem/12102.html/.

Darbinieka apliecības mežsaimniecībā un 
būvniecībā strādājošajiem
Plānots, ka turpmāk darba devēji būvniecībā, mež-
saimniecībā un mežistrādē strādājošajiem darbi-
niekiem izsniegs darbinieka apliecības, tādējādi 
mazinot nelegālo nodarbinātību šajās nozarēs, in-
formē Labklājības ministrija.

Tas nozīmē, ka darba devējam būs pienākums iz-
sniegt darbinieka apliecības mežsaimniecībā un 
mežistrādē strādājošajiem, ja viņiem darbs būs 
jāveic mežā, savukārt būvniecībā – ja darbs notiks 
būvobjektā.

Lasīt plašāk: http://www.lm.gov.lv/news/
id/6254/.

Sporta budžeta sadalījums 2015. gadam

Latvijas Nacionālā sporta padome trešdien, 
14. janvārī, izskatīja un atbalstīja Izglītības un zināt-
nes ministrijas un nevalstisko sporta organizāciju 
kopīgi sagatavotos priekšlikumus valsts budžeta lī-
dzekļu sadalē sportam 2015. gadam konkrētās bu-
džeta apakšprogrammās.

Sporta padome atbalstīja budžeta apakšprogram-
mā sporta būvēm paredzēto finansējumu kopumā 

5 856 380 eiro apmērā dotācijām valsts īpašumā 
esošo nacionālo sporta bāzu un olimpisko indivi-
duālo sporta veidu nacionālo sporta bāzu saim-
nieciskās darbības nodrošināšanai, inventāra un 
aprīkojuma iegādei un 2015. gada valsts budžetā 
iezīmēto mērķfinansējumu investīcijām valsts no-
zīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem 
saskaņā ar MK un Saeimas lēmumiem.

Lasīt plašāk: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/in-
formacijamedijiem/12100.html/.

Skolas piena programmā augstāka 
produktu kvalitāte

Otrdien, 13. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopī-
bas ministrijas sagatavotās izmaiņas valsts un ES 
atbalsta piešķiršanas kārtībā, īstenojot Skolas pie-
na programmu. Izmaiņas nosaka papildu prasības 
piena produktiem, kas tiek izplatīti pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem izglītības iestādēs.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā izstrādātas, 
lai turpmāk programmas īstenošanā ņemtu vērā 
arī vides apsvērumus un izglītojamajiem piegādātu 
īpaši augstiem kvalitātes standartiem atbilstošus 
produktus. Turklāt šādas prasības ir saskaņā arī ar 
“zaļā publiskā iepirkuma” principiem.

Lasīt plašāk: http://www.zm.gov.lv/zemkopibasmi-
nistrija/presei/turpmakskolaspienaprogramma
nodrosinasaugstakuproduktukvalitati?id=4032/.
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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

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra 
noteikumos nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un pro-
fesionālās izglītības iestādēm”” (VSS944), 4. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra 

noteikumos nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības pro
grammu”” (VSS945), 5. pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošanai”, 6. pielikums.

LPS SASkAņoŠANAi PiEPRASītiE DokuMENtu PRoJEkti

LPS NESASkAņo

VSS46 – Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa li-
kumā”

VSS39 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bēr-

nu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai””

VSS60 – Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”
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