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LPS un KNAB spriež par korupcijas risku 
novēršanu pašvaldībās

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēdē 
ceturtdien, 27. augustā, notika tikšanās ar Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 
vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistī-
bā ar korupcijas risku novēršanu pašvaldībās un 
to sadarbību ar KNAB.

LPS ir apkopojusi pašvaldību jautājumus par vairā-
kām neskaidrām situācijām, piemēram, saistībā ar 
pašvaldības autotransporta iznomāšanu personu 
grupām vai izmantošanu privātām vajadzībām par 
atlīdzību. Daudz neskaidrību ir arī par amatperso-
nas statusa noteikšanu un amatu apvienošanu.

LPS uzsver, ka šāda tikšanās ir ļoti vērtīga, jo skaid-
rojumi un sadarbība ar KNAB ļauj izskaust iespē-
jamos riskus un problēmas saistībā ar normatīvo 
aktu piemērošanu dzīvē.

KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča atzina, ka ga-
dījumos, kad kādās likuma normās iekļautie iero-
bežojumi tieši liedz pašvaldībai pildīt savas tiešās 
funkcijas, sadarbībā ar LPS jāmeklē risinājumi. Viņa 
pieļāva, ka varētu veidot darba grupu, lai caurska-
tītu normatīvos aktus un apkopotu šādus gadīju-
mus.

“Ja ir kāds likums, kas traucē pildīt pašvaldību funk-
cijas, tad ir vajadzīgi priekšlikumi no pašvaldībām, 
kādi grozījumi jāveic, lai likums atbilstu reālajai 
dzīvei. Jo ir situācijas, kad normas var traucēt un 
neatbilst,” pauda Jurča.

Līdzīgas skaidrojošas tikšanās iepriekš rīkotas arī ar 
Valsts kontroli.

Par pašvaldību atvēlēto naudu iegādāsies 
medicīnas iekārtas Ukrainas kara 
hospitālim

LPS un Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) palīdzības pro-
jektā Ukrainai iesaistījušies jau vairāk nekā puse 
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novadu un pilsētu, un par pašvaldību atvēlēto nau-
du plānots iegādāties medicīnas iekārtas Čerņigivas 
pilsētas kara hospitālim.

Par palīdzības projekta norisi un tālākajām darbī-
bām ceturtdien, 27. augustā, LPS Domi informēja 
LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops. Viņš stāstīja, ka 
jau pirms šī projekta LSK sadarbojies ar Ukrainas 
pusi un, lai gan komunikācija un palīdzības nogā-
dāšana nav vienkārša, LSK ir apņēmies darīt mak-
simālo, lai pašvaldību atvēlētā nauda tiktu tērēta 
konkrētajam mērķim.

U. Līkops apliecināja, ka pilnīgi visi ieskaitītie līdzek-
ļi tiks iztērēti medicīnas iekārtu (mākslīgās elpinā-
šanas ierīce u.tml.), kā arī medikamentu iegādei un 
neviens cents netiek tērēts palīdzības projekta ad-
ministrēšanai. Kad visas vairāk nekā 60 pašvaldības 
būs ieskaitījušas līdzekļus, par kuriem tās lēmušas, 
LSK iegādāsies Čerņigivas slimnīcas lūgtās iekārtas, 
nogādās tās Ukrainā un sniegs detalizētu atskaiti 
par sniegto palīdzību.

Vēl vairākās pašvaldībās deputāti individuāli at-
balsta palīdzības projektu, ieskaitot līdzekļus LSK 
kontā, savukārt Priekules novads šovasar atbalsta 
Ukrainas bērnu nometni Rucavā. Tieša un aktīva 
sadarbība ir arī Rīgai, Jelgavai, Liepājai, Līvāniem, 
Pāvilostas novadam, Ogres novadam un citiem.

Sarunās ar FM apspriež pašvaldību 
ieņēmumus un izdevumus ietekmējošus 
jautājumus

LPS ceturtdien, 27. augustā, tikās ikgadējās sarunās 
ar Finanšu ministriju (FM), kurās tika apspriesti vai-
rāki jautājumi, kam būs būtiska ietekme uz pašval-
dību ieņēmumiem un izdevumiem nākamajā gadā.

Tēmu lokā bija iespējamās izmaiņas minimālajā 
mēneša darba samaksā, diferencētais neaplieka-
mais minimums, pašvaldību budžetā ieskaitāmo 
nodokļa ieņēmumu prognozes 2016. gadam un 
vidējam laikposmam, pašvaldību aizņemšanās ie-
spējas, jaunā pedagogu darba samaksas modeļa 
ietekme uz pašvaldību budžetiem.

FM informēja par to, kā norit šo jautājumu virzī-
ba un kādas diskusijas risinās valdībā, taču, ņemot 
vērā, ka gala lēmumi vēl nav pieņemti, nav iespē-
jams izvērtēt precīzu to ietekmi uz pašvaldību bu-
džetu.

LPS uzsvēra, ka Ministru kabinetam ir jāņem vērā – 
veicot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa po-
litikā vai pieņemot lēmumus, kas negatīvi ietekmē 
pašvaldību budžetu nākamajā gadā vai vidējā laik-
posmā, šīs izmaiņas obligāti jākompensē.

“Ir svarīgi, lai pašvaldībām tiktu nodrošināti pro
gnozējami un funkcijām un pienākumiem atbilstoši 
ieņēmumi,” sarunās uzsvēra LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis.

Foto: Finanšu ministrija
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Būtisku ietekmi uz pašvaldību izdevumu sadaļu 
varētu atstāt lēmums par pedagogu darba samak-

sas modeļa ieviešanu no 2016. gada 1. septembra, 
kas prasītu papildus aptuveni 13 miljonus eiro 
2016. gadā un jau 38 miljonus eiro 2017. gadā, kā 
arī minimālās mēneša darba samaksas palielināša-
na.

Finanšu ministrs Jānis Reirs pauž: “Konstruktīvas 
sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem budžeta veido-
šanas laikā ir īpaši būtiskas, jo, jebkuru lēmumu 
pieņemot, mums jārīkojas saskaņā arī ar pašvaldī-
bu un to iedzīvotāju interesēm.”

Finanšu ministrija pauda gatavību izvērtēt LPS 
priekšlikumus 2016. gada aizņemšanās nosacīju-
miem un atbilstoši aizņēmuma limitam pilnveidot 
aizņēmumu politiku.

ŠoNeDēļ UN tURPMāK

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

4. septembrī plkst. 11.00 Vecpiebalgas kultūras 
namā (Gaismas ielā 1 Vecpiebalgā) notiks Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sa-
nāksme.

Darba kārtībā:
10.30–11.00 Reģistrēšanās, brokastis
11.00–11.20 Vecpiebalgas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes-Anderso-
nes uzruna
11.20–11.35 Vecpiebalgas novada prezentācija 
(izpilddirektors Hugo Duksis)
11.35–11.50 LPIA Valdes sēdē izskatītie jautājumi 
(LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš)
11.50–14.00 Sadarbība patvēruma meklētāju un 
bēgļu jautājumos (Iekšlietu ministrijas un biedrības 
“Patvērums. Drošā māja” pārstāvji)
14.00–14.30 Darbs ar diasporu pašvaldībās: labā 
prakse Cēsu novadā (Cēsu novada pašvaldības At-
tīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne)
14.30–15.00 Par grozījumiem MK 27.12.2002. no-
teikumos nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamat-
izglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionā-
lās izglītības iestādēm” (Veselības inspekcijas Sabied-
rības veselības nodaļas vadītāja Solvita Muceniece).

LPS pārstāve piedalās sēdē par izglītības 
iestāžu infrastruktūras kartējuma izstrādi

LPS padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundu-
re ceturtdien, 3. septembrī, piedalās darba grupas 
“Par izglītības iestāžu infrastruktūras kartējuma iz-
strādi atbilstoši Partnerības līguma Eiropas Savienī-
bas investīciju fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam” sēdē.

Sanāksmes darba kārtība:
1. Darba grupas 17. jūlija sanāksmes protokola 

projekta saskaņošana.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto 

priekšatlases kritēriju reģionālas nozīmes attīstī-
bas centriem apstiprināšana.

3. IZM izstrādāto priekšatlases kritēriju pašvaldī-
bām, kuras neatrodas nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centros, saskaņošana.

4. Informācija par IZM izstrādāto 8.1.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības ie-
stāžu mācību vidi” paplašināto sākotnējo novēr-
tējumu.

5. IZM informācija par progresu 8.1.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profe-
sionālās izglītības iestāžu skaitu” uzsākšanā.



LPS Valdes sēde

Otrdien, 8. septembrī, notiks LPS Valdes sēde, kurā 
galvenās izskatāmās tēmas būs sarunas ar Finanšu 

ministriju un Ministru kabinetu par nākamā gada 
budžeta veidošanu. Plašāka darba kārtība drīzumā 
tiks publicēta LPS mājaslapā internetā. 

Izsludina līdzfinansējuma konkursu 
ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu 
nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju 
un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs 
(NKC) 25. augustā izsludinājis 2015. gada valsts 
budžeta līdzfinansējuma trešo konkursu ārvalstu 
filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 
421 231 eUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu, t. sk. 
spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, vei-

došanu Latvijā, ko plānots īstenot laikposmā līdz 
2015. gada 15. novembrim (galējais termiņš līdzfi-
nansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kurš 
tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražo-
jumu vai pakalpojumu realizē Latvijas filmu produ-
cents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ie-
guldījums šim konkursam pieteiktajos projektos ne-
drīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC 
Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 10. septembrim 
plkst. 12.00.

Plašāk lasāms šeit: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16589_izsludina-lidzfinansejuma-konkur-
su-arvalstu-filmu-uznemsanai-latvija/.

PRoJeKtI, KoNKURSI, SeMINāRI, FINANSēJUMS, PASāKUMI

NoVADU UN PILSētU VēStIS

Slutišķu sādžā atjaunota vecticībnieku 
mājas vēsturiskā apbūve

Pabeigta projekta “Vecticībnieku vēsturiskās apbū-
ves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” iz-
pilde. Projekta mērķis bija Naujenes Novadpētnie-
cības muzeja ekspozīcijas “Slutišķu vecticībnieku 
lauku sēta” ēku renovācija un jaunas ekspozīcijas 
“Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. gad-
simta 1. pusē” izveide.

Finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada kultū-
ras pārvalde. Finansējums: Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. gadam pasākums “Lauku 
mantojuma saglabāšana un atjaunošana”. Atbal-
sta: Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, 
Daugavpils novada dome. Projekta īstenošana tika 

sākta 2014. gadā.

Plašāk: http://www.daugavpilsnovads.lv/projektu-
istenosana/slutisku-sadza-atjaunota-vecticibnie-
ku-majas-vesturiska-apbuve.
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Berķenelē taps muzikāls brīvdabas 
uzvedums par Raiņa bērnību

Turpinot Raiņa jubilejas gada norises, Raiņa dzim-
šanas dienā 11. septembrī, kad Latvijā ir Dzejas 
dienas, Raiņa mājā Berķenelē Daugavpils novadā 
notiks pasākuma cikla “Vai atmini mani? Rainis” 
otrā aina ar nosaukumu “…manas bērnības atmi-
ņas saule”.

Jau 10. septembrī plkst. 11.00 notiks gadskārtējais 
skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, kurā pieda-
lās Latgales skolu 2.–12. klašu audzēkņi. Savukārt 

11. septembrī plkst. 20.00 Berķenelē izskanēs mu-
zikāls brīvdabas uzvedums “…atmiņās iegāju te…”, 
kurā Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvi 
iejutīsies dzejnieka domās un sajūtās, atceroties 

Raiņa bērnu dienu zemi – Berķeneli, informē Raiņa 
mājas direktore Inese Bērziņa. 

Atmiņu uzvedums sāksies ar tirgus ainām, kādas va-
rēja notikt Dinaburgā 19. gadsimta beigās, darbība 
turpināsies pie Berķeneles mājas, kur tiks rādītas aini-
ņas no mazā Žaniņa dzīves. “Visi kopā nokļūsim laikā, 
kad Rainis vēl bija mazais Žaniņš un uz visu raudzījās 
pirmo reizi, kad redzētais, piedzīvotais un izjustais va-
rēja kalpot par iedvesmu radošajai fantāzijai un dze-
jai,” stāsta pasākuma režisors Ivars Brakovskis.

Uzveduma scenāriju veido Alda Krastiņa. Pasākumā 
kopā ar Daugavpils novada teātra studiju “Berķene-
les kamolītis” piedalīsies folkloras kopa “Dyrbyni”, 
vokālā studija „Stage On”, Kultūras centra jauktais 
koris “Latgale”, Līksnas pagasta kultūras nama ama-
tierteātris “Maskas”, Līksnas pagasta kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”, Dau-
gavpils Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Saime”, Rēzeknes postfolkloras gru-
pa “Rikši”, Dramaturgu teātra trupa un ugunsšova 
grupa “Ello & Co”. Pasākumu atbalsta Daugavpils 
novada kultūras pārvalde, Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogramma “Raiņa un Aspazijas gads”, 
“Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras 
programma 2015”.

Vairāk informācijas: Raiņa māja Berķenelē, tālr.: 
+37129272200, e-pasts: berkenele@inbox.lv

Palielina bērna piedzimšanas pabalstu

Ogres novada pašvaldības dome 20. augustā pie-
ņēma lēmumu veikt grozījumus saistošajos notei-
kumos, palielinot pabalsta apmēru sakarā ar bērna 
piedzimšanu.

Šo grozījumu mērķis ir sniegt lielāku materiālu at-
balstu ģimenei jaundzimušā vajadzību nodrošinā-
šanai un padarīt pabalstu pieejamāku ģimenēm, 
kuras dzīvesvietu reģistrējušas Ogres novadā ma-
zāk par sešiem mēnešiem pirms bērna dzimšanas 
un iegādājušās nekustamo īpašumu Ogres novadā 

ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot.

Pēc domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimnie-
cības, sporta un tūrisma lietu jautājumos egila 
Helmaņa ierosinājuma noteikumos ieviests divas 
reizes lielāks vienreizējais pabalsts ģimenei sakarā 
ar otrā un katra nākamā bērna piedzimšanu, tas ir, 
200 eiro par katra nākamā bērna piedzimšanu (par 
pirmo bērnu pabalsts saglabāsies 100 eiro apmē-
rā).

Plašāk: http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__
jaunumi/?page=0&doc=231886/.
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Brīvpusdienas arī 4. un 5. klašu skolēniem

No jaunā mācību gada arī 4. klases skolēni saņems 
valsts apmaksātas brīvpusdienas. Līdz šim brīvpus-
dienas par valsts budžeta līdzekļiem tika nodroši-
nātas 1.–3. klašu skolēniem. Grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos “Kārtība, kādā aprēķina, pie-
šķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus 
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdi-
nāšanai” izstrādāti saskaņā ar Saeimā pieņemta-
jiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”, kas 

stājās spēkā 1. augustā. Tie paredz no akcīzes no-
dokļa gūtos ienākumus novirzīt bērnu ēdināšanas 
izdevumu segšanai.

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem un no-
drošinātu bērniem iespēju saņemt vismaz vienu 
pilnvērtīgu un veselīgu maltīti dienā, Valmieras 
pilsētas pašvaldība brīvpusdienas jaunajā mācību 
gadā piešķirs arī Valmieras pilsētas pašvaldības 
dibināto vispārizglītojošo iestāžu 5. klašu skolē-
niem.

Aicina pieteikt pretendentus Kuldīgas 
novada uzņēmēju un amatnieku balvai 2015

Ceturtdien, 27. augustā, Kuldīgas novada domes 
deputāti nolēma arī šogad sadarbībā ar laikrakstu 
Kurzemnieks organizēt konkursu “Kuldīgas nova-
da uzņēmēju un amatnieku balva 2015”, lai apzi-
nātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus un 
amatniekus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā 
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā. 

Konkursā var pieteikt pretendentus apbalvojumiem 
8 kategorijās: gada lauksaimnieks, gada ražotājs, 
gada tirgotājs, gada amatnieks, gada veiksmīgā-
kais uzņēmējs, gada pakalpojums, gada jaunais 
uzņēmums un gada ziedotājs.

Aicinām konkursā pieteikt uzņēmumus (uzņēmē-
jus), kuru saimnieciskā darbība norit Kuldīgas no-

vada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un 
darbības nozares, individuālā darba veicējus, kuri 
reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Kuldīgas 
novadā, uzņēmumus un to struktūrvienības, kas 
Kuldīgas novada teritorijā veic saimniecisko dar-
bību, bet reģistrētas citur, kā arī amatniekus, kuri 
ir fiziskas personas un var būt arī citu uzņēmumu 
darbinieki. Pretendentu pieteikšana – no 15. sep-
tembra līdz 15. oktobrim. Aptaujas anketas un kas-
tes, kurās atstāt aizpildītās anketas, būs atrodamas 
Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā Baznīcas ielā 1, visās Kuldīgas novada pa-
gastu pārvaldēs, lielveikalos “Supernetto” Piltenes 
ielā 27 un “Elvi” Gravas ielā 1, Kuldīgas slimnīcā Aiz-
putes ielā 22 un Rūtas Eglītes ģimenes ārsta praksē 
Smilšu ielā 22. Anketas var arī lejupielādēt Kuldīgas 
novada domes mājaslapā www.kuldiga.lv un atsū-
tīt uz e-pastu liga@kuldiga.lv. Mājaslapā būs pie-
ejams arī konkursa nolikums.

Kokneses novada mežos redzēts lācis

Nav joka lieta mēnesnīcā sastapties ar ķepaini. Kok-
neses novada mednieku kluba “Ķepainis” mednieks 
Jurijs Tarasovs sava kluba nosaukuma vārdabrāli teju 
vaigā skatīja 26. augusta naktī ap pulksten 23 Bebru 
pagasta Ozolu pusē, netālu no Meņģeles robežas. 
Jurijs stāsta: “Sēdēju medību tornī, gaidot parādā-
mies kādu mežacūku. Debesīs spīdēja spožs mē-
ness. Atskanot koku krakšķēšanai, pēkšņi pamanīju 
no meža iznākam lielu dzīvnieku. Sākumā šķita, ka 
nācējs ir alnis, bet tad aptvēru, ka nopļautajā kvie-
šu laukā stāv varens lācis. Uzslējies uz pakaļkājām, 

http://www.kuldiga.lv
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drošais meža iemītnieks nodemonstrēja savu div-
metrīgo augumu. Domāju, ka viņš ir atnācis no 
Meņģeles mežiem.” Ogotājiem un sēņotājiem jā-
būt vērīgiem un piesardzīgiem. Mednieki teic, ka, 

ieraugot tuvumā ķepaini, nevajag skaļi kliegt, vici-
nāties ar rokām, bēgt, bet mierīgi atkāpties. Latvi-
jas mežos reti sastopamo dzīvnieku ir kategoriski 
aizliegts medīt.

Ugunsgrēka dēļ demontēts talsu skeitparks

27. augustā Talsu skeitparkā izcēlās ugunsgrēks. 
Pateicoties pašvaldības policijas un Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta darbinieku ope-
ratīvai rīcībai, ugunsgrēks ātri tika novērsts. Pēc 
ugunsgrēka tika pieņemts lēmums skeitparku de-
montēt, jo tam bojātas nesošās konstrukcijas. Šo-

brīd tiek apzinātas vainīgās personas, kas izraisīja 
ugunsnelaimi.

Skeitparks ir nokalpojis vairāk nekā desmit gadus. 
Pēdējos divos gados tas tika demolēts aizvien bie-
žāk, konstrukcijām bija atlauztas malas. Vieta zem 
skeitparka konstrukcijām tika izmantota arī kā “lab-
ierīcības”, kas kopumā radīja nožēlojamu skatu.

Iedzīvotāju vērtējumam nodod grozījumus 
Jūrmalas teritorijas plānojumā

24. augustā Jūrmalas teritorijas plānojuma grozīju-
mu pirmā redakcija nodota publiskai apspriešanai, 
lai uzklausītu iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko 
organizāciju priekšlikumus, kā arī saņemtu institū-
ciju atzinumus. Nozīmīgākās izmaiņas saistītas ar 
publiskās infrastruktūras attīstību un Jūrmalas kā 

Latvijas kūrortpilsētas statusa stiprināšanu, neska-
rot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Jūrmala ir 
pirmā pašvaldība Latvijā, kas teritorijas plānojumu 
ievietos valsts izveidotajā informācijas sistēmā geo-
latvija.lv un ieviesīs jaunu funkcionālo zonējumu 
atbilstoši Ministru kabineta 2013. gadā pieņemta-
jam regulējumam par vispārīgajiem teritorijas plā-
nošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Plašāk: http://www.jurmala.lv/page/3&news_id=4045/.
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Sagatavots atbalsta programmas projekts 
iesācējuzņēmumu atbalstam
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un nodevusi 
saskaņošanai atbalsta programmas projektu, kas 
paredz akselerācijas fondu izveidi iesācējuzņēmu-
mu (startup) atbalstam. Programmas mērķis – vei-
cināt uz eksportu orientētu produktu un pakalpo-
jumu attīstīšanu ar augstāku pievienoto vērtību un 
radīt jaunas, labi atalgotas darba vietas.

Programmā izveidotajos akseleratoros iesācēj-
uzņēmumiem būs iespējams vairākus mēnešus 
saņemt mentoringa atbalstu, kā arī atbalstu klien-
tu un partneru piesaistei, finansējuma piesaistei, 
pieeju nozares ekspertiem un apmācības, kas ļaus 
jaunā uzņēmuma komandai veltīt pilnu laiku sava 
produkta vai tehnoloģijas attīstībai.

Tāpat paredzēts atbalsts “pirms-sēklas” (līdz 
50 tūkst. eiro) un “sēklas” investīciju (līdz 250 tūkst. 

eiro) veikšanai, lai nodrošinātu finansējumu inova-
tīviem uzņēmumiem ar straujas izaugsmes poten-
ciālu to darbības sākuma posmā – biznesa modeļa 
izstrādei, produkta izpētei, izstrādei un attīstīšanai.

Programmas ieviešanu nodrošinās akciju sabiedrī-
ba “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas veiks 
finanšu starpnieku atlasi. Plānots, ka atbalsta pro-
grammas darbība tiks sākta 2016. gadā.

Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas perio-
dā Ekonomikas ministrijas programmās plānotais 
investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības 
sekmēšanai ir 463 miljoni EUR, tai skaitā iesācējuz-
ņēmumiem kopumā būs pieejams atbalsts 75 mil-
jonu EUR apmērā.

Detalizētāk atbalsta programmas nosacījumi aprak-
stīti MK noteikumu projektā: “Noteikumi par akse-
lerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju iz-
veides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.

Stājušies spēkā MK noteikumi par 
valsts un eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtību pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”

29. augustā stājās spēkā 2015. gada Ministru kabi-
neta noteikumi nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’. Sa-
skaņā ar padomes 2013. gada 17. decembra regulu 
(ES) nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai – 
pasākuma mērķis: atbalstīt investīcijas publiskās 
ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un sagla-

bātu apdzīvotību.

MK noteikumi nr. 475 paredz atbalstīt pašvaldības 
lauku ceļu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas 
plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm 
un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves 
vidi. Prioritāri atbalstīs objektus, kas ļauj veicināt 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspē-
ju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku 
ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uz-
ņēmēju intereses.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16594_stajusies-speka-mk-noteikumi-par-
valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsa-
nas-kartibu-pasakuma-pamatpakalpojumi-un-cie-
matu-atjaunosana-lauku-apvidos/.
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Pieteikšanās atbalstam pasākumā “zvejas 
un akvakultūras produktu apstrāde”

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta 
dienestā (LAD) no 28. septembra līdz 27. oktobrim 
tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanai Rīcī-
bas programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam pasākumā “Zvejas un akvakultūras 
produktu apstrāde”. Pasākuma projektu iesniegu-
mu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finan-
sējums ir 8 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis – sekmēt ieguldījumus zvejas un 
akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Uz atbal-
stu var pretendēt Pārtikas un veterinārā dienesta 

(PVD) atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi. 
Tāpat uz atbalstu var pretendēt PVD reģistrētas fi-
ziskas vai juridiskas personas, kas mājas apstākļos 
apstrādā zvejas produktus, komersanti, kas veido 
jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai 
jaundibināti komersanti, kuri veido jaunu zvejas 
produktu apstrādes uzņēmumu un kuru pirmais pār-
skata vai taksācijas gads vēl nav beidzies. Pasākumā 
atbalstu nepiešķirs pretendentam, kas nav sīkais, 
mazais vai vidējais uzņēmums. Projektu ieviešanas 
beigu datums: divi gadi no LAD lēmuma par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Plašāk: http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pie-
teikties-atbalstam-pasakuma-zvejas-un-akvakultu-
ras-produktu-a?id=4812/.

Aicina jautājumu par NVo fonda izveidi 
risināt 2016. gada valsts budžetā

28. augustā nevalstisko organizāciju (NVO) un Mi-
nistru kabineta (MK) sadarbības memoranda īste-
nošanas padome vienojās tuvākajā laikā organizēt 
darba grupu, kurā nozaru ministriju vadība infor-
mētu par finansējumu, kas nākamajā gadā būs ap-
gūstams NVO sektoram.

Diskusijās par NVO fonda izveidi piedalījās gan 
kultūras ministre, gan Finanšu ministrijas vadība, 
lai kopā ar NVO pārstāvjiem vienotos par koncep-
tuālā ziņojuma “Par valsts finansēta nevalstisko 
organizāciju fonda izveidi” virzību un turpmāko 
rīcību, ņemot vērā, ka 2016. gada budžetā pa-

pildu līdzekļi fonda izveidei šobrīd nav pieejami. 
Konceptuālais ziņojums ir sagatavots, vēl šogad to 
paredzēts iesniegt apstiprināšanai MK. NVO pār-
stāvji uzsvēra, ka jārod risinājumi NVO fonda fi-
nansējuma iegūšanai. Kā norādīja kultūras minis-
tre D. Melbārde, viņas pārraudzībā esošā minis-
trija saglabās visu pašreizējo finansējumu, kas pa-
redzēts NVO sektoram, tāpat viņa atbalstīja NVO 
priekšlikumu organizēt paplašināto darba grupu, 
lai apzinātu pieejamos nozaru ministriju resursus 
un diskutētu par NVO sektora līdzdalību un iesais-
ti budžeta veidošanā.

Plašāk: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/aici-
na-jautajumu-par-nvo-fonda-izveidi-risinat-2016-
gada-valsts-budzeta-ietvaros/.

Valdība atbalsta kārtību, kādā piešķirams 
vai anulējams profesionālās izglītības 
kompetences centra statuss mūzikā, 
mākslā vai dejā

25. augustā MK atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) 
ierosinātos priekšlikumus kārtībai, kādā izglītības 
iestādēm piešķirams vai anulējams profesionālās iz-
glītības kompetences centra statuss mūzikā, mākslā 
vai dejā. Būtiskākā atšķirība, salīdzinot ar citu noza-
ru profesionālajām izglītības iestādēm, būs atšķirīgs 

kritērijos noteiktais audzēkņu skaits.

KM sagatavotajā MK noteikumu projektā ietvertas 
kultūrizglītības iestāžu specifikai atbilstošas prasības. 
Tās paredz gan noteiktus kvantitatīvos rādītājus jeb 
izglītojamo skaitu, gan kvalitatīvos rādītājus – sek-
mes centralizētajos un profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenos, dalību starptautiskajos konkursos un 
festivālos, absolventu skaitu, kas turpina iegūt izglītī-
bu augstākās izglītības iestādēs vai strādā nozarē, utt. 
Mākslas un mūzikas nozarē profesionālajās vidējās iz-
glītības iestādēs ir neliels audzēkņu skaits, salīdzinot 
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ar tām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kas 
atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. 
Tas saistīts gan ar Latvijas kultūras nozares nelielo 
darba tirgus piedāvājumu, gan profesionālās kultūr-
izglītības galveno uzdevumu – nodrošināt bērnu un 
jauniešu talantu izkopšanu un veicināt radošu izcilī-
bu veidošanos, kas nereti prasa atšķirīgu individuālu 
pieeju. To, ka šī sistēma darbojas sekmīgi, apliecina 
lielais mākslas un mūzikas vidusskolu absolventu 
skaits (2014. gadā tie bija vidēji virs 50%, atsevišķos 
gadījumos 89–92% absolventu), kuri iestājas kādā 

nozares augstskolā Latvijā (Latvijas Mākslas akadē-
mijā, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, Lat-
vijas Kultūras akadēmijā), kā arī tādās augstskolās 
kā Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Pedagoģijas un 
vadības augstskola, Liepājas Universitāte, Daugav-
pils Universitāte u.c., kur var apgūt dizaina, mākslas, 
pedagoga u.tml. programmas, kā arī studē attiecīgās 
nozares augstskolās ārvalstīs.

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/
jaunumi/?news_id=6742/.

oeCD: “Jauniešu garantija” motivē 
jauniešus iesaistīties darba tirgū

Latvijā “Jauniešu garantija” ir labi izveidota pro-
gramma, kas motivē jauniešus iesaistīties darba tir-
gū, 27. augustā, iepazīstinot ar pētījuma “Ieguldām 
jauniešos: Latvija” rezultātiem, atzina Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eks-
perti.

“Krīze būtiski ietekmēja Latvijas jauniešu situāciju, 
taču pēdējos gados situācija ir uzlabojusies. Jaunie-
šu, kuri nestrādā vai nemācās, īpatsvars nav aug-
stāks kā vidēji OECD valstīs. “Jauniešu garantija” 
ir lieliska iespēja jauniešu atjaunošanai izglītībā 
un nodarbinātībā. Latvijai ir izaicinājums sasniegt 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošos jauniešus, lai 
piedāvātu augstas kvalitātes apmācības vai darba 

pieredzes iegūšanas iespējas,” uzsver OECD Nodar-
binātības, darba un sociālo lietu direktorāta ekono-
mists Sebastiāns Kēnigss (Sebastian Königs).

OECD pētījuma mērķis bija izvērtēt jauniešu, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET jau-
nieši), profilu un aktivizācijas iespējas. Īpaša uzma-
nība bija pievērsta NEET jauniešu riska faktoriem, 
pieejamā atbalsta, sociālo un darba tirgus atbalsta 
programmu efektivitātei, NEET jauniešu bezdarbu 
ietekmējošajiem faktoriem, pašreizējam NEET jau-
niešu aktivizēšanas atbalstam un tā uzlabošanas 
iespējām (t.sk. pašvaldību sociālo dienestu, izglī-
tības sistēmas un nodarbinātības dienesta loma). 
Pētījumā ir pieejama plaša informācija par jauniešu 
situāciju Latvijā.

Plašāk: http://www.lm.gov.lv/news/id/6683.

FM saņēmusi vairāk nekā simt 
priekšlikumus ēnu ekonomikas 
mazināšanai

Pēc Ēnu ekonomikas apkarošanas padomē noteik-
tā uzdevuma ministrijām un valdības sociālajiem 
un sadarbības partneriem iesniegt priekšlikumus 
ēnu ekonomikas mazināšanai savās nozarēs Finan-
šu ministrija kopumā saņēmusi vairāk nekā simt 
dažādus ierosinājumus.

“Finanšu ministrija novērtē ministriju un mūsu part-
neru gatavību iesaistīties un risināt ēnu ekonomi-

kas problēmu. Iesniegtie priekšlikumi ir solis tuvāk 
izpratnei, ka tas izdarāms, mums visiem koordinēti 
sadarbojoties. Šie priekšlikumi būs pamats turpmā-
kajām diskusijām un darbam, lai arvien vairāk ma-
zinātu ēnu ekonomikas apmērus, tiecoties uz valsts 
un tās iedzīvotāju labklājību,” norāda finanšu mi-
nistrs Jānis Reirs.

Šobrīd Finanšu ministrija turpina darbu pie “Valsts 
iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas mazināšanai 
2016.–2020. gadam” projekta sagatavošanas, kurā 
pēc izvērtēšanas tiks iekļauti iesniegtie priekšliku-
mi.
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VSS-225 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzī-
vojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, 
1. pielikums.

VSS-750 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes no-
likums”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasāku-
mam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju īstenošana””, 3. pielikums.

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASītIe DoKUMeNtU PRoJeKtI

LPS NeSASKAņo

VSS-909 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pri-
mārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas meto-
diku koģenerācijas stacijām”

VSS-887 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā”

VSS-896 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā paš-
valdībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķ-
dotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligā-

tajām iemaksām”

VSS-903 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šā zemesgabala “Pilsrundāle 1”, Rundāles pagastā, 
Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada paš-
valdības īpašumā”

VSS-904 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma Latgales ielā 2, Kārsavā, Kār-
savas novadā, nodošanu Kārsavas novada pašval-
dības īpašumā”

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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