
2015. gada 7.–13. septembris

Nr. 32

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Novadu un pilsētu vēstis
Ministriju un iestāžu ziņas
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

Kopīgās intereses pašvaldību budžetiem. 
LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa ievadraksts 
jaunākajam žurnāla Logs numuram

Katru gadu LPS vienošanās un domstarpību proto-
kolā ar Ministru kabinetu centrālā vieta ir jautāju-
mam par finansējuma sadali starp valsts budžetu 
un pašvaldību budžetiem.

No pašvaldību puses uzstādījums ir vienkāršs – no-
drošināt pašvaldībām stabilu, prognozējamu un 
funkcijām un pienākumiem atbilstošu ieņēmumu 
bāzi. No valdības puses katru gadu vērojama vēlme 
paplašināt savus resursus uz pašvaldību rēķina.

Kopš Latvijas Republikas atjaunošanas valstij vien-
mēr bijušas gan neatliekamas prioritātes (Krievijas 
armijas izvešana, banku krīzes pārvarēšana, iestā-
šanās NATO un ES, iestāšanās eirozonā, glābšanās 
no pasaules ekonomiskās krīzes), gan neatliekamas 
saistības (piemēram, skolotāju un mediķu algas). Ik 
reizi tika izvirzīts piedāvājums samazināt pašvaldī-
bu budžetus un atrisināt kādu kārtējo problēmu.

Eiropas Vietējo pašvaldību hartas radītāji labi apzi-
nājās, ka pastāv un pastāvēs šāda centrālās valdības 
vēlme. Tāpēc hartā tika iestrādāts valsts un pašval-
dību finanšu proporcionalitātes princips (9. panta 
pirmie divi punkti) – pašvaldību politika un valsts 
politika jāfinansē proporcionāli kompetencei, un 
attieksmei jābūt vienādai (valsts ekonomiskā poli-

tika nedrīkst būt dažāda pret valsts un pašvaldību 
pienākumiem). Oktobra vidū būs šīs hartas 30. ga-
dadiena, un daudzās valstīs tā palīdzējusi saglabāt 
līdzsvaru starp centrālās, reģionālās un vietējās 
varas vēlmēm palielināt savu ietekmi, tās principi 
atkal un atkal ir jāaizstāv pēc katrām vēlēšanām.

Arī pašlaik valdībai ir svarīgas prioritātes – nostip-
rināt valsts aizsardzības spējas un ievērot savas 
saistības finanšu disciplīnas jomā. Tā atliek sociāli 
un ekonomiski neatliekamu problēmu risinājumus, 
lai izpildītu ES noteiktos taupības kritērijus. Ja kat-
ru reizi šādā situācijā pašvaldības padotos valdības 
spiedienam, tad šobrīd pašvaldību budžets būtu 
daudzkārt mazāks un lielākā daļa teritoriju iedzīvo-
tājiem nepieciešamo pakalpojumu vispār netiktu 
sniegti.

Tāpēc mūsu pamatnostādnes:

procentuālais nodokļu pieaugums pašvaldību - 
budžetā nav mazāks par procentuālo nodokļu 
pieaugumu valsts budžetā (kā minimums jāsa-
glabā 80% atskaitījuma likme pašvaldībām no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) vai atskai-
tījuma likme jāpalielina līdz 83%, ja tiek sama-
zināta IIN likme no 23 procentpunktiem līdz 
22 procentpunktiem);

ja tiek pieņemti lēmumi, kas izraisa pašvaldī-- 
bu budžeta izdevumu palielināšanos nākamajā 
gadā vai vidējā laikposmā, tad tiek nodrošināts 



atbilstošs ieņēmumu pieaugums (piemēram – 
pedagogu algu reformas gadījumā pirmssko-
las pedagogiem nepieciešami vismaz 13 mil-
joni eiro 2016. gadā un vismaz 38 miljoni eiro 
2017. gadā).

Jāņem vērā, ka darbaspēka nodokļu reformas re-
zultātā pašvaldības kopš 2013. gada jau ir zaudēju-
šas vairāk nekā 140 miljonus eiro, bet, samazinot 
nodokļa likmi vēl par vienu procentpunktu bez 

kompensācijas, zaudējumi pārsniegtu jau 200 mil-
jonus eiro.

Katrai pašvaldībai un dažādām pašvaldību grupām 
ir savas konkrētas intereses. Taču ikgadējās sarunās 
mūsu spēks vai vājums ir atkarīgs no spējas aizstā-
vēt pašvaldību kopējo finanšu apjomu. Bez reālas 
finanšu decentralizācijas nav iespējama ne admi-
nistratīvā decentralizācija, ne mūsdienīga demo-
krātija.

AKtuALitāteS

Aicinām pašvaldības iesniegt viedokļus 
par patvēruma meklētāju uzņemšanu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicina savus 
biedrus iesniegt viedokļus par iespējām uzņemt 
patvēruma meklētājus un problēmām un izdevu-
miem, kas ar šo procesu saistīti.

Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji ir 
vienojušies uzņemt 54 760 patvēruma meklētājus, 
tajā skaitā Latvija apņēmusies uzņemt 250 patvēru-
ma meklētājus divu gadu laikā. 2015. gada 22. jūli-
jā ar Ministru prezidentes rīkojumu tika izveidota 
darba grupa, kuras uzdevums ir Latvijas apstākļiem 
piemērotas sistēmas izveide patvēruma meklētāju 
uzņemšanai, kā arī bēgļa un alternatīvo statusu ie-
guvušo personu integrācijai.

Darba grupas sēdēs kopš 3. septembra piedalās arī 
LPS pārstāvji, un pirmās sanāksmes laikā viņi iepa-
zinās ar reliģisko organizāciju un Austrumu kultūras 
organizāciju viedokļiem par patvēruma meklētāju 
uzņemšanu un iespējamo atbalstu.

LPS un Ropažu novada pārstāvji uzsvēra pašvaldī-
bu lomu patvēruma meklētāju, bēgļa un alternatī-
vo statusu ieguvušo uzņemšanā un aicināja darba 
grupu izskatīt pašvaldību problēmjautājumus un 
priekšlikumus.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu pēc tam, kad 
patvēruma meklētājiem tiek piešķirts bēgļa sta-
tuss, vienīgais atbalsts no valsts 12 mēnešus (al-
ternatīvo statusu ieguvušai personai – 9 mēnešus) 
ir valsts pabalsts uzturēšanās izmaksu segšanai 
256,12 EUR mēnesī (nepilngadīgai personai 30% 
apmērā) un pabalsts valsts valodas apguvei ne vai-

rāk kā 49,80 EUR.

Tādējādi tieši pašvaldībām būs jāsniedz atbalsts 
bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām perso-
nām (kā ikvienam pašvaldības iedzīvotājam) un 
jāveicina to integrācija. Vairākas pašvaldības jau ie-
sniegušas LPS savus viedokļus par konkrētām pro
blēmām, uzņemot bēgļa un alternatīvo statusu ie-
guvušās personas, kā arī piedāvājušas iespējamos 
risinājumus.

Aicinām iesniegt jūsu pašvaldības viedokli epastā: 
mudite.priede@lps.lv.

iznācis jaunais žurnāla LOGS numurs 
(2015. gada jūlijs/augusts)

mailto:mudite.priede@lps.lv


• LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ievadrakstā uz-
sver “Kopīgās intereses pašvaldību budžetiem”.
• Pārskatot svarīgos notikumus un norises mūsu 
valsts tapšanā un likteņgaitās, Siguldas un Latvijas 
vēstures entuziasts Aivars Janelsītis atzīst, ka ne-
gaidīti daudz Latvijai svarīgu un liktenīgu notikumu 
saistās ar vienu gada mēnesi – augustu. Par to la-
siet publikācijā “Latvijai liktenīgais augusts”.
• Sadaļā “Informācijai un darbam” īsumā rakstu-
rotas aktualitātes, kas LPS uzmanības lokā bijušas 
jūlijā un augustā.
• Par jaunumiem Eiropā un Reģionu komitejā lasiet 
žurnāla sadaļā “Briseles ziņas”.
• Kā notiek “Spēkošanās ar laiku un stereotipiem”, 
intervijā Guntai Klismetai atklāj izglītības un zināt-
nes ministre Mārīte Seile.
• Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts ieskats 
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas au-
gusta sanāksmē, kas notika Ilūkstē un bija veltīta 
izglītības tematikai, – “Ilūkstes novada cerības”.
• Daina Oliņa un Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrības vadītāja inga Vanaga ir vie-
nisprātis, ka arodbiedrības un pašvaldību kopdar-
bam izglītības jomā jānoris ar devīzi “Par godīgiem 
sadarbības principiem”.
• Gatavojot šo numuru, žurnāls Logs lūdza visām 
Latvijas pašvaldībām pastāstīt par jaunatklātajām 
un likvidētajām vai reorganizētajām mācību ie
stādēm katrā pašvaldībā un par to, kā telpas tiek 
izmantotas šobrīd. Pašvaldību atsūtītās atbildes 
apkopotas materiālā “Skolas un bērnudārzi paš-
valdībās”.
• Rubrikā “Apsveicam!” publicēti Ata Kronvalda 
balvas, “Solum” balvas un ceļojošās balvas “Lielā 
Pūce” laureātu vārdi.

Pierīgas novadu pašvaldību vadītāji tiekas 
inčukalnā

Pierīgas pašvaldību vadītāji pagājušajā nedēļā tikās 
darba vizītē Inčukalna novadā, lai pārrunātu aktu-

ālākos jautājumus, kā arī rastu konkrētus risināju-
mus  sasāpējušām problēmām.

Vizītes ieskaņā pašvaldību vadītāji iepazina Inču-
kalna novadu, vispirms apmeklējot  SIA “Rāmkalni 
Nordeco” jauno sukāžu ražotni, bet tad devās uz 
Bonsai parku, kur priekšsēdētājiem bija sagatavota 
ne tikai interesanta ekskursija, bet arī autentiska 
japāņu tējas dzeršanas ceremonija.

Pēc tam pašvaldību vadītāji sabrauca Inčukalna 
novada Vangažu pilsētas pārvaldē, kur apsprieda 
aktuālākos jautājums. Šoreiz vairāk tika runāts un 
spriests par pedagogu atalgojuma jauno modeli un 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu.

“Esmu gandarīts, ka tieši Inčukalna novadā ir at-
jaunota tradīcija – Pierīgas pašvaldību vadītāju 
tikšanās. Ceru, ka šis paliks kā pastāvīgs pasākums 
vismaz reizi ceturksnī. Prieks, ka mani kolēģi atbal-
sta šo ideju, un tuvākajā laikā zināsim, kur tiksimies 
nākamajā reizē. Šī ir ļoti laba iespēja risināt problē-
mas, kas aktuālas tieši Pierīgas pašvaldībām, kā arī 
pieņemt konkrētus lēmumus,” pēc tikšanās atzina 
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Na-
livaiko.

Sanāksmē piedalījās arī LPS padomniece izglītī-
bas, bērnu, jaunatnes un ģimeņu jautājumos ināra 
Dundure.



LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Otrdien, 8. septembrī, plkst. 13.00 Mazajā Pils 
ielā 1 Rīgā (LPS 4. stāva zālē) notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-

bineta 2010. gada 8. jūnija noteikumos nr. 515 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iz-
nomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacīju-
miem”” (VSS716) (ziņo: Gunta Kurme, LPS pa-
domniece juridiskajos jautājumos).

2. Latvijas prezidentūra ES – Rīgas deklarācija “Ceļā 
uz ES pilsētprogrammu” (ziņo: VARAM pārstāvis).

3. “Eiropas mazo un vidējo pilsētu izaicinājumi un at-
tīstības virzieni” (galvenās atziņas no ziņojuma, kas 
sagatavots Teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstī-
bas lietu ministru sanāksmei Rīgā 10.06.2015.).

4. Dažādi.

LPS Valdes sēde 8. septembrī

Otrdien, 8. septembrī, LPS mītnē M. Pils ielā 1 Rīgā 
notiks LPS Valdes sēde.

Darba kārtībā: 
1. Par LPS pozīciju sarunās ar Finanšu ministriju 

par 2016. gada budžetu (ziņo: LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis).

2. Informācija par Novadu dienas rīkošanu un tajā 
apspriežamajām tēmām (ziņo: Novadu apvienī-
bas priekšsēdētājs G. Kaminskis).

3. Par LPS un Kultūras ministrijas sarunu rezul-
tātiem (ziņo: Izglītības un kultūras komitejas 
priekšsēdētāja L. Gintere).

4. Informācija par ES Reģionu komitejas biroja sa-
nāksmi (ziņo: LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis).

5. Dažāda informācija.

PROJeKti, KONKuRSi, SeMiNāRi, FiNANSĒJuMS, PASāKuMi

Aicina piedalīties konkursā un atbildēt uz 
jautājumiem par Vidzemē ieguldītajiem 
eS fondu līdzekļiem

Aicinām ikvienu pārbaudīt savu erudīciju un papil-
dināt zināšanas par ES struktūrfondu ieguldījumu 
Vidzemes puses attīstībai, piedaloties Vidzemes 
plānošanas reģiona (VPR) rīkotā konkursa “eS 

struktūrfondi Vidzemē” 9. kārtā. Pareizi atbildot 
uz 10 vienkāršiem jautājumiem, var iegūt balvas 
no VPR.

Šoreiz konkursantus aicinām līdz 30. septembrim 
atbildēt uz jautājumiem par Apes, Cēsu, Gulbenes, 
Mazsalacas, Smiltenes, Madonas, Kocēnu un citu 
Vidzemes novadu uzņēmumiem un pašvaldībām 
un viņu veiksmīgo pieredzi, attīstībā ieguldot ES 
struktūrfondu līdzekļus.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16608_aicinapiedalitieskonkursaunat-
bildetuzjautajumiemparvidzemeiegulditajiem
esfondulidzekliem/.

ŠONeDĒļ uN tuRPMāK
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Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā:  
tavs izaicinājums nākotnei?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Ei-
ropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk” 
kampaņā “Time to Move” aicina 23. septembrī uz 
bezmaksas semināru “Sociālā uzņēmējdarbība Lat-
vijā: Tavs izaicinājums nākotnei?” Sociālā uzņēmēj-
darbība ir iespēja ar savu darbu palīdzēt dažādām 
sabiedrības sociālajām grupām, turklāt tā ir arī ie-
spēja jaunietim iegūt savu pirmo darba vai uzņē-
mējdarbības pieredzi.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16605_socialauznemejdarbibalatvija

tavsizaicinajumsnakotnei.

Ēvalda Valtera pieminekli novietos  
pie Kuldīgas vecā rātsnama

Pieminekli aktierim un sabiedriskajam darbiniekam 
kuldīdzniekam Ēvaldam Valteram, ko veido tēlnieks 
Oskars Mikāns, nolemts novietot pie Kuldīgas vecā 
rātsnama Baznīcas ielā 5.

Jautājums par iespējamo pieminekļa atrašanās vie-
tu pēdējā mēneša laikā daudzkārt apspriests gan 
pašvaldībā, gan vietējā sabiedrībā. Kuldīgas nova-
da dome, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli, piedāvā-
ja balsojumam trīs iespējamās vietas Kuldīgā: pie 
ēkas Liepājas ielā 16, pie ēkas Baznīcas ielā 4/6 un 
pie ēkas Liepājas ielā 17. Vietas bija izvēlētas, sa-
darbojoties tēlniekam Oskaram Mikānam un paš-
valdības pārstāvjiem. Ņemot vērā iedzīvotāju ko-
mentārus, kuros bija pausts viedoklis, ka neviena 
no piedāvātajām vietām nav piemērota, aptaujai 
tika pievienots vēl viens atbildes variants, kuru va-
rēja izvēlēties tie, kuriem neviena no piedāvātajām 
vietām nelikās piemērota.

Plašāk: http://www.kuldiga.lv/lv/
aktualitates/1430evaldavalterapiemineklino-
vietospiekuldigasvecaratsnama/.

NOVADu uN PiLSĒtu VĒStiS

ukrainas delegācijas vizīte Viesītē

No 23. līdz 28. augustam Viesītes novadā tika uz-
ņemta astoņu cilvēku delegācija no Ukrainas, no 
sadraudzības pilsētas Židačivas, – seši bērni vecu-

mā no 8 līdz 15 gadiem un divi pieaugušie. Tie ir 
bērni, kuru tēvi mobilizēti Ukrainas armijā un karo 
Donbasā. Viens no tēviem jau ir atgriezies mājās 
pēc 18 mēnešu dienēšanas, kas ir viens termiņš. 
Taču nav nekādas garantijas, ka kuru katru brīdi 
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neizsauks atkal, ja būs tāda nepieciešamība. Natā-
lija, viena no bērnu mammām, stāsta, ka šie bērni 
Latvijā ieradušies, lai nomainītu vidi, gūtu pozitīvas 
emocijas un psiholoģisko un morālo atbalstu.

Plašāk: http://www.viesite.lv/?p=19411#more
19411.

Noslēdzies Daugavpils pilsētas tramvaju 
infrastruktūras modernizācijas projekts

2010. gadā a/s “Daugavpils satiksme” sadarbībā 
ar Daugavpils pilsētas domi iesniedza projekta pie-
teikumu tramvaju infrastruktūras modernizācijas 
projektam, kas paredzēja tramvaju līnijas rekon
strukciju 6,2 km garumā, trīs transformatoru apakš-

staciju rekonstrukciju un 12 jaunu tramvaju vagonu 
iegādi.

2014. gada septembrī tika pabeigta 12 jauno tram-
vaju vagonu iegāde un tramvaju līnijas rekonstruk-
cijas būvdarbi. 2015. gada janvārī a/s “Daugavpils 
satiksme” uzsāka transformatoru apakšstaciju re-
konstrukciju 18. novembra ielā 10, Jātnieku ielā 90 
un 18. novembra ielā 183. Tika veikti iekštelpu re-
montdarbi, fasādes un jumta renovācija, bet vis-
apjomīgākā un nozīmīgākā rekonstrukcijas daļa 
bija elektroietaišu un transformatoru nomaiņa. 
Apakšstaciju tehniskais nodrošinājums ir viens no 
būtiskākajiem priekšnosacījumiem tramvaju kustī-
bas nodrošināšanai, rekonstrukcijas rezultātā tika 
veikta pilnīga iekārtu nomaiņa, kas jau pirmajos 
darbības mēnešos deva elektroenerģijas patēriņa 
samazinājumu.

Latgales plānošanas reģiona pārstāvji 
dodas uz ekonomikas forumu Polijā

8.–10. septembrī Kriņicā (Polijā) notiks XXV Ekono-
mikas forums, kurš ir vērsts uz ekonomiskās sadar-
bības, inovāciju veicināšanu un reģiona ekonomis-
kā potenciāla popularizēšanu. Forums tradicionāli 
pulcē augstākā līmeņa politiķus, biznesmeņus, 
zinātniekus un citu jomu pārstāvjus no Eiropas, 
Centrālāzijas un ASV. Tas  ir viens no lielākajiem un 
svarīgākajiem ekonomikas forumiem pasaulē, kurā 
satiekas politikas un biznesa elite. Pagājušā gada 
forumā piedalījās 3000 dalībnieku no 60 valstīm.

Pēc Mazpolijas reģiona administrācijas uzaicināju-
ma Latgali gan kā reģionu, gan kā pašvaldību kopu-
mu Ekonomikas forumā Kriņicā pārstāvēs Latgales 
plānošanas reģiona pārstāvji.

Brauciens notiks Norvēģijas finanšu instrumenta 
līdzfinansētās programmas “Kapacitātes stiprinā-
šana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionā-
lajām iestādēm” projektā “Reģionālās politikas ak-
tivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 
pasākumu izstrāde”.

Programmā paredzēti vairāk nekā 50 dažādu pa-
sākumu: plenārsesijas, debates, tematiskās paneļ-
diskusijas, darba grupas, lekcijas, prezentācijas u.c. 
Latgales plānošanas reģiona pārstāvju dalība foru-
ma pasākumos sekmēs ārvalstu zināšanu un labās 
prakses pārņemšanu reģionālās politikas īstenoša-
nā, sekmējot augsta līmeņa starptautisko sakaru 
nodibināšanu, starptautiskās pieredzes pielietoša-
nu Latvijā, veicinot Latgales reģiona ekonomisko 
attīstību un izaugsmi.

http://www.viesite.lv/?p=19411
http://www.viesite.lv/?p=19411


CFLA izsludina atlasi eiropas Sociālā fonda 
projektam par profesionālo rehabilitāciju

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir no-
sūtījusi uzaicinājumu Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrai iesniegt pieteikumu Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) finansējuma saņemšanai profesionālās reha-
bilitācijas projekta īstenošanai, lai palielinātu perso-
nu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura trau-
cējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Lai veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošo iedzīvo-
tāju iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastā-

vīgā darbā, 2014.–2020. gada plānošanas periodā 
no ESF pasākumam “Profesionālā rehabilitācija” 
paredzēts finansējums 1 064 308 eiro apmērā, se-
dzot līdz 85% no projekta kopējām izmaksām, valsts 
budžeta finansējums – 187 819 eiro. Projekta īste-
nošanas laikā paredzēta profesionālās rehabilitāci-
jas programmu izstrāde un ieviešana, nodrošinot 
arī materiāltehnisko bāzi profesionālās rehabilitā-
cijas un apmācību programmu īstenošanai.

Atlases nolikums un cita papildu informācija pie-
ejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/esfon-
di20142020/izsludinatasatlases.

Papildināts peldvietu saraksts, kurās 
peldūdeni uzraudzīs par valsts budžeta 
līdzekļiem
Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības minis-
trijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosa-
ka peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību. 
Grozījumi tika izstrādāti, pamatojoties uz pašvaldī-
bu priekšlikumiem par savā administratīvajā terito-
rijā esošo peldvietu iekļaušanu peldvietu sarakstā. 
Oficiālo peldvietu saraksts, kurās tiks veikts valsts 
apmaksāts peldūdens monitorings, tiks papildināts 
ar divām jaunām peldvietām:

Rucavas novada Rucavas pagasta Papes bākas •	
peldvieta;

Daugavpils novada Višķu pagasta Luknas ezera •	
Višķu tehnikuma ciema peldvieta.

Jauno peldvietu iekļaušana peldvietu sarakstā pa-
lielinās iespējas apmeklēt higiēnas un drošības 
prasībām atbilstošas peldvietas, tā samazinot in-
fekciju, traumatisma un letālo gadījumu risku, kā 
arī uzlabos pašvaldību infrastruktūru.

Pēc pašvaldības ierosinājuma, izvērtējot informā-
ciju par peldvietas apmeklējuma tendencēm, no 
oficiālo peldvietu saraksta tiks svītrota Upesgrīvas 
peldvieta Mērsraga novadā. Tagad Ministru kabi-
neta oficiālajā peldvietu sarakstā būs 55 peldvie-
tas, kurās tiks veikts valsts apmaksāts peldūdens 
monitorings.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos nr. 16 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība””, 
1. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli””, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu “Reģionālās at-
tīstības koordinācijas padomes nolikums” projektu 
un tā anotāciju, 3. pielikums.

MiNiStRiJu uN ieStāžu ziņAS

LPS NeSASKAņO

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4996&document_id=4996
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4995&document_id=4995
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4994&document_id=4994


VSS912 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos 
Nr.140 “Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas 
iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde 
veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vie-
tā””
VSS915 – Informatīvais ziņojums “Par zemes ka-
dastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu laboša-
nas termiņu”

LPS SASKAņOŠANAi PiePRASītie DOKuMeNtu PROJeKti

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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