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Latvijas Pašvaldību savienībā viesojas 
delegācija no Ukrainas

11. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) vieso-
jās Čerņigivas apgabala delegācija. Ukrainas kolēģi 
tikās ar LPS ģenerālsekretāri Mudīti Priedi, vecā-
ko padomnieku Māri Pūķi un padomnieci Sniedzi 
Sproģi. Tika pārrunāti viesus interesējoši jautāju-
mi: teritoriālo kopienu attīstība, administratīvi teri-
toriālā reforma, pašvaldību budžets, pakalpojumu 
sniegšana pašvaldībās, mazās un vidējās uzņēmēj-
darbības veicināšana reģionos, it īpaši lauku teri-
torijās.

Viesi no Čerņigivas pateicās par Latvijas pašvaldību 
sniegto humanitāro palīdzību Ukrainai 39 315,95 
eiro apmērā. Ņemot vērā Ukrainas puses izteiktās 
vajadzības, par šo naudu tika iegādāti Latvijā ražo-
ti un Ukrainā reģistrēti medikamenti, kā arī medi-
cīniskā aparatūra. Tie ar Ukrainas Sarkanā Krusta 
starpniecību tika nosūtīti Čerņigivas apgabala kara 
hospitālim. Humanitārās palīdzības sniegšanu uz-
raudzīja Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas 
delegācija Ukrainā, kas iespēju robežās garantē lī-
dzekļu izmantošanas caurskatāmību un efektivitāti.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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LPS Novadu apvienības Valdes sēdē 
aktuālākais jautājums – VARAM 
sagatavotā darbības programma 
“Izaugsme un nodarbinātība”

Novadu apvienības Valde 5. marta sēdē skatīja 
priekšlikumus par VARAM sagatavoto darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto inves-
tīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņē-
mējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstī-
bas programmās noteiktajai teritoriju ekonomiska-
jai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases 
kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā in-
frastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālās vai 
reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldība” 

ideju konceptu vērtējumu un tā ranžēšanu finan-
sējuma saņemšanai. Sēdē piedalījās Raivis Brem
šmits (VARAM Reģionālās politikas departamenta 
direktors), Evita Nīmane (VARAM), Evija Bistere 
(VARAM), Ritvars Timermanis (VARAM).

Situācija ir tāda, ka gandrīz visi iesniegtie projekti 
izceļas ar nevainojamu kvalitāti un atbilstību izvir-
zītajiem kritērijiem, bet nepietiekamā finansējuma 
dēļ samērā daudzi palikuši zem svītras. Tas, pro-
tams, neapmierina vairākas pašvaldības, un tādēļ 
vienprātīgi tika atbalstīts priekšlikums prasīt Koor-
dinācijas padomei iniciatīvu papildu finansējuma 
meklēšanai. Novadu apvienības Valde vienojās arī 
rakstīt vēstuli Ministru kabinetam par radušos si-
tuāciju un aicināt valdību pildīt Saeimā apstiprinā-
to valdības deklarāciju, kuras sadaļā “Tautsaimnie-
cības stiprināšana” noteikts: “Būtiski palielināsim 
pašvaldību lomu un atbildību investīciju piesaistē, 
cieši sadarbojoties ar procesā iesaistītajām valsts 
institūcijām un uzņēmējiem, vienlaikus paplašinot 
pašvaldību iespējas izmantot dažādus instrumen-
tus uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Lēmuma teksts – 1. pielikumā.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece 

un padomniece kultūras jautājumos
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LPS Valdes sēdes uzmanības centrā – 
profesionālā izglītība

Viena no aktuālajām tēmām LPS Valdes sēdes dar-
ba kārtībā 5. aprīlī bija jautājums par profesionālo 
izglītību. Pašvaldības neapmierina valsts nevienādā 
attieksme pret dažādu īpašnieku profesionālo sko-
lu finansējumu. Diskusiju rezultātā Valde vienojās 
prasīt Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt 
valsts budžeta finansējumu profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai līdz gada beigām, kā arī 
nodrošināt līdzvērtīgu finansējumu valsts un paš-
valdību profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
stipendijām.

Sēdes turpinājumā tika apspriesti LPS 27. kongresa 
dokumentu projekti. Kā pirmais tika skatīts rezo-
lūcijas projekts “Par neatliekamiem risinājumiem 

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p1.pdf


izglītībā”, kurā izteikti aicinājumi valdībai jautāju-
mā par izglītības satura reformu. Joprojām aktu
āls ir visu pedagogu, tai skaitā pirmsskolas izglītī-
bas sistēmā strādājošo pedagogu, atalgojums no 
valsts budžeta. Valde rosinās kongresu prasīt val-

dībai kompensēt pedagogu algas reformas izraisīto 
pirmsskolas izglītības izmaksu pieaugumu.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos
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Jaunieši diskutē par savu lomu pašvaldību 
attīstības politikā

8. aprīlī LPS ēkā notika Latvijas Pašvaldību jau-
natnes lietu atbalsta tīkla videokonference, kuras 
tēma bija “Plānošanas dokumentu izstrāde paš-
valdību līmenī. Kā veiksmīgāk integrēt jaunatnes 
jomu kopējā pašvaldības attīstības politikā?”.

Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniska-
jā darbā asoc. prof. Dr. sc. soc. Anda Laķe informēja 
par plānošanas dokumentu veidiem, pašvaldību lī-
meņa plānošanas dokumentiem, plānošanas doku-
menta struktūru un saturu, kā arī par tā izstrādes 
gaitu.

Videokonferences ieraksts un A. Laķes prezentācija 

būs pieejama LPS mājaslapā http://www.lps.lv/lv/
profesionalasapvienibas/jaunatneslietutikls/.

Pēc videokonferences uz sanāksmi palika Latvijas 
Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinē-
jošā darba grupa, kurā Zemgales plānošanas reģio-
na Attīstības nodaļas projektu vadītājs Edgars Pau-
lovičs informēja par iniciatīvu “Ledus taka”, kas ir 
NVO, Zemgales plānošanas reģiona un pašvaldību 
sadarbībā organizēts pārgājiens Zemgales jaunie-
šiem. Savukārt Latvijas pirmās Jauniešu galvaspil-
sētas Jelgavas jaunatnes lietu speciāliste Jeļena 
Grīsle informēja par plānotajiem pasākumiem Jel-
gavā 2016. gadā.

Lelde Vazdiķe,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/


LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 12. aprīlī plkst. 10.00 LPS mītnē (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. Aktuālā informācija veselības jomā: finansē-
jums (kvotas) reģionālajām slimnīcām; slimnīcas 
kā sociālie uzņēmumi; rezidentu piesaiste reģio-
niem un valsts un pašvaldību institūcijām (ziņo: 
Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvji).

2. Par Valsts kontroles ziņojumu par asistenta pa-
kalpojuma pašvaldībās lietderību (ziņo: LPS pa-
domniece Ilze Rudzīte).

Sēdē izskatāmie dokumenti un sēdes tiešraide pie-
ejama LPS komiteju portālā. Lai pieslēgtos komite-
ju portālam, jārīkojas šādi:

- Pārlūkprogrammā (ieteicams lietot Internet 
Explorer) jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm 
adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://www.
onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/.

- Jāievada lietotāja vārds un parole, kas Jums no-
sūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms paredzētās sēdes sākuma).

- Kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sē-
des”.

- Jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 12. aprīlī plkst. 13.00 LPS mītnē (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. Par Reģionālās attīstības koordinācijas padomē 
(martā un 8. aprīlī) pieņemtajiem lēmumiem 
attiecībā uz 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās no-
teiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritori-
jas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” finansējuma apjomu un rezul-
tatīvajiem rādītājiem pašvaldībām (ziņo: Raivis 
Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas depar-
tamenta direktors).

2. Par Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra 
noteikumu nr. 598 “Noteikumi par valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķiršanu, adminis-
trēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības 
attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 

grozījumiem (ziņo: Inese Pastare Irbe, ZM Lauku 
attīstības atbalsta departamenta direktore).

3. Par darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sa-
glabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un 
aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “An-
tropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras iz-
būve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un 
īstenošanas noteikumiem (ziņo: Gunta Luksti-
ņa, LPS padomniece vides jautājumos; VARAM 
Investīciju departamenta pārstāvis).

4. Par problēmu ar derīgo izrakteņu ieguves vietu 
(karjeru) rekultivāciju (ziņo: Indulis Zariņš, Tuku-
ma novada domes Teritoriālās attīstības komite-
jas priekšsēdētājs; Ivita Peipiņa, LPS padomnie-
ce reģionālās attīstības jautājumos).

5. Dažādi.

Sēdē izskatāmie dokumenti un sēdes tiešraide pie-
ejama LPS komiteju portālā. Lai pieslēgtos komite-
ju portālam, jārīkojas šādi:

- Pārlūkprogrammā (ieteicams lietot Internet 
Explorer) jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm 
adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://www.
onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/


- Jāievada lietotāja vārds un parole, kas Jums no-
sūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 

dienu pirms paredzētās sēdes sākuma).
- Kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sē-

des”.
- Jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Videokonference par Jaunsardzes un 
informācijas centra organizēto forumu

13. aprīlī plkst. 10.00–10.40 notiks Aizsardzības 
ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra vi-
deokonference “Jaunsardzes un informācijas cen-

tra organizētā Ekspertu foruma (06.05.2016.) nori-
se un apskatāmie jautājumi”.

Videokonference būs skatāma LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā Tiešraide.
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LPS, Aizsardzības ministrijas un Brāļu kapu 
komitejas (BKK) videokonference

13. aprīlī plkst. 10.40–11.20 notiks videokonferen-
ce “Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā ap-
maksāto 1. pasaules kara un 2. pasaules kara kara-
vīru kapu Latvijā rekonstrukcijas darbu organizācija 
un rezultāti”.

Vēl darba kārtībā: BKK ieteikumi pašvaldībām plā-
noto rekonstrukcijas darbu saskaņošanas, darbu 
kontroles un pieņemšanas procesā, kā arī BKK in-
formācija un ieteikumi, kā rīkoties karavīru mirstīgo 
atlieku ekshumācijas un pārapbedīšanas gadījumā.

Videokonference būs skatāma LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā Tiešraide.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

Eiropas Komisija: jānovirza uzsvars no 
darbaspēka uz patēriņa, vides un īpašuma 
nodokļiem

“Eiropas Komisijas vērtējumā Latvijas budžets 
atbilst Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas no-
teikumiem, taču nodokļu ieņēmumu struktūra 
kavē ekonomikas izaugsmi un valsts pakalpojumu 
sniegšanu,” tā sarunā ar Latvijas delegāciju Reģio-
nu komitejā atzina Eiropas Komisijas Ekonomikas 
un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pārstāvis Jānis 
Malzubris.

Atsaucoties uz februārī publicēto Eiropas Komisijas 

2016. gada ziņojumu par Latviju, Malzubris kā vie-
nu no identificētajām problēmām norādīja augsto 
nodokļu slogu mazo algu saņēmējiem, kas nesti-
mulē legālo nodarbinātību. Tāpat Eiropas Komisija 
vērš uzmanību arī uz izvairīšanos no nodokļu mak-
sāšanas, kas gan samazinās, taču joprojām ir plaši 
izplatīta un traucē pienācīgi finansēt izglītību, so-
ciālo palīdzību un veselības aprūpi. No 2017. gada 
Latvijā valsts mērogā plānots garantētā minimālā 
ienākuma slieksnis, kas varētu palīdzēt risināt na-
badzības un sociālās atstumtības problēmu. Taču 
budžeta līdzekļi tā finansēšanai nav piešķirti, un 
būs nepieciešama ilgtermiņa finanšu plānošana, lai 
panāktu reformas fiskālo ilgtspēju.

mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv


Eiropas Komisija arī secinājusi, ka nav pietiekami 
izmantots potenciāls, ko sniedz izaugsmi veicinoša 
nodokļu politika, kura novirza uzsvaru no nodok-
ļu uzlikšanas darbaspēkam uz patēriņa, vides un 
īpašuma nodokļiem. Latvijas delegācijas pārstāv-
ji neviennozīmīgi vērtēja ideju par nodokļu sloga 
pārlikšanu uz nekustamā īpašuma nodokli. “Varētu 
ieviest ilgtermiņa risinājumu ar diferencētu pieeju 
gan darbaspēka nodokļiem, gan nekustamā īpašu-
ma nodokļiem, piemērojot nodokļa progresivitāti. 
Savukārt saprātīgas attiecības starp darbaspēka 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli varētu tikt 
ieviestas laikā, kad darba samaksa Eiropas Savienī-
bā izlīdzināsies,” norādīja Latvijas delegācijas Reģio-
nu komitejā pārstāvis Aleksandrs Lielmežs. Viņš arī 
uzsvēra, ka diferencēta nekustamā īpašuma nodok-
ļa pieeja vajadzīga tāpēc, ka patlaban izmantotās 
kadastrālās vērtības ir ļoti atšķirīgas un neatspoguļo 
konkrētā īpašuma vērtību. “Es uzskatu, ka pašval-
dībām, kas tomēr ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, 
būtu jāļauj lielāka vaļa piešķirt nodokļu atlaides ne-
kustamā īpašuma nodoklim,” atzīmēja Lielmežs.

Eiropas Komisijas šā gada februārī publicētajā 
2016. gada ziņojumā par Latviju analizētas ekono-
miskās un sociālās problēmas Latvijā. Šis ziņojums 

optimizētajā Eiropas pusgadā ļauj uzraudzīt politi-
kas reformas un laikus norādīt uz problēmām, kas 
dalībvalstij jārisina. Ņemot vērā minēto ziņojumu, 
notiek diskusijas ar dalībvalsti par politikas nostād-
nēm pirms valsts programmas iesniegšanas aprīlī. 
Savukārt 18. maijā plānots publicēt Komisijas jau-
nās rekomendācijas, kurās būs ietverti konkrēti Ko-
misijas ieteikumi dalībvalstij.

Latvijas delegācija Reģionu komitejā piedalījās Re-
ģionu komitejas 117. plenārsesijā, kas no 7. līdz 
8. aprīlim norisinājās Briselē un bija pirmā Reģio-
nu komitejas sanāksme pēc 22. martā Briselē no-
tikušajiem terora aktiem. Latvijas delegāciju šoreiz 
pārstāvēja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdē-
tāja Ligita Gintere, Mālpils novada domes priekš-
sēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Rīgas domes Drošī-
bas, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais, Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un 
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

13. aprīlī – atbalsta programmas 
daudzdzīvokļu ēku renovācijai atklāšanas 
konference

Uzsākot atbalsta programmas daudzdzīvokļu ēku 
renovācijai īstenošanu, 13. aprīlī Ekonomikas mi-
nistrija sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institū-
cija Altum” organizē konferenci “Atbalsts daudzdzī-
vokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša-
nai”. Konferenci atklās ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens un Attīstības finanšu institūcijas Altum 

Valdes locekle Inese Zīle.

Altum sniegs atbalstu daudzdzīvokļu māju energo
efektivitātes paaugstināšanai. Projektu pieņemša-
nu programmā plānots uzsākt 2016. gada jūlijā, 
taču jau 20. aprīlī Altum sāks sniegt konsultācijas 
par projektu sagatavošanu.

Plašāka informācija: https://www.em.gov.lv/lv/
par_ministriju/notikumu_kalendars/9119konfer-
neceatbalstsdaudzdzivokludzivojamoekuener-
goefektivitatesuzlabosanai.

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv.pdf
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/9119-konfernece-atbalsts-daudzdzivoklu-dzivojamo-eku-energoefektivitates-uzlabosanai
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/9119-konfernece-atbalsts-daudzdzivoklu-dzivojamo-eku-energoefektivitates-uzlabosanai
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/9119-konfernece-atbalsts-daudzdzivoklu-dzivojamo-eku-energoefektivitates-uzlabosanai
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/9119-konfernece-atbalsts-daudzdzivoklu-dzivojamo-eku-energoefektivitates-uzlabosanai


Izsludināti divi projektu konkursi vadlīnijā 
“Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība un saglabāšana”

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija 

izsludina projektu konkursus finansējuma saņem-
šanai 2016. gadā vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21580.

Aicina pašvaldības pieteikties URBACT III 
programmas informatīvajai dienai Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) 26. aprīlī organizē starpreģionu sadar-
bības programmas URBACT III 2014.–2020. gadam 
informatīvo dienu. Tās mērķis ir informēt par atklā-
to projektu pieteikumu konkursu īstenošanas tīklu 
(Implementation Networks) izveidi.

Pasākums notiks VARAM Peldu ielā 25 Rīgā.

URBACT III programmas informatīvajā dienā aici-
nātas piedalīties visas Latvijas pašvaldības, kuras 
vēlas paaugstināt kapacitāti, pilnveidot zināšanas 
un prasmes sadarbībā ar citām Eiropas Savienības 
pašvaldībām integrēto pilsētvides attīstības stratē-
ģiju un rīcības plānu ieviešanā.

Lai piedalītos pasākumā, pašvaldību speciālistus ar 

pieredzi pilsētvides attīstības plānošanā vai starp-
tautisko projektu īstenošanā lūdzam līdz 20. aprī-
lim reģistrēties VARAM tīmekļa vietnē http://ieej.
lv/qh0JR.

Papildu informācija par URBACT III programmu un 
projektu pieteikumu konkursa nosacījumiem pie-
ejama šeit: http://ieej.lv/aTeKb.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Jūliju 
Jakovļevu, rakstot epastu uz Julija.Jakovleva@va-
ram.gov.lv vai zvanot 67026488. Tāpat informāciju 
var jautāt URBACT III programmas Nacionālā kon-
taktpunkta koordinatorei Latvijā Laurai Cunskai
Ābomai, epasta adrese: Laura.CunskaAboma@
varam.gov.lv, tālr. 67026467.

Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

7

Lielā talka šogad notiks 
23. aprīlī, tās sauklis: 
“Latvijai būt zaļai!”

Plašāka informācija:  
www.talkas.lv.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21580
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21580
http://ieej.lv/qh0JR
http://ieej.lv/qh0JR
http://ieej.lv/aTeKb
mailto:Julija.Jakovleva@varam.gov.lv
mailto:Julija.Jakovleva@varam.gov.lv
mailto:Laura.Cunska-Aboma@varam.gov.lv
mailto:Laura.Cunska-Aboma@varam.gov.lv
http://www.talkas.lv


Gada vērienīgākā biznesa un tehnoloģiju 
konference “Squalio Industry day 2016”

Katrai pašvaldībai ir iespēja iegūt vienu bezmaksas 
apmeklējumu uz konferenci, aizpildot pieteikumu 
adresē http://www.industryday.lv/.

Baltā galdauta svētki #mans4maijs

Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā aicina 
rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtis-
kākajām pieturzīmēm Latvijas simt gados. Baltā 
galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tra-
dīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda 
ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzi-
nāti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri 

palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta 
svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar 
savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās 
sarunās savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. 
Baltā galdauta svētki atgādinās, ka Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošana – Latvijas valsts otrā 
dzimšanas diena – bija rezultāts konkrētu cilvēku 
neatlaidīgai rīcībai un drosmei.

Plašāka informācija 2. pielikumā.
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MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Finanšu ministrijas ieteikums rīcībai 
pārejas periodā līdz publisko iepirkumu 
jomas direktīvu pārņemšanai

Plašāka informācija: http://www.iub.gov.lv/lv/
node/574.

http://www.industryday.lv/
http://www.iub.gov.lv/lv/node/574
http://www.iub.gov.lv/lv/node/574
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p2.pdf


Valsts plāno segt izdevumus pašvaldībām 
par nepilngadīga bērna bez pavadības 
izmitināšanu

Labklājības ministrija (LM) rosina noteikt kārtību, 
kādā no valsts budžeta līdzekļiem pašvaldībām 
kompensēs izdevumus par nepilngadīgo bērnu iz-
mitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģime-
nē. Tas nepieciešams tāpēc, ka atbilstoši jaunajam 
Patvēruma likumam, kas stājās spēkā 2016. gada 
19. janvārī, iespēju uzskaitījums, kur nepilngadīgo 
personu bez pavadības var izmitināt patvēruma 
procedūras laikā, ir papildināts ar iespēju izmitināt 
audžuģimenē. Līdz šim tas nebija iespējams.

To paredz 7. aprīlī valsts sekretāru sanāksmē iz-

sludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz 
pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas 
bez pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē 
vai audžuģimenē”. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām 
un jāpieņem valdībā.

Tāpat LM plāno noteikt kārtību, kādā valsts sedz 
izdevumus, kas pašvaldībai radušies, izmitinot ne-
pilngadīgo bērnu aprūpes iestādē vai audžuģime-
nē. Proti, paredzēts, ka pašvaldībai attiecīgais pie-
prasījums būs jāiesniedz LM līdz pārskata ceturk
snim sekojošā mēneša 15. datumam.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7057.

Latvija būs sekmīgi izmantojusi visu 
pieejamo ES fondu finansējumu 
4,53 miljardu eiro apmērā

2015. gada 31. decembrī noslēdzās ES fondu 
2007.–2013. gada plānošanas perioda izmaksu at-
tiecināmības periods, bet šā gada 31. marts bija 
pēdējais termiņš, kurā iestādes Valsts kasē varēja 
iesniegt atbilstošus maksājumu dokumentus par 
īstenotiem ES fondu projektiem. Šā brīža dati lieci-
na, ka šajā plānošanas periodā Latvija būs spējusi 
pilnībā sekmīgi izmantot pieejamo ES fondu finan-

sējumu 4,53 miljardus eiro, pateicoties iepriekš 
veiktiem mērķtiecīgiem risku vadības pasākumiem, 
tostarp valdības piešķirtajam valsts budžeta papil-
du finansējumam rezerves projektu īstenošanai, kā 
arī atsevišķos gadījumos dotajai iespējai pabeigt 
projektu īstenošanu un mērķu sasniegšanu paga-
rinātos termiņos.

Plašāka informācija: http://www.fm.gov.lv/lv/ak-
tualitates/jaunumi/es_fondi/52427latvijabus
sekmigiizmantojusivisupieejamoesfondufi-
nansejumu453miljarduapmera.
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Mobilo telefonu operatoriem būs 
pienākums operatīvi nosūtīt īsziņas Latvijas 
iedzīvotājiem ārvalstīs krīzes situācijās

Turpmāk mobilo telefonu operatoriem būs pienā-
kums operatīvi nosūtīt Ārlietu ministrijas sagatavo-
tās īsziņas Latvijas iedzīvotājiem ārvalstīs par rīcību 
krīzes situācijās. To paredz grozījumi Elektronisko 

sakaru likumā, kurus Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas de-
putāti trešdien, 6. aprīlī, atbalstīja otrajā lasījumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/24618mobilotelefonu
operatoriembuspienakumsoperativinosutitiszi-
naslatvijasiedzivotajiemarvalstis.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7057
http://www.lm.gov.lv/news/id/7057
http://www.lm.gov.lv/news/id/7057
http://www.lm.gov.lv/news/id/7057
http://www.lm.gov.lv/news/id/7057
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/52427-latvija-bus-sekmigi-izmantojusi-visu-pieejamo-es-fondu-finansejumu-453-miljardu-apmera
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/52427-latvija-bus-sekmigi-izmantojusi-visu-pieejamo-es-fondu-finansejumu-453-miljardu-apmera
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/52427-latvija-bus-sekmigi-izmantojusi-visu-pieejamo-es-fondu-finansejumu-453-miljardu-apmera
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/52427-latvija-bus-sekmigi-izmantojusi-visu-pieejamo-es-fondu-finansejumu-453-miljardu-apmera
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=496/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=496/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24618-mobilo-telefonu-operatoriem-bus-pienakums-operativi-nosutit-iszinas-latvijas-iedzivotajiem-arvalstis
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24618-mobilo-telefonu-operatoriem-bus-pienakums-operativi-nosutit-iszinas-latvijas-iedzivotajiem-arvalstis
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24618-mobilo-telefonu-operatoriem-bus-pienakums-operativi-nosutit-iszinas-latvijas-iedzivotajiem-arvalstis
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24618-mobilo-telefonu-operatoriem-bus-pienakums-operativi-nosutit-iszinas-latvijas-iedzivotajiem-arvalstis


Par plāna projektu “Plāns pasākumu program-
mai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.–
2020. gadā”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta no-
teikumos nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvieto-
juma kritēriji””, 4. pielikums.

VSS1013– Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 
skaitu” īstenošanas noteikumi”, 5. pielikums.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši paš-
valdības integrētajām attīstības programmām sek-
mēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjauno-
jamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energo-
efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo ener-
goresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes 
attīstības centru pašvaldībām” (110 novadu pašval-
dību) PRIEKŠATLASES dokumentāciju, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa notei-
kumos nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas un 
izmantošanas noteikumi””, 7. pielikums.

Apakškomiteja 31.03.2016. SAM 5.3.1. “Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 
iespējas”, 8. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 
2015. gada 31. marta noteikumu nr. 153 “Noteiku-
mi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas iz-
mantot braukšanas maksas atvieglojumus maršru-
tu tīkla maršrutos” ieviešanu”, 9. pielikums.

Par priekšlikumiem likumprojekta “Civilās aizsar-
dzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” 3. lasī-
jumam, 10. pielikums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Pašvaldību dar-
biniekiem – LPS nesaskaņojumi.
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VSS287 – Rīkojuma projekts “Par ogļūdeņražu iz-
pētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Ru-
cavas novada Rucavas pagastā”

VSS276 – Informatīvais ziņojums “Par Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslē-
guma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju 
izpildes nodrošināšanu līdz 2021.gadam”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

Informācija medijiem. Reģistrācija Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresam, kas no-
tiks 20. maijā Liepājā, – sūtot pieteikumu brīvā tekstā uz e-pastu jana.bunkus@lps.lv vai 
zvanot pa tālruni: 29170955.

Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386230
mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_13_p10.pdf

