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Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē 
apstiprina statūtu grozījumu projekta 
izstrādes darba grupu

7. jūnijā Latvijas Pašvaldības savienības (LPS) Valdes 
sēdē apstiprināja LPS statūtu grozījumu projekta 
izstrādes darba grupu šādā sastāvā: LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, Novadu apvienības priekšsēdē-
tājs Gints Kaminskis, Rūjienas novada domes priekš-
sēdētājs Guntis Gladkins, Salaspils novada domes 
priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Reģionālās attīstī-
bas centru apvienības priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis, Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis 
Mitrēvics, Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns, Jelgavas pilsētas domes priekš-
sēdētājs Andris Rāviņš, LPS padomniece juridiska-
jos jautājumos Vineta Reitere, LPS ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede. Atklāta vēl paliek pārstāvniecība no 
pilsētu pašvaldībām. Uz pirmo sēdi darba grupa pul-

cēsies septembrī. Valde lūdz pašvaldības LPS sekre-
tariātā sniegt priekšlikumus statūtu grozījumiem.

Vēl Valde apsprieda Finanšu ministrijas ieceri no 
valsts budžeta nefinansēt internetu pašvaldību 
publiskajās bibliotēkās. Valde vienbalsīgi šo mi-
nistrijas plānu noraidīja, par ko arī tika nosūtīta 
vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (VARAM).

Valde arī uzklausīja LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas priekšsēdētāja Aivara Lācarus 
sniegto informāciju par sarunu norisi un aktuā-
lajām problēmām, kas apspriestas sarunās Lab-
klājības ministriju un Veselības ministriju, kā arī 
priekšsēža Andra Jaunsleiņa ziņojumu par saru-
nām ar VARAM un Zemkopības ministriju. 

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

Tikšanās ar Norvēģijas vēstnieku Latvijā 
Steinaru Ēgilu Hāgenu

7. jūnijā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Ro-
pažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus 
tikās ar Norvēģijas vēstnieku Latvijā Steinaru Ēgilu 
Hāgenu, lai pārrunātu vairākus sadarbības jautāju-
mus. Tika apspriesti patvēruma meklētāju un bēgļu 
integrācijas jautājumi, kā arī Latvijas un Norvēģijas 
pašvaldību sadarbības tālākā attīstība.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Pārvaldības komitejas sēde

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzu-
pa un LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 7. jūnijā 
piedalījās Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongresa Pārvaldības komitejas sēdē Orleānā 
(Francijā).

Sēdē tika izskatīts jautājums par pārrobežu nodokļu 
sistēmām (t.sk. nodokļu aplikšanu, iekasēšanu un 
pārdali) Eiropas Padomes valstīs. Ziņotājs K. Hegi 
(Šveice) iepazīstināja ar sistēmām starp Beļģiju un 
Luksemburgu, Vāciju un Franciju, Šveici un Franci-
ju. Sistēmu harmonizēšana dotu lielu ieguldījumu 
pašvaldību pārrobežu attīstībā un iedzīvotāju dzī-
ves līmeņa līdzsvarošanā.

Jautājumā par publisko pakalpojumu atvērtās in-
formācijas pieejamību tika norādīts, ka datu caur-
redzamība veicina iedzīvotāju iesaisti pašvaldības 
dzīvē (Lielbritānijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā 
u.c.). Kongresam jāatbalsta informācijas pieejamī-
bas veicināšana, tomēr personas datu aizsardzībai 
jābūt striktai.

Jautājumā par korupcijas novēršanu un publiskās 
ētikas veicināšanu vietējā un reģionālajā līmenī 
ziņotājs H. van Štā (Austrija) uzsvēra, ka korupcija 
ir lielākais demokrātijas attīstības drauds. Tiek iz-
strādāti vairāki ziņojumi par administratīvo resursu 
izmantošanu priekšvēlēšanu kampaņā, korupcijas 
draudiem publiskajos iepirkumos, ētika kodekss 
priekšvēlēšanu laikam.

Tika skatīti arī citi nozīmīgi jautājumi, kā, piemē-
ram, labā pārvaldība metropolēs un budžeta vei-
došana, ņemot vērā dzimumu līdztiesību.
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LPS sarunas ar Tieslietu ministriju

6. jūnijā LPS mītnē notika LPS un Tieslietu minis-
trijas (TM) sarunas. No LPS puses sarunas vadīja 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, no TM – ministrs 
Dzintars Rasnačs. Tika pārrunāti aptuveni puse no 
ieplānotajiem jautājumiem. Sarunu turpinājums 
plānots 1. jūlijā Tieslietu ministrijas telpās.

LPS aktualizēja dažus iepriekšējos gados iesāktos 
jautājumus, piemēram, par sabiedrisko darbu kā ie-

spējamo administratīvā soda veidu. Aktuāla te ir gan 
iespējamā atbildīgā institūcija, gan aizstāšanas me-
hānisms (bez kura noteikšanas, ņemot vērā krimi-
nālsoda un piespiedu darba pieredzi, tā jēga strauji 
mazinās). Pirms dažiem gadiem, apkopojot viedok-
ļus no pašvaldībām, tie bija diametrāli pretēji.

LPS aktualizēja arī jautājumu par pašvaldību iestā-
žu atbrīvošanu no valsts nodevas, kā arī par pašval-
dību atbrīvošanu no sprieduma izpildes izdevumu 
samaksas zvērinātam tiesu izpildītājam (attiecīgi 
grozot Civilprocesa likumu). Kā atzīst TM, tā ir Fi-
nanšu ministrijas kompetence. Kā savukārt uzsvēra 
LPS, nedrīkst būt situācija, kad pašvaldības ir ie-
kļautas Valsts pārvaldes iekārtas likumā, bet nor-
mas par atbrīvojumiem (kā šajā gadījumā) attiecas 
tikai uz tiešo valsts pārvaldi. Minētais jautājums 
palika atklāts, un notiks tikšanās, iesaistot Finanšu 
ministriju un VARAM.

No šāgada ļoti aktuālajām tēmām LPS izvirzīja jau-
tājumu par darījumu apliecināšanas funkciju bā-
riņtiesām (saistībā ar TM izveidoto darba grupu 



par iespēju ieviest obligātu notariālo formu visiem 
nekustamo īpašumu darījumiem). LPS atkārtoti uz-
svēra, ka minētos pakalpojumus nedrīkst attālināt 
no iedzīvotāja, sadārdzināt utt. Līdz ar to bāriņtie-
sām ir saglabājama pašreizējā funkcija, kā arī kopu-
mā nav atbalstāma obligāta notariālā forma visiem 
nekustamo īpašumu darījumiem.

Saistībā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
211.2 panta otrās daļas (izskatot lietas par pašval-
dības saistošo noteikumu pārkāpšanu, pārkāpuma 
izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas izsnie-
dzot noteikta parauga kvīti, var uzlikt naudas sodu 
līdz 30 eiro, ja pārkāpējs to neapstrīd) izslēgšanu no 
š.g. 1. septembra LPS izvirzīja priekšlikumu paplaši-
nāt noteiktu pakalpojumu liegumu (gadījumos, kad 
nav nomaksāts administratīvais naudas sods).

Šāgada sarunās tika izvirzīts arī jautājums par finan-
sējuma nodrošināšanu piespiedu dalītā īpašuma 
izbeigšanas jautājumu risināšanai – funkcionāli ne-
pieciešamā zemes gabala pārskatīšanai. TM norādī-
ja, ka jautājums ir FM kompetencē, tomēr atbalstī-
šot LPS lūgumu pēc finansējuma piešķiršanas paš-
valdībām. Svarīgi piebilst, ka TM aicināja šo jautāju-
mu pārrunāt plašākā institūciju lokā, iesaistot FM, 
VARAM un VZD, kā arī aktualizēt šo jautājumu tikai 
pēc tam, kad pašvaldībām būs skaidrība par pārska-
tāmo funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu dau-

dzumu. Jāpiebilst, ka sarunās izskanēja arī piedāvā-
jums īstenot pilotprojektu piespiedu dalītā īpašuma 
tiesisko attiecību izbeigšanai, tajā skaitā funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanai.

LPS aicināja TM nodrošināt datu sinhronizāciju TM 
vai tās iestāžu pārraudzībā esošajās informācijas 
sistēmās, savukārt jautājumā par bezmantinieka 
un bezsaimnieka mantu vajadzīgas sarunas, pie-
saistot FM. Tāpat TM informēja, ka atsauksies LPS 
aicinājumam informēt pašvaldības par jaunākajiem 
tiesību aktiem un to grozījumiem.

Viens no sarunu jautājumiem bija zemes reformas 
pabeigšana, kā arī zemes reformu regulējošo tiesī-
bu aktu pārskatīšana un atzīšana par spēku zaudē-
jušiem, bet dzīvotspējīgo tiesību normu iekļauša-
na Zemes pārvaldības likumā. Šajā jautājumā TM 
informēja, ka Zemes pārvaldības likums ir VARAM 
kompetencē un, lai tajā ietvertu jebkādus grozīju-
mus, jānotiek trīspusējām sarunām. Tika iztirzāts 
arī jautājums par zemes rezerves fonda zemju pie-
derību pēc diviem gadiem, kad pašvaldības tos būs 
izvērtējušas. Šajā jautājumā TM norādīja, ka pie-
derības noteikšana atlikušajām rezerves zemēm ir 
likumdevēja izšķiršanās jautājums. 

Vineta Reitere un Kristīne Kinča,
LPS padomnieces juridiskajos jautājumos
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LPS sarunās ar Satiksmes ministriju 
pieprasa apmācīt Valsts kontroli, bet 
Satiksmes ministrijai aizņemties

8. jūnijā notika Satiksmes ministrijas (SM) un LPS sa-
runas, kurās tika izskatīti jautājumi, kas saistīti ar sa-
biedriskā transporta pakalpojumiem, autoceļu uztu-
rēšanu un finansējumu un optiskā tīkla ierīkošanu.



Runājot par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizāciju, puses atzina, ka sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu segšanai 2016. gadā papildus no 
valsts budžeta vajadzēs 3,4 miljonus eiro, kas sais-
tīti ar peļņas apjoma regulāciju sabiedriskajā trans-
portā, ar tarifu pieaugumu republikas pilsētās un 
zaudējumu kompensāciju personām ar invaliditāti 
un pārvadājamo iedzīvotāju skaita samazināšanos 
par 8,4% reģionālajos maršrutos.

Puses atzina, ka sadarbībā ar Autotransporta direk-
ciju un plānošanas reģioniem jāvienojas par jaunu 
maršrutu atvēršanas un slēgšanas principiem.

Valstī tikai 10% maršrutu izdevumi tiek pilnībā 
kompensēti ar biļešu ieņēmumiem. Ieņēmumi no 
biļetēm ir ļoti atšķirīgi: Latgalē 32%, Vidzemē 31%, 
Zemgalē 37%, Kurzemē 37%, Pierīgā 76%.

Sarunās tika izvērtēta skolēnu pārvadājumu pro
blemātika. Valstī ir nedaudz vairāk par 1200 marš-
rutiem, pašvaldību organizētajiem skolēnu pārva-
dājumiem gandrīz tikpat – 964. Puses atzina, ka 
nav nepieciešams speciāls valsts regulējums paš-
valdībām, lai definētu minimālos attālumus skolē-
nam līdz skolai vai iekāpšanas vietai autobusā, kur 
vajadzīgi regulārie vai speciālie regulārie pārvadā-
jumi, jo pašvaldības savu politiku var realizēt, pie-
ņemot saistošos noteikumus. Puses uzsvēra, ka 
vienlaikus ar skolēnu pārvadājumiem jārisina ie-
dzīvotāju pārvietošanās nodrošinājums teritorijās 
ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Tādēļ Autotranspor-
ta direkcijai tika uzdots sagatavot priekšlikumus 
par iespēju ieviest sabiedriskā transporta pakal-
pojumus, kas tiek izpildīti pēc pasažiera pieprasī-
juma vietās, kur sabiedriskā transporta pakalpo-
jumi netiek nodrošināti.

Jautājumā par atvieglojumu administrēšanas kārtī-
bas precizēšanu sabiedriskajā transportā pārvadā-
to personu uzskaites un identificēšanas problēmu 
risināšanai puses vienojās, ka VSIA “Autotrans-
porta direkcija” jābūt koordinējošajai iestādei, kas 
nodrošina visu MK noteikumu prasību izpildes ko-
ordinēšanu, t.sk. prasību izpildei nepieciešamo da-
tubāzu administrēšanu attiecībā uz valsts noteikta-
jiem braukšanas maksas atvieglojumiem.

Puses vienojās, ka Satiksmes ministrijai sadarbībā 
ar LPS jāizvērtē iespēja izstrādāt normatīvo regu-
lējumu personificēto datu sistēmas ieviešanai par 
fiziskām personām, kuras saņem pašvaldību no-
teiktos braukšanas maksas atvieglojumus sabied-
riskajā transportā.

Ņemot vērā, ka pašvaldību viedokļi ir atšķirīgi, LPS 
organizēs sanāksmi, kurā paredzēts piedalīties de-
viņu republikas pilsētu, LPS, SM un Autotransporta 
direkcijas pārstāvji, lai panāktu vienotu pozīciju sa-
biedriskā transporta atvieglojumu administrēšanas 
sistēmas risinājuma priekšlikuma izveidē.

Jautājumā par taksometru nozares sakārtošanu 
puses vienojās, ka:

•	 pasažieru pārvadājumu ar taksometriem licen-
cēšana tiek deleģēta deviņām republikas pilsē-
tām un pieciem plānošanas reģioniem;

•	 tiks stiprināta pašvaldību kontroles dienestu 
kapacitāte un paredzētas tiesības pašvaldību 
kontroles dienestiem veikt kontrolpirkumus 
bez policijas klātbūtnes; Satiksmes ministrija 
sadarbībā ar LPS un plānošanas reģioniem or-
ganizēs atsevišķu sanāksmi par turpmāko kār-
tību taksometru pārvadājumu kontroles no-
drošināšanai;

•	 tiks ieviesta taksometru vadītāju sertificēšana 
vai kas līdzīgs.

Autoceļu uzturēšana un finansējums

Par pašvaldību mērķdotāciju apjomu 2017., 2018. 
un 2019. gadam puses nevienojās, jo LPS iebilda 
pret to, ka līdz 2019. gadam pašvaldību mērķdotā-
cijas netiek palielinātas. LPS uztur prasību, ka, sā-
kot ar 2017. gadu, jāparedz konkrēts finansējums, 
piesaistot konkrētu procentu no akcīzes nodokļa 
naftas produktiem, 100% no transportlīdzekļu eks-
pluatācijas nodokļa un 100% no autoceļu lietoša-
nas nodevas. Sākot ar 2017. gadu, Valsts autoce-
ļu programmā jāparedz vismaz 30% no iekasētā 
akcīzes nodokļa naftas produktiem un 100% no 
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa, tādējādi 
paredzot finansējumu valsts autoceļu fonda pro
grammai 217,6 milj. eiro, t.sk. pašvaldību autoce-
ļiem un ielām 54,4 milj. eiro, kas atbilst proporcijai 
25% : 75%. Vai arī kā alternatīvu risinājumu piedā-
vāt pārdalīt proporciju starp valsti un pašvaldībām 
vismaz 27,3% apmērā. Jebkurā gadījumā jāpanāk 
pašvaldību mērķdotāciju apjoma pieaugums.

Sarunās LPS ierosināja:

1. Līdz 2019. gadam jāpanāk pakāpenisks pieau-
gums akcīzes nodokļa piesaistē: 2017. gadā 
30%, 2018. gadā 40%, 2019. gadā 50%.

2. Valstij jārada alternatīvs finansējuma mode-
lis valsts un pašvaldību autoceļiem, jo pēc 
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2018. gada finansējums no ES kohēzijas un struk-
tūrfondiem tiks pārtraukts. Sākot ar 2019. gadu, 
“Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 
2014.–2020. gadam” ikgadējais finansējums jā-
nodrošina ievērojami lielākā apjomā, lai varētu 
sasniegt Nacionālā attīstības plāna transporta 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam definētos 
mērķus.

Puses vienojās, ka LPS priekšlikumi tiks izvērtēti 
Satiksmes ministrijas izveidotā ekspertu grupā līdz 
30. jūlijam.

Sarunās tika diskutēts par pašvaldību mērķdotāciju 
apjomu un sadalījumu saistībā ar Valsts kontroles 
2016. gada revīzijas ziņojumu “Vai īstenotā valsts 
un pašvaldību politika ir veicinājusi pašvaldību ceļu 
un ielu attīstību autoceļu un ielu uzturēšanu”. LPS 
uzskata, ka Valsts kontrole, aicinot sadalīt mērķdo-
tācijas atbilstoši noteikumos nr. 173 paredzētajam 
algoritmam, ņemot vērā aktuālo pašvaldības teri-
torijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, pašvaldī-
bas īpašumā esošo ielu un tiltu laukumu un ceļu 
garumu, nav analizējusi, kādu ietekmi tas atstāj 
uz pašvaldību budžetiem. 2009. gadā, paredzot 
šādu iedalījumu, normatīvā akta autori vadījās 
pēc tā, ka tiek pildīts likums “Par autoceļiem”, kas 
paredzēja 80% no naftas produktu nodokļiem jau 
2010. gadā. Diemžēl krīze tajā izdarīja korekcijas. 
Tādēļ 2009. gadā LPS un Satiksmes ministrija vie-
nojās par pagaidu risinājumu, nepieļaujot finansē-
juma samazinājumu vismaz 25% pašvaldībās, tikai 
tādēļ, ka formāli jāpilda normatīvā akta prasības. 
Noteikumos nr. 173 paredzētais algoritms ir pie-
mērojams, ja pašvaldību mērķdotāciju apjoms nav 
mazāks par 2008. gada apjomu, t.i., 140 miljoniem 
eiro.

Valsts kontrole nav konstatējusi, ka atbilstoši liku-
mam “Par autoceļiem” valsts un pašvaldību au-
toceļi 2016. gadā nav saņēmuši 260,7 miljonus 
eiro, taču valsts autoceļu nesakārtošanas rezultātā 
valsts ik gadu cieš zaudējumus vairāk nekā 0,8 mil-
jardu eiro apmērā.

Puses vienojās:

1. Izvērtēt iespēju pašvaldībām, pārņemot valsts 
autoceļus, piešķirt papildu finansējumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija, lai 
ieviestu Valsts kontroles ieteikumus, izstrādās 
un līdz 2017. gada 13. janvārim iesniegs Mi-
nistru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 
2008. gada 8. janvāra noteikumos nr. 10 “Kār-

tība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, ko-
mersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekon
strukcija un uzturēšana” un Ministru kabineta 
2009. gada 15. septembra noteikumos nr. 1052 
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskai-
tes kārtība”.

3. VAS “Latvijas valsts ceļi” regulāri apmācīs paš-
valdību darbiniekus par mērķdotācijas izlieto-
šanu un pašvaldību ceļu pārvaldīšanu, kā arī ie-
rosinās Valsts kontroles ekspertiem iesaistīties 
apmācībās.

4. Kad ekspertu grupa būs sniegusi priekšlikumus 
prognozējama un ilgtspējīga transporta infra-
struktūras finansējuma modeļa radīšanai, iz-
veidot kopīgu darba grupu noteikumu nr. 173 
pārskatīšanai par pašvaldību autoceļu un ielu 
finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdo-
tācijas sadalījumu starp pašvaldībām un šī sada-
lījuma noteikšanas kritērijiem.

Sarunās puses konstatēja, ka atpalicība no Valsts au-
toceļu sakārtošanas programmas 2014.–2020. ga-
dam noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem 
2016. gada sākumā ir ievērojama – 120 milj. eiro, 
un, ņemot vērā turpmāko divu gadu valsts budžeta 
finansējuma plānu, tā kļūs vēl lielāka – 330 milj. eiro. 
Lai risinātu problēmu, sākot ar 2019. gadu ir jāno
drošina “Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 
2014.–2020. gadam” ikgadējais finansējums ievēro-
jami lielākā apjomā, nekā tika plānots programmas 
sākotnējā variantā, kas tika pieņemts zināšanai Mi-
nistru kabineta sēdē 2013. gada 21. maijā.

Puses vienojās:

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas JPI pieprasījumu.

2. Izstrādāt Valsts autoceļu sakārtošanas plānu 
2017.–2023. gadam un prognozējamu finan-
sējuma plānu autoceļu nozarei vidējā termiņā 
atbilstoši Nacionālā attīstības plāna Transporta 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam definēta-
jiem mērķiem, kā arī Valsts autoceļu program-
mas finansējumam. Izstrādājot Valsts autoceļu 
sakārtošanas plānu 2017.–2023. gadam, sadar-
boties ar plānošanas reģioniem, izvērtējot ne-
pieciešamību sakārtot tos autoceļus, kas funk-
cionāli ir saistīti ar izglītības iestāžu reorganizā-
cijas rezultātā mainīto transporta plūsmu.

LPS viedoklis, ka veicami grozījumi likuma “Par au-
toceļiem” 12. panta ceturtajā daļā, svītrojot vārdus 
“ja gadskārtējā valsts budžeta likumā nav noteikts 
citādi”, netika atbalstīts.

6
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Sarunās tika diskutēts arī par valsts vietējiem au-
toceļiem – diemžēl šogad valsts vietējiem auto-
ceļiem pieejams finansējums 9 miljoni eiro, bet 

2017. gadā – tikai 7 miljoni eiro.
Aino Salmiņš,

LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Izpilddirektori pierobežā spriež par 
drošību un iepirkumiem

Kārsavas novada vārds 2016. gada sākumā par vie-
nu un to pašu veikumu – ielu norādēm latgaliešu 
un latviešu valodā – tika daudzināts divējādi: dome 
saņēma gan Boņuka balvu par latgaliešu valodas 
popularizēšanu, gan aizrādījumus no Valsts va-
lodas centra. Tomēr sīkstie kārsavieši savu ieceri 
turpinās. Par viņu uzņēmību un neatlaidību nešau-

bās neviens no 
Latvijas Pašval-
dību izpilddirek-
toru asociācijas 
(LPIA) biedriem, 
kas 9. jūnijā ap-
ņēmīgi mēroja 
ceļu uz tālo pie-
robežu, kur no-
tika pusgada pē-
dējā sanāksme.

Kas gan pierobežā (arī Latvijas valstij kopumā) var 
būt svarīgāks par drošību? Sanāksmes tematu pir-
majā blokā to analizēja no visdažādākajiem aspek-
tiem – Aizgāršas robežapsardzības nodaļas pārstā-
vis majors Igors Geršobeks skaidroja Valsts robež-

sardzes sadarbību ar pašvaldībām; Zemessardzes 
32. kājnieku bataljona pārstāvis Vilnis Ludboržs 
atraktīvi iepazīstināja ar Zemessardzes 25 gadu 
vēsturi un aktualitātēm; Jaunsardzes departamen-
ta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis stāstīja par 
Latvijas drošības nākotnes garantu – jaunsargiem – 
un teica paldies pašvaldībām par finansiālo atbal-
stu.

Atšķirībā no pirmā temata, kas visiem likās atbalsta 
cienīgs, otrais saistījās ar vienu no pašvaldību (un 
arī visas Latvijas) dzīves un attīstības lielākajiem 
“bubuļiem” – iepirkumiem. Finanšu ministrijas Ju-
ridiskā departamenta Iepirkumu politikas un valsts 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas no-
daļas vecākā eksperte Līga Neilande iepazīstināja 
ar jaunākajiem Publisko iepirkumu likuma grozīju-
miem, kas stājās spēkā 20. maijā. Iebildumi un ne-
skaidrības, jautājumi un atbildes, ieskaitot – “kad 
būs nākamie grozījumi”. Un maz iepriecinošais se-
cinājums, ka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, 
uz kuru allaž mudina tiekties, ir visvieglāk apstrīdēt.

Ar specifisku iepirkumu jomu – “zaļo” publisko ie-
pirkumu un tā attīstību Latvijā – izpilddirektorus 
un līdzi atbraukušos iepirkumu speciālistus (lie-
lākoties gan speciālistes!) iepazīstināja VARAM 
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Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspē-
jīgas attīstības nodaļas vecākā referente Inese Pel-
ša un vecākais eksperts Uģis Zanders. 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 
izpilddirektors Guntis Vilnītis informēja par pašval-
dību sadarbības iespējām ar vietējiem ražotājiem, 
kuras visi izmantotu ar prieku, ja vien nebūtu dažā-
du iepirkuma procedūru šķēršļu.

Tomēr iepirkumi vēl ilgi būs neatņemama pašval-
dību ikdienas sastāvdaļa. LPS iepirkumu speciāliste 
Daina Dzilna informēja, ka šogad pirmoreiz plānots 
konkurss par Gada balvu šajā sarežģītajā jomā vai-
rākās nominācijās.

Dienas atlikušajā cēlienā ciemiņi varēja klātienē iz-
baudīt mazu daļiņu Kārsavas novada. To, par kuru 
emocionālajā uzrunā ieintriģēja Kārsavas novada 
domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, bet “ievadlek-

cijā” plašāk klāstīja izpilddirektors Toms Vorkalis. 
Tagad ikviens bez grūtībām spēs iztēlē uzburt at-
miņu ainas, kā izskatās Latvijas pierobeža un jaun-
ceļamais žogs, kā SIA “Latgales dārzeņu loģistika” 
dižajā siltumnīcā slavenajos “Mežvidos” liānu cie-
nīgos vijumos briest tomātu raža, bet koģenerāci-
jas stacija gādā par siltumu.

Visus LPIA sanāksmes materiālus, kā vienmēr, atra-
dīsiet arī LPS interneta vietnē. Turpat – arī sanāk
smes videoieraksts klāt nebijušajiem, bet plašāks 
izklāsts un fotoreportāža – žurnālā “Logs”.

Paldies par silto dāsnumu “mājasmātei” un “mā-
jastēvam”, kā arī visiem Kārsavas novada ļaudīm, 
kas ziedoja piektdienas novakari izpilddirekto-
riem!

Daina Oliņa,
Žurnāla “Logs” redaktores vietniece

Andris Jaunsleinis piedalās šķeldas 
katlumājas atklāšanā Jūrmalā

10. jūnijā Jūrmalā, Nometņu ielā 21a Kauguros, 
atklāta jaunuzbūvēta ar biomasu (šķeldu) kurinā-
ma katlumāja. Tas ir pēdējo gadu apjomīgākais SIA 
“Jūrmalas siltums” investīciju projekts, kas reali-
zēts, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu.

Plašāka informācija: http://www.jurmala.lv/lv/pil-
seta/jaunumi_aktuali/pasvaldiba/42732jurmala
atklajjaunuskeldaskatlumaju.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde-
videokonference

Sēde notiks 14. jūnijā plkst. 10.00 LPS mītnē Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Noteikumu projekts “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbal-
sta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla 
un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai 
izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanai”.

http://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/pasvaldiba/42732-jurmala-atklaj-jaunu-skeldas-katlumaju
http://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/pasvaldiba/42732-jurmala-atklaj-jaunu-skeldas-katlumaju
http://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/pasvaldiba/42732-jurmala-atklaj-jaunu-skeldas-katlumaju
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2. Noteikumu projekts “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā at-
balsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.

Videokonferences norisi varēs vērot tiešraidē LPS 
interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari
unvideo/tiesraide/.

Videokonferences ieraksts būs pieejams LPS inter-
neta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminariunvi-
deo/videoarhivs.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot uz e-
pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

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

Diskusija “Nākotnes pilsētas”

Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā sadarbī-
bā ar Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas Karalistes un 
Dānijas Karalistes vēstniecībām aicina uz diskusiju 
“Nākotnes pilsētas” 2. jūlijā plkst. 16.00–17.30 Cē-
sīs, festivālā LAMPA.

Pilsētas bez mašīnām, ar pašpietiekamu enerģijas 
apgādi no dabas resursiem, vertikālu apbūvi, kur 
cilvēki dzīvo un pārvietojas dažādos līmeņos? Kāda 
būs nākotnes pilsēta mūsu reģionā? Kādi izaicinā-
jumi gaidāmi, pieaugot apdzīvotībai, automašīnu 
skaitam, pieprasījumam pēc resursiem, imigrantu 
kopienām? Un kādi reāli risinājumi pastāv jau šo-
dien ceļā uz nākotni?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim mūsu ģeo-
grāfiskā reģiona kontekstā. Seši vietējo un reģionālo 
pašvaldību vadītāji “trendseteri”, vizionāri un darītāji 
no Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Latvijas 
stāstīs par risinājumiem savās pilsētās un reģionos un 
izsapņos nākotnes vīzijas. Diskusijā ne tikai meklēsim 
labās prakses piemērus, bet jo īpaši risināsim jautāju-
mu, kā veidot sinerģiju starp sabiedrību un pašvaldī-
bām, kā ar sabiedrības iesaisti būvēt nākotnes pilsē-
tas, piemērotas nākotnes cilvēka vajadzībām. Ja zini, 
kas ir, piemēram, viedā pilsētplānošana un ģentrifi-

kācija, nāc dalies ar viedokli; ja nezini – noskaidro un 
iedvesmojies tam, kā tu vari piedalīties pārmaiņās.

Diskusiju moderēs bijušais ekonomikas ministrs, 
pieredzējis vadītājs un kultūras darbinieks Daniels 
Pavļuts.

Diskusijā piedalās:

– Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsē-
dētājs

– Jānis Baiks, Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs

– Vinnija Grosbella (Winni Grosbøll), Bornholmas 
(Dānijā) mērs

– Juns Ūlavs Stranns (Jon-Olav Strand), Eustagde-
res reģiona (Norvēģijā) vicemērs

– Aino Maija Lūkonena (Aino-Maija Luukkonen), 
Pori (Somijā) mērs

– Elīass Jēorgess (Elias Georges), Mūtālas (Zviedri-
jā) pašvaldības priekšsēdētājs

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.fes-
tivalslampa.lv/event/lv/diskusijasesasnakotnes
pilsetas.

Maija Kāle

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.festivalslampa.lv/event/lv/diskusija-sesas-nakotnes-pilsetas/
http://www.festivalslampa.lv/event/lv/diskusija-sesas-nakotnes-pilsetas/
http://www.festivalslampa.lv/event/lv/diskusija-sesas-nakotnes-pilsetas/


Pieejams Eiropas Savienības un 
nacionālais līdzfinansējums ilgtspējīgiem 
uzlabojumiem vides un klimata jomā

VARAM un Latvijas Vides aizsardzības fonda admi-
nistrācija informē, ka Eiropas Komisijas mājaslapā 
19. maijā ir publicēts uzsaukums projektu iesnieg-

šanai Eiropas Kopienas LIFE programmas Vides un 
Klimata apakšprogrammās 2016. gadā. Projektu 
īstenošanai pieejams arī nacionālais līdzfinansē-
jums. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu 
Eiropas Komisijā un informācija par nacionālā līdz-
finansējuma saņemšanu: http://bit.ly/2855dJN. 
Plašāka informācija 1. pielikumā.
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Seminārs komunikatoriem par Junkera 
plāna ieviešanu ES un Latvijā

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Seminārs “Zaļie publiskie iepirkumi tagad 
un nākotnē”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sadar-
bībā ar VARAM un Elektronisko iepirkumu sistēmas 

piegādātājiem 14. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Dabas 
muzejā Rīgā, K. Barona ielā 4, organizē “zaļo” pub-
lisko iepirkumu bezmaksas apmācību semināru.

Plašāka Informācija 3. pielikumā.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Zemkopības ministrija aicina meža 
īpašniekus pieteikties atbalstam pasākumā 
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā 
un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”

Atbalstu var saņemt meža ieaudzēšanai, retināša-
nai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un atjaunoša-
nai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām. 

Pasākuma otrajā kārtā projektu iesniegumi tiks pie-
ņemti no 27. jūnija līdz 27. jūlijam, kopējais publis-
kais finansējums 9 500 000 eiro. Meža īpašniekiem 
jāņem vērā, ka atbalsta piešķiršanas kārtībā veiktas 
vairākas izmaiņas.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/
presei/aicinammezaipasniekuspieteikties
atbalstam?id=5437.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional
http://bit.ly/2855dJN
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-meza-ipasniekus-pieteikties-atbalstam?id=5437
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-meza-ipasniekus-pieteikties-atbalstam?id=5437
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-meza-ipasniekus-pieteikties-atbalstam?id=5437
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p3.pdf


Apstiprināts Valsts iestāžu darba plāns 
ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–
2020. gadam

10. jūnijā Ministru prezidenta ēnu ekonomikas ap-
karošanas padomes sēdē valdības pārstāvji, kā arī 
sociālie un sadarbības partneri apstiprināja Valsts 
iestāžu darba plānu ēnu ekonomikas ierobežošanai 
2016.–2020. gadam un nolēma atsevišķiem uzde-
vumiem nedēļas laikā vēl precizēt izpildes termi-
ņus, sasniedzamo rezultātu vai atbildīgās institūci-
jas. Plānā iekļauti 55 konkrēti uzdevumi, bet īpaši 
svarīga ir panāktā vienošanās par to, ka plāns būs 
atvērta tipa dokuments, kuru regulāri papildinās ar 
jauniem pasākumiem, analizējot aktuālos izaicinā-

jumus un ekonomiski pamatotus rīcības scenārijus.

Pamatojoties uz iepriekšējā padomes sēdē nolem-
to, Finanšu ministrija ciešā sadarbībā ar valdības 
sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī noza-
ru ministrijām un to padotības iestādēm precizēja 
sākotnējā plāna uzdevumus, kā arī iekļāva tajā jau-
nus veicamos darbus, strukturējot uzdevumus arī 
sadalījumā pa prioritārajām nozarēm.

Plašāka informācija: http://www.fm.gov.lv/lv/
aktualitates/jaunumi/nodokli/52814apstipri-
nadarbaplanuenuekonomikasierobezosanai
20162020gadam.

Maija Straupmane
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Atrasts risinājums ES fondu projektam 
“Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna 
sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”

7. jūnijā Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi iespēju 
ES fondu projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu “In-
čukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” īs-
tenot, to dalot posmos pa periodiem. Tādējādi tiks 
saglabāts 2007.–2013. gada plānošanas perioda ES 
līdzfinansējums par līdz šim projekta īstenošanā ie-
guldītajiem 19,4 miljoniem eiro no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda. Atlikušie sanācijas darbi tiks 
pabeigti 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Jau iepriekš ziņots par konstatētajiem sarežģīju-
miem saistībā ar neparedzētām gudrona ķīmiskā 
sastāva izmaiņām projekta “Vēsturiski piesārņoto 
vietu “Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas 
darbi” īstenošanā, kā rezultātā projekta izmaksas ir 

lielākas, nekā sākotnēji plānots. Tāpat sarežģījumu 
dēļ projektu nebija iespējams pabeigt plānotajā 
termiņā – līdz 2016. gadam. Lai risinātu radušos si-
tuāciju un projektu varētu pabeigt, nezaudējot ES 
līdzfinansējumu, Latvija 2015. gada 16. septembrī 
vērsās EK, sniedzot detalizētu pamatojumu projek-
ta sadārdzinājumam un termiņa pagarinājumam, 
kā arī izteica priekšlikumu projektu pabeigt 2014.–
2020. gada plānošanas periodā.

Plašāka informācija: http://www.fm.gov.lv/lv/ak-
tualitates/jaunumi/52805ekdodiespejuincukal-
naserskabogudronadikusanacijasdarbuspa-
beigtaresfonduunnacionalofinansejumu.

Ar EK lēmumu var iepazīties ES fondu mājaslapā: 
http://www.esfondi.lv/2007.2013.gadaplanosa-
nasperiodalielieprojekti.

Zaiga Puškina

Rosina precizēt sportistu un bērnu ar 
paaugstinātu fizisko slodzi veselības 
aprūpes un medicīniskās uzraudzības 
kārtību

9. jūnijā valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Ve-
selības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, 
kas paredz precizēt veselības aprūpes un medicī-

niskās uzraudzības kārtību sportistiem un bērniem 
ar paaugstinātu fizisko slodzi. Noteikumu projektā 
ir veikti precizējumi, lai nodrošinātu sportistu un 
bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi efektīvāku ve-
selības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kār-
tību. 

Plašāka informācija 4. pielikumā.

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/nodokli/52814-apstiprina-darba-planu-enu-ekonomikas-ierobezosanai-2016-2020-gadam
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/nodokli/52814-apstiprina-darba-planu-enu-ekonomikas-ierobezosanai-2016-2020-gadam
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/nodokli/52814-apstiprina-darba-planu-enu-ekonomikas-ierobezosanai-2016-2020-gadam
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/nodokli/52814-apstiprina-darba-planu-enu-ekonomikas-ierobezosanai-2016-2020-gadam
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/52805-ek-dod-iespeju-incukalna-serskabo-gudrona-diku-sanacijas-darbus-pabeigt-ar-es-fondu-un-nacionalo-finansejumu
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/52805-ek-dod-iespeju-incukalna-serskabo-gudrona-diku-sanacijas-darbus-pabeigt-ar-es-fondu-un-nacionalo-finansejumu
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/52805-ek-dod-iespeju-incukalna-serskabo-gudrona-diku-sanacijas-darbus-pabeigt-ar-es-fondu-un-nacionalo-finansejumu
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/52805-ek-dod-iespeju-incukalna-serskabo-gudrona-diku-sanacijas-darbus-pabeigt-ar-es-fondu-un-nacionalo-finansejumu
http://www.esfondi.lv/2007.-2013.gada-planosanas-perioda-lielie-projekti
http://www.esfondi.lv/2007.-2013.gada-planosanas-perioda-lielie-projekti
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p4.pdf
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Zemes īpašnieki saņems atlīdzību par 
zemes īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumu

Noteiks atlīdzības kārtību par elektronisko sakaru 

tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā ze-
mes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, to 
paredz Elektronisko sakaru likums, kas stāsies spē-
kā 1. decembrī.

Plašāka informācija 5. pielikumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam 
nodrošina izglītības ieguves iespējas”, 6. pielikums.

Apakškomiteja 16.06.2016. SAM 7.3.2. “Paildzināt 
gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu 
un nodarbinātību”, 7. pielikums.

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Valsts pār-
valdes iekārtas likumā” (VSS490), 8. pielikums.

Atkārtots atzinums par Ministru kabineta noteiku-
mu projektu “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 9. pielikums.

SAM 5.1.1. “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesnie-
gumu otrās atlases kārtas, 10. pielikums.

Apakškomiteja 16.06.2016. SAM 9.3.2. “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un 
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīs-
tot veselības aprūpes infrastruktūru”, 11. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un at-
jaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt eko-
sistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”, 
12. pielikums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Pašvaldību dar-
biniekiem – LPS nesaskaņojumi.

VSS547 – Noteikumu projekts “Elektroniskās iden-
tifikācijas uzraudzības komitejas nolikums”

VSS533 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS534 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā de-
leģē valsts pārvaldes uzdevumu–zemes izpirkuma 
(pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kon-
troli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldību 
īpašumā”

VSS537 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS538 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu 
izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un 
pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” īste-
nošanas noteikumi””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391441
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_22_p12.pdf
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VSS524 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 
īpašumā” 

VSS532 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 “Par 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatno
stādnēm 2015.2020.gadam””

VSS531 – Noteikumu projekts “Minimālās mēneša 
darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība”

VSS546 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
saka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīko-
šanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumu”

VSS557 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos 
Nr.838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 
2016.gadam””

VSS542 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām””

ŠONEDĒĻ

Ķekavas novada svētki

No 16. līdz 18. jūnijam ar daudzveidīgu kultūras 
programmu – koncertiem, jaunrades tērpu konkur-
su, radošām darbnīcām un citiem pasākumiem – 
norisināsies Ķekavas novada svētki “Rakstā zeme, 
rakstā saule”. Svētku laikā notiks arī jauns un aiz-

raujošs pasākums – 
“Labdarības bumbu 
rallijs”, ko par topo-
šu tradīciju organi-
zē Ķekavas novada 
fonds. Plašāka in-
formācija Ķekavas 
novada mājaslapā: 
www.kekava.lv.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Skrīveru novada svētki

Skrīveru novada svētki šogad tiks svinēti divas die-
nas – 16. un 18. jūnijā. 16. jūnijā Skrīveru amatier-
teātris izrādīs komēdiju “Sunītis un viņa kauliņš”, 
bet pārējie svētku pasākumi plānoti 18. jūnijā. Tie 

sāksies ar Jāzepa Kazimirova piemi-
ņas izstādes atklāšanu un noslēg-
sies ar salūtu pusnaktī. Vairāk infor-
mācijas: www.skriveri.lv.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391396
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391396
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391414
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391414
http://www.kekava.lv
http://www.skriveri.lv/jaunumi/skriveru-novada-svetki-16-un-18-junija/
http://www.skriveri.lv
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Daugavpils novada 15. Grāmatu svētki

17. jūnijā Biķernieku pagastā notiks Daugavpils 
novada 15. Grāmatu svētki. Pasākumu program-
mā ietilpst gan grāmatu komercizstāde, gan mu-
zikāli sveicieni un izstādes, gan nopietnas sarunas 
par lauku ceļiem, krāsu pasauli, medicīnu un citām 
tēmām. Neizpaliks arī sportiskas aktivitātes un 
pankūkas labam garastāvoklim. Vairāk informāci-
jas šeit: http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/
daugavpilsnovada15gramatusvetki.

8. reizi notiks Lielais latgaļu tirgus

18. jūnijā jau astoto reizi Ludzas pilskalnu pie-
skandinās Lielais latgaļu tirgus un deju uzvedums 

“Sadoncuošana Ludzā!”. Senākajā Latvijas pilsētā 
no plkst. 10 pulcēsies amatu meistari, mājražotā-
ji, rekonstrukcijas klubi no Latgales “Kroma kolna” 
un Polockas, saimnieki, dancotāji, dziedātāji un 

http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/daugavpils-novada-15-gramatu-svetki
http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/daugavpils-novada-15-gramatu-svetki
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mākslinieki. Apmeklētāji varēs vērot seno amatu 
demonstrējumus, izzināt amata noslēpumus pie 
aroda meistariem, nopirkt to darinājumus, pieda-
līties seno latgaļu cīņās, spēlēs, kā arī uzdziedāt vai 

uzdancot kopā ar folkloras kopām. Ar saules rietu 
tiks iegriezts saules rits vasaras saulstāvjos, kā arī 
visi būs aicināti kopā apdziedāt sauli un Līgosvētkus 
pēc senām tradīcijām.

Alūksnē jau trešais Zušu festivāls un 
piektais “Katrīnas kauss”

18. jūnijā visi tiek aicināti uz trešo Alūksnes Zušu fes-
tivālu, kas norisināsies Alūksnes Pilssalā un apmek-
lētājiem piedāvās dažādas muzikālas un sportiskas 
izdarības, atraktīvus konkursus, andelēšanos tirdzi-
ņā un Jāņu ielīgošanu zaļumballē. Festivālā Alūksnes 
un Apes novada fonda Jauniešu ideju laboratorija ai-
cinās uz aktīvās atpūtas pasākumu “Zušu skrējiens”, 
bet pēcpusdienā Pilssalas estrādē Alūksnes novada 
deju kolektīvi izdejos jestrus deju soļus koncertā 
“Precinieki nāk”. Būs arī citas aktivitātes, piemēram, 
konkurss zušu ātrēšanā. Vakarā paredzēts koncerts 
“Ne silts, ne auksts” un Jāņu ielīgošanas zaļumballe.

Šajā dienā Alūksnes Pilssalā notiks arī piektās starp-
tautiskās sacensības pludmales volejbolā “Katrī-
nas kauss”, kas šogad kā trešais posms iekļautas 
arī Latvijas Tautas sporta asociācijas čempionātā.
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Sēlijas ceturtie Tautas mākslas svētki

18. jūnijā Aknīstē notiks Sēlijas novadu apvienī-

bas IV Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”. Plkst. 
10 sāksies vokālo ansambļu koncerts, kas notiks 
četrās vietās – Aknīstē pie luterāņu baznīcas, Asa-
rē pie Asares pilsdrupām, “Kraujās” pie Aknīstes 
psihoneiroloģiskās slimnīcas un Gārsenē pie pils. 
Plkst. 10.30 skanēs folkloras kopu sasaukšanās pie 
svētavota Aknīstē. Pievakarē Aknīsti krāšņos svētku 
gājiens no novada domes uz estrādi, kur izskanēs 
svētku dižkoncerts.

Dabas koncertzāle Lūznavas muižā

Jau vienpadsmito gadu lielāki un mazāki dabas, 
mākslas un mūzikas mīļotāji 18. jūnijā aicināti ap-
meklēt Dabas koncertzāli Lūznavas muižas parkā – 
Rēzeknes novadā, Rāznas Nacionālā parka terito-
rijā. Dabas koncertzāle savā pastāvēšanas laikā no 
vakara muzicēšanas nelielā cilvēku lokā kļuvusi par 
vērienīgu brīvdabas pasākumu, kur Latvijas zināt-
nieki un mākslinieki izzināšanas un radošajās darb-
nīcās un emocionālos mūzikas, gaismas un video-
priekšnesumos apmeklētājiem dod iespēju iepazīt 

vai no jauna atklāt gan 
bieži sastopamas, gan 
retas un apdraudētas 
dabas vērtības. Šogad 
Dabas koncertzāles gal-
venā tēma un varonis ir 
garausainais sikspārnis. 
Plašāks ieskats par Da-
bas koncertzāli: www.
dabaskoncertzale.lv un http://www.daba.gov.
lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/
pirmsakumi/.

Rokmūzikas festivāls Virgā

18. jūnijā Priekules novadā Virgā pie Vārtājas upes 
notiks festivāls “Virga Fest”. Zināms, ka uzstāsies 
šādas grupas: “LĪVI & Buķelis”, “Linga”, “Bet Bet”, 
“Iļģi”, “Triānas parks”, “Oranžās Brīvdienas”, “Age 
of Stones”, “Ainars Virga & Virga Hard Orchestra”, 
“Vecās mājas”, “Z Scars” u.c. Pasākuma dalībnie-

kus priecēs amatnieku 
tirdziņš, kurā visas dienas 
garumā būs iespēja iegā-
dāties ēdamas un neēda-
mas lietas no pašmāju un 
apkārtnes novadu amat-
niekiem un pārtikas ražo-
tājiem.

http://www.dabaskoncertzale.lv/
http://www.dabaskoncertzale.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/pirmsakumi/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/pirmsakumi/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_koncertzale/pirmsakumi/
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Publiskās adīšanas diena un iespaidīgs 
šovs Kuldīgā

Kuldīgā jau par stabilu 
tradīciju izveidojusies 
Starptautiskās publis-
kās adīšanas dienas 
atzīmēšana, kas šogad 
norisināsies 18. jūnijā. 
Kuldīgas novada mu-
zeja rokdarbu kopas 
“Čaupe” dalībnieces ai-

cina visus interesentus pulcēties 18. jūnijā plkst. 11 
pie Kuldīgas novada muzeja, lai kopā vienotos adī-
šanas priekā. Šogad adītāju pulkam varēs pievieno-
ties arī vienkārši garāmgājēji, jo būs sarūpētas gan 

dzijas, gan adāmadatas. Jau otro gadu publiskās 
adīšanas dienā būs skatāma “Čaupes” rokdarbnie-
ču sarūpēta ekspresizstāde.

Šajā dienā ar nebijušu šovu Kuldīgas pilsētas es-
trādē atklās Latvijā pirmo grilēšanas čempionātu 
un oriģinālprojektu “SUNNY FROG Grill & party”. 
Pulksten 12 sākies pasākuma smaržīgākā un garšī-
gākā daļa ar nosaukumu grill (grilēšana) – Latvijas 
atklātais grila čempionāts, grila šovs un meistarkla-
ses. Pasākumā notiks iespaidīga grilu parāde, kurā 
piedalīsies dalībnieki arī no Igaunijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas. Grilu parādē tiks demonstrētas vis-
plašākās grilēšanas iespējas, savukārt grila šovā par 
dalībnieku varēs kļūt ikviens apmeklētājs. Tuvāka 
informācija: www.sunnyfrog.lv.

Likteņdārzā notiks Jāņu mācības

“Kokneses fonds” sadarbībā ar Kokneses kultū-
ras nama folkloras kopu “Urgas” un citām lielāka-
jām Latvijas folkloras kopām 18. jūnijā pirmo reizi 
Likteņdārzā rīko Saulgriežu pasākumu “Piedzīvo 

Jāņus!”. Pasākums plānots kā Jāņu mācības. Rado-
šu darbnīcu formā Likteņdārza viesi varēs iesaistī-
ties dažādās aktivitātēs, lai apgūtu maģiskos Jāņu 
sagaidīšanas darbus un rituālus. Pilna pasākuma 
programma pieejama šeit: liktendarzs.lv/lv/pasā-
kumilikteņdārzā.

Priekuļu novada svētki Veselavas muižā

Priekuļu novada svētki Veselavas muižā “Graudi 
un rozīnes” notiks divu dienu garumā – 18. un 
19. jūnijā. Sestdien interesenti varēs apmeklēt 

deviņas dažādas pieturvietas Veselavas muižā, 
savukārt svētdien būs iespējams doties ekskursijā 
“Iepazīsti Veselavas pagastu un tā ļaudis!”. Plašā-
ka informācija pašvaldības mājaslapā: www.prie-
kuli.lv.

1. Vislatvijas Jaunsardzes spartakiāde – 
Gulbenē

Jaunsardzes un informācijas centrs sadarbībā ar 
Gulbenes novada domi šogad aizsāk jaunu tradīci-
ju, no 19. līdz 21. jūnijam Gulbenē organizējot 1. 

Vislatvijas Jaunsardzes spartakiādi. Tajā piedalīsies 
450 jaunsargi vecumā no 12 līdz 19 gadiem. Spar-
takiādes mērķis ir veicināt fiziskās sagatavotības un 
sporta attīstību Jaunsardzē, noskaidrot labākās ko-
mandas un noteikt spēcīgākos sportistus no jaun-
sargu vidus.

http://www.sunnyfrog.lv/
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades/kulturas-tautas-un-saieta-nami/veselavas-tautas-nams/246-pasakumi-veselavas-tautas-nams/2298-priekulu-novada-svetki-veselavas-muiza-18-un19-junija
http://www.priekuli.lv
http://www.priekuli.lv
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Ventspils 1. Piedzīvojumu parka maratons

19. jūnijā notiks Ventspils 1. Piedzīvojumu parka 
maratons, kā arī tradicionālie skrējieni 21,0495 km, 
10,55 km un 5,3 km distancēs. Kā jau ierasts, bēr-
nu skrējieni būs dienu iepriekš – 18. jūnijā (300 m, 
600 m un 1000 m). Maratonu Ventspilī organizē 
Ventspils Maratona klubs sadarbībā ar Ventspils 
pilsētas pašvaldību un Olimpisko centru “Vents-
pils”. Skrējiena laikā pilsētas ielās varēs redzēt arī 
Latvijas skriešanas karalieni Jeļenu Prokopčuku.

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Rīgā svētdien būs “Toyota” velomaratons

19. jūnijā jau 33. reizi galvaspilsētā ar Rīgas domes 
atbalstu risināsies “Toyota” velomaratons. Tā starts 
un finišs būs 11. novembra krastmalā, bet trase ve-
dīs pa vairākām Rīgas ielām, tiltiem un arī Vecrīgu. 
“Toyota” Rīgas velomaratons pulcēs gan profesio-
nālus riteņbraucējus, gan velosporta mīļotājus, gan 
ģimenes ar bērniem.

Peoniju svētki Madonas novada Kalsnavā

Ziņas sagatavojuši Evita Aploka, Daiga Egle, Zane Dzalbe, Linda Peciņa, Vineta Žilinska, Dzintra Āboliņa, 
Sarmīte Rukmane, Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa, SIA 

“Olimpiskais centrs “Ventspils”” Sporta un mārketinga daļa un pēc pašvaldību mājaslapu informācijas

Apkopojusi Gunta Klismeta

mailto:jana.bunkus@lps.lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

