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LPS un Tieslietu ministrijas sarunu 
turpinājums

1. jūlijā Tieslietu ministrijas telpās norisinājās Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) un Tieslietu minis-
trijas (TM) 6. jūnijā iesākto ikgadējo sarunu turpi-
nājums.

Dienaskārtībā bija šādi jautājumi:

1) par valsts nodevu aprēķināšanu tajos gadīju-
mos, ja nekustamo īpašumu atsavina pret pie-
nākumiem, bet pienākuma vērtību nosaka attie-
cīgās republikas pilsētas vai novada pašvaldības 
institūcija;

2) īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā 
saprātīgā termiņā (piemēram, dzīvokļu īpašumu 
gadījumā, kad tie ir iegūti privatizācijas rezultā-
tā, īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrā-
matā mantojuma rezultātā);

3) pašvaldības tiesības sakārtot rūpnieciskās teri-
torijas;

4) bezsaimnieka mantas piederības piekritība un 
noteikšana;

5) būvju kadastrālās uzmērīšanas problemātika;

6) TM pienākums vērtēt normatīvo aktu projektu 
atbilstību tiesību sistēmai;

7) pašvaldības tiesības vērsties tiesā pret valsti.

TM izteica apsolījumu vērtēt jautājumu un meklēt 
risinājumus, lai atrastu pēc iespējas draudzīgāku 
risinājumu valsts nodevas aprēķināšanai, ja nekus-
tamais īpašums tiek atsavināts pret pienākumiem, 
kā arī meklēt risinājumus tam, lai administratīvā 
kārtībā varētu zemesgrāmatā nostiprināt īpašuma 
tiesības uz tiem dzīvokļiem, kuri ir privatizēti un par 
kuriem noslēgti pirkuma līgumi, bet dažādu iemes-
lu dēļ dzīvokļa īpašnieks savas īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā nav nostiprinājis.

Savukārt jautājumā par mantojuma pieņemšanas 
procesa elektronizāciju un esošo valsts informāci-
jas sistēmu izmantošanu, lai efektivizētu mantoju-
ma pieņemšanas procedūras, TM aicināja vērsties 
tās izveidotajā mantojuma tiesību darba grupā.

Par rūpniecisko teritoriju sakārtošanu un bezsaim-
nieka mantas piederības piekritības un noteikšanas 
jautājumā TM aicināja vērsties Finanšu ministrijā 
kā kompetentajā iestādē. Tomēr TM apsolīja izvēr-
tēt pašreizējo tiesisko regulējumu un tiesu praksi 
un nepieciešamības gadījumā virzīt atbilstīgus gro-
zījumus, lai dotu pašvaldībām tiesības vērties tiesā 
ar pieteikumiem par mantas atzīšanu par bezsaim-
nieka un piekritīgu valstij. Savukārt ar ierosinājumu 
par šādas mantas piekritību pašvaldībām LPS jāvēr-
šas Finanšu ministrijā.
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Attiecībā uz nesenajām garajām rindām būvju ka-
dastrālās uzmērīšanas sakarā TM informēja, ka gai-
dīšanas laiks ir samazināts jau līdz divām nedēļām 
un drīzumā plānots rindu problēmu atrisināt pilnī-
bā. LPS ierosinājumu nodot būvju kadastrālo uz-
mērīšanu brīvā tirgū Tieslietu ministrija noraidīja.

Saistībā ar pēdējiem darba kārtības jautājumiem 
LPS informēja TM par to, ka tuvāko gadu laikā tiek 

plānota Eiropas Vietējo pašvaldību hartas izpildes 
monitoringa vizīte. Šajā sakarā LPS aicināja un Ties-
lietu ministrija apsolīja izvērtēt, kurā procesā un 
institūcijā varētu īstenot Eiropas Vietējo pašval-
dību hartā noteiktās pašvaldības tiesības vērsties 
pret valsti tiesā. Tāpat TM apsolīja lielāku uzmanī-
bu pievērst normatīvo aktu projektu vērtēšanai ta-
jos gadījumos, kad pašvaldībām tiek uzliktas jaunas 
funkcijas un uzdevumi bez attiecīga finansējuma.

LPIA Valde Lielbritānijā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) Valde no 27. jūnija līdz 3. jūlijam bija mācī-
bu vizītē Lielbritānijā, lai iepazītos ar Lielbritānijas 
pašvaldību sistēmu, uzdevumiem un labo praksi un 
attīstītu Latvijas un Lielbritānijas pašvaldību izpild-
direktoru asociāciju (LPIA un Solace) sadarbību.

Lielbritānijas kolēģi bija noorganizējuši ļoti labu 
mācību nedēļu, kurā Latvijas izpilddirektori ap-
meklēja Ņūarkas un Šērvudas reģiona, Stratfordas 
pie Eivonas, Vaierforestas reģiona, Rietumčešīras 
un Česteras reģiona, Hinkli un Basvortas reģiona 
un Ladlovas pašvaldības un piedalījās diskusijās ar 
Lielbritānijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
biedriem. Tāpat mūsu valsts pārstāvji iepazinās ar 
labo praksi četru gadu teritorijas attīstības un bu-
džeta plānošanā, projektu realizēšanā un nodarbi-

nātības veicināšanā un apzināja pašvaldību iespējas 
uzņēmējdarbības veicināšanā teritorijā. Latvijas de-
legācija apmeklēja vairākas pašvaldību iestādes un 
uzņēmumus – bērnu un jauniešu centru, veco ļaužu 
centru, veselības veicināšanas centrus, tehnoloģis-
ko parku, mazā biznesa parku lauku apvidos –, ie-
pazinās ar būvniecības objektiem (reģiona teātra 
pārbūve, pašvaldības administrācijas ēka) u.c.



Pašvaldību un LPS pārstāvji 
uzņēmējdarbības seminārā Polijā

No 29. jūnija līdz 1. jūlijam Daugavpils pilsētas pār-
stāvji un LPS padomnieks tehnisko problēmu jautā-
jumos Aino Salmiņš un tehniskais sekretārs Nauris 

Ogorodovs piedalījās seminārā “Uzņēmējdarbība 
un savienība: Eiropas Savienības pilsoņi kā uzņē-
mēji kopējā tirgū”, kas notika Polijas pilsētā Lodzā.

Seminārs norisinājās saskaņā ar projektu “Eiropas 
reģioni – pilsoniskās sabiedrības veidotāji”. Šajā 
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projektā piedalās 14 partneri no desmit Eiropas Sa-
vienības valstīm, un to finansē no ES programmas 
“Eiropa pilsoņiem”.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Po-
lijas, Latvijas, Rumānijas un Grieķijas valstu atbal-
sta mehānismiem uzņēmējdarbībai.

4

Balvos un Smiltenē atklāti reģionālās 
nozīmes VPVKAC

1. jūlijā svinīgi tika atklāti divi reģionālās nozīmes 
valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas 
centri (VPVKAC) – Smiltenē un Balvos.

Smiltenes novada domes ēkā, kas ir pirmais reģio-
nālās nozīmes VPVKAC Vidzemē, iedzīvotāji turp-
māk varēs saņemt savas pašvaldības un astoņu 
valsts iestāžu pakalpojumus.

Atklājot vienoto klientu centru, Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos 
Edmunds Beļskis norādīja, ka šis ir ļoti veiksmīgs 
piemērs, kā, sadarbojoties dažādām iestādēm, var 
taupīt iedzīvotāju laiku un finanšu resursus, jo visi 
pakalpojumi pieejami vienuviet.

“Ar šā projekta īstenošanu esam gājuši divus soļus 
tuvāk mūsu novada iedzīvotājiem, nodrošinot vai-
rāku valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību Smilte-

nē, kā arī izveidojot iedzīvotājiem ērtu pašvaldības 
pakalpojumu centru tuvāk viņu dzīvesvietai. Ceram 
uz veiksmīgu sadarbību ar visām iestādēm!” sacīja 
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis.

Pēc svinīgās lentes griešanas viņš aicināja viesus 
uz domes sēžu zāli, kur iepazīstināja ar Smiltenes 
novada sasniegumiem dažādās nozarēs un pastās-
tīja par nākotnes iecerēm un plānotajiem darbiem. 
Ciemiņu pulkā bija pārstāvji no VARAM, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts zemes 
dienesta (VZD), Uzņēmumu reģistra (UR), Nodarbi-
nātības valsts aģentūras (NVA), Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID), Latvijas Republikas Saeimas, Rīgas 
domes, Tukuma, Balvu un Beverīnas novada do-
mēm, LPS un SIA “SANART”.

Smiltenes novada VPVKAC būs pieejami gan paš-
valdības, gan astoņu valsts iestāžu – VID, VSAA, 
PMLP, NVA, UR, VZD, Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
un Valsts darba inspekcijas (VDI) – pakalpojumi. 



Iedzīvotāji varēs izmantot e-pakalpojumus un por-
tāla www.latvija.lv piedāvājumus. Centra darbinieki 
palīdzēs orientēties un saprast, kā izmantojamas šīs 
iespējas – uzrakstīt iesniegumu pabalstam, deklarēt 
dzīvesvietu un vēl citus pieejamos e-pakalpojumus.

Balvu novadā svinīgajā atklāšanā piedalījās gan 
pašvaldības vadība, gan VARAM pārstāvji, VSAA di-
rektores vietniece Ilze Andersone, LPS padomnie-
ce reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un 
citi valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji.

Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazi-
novskis izteica pateicību visiem, kuri iesaistījušies 
centra izveidē, un pauda cerību, ka līdz ar iestādes 
izveidošanos tiks uzlabota pakalpojumu kvalitāte 
un pieejamība novada iedzīvotājiem.

Arī VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes 
jautājumos Edmunds Beļskis uzsvēra, ka cilvēkiem 
ir jāsaņem kvalitatīvi pakalpojumi un šo centru iz-
veide ir veids, kā tas tiek panākts. “Ceram, ka pir-
mie trīs reģionālie klientu apkalpošanas centri –Tu-
kumā, Smiltenē un Balvos – būs paraugs un moti-
vācija pārējiem. Jūs arī būsiet tās pašvaldības, kas 
sniegs konsultācijas un padomus pārējām pašval-
dībām,” vēlot veiksmi, teica E. Beļskis.

Centrs izveidots ar valsts atbalstu, un tā darbības 
nodrošināšanai šogad pienākas valsts budžeta do-
tācija 50% apmērā: uzturēšanai 300 eiro un nodar-

bināto atalgojumam – 700 eiro mēnesī. Pārējie 50% 
jānodrošina pašvaldībai. Valsts dotācija 50 000 eiro 
apmērā tika piešķirta arī ēkas sakārtošanai. Savu-
kārt pašvaldība centra izveidē ieguldījusi vairāk 
nekā 70 000 eiro.

Klientu apkalpošanas centra komanda ar vadītāju 
Skaidrīti Pilāti priekšgalā Balvu novada iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem nodrošinās VSAA un VZD 
pakalpojumus, sniegs konsultācijas par septiņu 
valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palī-
dzību darbā ar datoru, internetu un e-ID viedkartes 
lasītāju. Šeit atradīsies arī pašvaldības aģentūras 
“SAN-TEX” Norēķinu centrs.

VARAM valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis 
uzsver: “Šobrīd visā Latvijā ciešā ministrijas un paš-
valdību sadarbībā esam izveidojuši jau 56 nova-
da nozīmes un vienu reģionālās nozīmes VPVKAC. 
Šāda pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamī-
ba ir radījusi iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem neatkarīgi no viņu fiziskās un juri-
diskās adreses saņemt vienkopus publiskos pakal-
pojumus – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk! Aicinu iedzīvo-
tājus un uzņēmējus izmantot klientu apkalpošanas 
centru sniegtās iespējas un to darbinieku zināša-
nas, lai pilnveidotu savas prasmes aktīvākai un ēr-
tākai e-pakalpojumu izmantošanai internetā!”

Informāciju par tuvāko VPVKAC var iegūt: https://
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
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Latvijas IV olimpiāde Valmierā

No 1. līdz 3. jūlijam 
norisinājās Latvijas 
IV olimpiāde, ko orga-
nizēja Latvijas Olim-
piskā komiteja (LOK), 
Izglītības un zinātnes 
ministrija un Valmie-
ras pilsētas pašvaldī-
ba sadarbībā ar Cēsu 
novada un citām paš-
valdībām.

Latvijas IV olimpiāde tika atklāta 1. jūlijā Valmierā, 
Jāņa Daliņa stadionā, ar dalībnieku gājienu, olim-
piskā karoga ienešanu, lāpas iedegšanu, svētku uz-
runām un krāšņiem priekšnesumiem. Atklāšanas 
ceremonijā klātesošos uzrunāja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris Ku-
činskis, LOK prezidents Aldons Vrubļevskis un Val-
mieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks. Olimpisko lāpu iededza divkārtējais 
olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā un ap-
balvojuma “Goda valmierietis 2013” saņēmējs Mā-
ris Štrombergs.

Ar īpaši gatavotiem sveicieniem piedalījās deju stu-
dija “Dzirnas”, velotriāla, BMX Flatland un mono-
triāla meistari, kā arī izcilie uguns šova meistari no 

Lietuvas. Olimpiādes atklāšanā skanēja Valmieras 
himna “Dziesma par Valmieru” Aijas Andrejevas, 
Ata Ieviņa un grupas “Opus Pro” solista Alex izpildī-
jumā. Dziesmas aranžējumu un fonogrammu spe-
ciāli šim notikumam izveidojis Kaspars Ansons.

Latvijas olimpiāde ir valsts mēroga uz olimpiska-
jiem pamatprincipiem balstītas kompleksas sporta 
sacensības, kuras notiek reizi četros gados un kurās 
piedalās novadu un republikas pilsētu komandas. 
Latvijas IV olimpiādē piedalījās 4724 dalībnieki no 
94 novadiem un pilsētām (no tiem 3729 – sportisti 
un 995 – treneri, apkalpojošais personāls, koman-
du vadība).
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Svētdien, 3. jūlijā, Valmieras Rātslaukumā Latvijas 
IV olimpiādes noslēguma ceremonijā tika apbalvoti 
sacensību uzvarētāji. Uz goda pjedestāla augstākā 
pakāpiena kāpa rīdzinieki, otro un trešo vietu at-
stājot Ventspils un Jūrmalas sportistiem.

Latvijas IV olimpiādes laikā pie Vidzemes Olimpiskā 

centra tika atklāts jauns vides objekts – bronzā at-
liets Māra Štromberga BMX velosipēds, kas aplie-
cina: Valmiera ir šūpulis, kur attīstījies Latvijas BMX 
sporta veids. Lai jaunais objekts iedvesmo gan to-
pošās sporta zvaigznes, gan arī pašu Māri Štrom-
bergu sekmīgam startam XXXI Vasaras olimpiskajās 
spēlēs Riodežaneiro!

LPS un CFLA diskusija par iepirkumiem

7. jūlijā plkst. 9:30 Pašvaldību savienībā notiks LPS 
uzņēmējdarbības tīkla diskusija, kurā piedalīsies 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pār-

stāvji, kuri sniegs skaidrojumu par CFLA būtiskāka-
jām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepir-
kuma dokumentācijā.

Šī diskusija būs turpinājums 30. jūnija CFLA semi-
nāram par darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
(SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīs-
tībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 
SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integ-
rētajām attīstības programmām” otrās un trešās 
atlases kārtas projektu iesniegumu atlases jautāju-
miem.

Tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference pašvaldību būvvalžu 
speciālistiem

8. jūlijā plkst. 11 LPS translēs videokonferenci 
“Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanas 
gaita”, kas īpaši noderīga pašvaldību būvvalžu spe-
ciālistiem.

Konferencē piedalīsies Būvniecības informācijas 
sistēmas (BIS) izstrādātāji, Ekonomikas ministrijas 
un Valsts zemes dienesta pārstāvji.

Plānotā darba kārtība:

– informācija par BIS lietošanu un ieviešanu;

– aktuālie jautājumi par BIS;

– informatīvais ziņojums “Par pasākumu plānu 
par 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta 
noteikumu nr. 438 “Būvniecības informācijas 
sistēmas noteikumi” saskaņošanas procesā 
LPS iebildumos norādīto problēmu atrisinā-
šanu pēc būtības”;

– dažādi.

Videotiešraide būs vērojama LPS mājaslapā.

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/
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Seminārs par veselības veicināšanu

8. jūlijā LPS sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un 
Labklājības pārvaldi, Rīgas Stradiņa universitāti un 
Slimību profilakses un kontroles centru rīko semi-
nāru “Veselības veicināšana: pašvaldību iespējas 
un izaicinājumi”.

Tā kā savu dalību reģistrējuši 140 dalībnieki, sakarā 
ar lielo interesentu skaitu mainīta sākotnēji plāno-
tā semināra norises vieta (informācija tiks izsūtīta 
reģistrētajiem dalībniekiem).

Semināra darba kārtībā:

– Anitas Villerušas, Dr. med., asociētās profeso-

res, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības 
veselības un epidemioloģijas katedras Maģistra 
studiju programmas “Sabiedrības veselība” va-
dītājas, lekcija “No veselības veicināšanas teori-
jas līdz praksei”;

– Slimību profilakses un kontroles centra informā-
cija par atbalstāmajām veselības veicināšanas 
aktivitātēm pašvaldībās pasākumā 9.2.4.2. “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei”;

– piecu pašvaldību – Jūrmalas, Siguldas, Cēsu, 
Skrundas un Liepājas – pieredze par pašvaldību 
lomu un iespējām veselību veicinošas vides vei-
došanā.

KM un VARAM informatīvais seminārs

Kultūras ministrija (KM) plāno izsludināt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta ideju 
un kopīgās sadarbības projekta stratēģijas sākot-
nējās redakcijas priekšatlasi.

Projekta idejas un kopīgās sadarbības projekta 
stratēģijas sākotnējās redakcijas iesniedzējs var būt 
pašvaldība vai pašvaldības iestāde.

Lai informētu potenciālos projektu ideju un kopīgās 
sadarbības projekta stratēģijas sākotnējās redakci-
jas iesniedzējus, KM sadarbībā ar VARAM 11. jūlijā 
plkst. 11 VARAM ēkā (Rīgā, Peldu ielā 25, 409. tel-
pā) organizē informatīvo semināru par darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu 
ideju priekšatlases ieviešanas nosacījumiem.

Lai piedalītos seminārā, obligāta ir dalībnieku re-
ģistrācija līdz 7. jūlijam, iepriekš nosūtot dalīb-
nieka vārdu un uzvārdu, organizācijas nosaukumu 
un kontaktinformāciju KM Eiropas Savienības fon-

du departamenta Finanšu instrumentu attīstības 
nodaļas vecākajai referentei Lindai Krūmiņai uz 
e-pastu: Linda.Krumina@km.gov.lv un Finanšu in-
strumentu attīstības nodaļas referentei Kitijai Snie-
dzei uz e-pastu: Kitija.Sniedze@km.gov.lv.

Plašāka informācija par SAM 5.5.1. pieejama Kultū-
ras ministrijas tīmekļvietnē.

Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. maija notei-
kumiem nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsar-
dzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenoša-
nas noteikumi” var iepazīties ŠEIT.

Semināra tiešraide tiks nodrošināta VARAM mājas-
lapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas. Visi in-
teresenti to varēs vērot šeit: http://www.varam.
gov.lv/lat/video_tiesraide.

Programma

11:00–11:15 Semināra dalībnieku reģistrācija

11:15–11:35 Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

mailto:Linda.Krumina@km.gov.lv
mailto:Kitija.Sniedze@km.gov.lv
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/normativie_akti.html
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/normativie_akti.html
http://m.likumi.lv/doc.php?id=282643
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide
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pakalpojumus” ieviešanas pamatnosacījumi

11:35–12:00 SAM 5.5.1. projektu ideju priekšat-
lases norise

12:00–12:20 Kafijas pauze

12:20–12:50 SAM 5.5.1. projekta idejas un kopī-
gās sadarbības projekta stratēģijas sākotnējās re-
dakcijas veidlapas aizpildīšanas metodika

12:50–13:20 Jautājumi, diskusija.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Degradēto teritoriju reģenerācijai 
pašvaldībām no ERAF pieejami vairāk 
nekā 264 miljoni eiro

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir no-
sūtījusi uzaicinājumus pašvaldībām sagatavot un 
iesniegt projektu iesniegumus ERAF projektu otrās 
un trešās kārtas atlasei, lai īstenotu pasākumus, 
kas nodrošinās videi draudzīgu un vides ilgtspēju 
veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darbvietu 
radīšanu.

Ar ERAF līdzfinansējumu varēs attīstīt ceļu satik-
smes infrastruktūru – satiksmes pārvadus, ielas 
vai ceļus un ar tiem saistīto infrastruktūru –, veikt 
ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, 
pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju un labiekār-
tot degradētās teritorijas. Tāpat tiks līdzfinansētas 
ūdenssaimniecības, siltumapgādes, gāzes, elektro-

enerģijas infrastruktūras būvniecības izmaksas, kā 
arī virszemes un pazemes komunikāciju infrastruk-
tūras pārbūve.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā CFLA uz-
aicinājusi sagatavot un iesniegt projektu iesniegu-
mus Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, 
Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, 
Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Si-
guldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada 
pašvaldības.

Trešajā atlases kārtā plānotais finansējums pare-
dzēts projektu īstenošanai Latgales plānošanas 
reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto 
teritoriju pašvaldībām.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm 
pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-
fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

Atklāj interneta vietni “Redzi, dzirdi 
Latviju!”

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu arhīvs izveidojis jaunu interneta 

vietni www.redzidzirdilatviju.lv, kurā piedāvā 
ikvienam interesentam meklēt informāciju par 
arhīvā uzkrātajiem kinodokumentiem un video-
dokumentiem, kā arī skatīties vietnē publicētos 
video.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu arhīvs glabā gandrīz 10 000 Latvijā 
radīto spēlfilmu, dokumentālo filmu, kinožurnālu, 
kinohroniku, populārzinātnisko filmu, reklāmfilmu 
un animācijas filmu, ko veidojuši gan audiovizuālās 
jomas profesionāļi, gan amatieri no 1910. gada līdz 
mūsdienām.

Arhīvs piedāvā visiem lietotājiem brīvu pieeju datu-
bāzes informācijai, iespēju iegūt, meklēt un atlasīt 

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
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informāciju pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem 
vietnē, pārsūtīt atlasīto informāciju par dokumen-
tiem e-pastā vai to izdrukāt, kā arī skatīties vietnē 
publicētos video un pasūtīt dokumentu kopijas, iz-

mantojot Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu. 
Interneta vietnē var noskatīties videofailus tām ar-
hīvā uzkrātajām filmām, kurām nav noteikti pieeja-
mības ierobežojumi.

Aicina reģistrēties konferencei “Latvieši 
pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016”

Kultūras ministrija (KM) aicina līdz 18. jūlijam re-
ģistrēties dalībai sestajā gadskārtējā konferencē 
“Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016”.

Konference notiks 29. un 30. jūlijā Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā Rīgā. To organizē KM sadarbībā 
ar Ārlietu ministriju, Eiropas Latviešu apvienību, 
IZM un Pasaules brīvo latviešu apvienību.

Konference turpinās dialogu starp ārvalstīs dzīvo-
jošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sa-
biedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu 

stiprināšanai ar Latviju. Konferences sesijām izvē-
lētas trīs tēmas: latviskās kultūrtelpas stiprināšana; 
pilsoniskā un ekonomiskā potenciāla stiprināšana 
mītnes zemēs; atgriešanās Latvijā – izaicinājums un 
iespēja.

Lai reģistrētu līdzdalību konferencē, lūdzam elek-
troniski aizpildīt pieteikuma anketu, norādot izvēli 
attiecībā uz darba grupām – katram dalībniekam 
būs iespēja piedalīties divās grupās.

Ja nepieciešama papildu informācija, jautājumus, 
lūdzu, sūtiet uz adresi: konferenceinfo@gmail.com.

Vietu skaits konferencē ir ierobežots!

Izsludināta pieteikšanās ES kultūras 
mantojuma balvai Europa Nostra 2017

Europa Nostra aicina dalīties ar panākumiem un 
labās prakses piemēriem kultūras mantojuma no-
zarē, līdz 1. oktobrim piesakoties ES kultūras man-
tojuma balvai Europa Nostra. Šī ir kultūras manto-
juma nozares prestižākā balva, kas Eiropas mērogā 
godina ievērojamākos sasniegumus. Tā novērtē 
arhitektu, amatnieku, kultūras mantojuma speciā-
listu, brīvprātīgo, skolu, vietējo kopienu, kultūras 

pieminekļu īpašnieku un mediju izcilu un pašaizlie-
dzīgu darbu.

ES kultūras mantojuma balva Europa Nostra tiek 
piešķirta šādās jomās: arhitektūras mantojums, 
industriālais mantojums, kultūrainavas, vēsturiskie 
parki un dārzi, arheoloģiskais mantojums, mākslas 
darbi un to kolekcijas, nemateriālā kultūras man-
tojuma prakses un izpausmes un kultūras manto-
juma digitalizācija. Balvu piešķir četrās kategorijās: 
saglabāšana; izpēte; pašaizliedzīgs darbs; izglītība, 
apmācība un izpratnes veidošana.

Speciāli izveidota neatkarīgu ekspertu žūrija no sa-
ņemtajiem pieteikumiem izvēlēsies līdz 30 laureā-
tiem, no kuriem seši apbalvošanas ceremonijā sa-
ņems Lielo balvu 10 000 eiro apmērā un Atzinības 
rakstu. Viens no laureātiem tiešsaistes balsojumā 
saņems Publikas simpātiju balvu.

2016. gadā žūrijas atzinību saņēma Jāņa Krastiņa 
Liepājas jūgendstila arhitektūras izpēte. 2013. gadā 
nominācijā “Izglītība, apmācība un izpratnes 

https://docs.google.com/forms/d/1r90IDUd7lCwRWrIm4geFD85Lqw1J9HM5NFU0ktZH-JI/viewform
mailto:konferenceinfo@gmail.com


veidošana” laureātu vidū bija Kuldīgas novada paš-
valdības Restaurācijas centrs, 2004. gadā nominā-
cijā “Saglabāšana” diplomu saņēma Bauskas pils 
un 2002. gadā nominācijā “Pašaizliedzīgs darbs” – 

Rundāles pils muzejs.

Informācija par pieteikšanos balvai: http://www.
europanostra.org/apply-for-an-award-2017/.
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Palīgs pašvaldībām un jaunatnes darba 
speciālistiem

Reģionālais forums “Jaunatnes stratēģija pašvaldī-
bās”, kas notika 12. un 13. maijā viesu namā “Tur-
bas” Ikšķiles novadā, tika organizēts, lai apzinātu 
situāciju un attīstītu prasmes jaunatnes politikas 
dokumentu izstrādē pašvaldībās, kā arī uzklausītu 

Latvijas un kaimiņvalstu labās prakses piemērus un 
veidotu kontaktus nākotnes sadarbībai.

Foruma dalībnieku izstrādāto ideju un priekšliku-
mu apkopojumu atradīsiet 1. pielikumā. Cerams, 
tas kļūs par palīgu un orientieri jaunu, inovatīvu un 
veiksmīgu ideju ieviešanai un atbalstam darbā ar 
jaunatni, jauniešu dzīves kvalitātes un labklājības 
pilnveidošanai visā Latvijas teritorijā.

Pirmās pašvaldības uzsākušas projekta 
“PROTI un DARI!” īstenošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un 
16 Latvijas pašvaldības projektā “PROTI un DARI!” 
ir parakstījušas sadarbības līgumus par projekta 
īstenošanu.

Pašvaldības sniegs atbalstu jauniešiem vecumā no 
15 līdz 29 gadiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pašlaik 
nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu 

pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Pirmo 16 noslēgto sadarbības līgumu kopējā sum-
ma ir vairāk nekā 1 300 000 eiro. Šis finansējums 
nodrošinās atbalsta pasākumu sniegšanu vairāk 
nekā 800 mērķa grupas jauniešiem Latvijā. Projek-
ta gaitā pašvaldības sniegs projektā iesaistītajiem 
jauniešiem individuālu atbalstu, veicot jaunieša 
profilēšanu un izstrādājot individuālo pasākumu 
programmu, kā arī piedāvās katram mērķa grupas 
jaunietim piemērotu atbalstu. Šim nolūkam pašval-
dības piesaistīs stratēģiskos partnerus – valsts un 
pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumus, 
jauniešu centrus, sociālos partnerus un uzņēmējus.

Vienlaikus notiek sadarbības līgumu slēgšana ar 
pārējām pašvaldībām, kas apstiprinājušas dalību 
projektā. Aģentūra aicina tās pašvaldības, kas vēl 
nav nolēmušas piedalīties projektā, izmantot ie-
spēju un pieteikties uz individuālajām konsultāci-
jām, lai saņemtu atbildes uz interesējošiem jautā-
jumiem.

Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa 
vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģen-
tūras Struktūrfondu daļu pa tālruni 67356249.

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/
http://www.izm.gov.lv/images/kartes/IMG_7680.JPG
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p1.pdf


Resursu centrs “ZELDA” sniedz bezmaksas 
juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem “ZELDA”” patlaban īsteno projektu 
“Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašno-
teikšanās stiprināšana” un nodrošina bezmaksas 
juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī analizē 

konstatētās problēmas, informējot par tām sabied-
rību un atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes.

2. pielikumā un 3. pielikumā atradīsit RC ZELDA 
izveidoto informatīvo lapu, ko centrs lūdz izplatīt 
ieinteresētajām personām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sa-
zināties ar juristēm Anniju Mazapšu (tālrunis: 
22062460) vai Santu Skirmani (27650303) vai rak-
stīt e-vēstuli: zelda@zelda.org.lv.
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Aktuālākos jaunumus par LPS komitejām, sanāksmēm un citiem notikumiem varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Mājokļu programma ar valsts atbalstu tiks 
turpināta bez pārtraukumiem

Iepazīstoties ar Ekonomikas ministrijas (EM) izstrā-
dāto informatīvo ziņojumu “Par mājokļu atbalsta 
programmas turpmāko darbību”, Ministru kabinets 
28. jūnijā konceptuāli nolēma turpināt valsts galvo-
jumu programmu ģimenēm ar bērniem mājokļa ie-
gādei, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus 
un rodot risinājumu papildu finansējuma piešķirša-
nai programmas darbības turpināšanai 2016. gadā.

EM prognozē, ka līdz gada beigām mājokļu pro-
grammas turpināšanai ir nepieciešams finansē-
jums četru miljonu eiro apjomā, un valdība lēma 
par šāda finansējuma piešķiršanu. Tas tiks piešķirts 
gan no maksājumiem, ko veic ārzemnieki, piesako-

ties termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanai, gan 
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Vienlaikus MK lēma ierobežot atbalsta saņēmēju 
loku, nosakot maksimālo darījuma summu mā-
jokļu atbalsta programmā 200 000 eiro apmērā, 
kā arī turpinot piešķirt atvieglojumu nodevai par 
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un 
nosakot, ka nekustamajiem īpašumiem, kuru vēr-
tība pārsniegs 100 000 eiro, summa starp noteikto 
valsts nodevas standartlikmi 2% un piemērojamo 
atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepār-
sniedz 1500 eiro.

Detalizēti ar informatīvo ziņojumu “Par mājokļu at-
balsta programmas turpmāko darbību” var iepazī-
ties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

mailto:zelda@zelda.org.lv
http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392343&mode=mk&date=2016-06-28
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p3.pdf


13

Izmaiņas PVN maksāšanas kārtībā 
attieksies tikai uz pārvaldīšanas, nevis 
komunālajiem pakalpojumiem

Pārņemot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) di-
rektīvas prasības, 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi 
PVN likumā, kas paredz, ka arī Latvijā dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas pakalpojumam jāsāk piemērot 
PVN 21% apmērā. Tas attieksies tikai uz pārvaldīša-
nas, nevis komunālajiem pakalpojumiem un gadī-
jumos, ja pakalpojumu sniedz reģistrēts PVN mak-
sātājs.

Šie grozījumi attiecas tikai uz pārvaldnieka paša 
sniegto pārvaldīšanas pakalpojumu, nevis uz tā 
sauktajiem komunālajiem pakalpojumiem vai ci-
tiem pakalpojumiem. Tāpēc pārvaldnieka izrakstī-
tajā rēķinā dzīvokļa īpašniekiem jābūt skaidri no-
dalītiem tiem pakalpojumiem, kurus sniedz pār-

valdnieks pats, un tiem, kurus sniedz cita persona. 
Proti, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpoju-
miem (atlīdzība par pārvaldīšanu, obligāti veicamie 
pārvaldības izdevumi) jābūt atdalītiem no uzturē-
šanas jeb komunālajiem pakalpojumiem (piemē-
ram, atkritumu izvešana, siltumenerģijas un ūdens 
piegāde, kanalizācijas nodrošināšana).

PVN režīms nemainās attiecībā uz saņemtajām pre-
cēm vai pakalpojumiem, ja darījumā pārvaldnieks 
pilda tikai starpnieka funkciju. Tāpat tiek saglabāts 
atbrīvojums no PVN iedzīvotājiem par dzīvojamo 
telpu īri.

Raksts par izmaiņām PVN piemērošanā dzīvoja-
mās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam lasāms 
šeit: http://www.fm.gov.lv/files/nodoklupoliti-
ka/pvn/2016.g.%20februara_Bilance_izmainas_
no_20160701.pdf.

Nodrošinās papildu atbalstu trūcīgām 
vai krīzes situācijā esošām ģimenēm ar 
bērniem

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Atbalsta fon-
da vistrūcīgākajām personām palīdzību nodrošinās 
papildu atbalstu trūcīgām un krīzes situācijā nonā-
kušām ģimenēm ar bērniem vecumā līdz diviem 
gadiem – to paredz 28. jūnijā valdībā apstiprinātie 
grozījumi Ministru kabineta noteikumu projek-
tā “Darbības programmas “Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi”.

LM paredzējusi nodrošināt trīs veidu pārtikas pre-
ču komplektus šādām bērnu vecuma grupām: 
7–12 mēneši, 13–18 mēneši, 19–24 mēneši; čet-
ru veidu higiēnas preču komplektus šādām bērnu 

vecuma grupām: 0–6 mēneši, 7–12 mēneši, 13–
18 mēneši, 19–24 mēneši.

Tiesības saņemt papildu fonda komplektus būs ģi-
menēm, kurās ir bērns vecumā līdz diviem gadiem 
un kurām pašvaldība izsniegusi izziņu par ģimenes 
atbilstību trūcīgas ģimenes statusam vai ārkārtas 
vai krīzes situāciju.

Vienlaikus turpmāk paredzēts mācību piederu-
mu komplektus bērniem vecumā no pieciem līdz 
16 gadiem sadalīt divos veidos, nosakot katram 
veidam specifisku saturu: piederumu komplekts 
bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem; 
piederumu komplekts bērniem vecumā no 11 līdz 
16 gadiem.

Šis papildu atbalsts trūcīgām vai krīzes situāci-
jā esošām ģimenēm ar bērniem būs pieejams 
2017. gadā.

http://www.fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/pvn/2016.g. februara_Bilance_izmainas_no_20160701.pdf
http://www.fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/pvn/2016.g. februara_Bilance_izmainas_no_20160701.pdf
http://www.fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/pvn/2016.g. februara_Bilance_izmainas_no_20160701.pdf
https://www.lm.gov.lv/news/id/7188
https://www.lm.gov.lv/news/id/7188
https://www.lm.gov.lv/news/id/7188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358&mode=mk&date=2016-06-28
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358&mode=mk&date=2016-06-28
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Izvēlēti elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēji

Labklājības ministrija otrā iepirkuma rezultātā ir 
izvērtējusi un atlasījusi papildus 34 elastīga bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējus – individuālas 
auklītes un bērnudārzus, kas var nodrošināt bērnu 
aprūpi ārpus standarta darba laika. Tādējādi uzņē-
mumi, kas iesaistījušies LM organizētajā elastīgas 
bērnu uzraudzības projektā un izvēlējušies atbalstīt 
savus darbiniekus, kuri strādā nestandarta darba 
laiku, šobrīd var izvēlēties no kopumā 59 pakalpo-
jumu sniedzējiem.

Ar izraudzītajiem pakalpojuma sniedzējiem ie-
saistīto pašvaldību reģionālie koordinatori slēgs 
līgumus no 4. jūlija. Jau šobrīd projektā iesaistīto 
uzņēmumu darbinieki ir aicināti no LM interneta 
vietnē publicētā saraksta izvēlēties savu pakalpo-
juma sniedzēju – auklīti, lai līdz 31. jūlijam varētu 
noslēgt līgumu un izmantot auklītes pakalpojumus 
visu projekta laiku jeb desmit mēnešus.

Kopumā elastīgas bērnu uzraudzības pakalpojumu 

nodrošinās 59 reģistrētie pakalpojumu sniedzēji, 
tajā skaitā viens bērnudārzs Valmierā un četri bēr-
nudārzi Rīgā.

LM īstenotajā projektā darbinieki desmit mēnešus 
var saņemt auklītes vai bērnudārza pakalpojumus 
ārpus standarta darba laika – no sešiem vakarā līdz 
astoņiem no rīta, kā arī brīvdienās. Pirmos četrus 
mēnešus šos pakalpojumus pilnībā finansēs LM 
projekts, nākamos divus mēnešus darba devēji vai 
paši darbinieki piedalīsies ar līdzmaksājumu 20% 
apmērā, bet pēdējos četros mēnešos līdzmaksā-
jums būs 40% apmērā.

Projektā varēja piedalīties ikviens uzņēmums, kura 
darbinieki strādā nestandarta darba laiku. Kopumā 
projektā iesaistījušies 22 uzņēmumi no Jelgavas, 
Rīgas un Valmieras.

Detalizēta informācija par projektu un kontaktin-
formācija ir pieejama Labklājības ministrijas in-
terneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/3159, 
kā arī zvanot projekta vadītājam vai koordinato-
riem.

KM izstrādājusi ieteikumus pašvaldību 
informatīvo izdevumu veidošanai

Kultūras ministrijas darba grupa rosina uzlabot 
pašvaldību informatīvo darbu, pašregulācijas kārtā 
nosakot labās prakses standartus saviem sabiedris-
ko attiecību instrumentiem un paredzot grozījumu 
nepieciešamību normatīvajos aktos.

Piedāvātie pašvaldību informatīvo izdevumu vei-
došanas principi izstrādāti, lai saglabātu privātos 

reģionālos izdevumus, kuru galvenais ieņēmumu 
avots ir komercreklāmu publicēšana.

KM piedāvā darba grupas galaziņojumu, kas ir viegli 
pielāgojams vadlīniju formātam. Šajā ziņojumā ap-
kopoti darba grupas rosinātie pašvaldību informa-
tīvo izdevumu veidošanas principi, kurus pašvaldī-
bas tiek aicinātas ņemt vērā, izstrādājot pašvaldību 
informatīvo izdevumu veidošanas vadlīnijas.

Darba grupas gala ziņojums pieejams šeit.

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ped-
agogu darba samaksas noteikumi” un Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Par valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 4. pielikums.

UK 06.07.2016. Ekonomikas ministrijas 4.1.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energore-
sursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazinā-
šanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības no-
zarē” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un 
apstrādes rūpniecības nozares energoefektivitātes 

https://www.lm.gov.lv/news/id/7186
https://www.lm.gov.lv/news/id/7186
http://www.lm.gov.lv/text/3431
http://www.lm.gov.lv/text/3431
http://www.lm.gov.lv/text/3159
http://www.km.gov.lv/lv/doc/jaunumi/jaunumi2016/DG_gala_zinojums_21062016_final.docx
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p4.pdf
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paaugstināšanas finanšu pieejamības ex ante izvēr-
tējums, 5. pielikums.

Par atzinuma sniegšanu par informatīvo ziņoju-
mu “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 
pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta projektiem 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas ietvaros”, 6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbil-
stoši ekonomiskajām kategorijām””, 7. pielikums.

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

VSS-624 Pamatnostādņu projekts “Par Attīstības 
sadarbības politikas pamatnostādnēm 2016.–
2020. gadam”

VSS-602 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 
1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikā-
ciju””

VSS-617 Informatīvais ziņojums “Bērnu noziedzī-
bas novēršanas un bērnu aizsardzības pret nozie-
dzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.–2019. ga-
dam īstenošanas vidusposma (2013.–2015. gadā) 
novērtējums”

VSS-606 Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr. 
829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju 
(dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturē-
šanas izdevumu līdzfinansēšanu””

VSS-607 Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar 
TEN–T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozī-
mes attīstības centru integrēšana TEN–T tīklā” īste-
nošanas noteikumi”

VSS-613 Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma “Autoceļš V255” Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS-625 Konceptuāls ziņojums “Par advokātu pro-
cesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās”

VSS-626 Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Ciblas novada lauku apvidū”

VSS-627 Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 

pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū”

VSS-628 Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā”

VSS-615 Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā piln-
veide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā re-
gulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu at-
balsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas 
mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā 
dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrā-
dē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” īstenošanas 
noteikumi”

VSS-621 Informatīvais ziņojums “Par izglītības attīs-
tību veselības jomā”

VSS-629 Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Celtnieku ielā 7, Viļānos, 
Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS-630 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pil-
sētas pašvaldības īpašumā”

VSS-632 Informatīvais ziņojums “Par bēgļu un per-
sonu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociāl-
ekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz 
pašvaldību budžetiem”

VSS-633 Rīkojuma projekts “Par Valsts ilgtermiņa 
tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes pub-
liskās infrastruktūras attīstībai”

VSS-618 Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašu-
mā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393023
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393023
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393023
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393023
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393086
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393125
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393125
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393125
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393125
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393125
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393125
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393122
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393122
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393122
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393122
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393113
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393113
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393103
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393103
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393118
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393118
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393118
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393118
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393121
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393121
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393121
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_24_p7.pdf
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VSS-619 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 

“Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos 
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””

Informāciju sagatavojuši Kristīne Kļaveniece, Lauma Kaļva, Līga Hofmane, Justīne Deičmane, Līga 
Tarbuna, Liene Zālīte, Valda Barone, Gunta Robežniece, Alma Kaurāte-Java, Nataļja Gudakovska, Ieva 

Leimane-Veldmeijere, Ieva Luste, Evita Urpena, Inita Kabanova, Dace Vizule un LPS padomnieki Kristīne 
Kinča, Nauris Ogorodovs, Andra Feldmane, Ilze Rudzīte un Aino Salmiņš

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Svētki Ciblas novadā
No 2. līdz 9. jūlijam savus svētkus svin Ciblas nova-
da iedzīvotāji un ciemiņi.

2. jūlijā jau notikušas futbola sacensības “Ciblas 
novada svētku kauss 2016”, 3. jūlijā Eversmuižas 
Romas katoļu baznīcā bija kopīga lūgšana par Cib-
las novadu un tā ļaudīm, bet 4. jūlijā – nūjošanas 
pārgājiens “Līdumnieku ezera atspulgos veroties”.

Savukārt 5. jūlijā svētku dalībnieki priecāsies Ciblas 
novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētkos, 
6. jūlijā piedalīsies vai vēros pludmales volejbola 
turnīru, 7. jūlijā turēs īkšķus par mazajiem novad-
niekiem “Ciblas novada bērnu talantu svētkos”, 
8. jūlijā paredzēta orientēšanās spēle jauniešiem 
un diskotēka, bet 9. jūlijā – zirgu rikšošanas sacen-
sības, amatnieku un mājražotāju tirdziņš un vaka-
rā – koncerts “Uzsmaidi saulei!”.

Laikmetīgās dejas festivāls “Vides deja” 
Ropažos

Jau sesto gadu pēc kārtas Ropažu novadā no 4. 
līdz 10. jūlijam, pulcējot vairākus simtus festivāla 
apmeklētāju un dejas mākslas mīļotāju no visas 
pasaules, notiks starptautiskais laikmetīgās dejas 
festivāls “Vides deja”.

9. jūlijā plkst. 22 Ropažu kultūras un izglītības cen-
trā izrādīs īpašu uzvedumu – Dānijas horeogrāfes 
Esteres Vrobelas veidotu sirreālu gaisa deju izrādi 
bērniem “Flay Trap”. Plašāka informācija par festivāla norisi mājaslapā 

www.videsdeja.lv.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393120
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393120
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393120
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40393120
http://www.videsdeja.lv
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Jēkabpils pilsētas svētki

No 7. līdz 9. jūlijam Jēkabpilī ar mīlestību pret savu 
pilsētu un tās iedzīvotājiem tiks svinēti svētki, kuru 

moto ir: “Mēs ♥ Jēkabpili” (“Mēs mīlam Jēkab-
pili!”).

Svētku programma ir ļoti daudzveidīga – no fotoak-
cijas “Mēs ♥ Jēkabpili” līdz dažādām sporta aktivi-
tātēm, dāvinot veselības kilometrus savai pilsētai, 
Kino placim Dārza svētkos, 10. Starptautiskajam 
tautas mūzikas festivālam “Lustes Jēkabpilī” un bei-
dzot ar amatnieku dižtirgu, “Dižtirgus lustēm” un 
pilsētas svētku kulmināciju Vecpilsētas laukumā.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas

8. un 9. jūlijā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas 
novados norisināsies otrās Ziemeļlatgales uzņēmē-
ju dienas.

8. jūlija rītā Ziemeļlatgales uzņēmēji pulcēsies Zie-
meļlatgales biznesa un tūrisma centrā Balvos uz se-
mināru par uzņēmējiem aktuālām tēmām. Balvos 
un Baltinavā vietējos uzņēmumos notiks Atvērto 
durvju diena, kad ikvienam interesentam būs ie-
spēja iepazīties ar to darbību un sniegtajiem pakal-

pojumiem vai ražoto produkciju. Plkst. 13 Viļakas 
novada Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecībā 
“Kotiņi” Ziemeļlatgales lauksaimnieki un citi in-
teresenti tiek aicināti uz prezentāciju “Inovatīvas 
tehnoloģijas lauksaimniecībā” un iepazīšanos ar 
z/s “Kotiņi” darbību.

9. jūlijā Balvu pilsētas parkā norisināsies Lielais 
mājražotāju un amatnieku tirgus, kurā aicināti pie-
dalīties gan Ziemeļlatgales mājražotāji, zemnieki un 
amatnieki, gan arī jebkurš cits uzņēmums ar Latvijā 
ražotu preci. Tirgus norisi papildinās kultūras pro-
gramma ar Ziemeļlatgales novadu kultūras kolek-
tīvu un viesu priekšnesumiem. Viļakā pie pilsētas 
estrādes viesosies retromotociklu braucēji pasāku-
mā “Ziemeļlatgales retrorallijs 10”. Turpat norisi-
nāsies arī Latvijas spēkavīru čempionāta 2. posms, 
kā arī meistardarbnīcas bērniem (ādas apstrāde, 
filcēšana, motocikla krāsošana, floristikas meistar-
klase u.c.). Dienas noslēgumā ikviens tiek aicināts 
uz koncertu un zaļumballi ar grupu “Galaktika”.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas rīko Balvu nova-
da pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa 
un tūrisma centrs” sadarbībā ar Viļakas, Rugāju un 
Baltinavas novadu pašvaldībām.

Svētki Dagdas novadā

8. jūlija vakarā Dagdas parka estrādē notiks Bērnu 
putu ballīte un norisināsies Krāsu festivāls.

Savukārt 9. jūlijā Dagdā notiks II Starptautiskais 
baltkrievu dziesmu un deju festivāls “Fest”. Svētku 
programmā: koncerti pie Dagdas novada domes un 
VSPC “Dagda”, festivāla dalībnieku gājiens no Tautas 
nama un noslēguma koncerts Dagdas parka estrādē.

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=13390:ziemellatgales-uznemeju-dienas-8-un-9-julija&catid=65:aktualitates&Itemid=123&lang=lv
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Magdalēnas svinības Jaunjelgavā
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Aknīstes novada svētki
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Puķu draugu saiets Dobelē

9. jūlijā Dobeles novadā norisināsies viens no lie-
lākajiem puķkopju un dārzu mīļotāju pasākumiem 
un šīsvasaras skaistākajiem notikumiem – 39. Puķu 
draugu saiets “Uzziedi, Dobele!”.

Dobeles novada pašvaldības vadītājs Andrejs Spri-
dzāns Puķu draugu saietam 9. jūlijā sola skaistus 
brīžus dārzu izbaudīšanā Dobeles pilsētā un nova-
dā. 60 km maršrutā ir iekļauti astoņi Dobeles nova-
da dārzi, kuros varēs iepazīties ar to daudzveidību. 
Puķu draugu saieta apmeklētājus aizraujošās eks-
kursijās pavadīs 60 īpaši sagatavoti gidi.

9. jūlijā – Jūras svētki

Tradicionālie Jūras svētki notiks gan Liepājā un Pā-
vilostā, gan Ventspilī un Jūrmalciemā, Kolkā, Rojā 
un Mērsragā, Engurē un Lapmežciemā, Salacgrīvā 
un Carnikavā, gan Rēzeknes novada Nagļos.

Vairāk informācijas meklējiet pašvaldību mājas-
lapās un apkopotā veidā šeit: http://baltictravel-
news.com/index.php?m_id=18252&i_id=5&pub_
id=79973.

Aviācijas svētki Madonas novadā

Jau piekto gadu pēc kārtas Madonas novada De-
gumnieku lidlaukā notiks Aviācijas svētki. Šoreiz – 
9. jūlijā!

Pasākumam ir gan izglītojošs, gan izklaidējošs rak-
sturs.

Plašāka informācija šeit: http://www.madona.lv/la
t/?ct=kulturasnotikumi&fu=read&id=5833.

http://baltictravelnews.com/index.php?m_id=18252&i_id=5&pub_id=79973
http://baltictravelnews.com/index.php?m_id=18252&i_id=5&pub_id=79973
http://baltictravelnews.com/index.php?m_id=18252&i_id=5&pub_id=79973
http://www.madona.lv/lat/?ct=kulturasnotikumi&fu=read&id=5833
http://www.madona.lv/lat/?ct=kulturasnotikumi&fu=read&id=5833
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Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Gunta Klismeta, žurnāla “Logs” redaktore, gunta.klismeta@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/

Ventspils novadā būs velobrauciens “Sud-
raba spieķis 2016” un ceturtās novada se-
nioru sporta spēles

9. jūlijā plkst. 11 Zlēku muižas parkā tiks dots starts 
veloorientēšanās pasākumam jeb velobraucienam 
“Sudraba spieķis 2016”, kurā varēs iepazīt Zlēku 
apkārtnes ceļus un mazceliņus.

Savukārt 10. jūlijā Vārves pagasta Zūrās notiks ce-
turtās Ventspils novada senioru sporta spēles. 
Šajā pasākumā var piedalīties visi, kas sasnieguši 
50 gadu vecumu un jūtas sirdī jauni, jo pasākuma 
galvenā būtība ir saturīga laika pavadīšana ar vieg-

lām sportiskām aktivitātēm, kas ir pa spēkam arī 
astoņdesmitgadīgiem senioriem.

IZNĀCIS ŽURNĀLA “LOGS” JAUNAIS NUMURS

Iznācis LPS žurnāla “Logs” jaunais numurs (maijs/jūnijs 
2016). Ar žurnālā iekļautajiem svarīgākajiem jaunumiem 
un rakstiem varat iepazīties šeit: http://www.lps.lv/lv/
par-lps/zurnals-logs/.

Ziņas sagatavojuši Daira Kārkliņa, Santa Vucāne, Guna Malinovska, Edīte Miķelsone, Marlena Zvaigzne 
un pēc pašvaldību mājaslapu informācijas

mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:gunta.klismeta@lps.lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.lps.lv/lv/par-lps/zurnals-logs/
http://www.lps.lv/lv/par-lps/zurnals-logs/

