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Pieminot 1991. gada barikāžu laiku, Rīgā 20. jan-
vārī notika vairāki piemiņas pasākumi, emocionālā-
kais no tiem – tās pašas dienas rītā Doma laukumā 

tika iedegts piemiņas ugunskurs. Liesmas iedeg-
šanā piedalījās valsts augstākās amatpersonas, kā 
arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis 
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Andris Jaunsleinis, padomnieki un daudzi Latvi-
jas pašvaldību vadītāji. Paldies visiem pašvaldību 
priekšsēdētājiem, kuri atbrauca, kā arī visiem, kuri 
pirms 25 gadiem iestājās par Latvijas nākotni.

Pēc piemiņas brīža un lielā ugunskura iedegšanas 
Rīgas domē norisinājās ikgadējā LPS Domes sēde. 
Tajā tika skatīti vairāki jautājumi, galvenie no tiem: 
LPS 27. kongresa norises datuma apstiprināšana, 
LPS 2016. gada ieņēmumu un izdevumu apstipri-
nāšana, kā arī PKC (Pašvaldību konsultāciju centrs) 
vadības maiņa. 

Par LPS 27. kongresa norises datumu tika apstipri-
nāts 20. maijs, bet vieta tiks noskaidrota aptaujā.

Par jauno PKC Valdes locekli tika apstiprināta LPS 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra 
Feldmane.

Domes sēdē tika izskatīts arī jautājums par vienotu 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas plākšņu 
uzstādīšanu visā Latvijā. Idejas autors ir LR Aizsar-
dzības ministrija, un to pašvaldību vadītājiem pre-
zentēja ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes 
centra direktors Druvis Kleins. Projekts “Atceries 
Lāčplēšus”, kurā jaunsargi aicina uzstādīt stēlas, ir 
Jaunsardzes ieguldījums Latvijas simtgades pasā-
kumu organizēšanā.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības 
kamera vienojusies ar LPS par diskusijas 
uzsākšanu nodokļu jautājumos; 
jāpiesaista bizness

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera (LTRK) uzsākusi disku-
siju ar LPS par nodokļu politiku valstī un pašvaldī-
bās, cenšoties panākt pašvaldību ieinteresētību 
biznesa piesaistē un darbavietu nodrošināšanā.

LTRK Padomes locekļi tikās ar LPS priekšsēdi An
dri Jaunsleini un Kurzemes pašvaldību vadītājiem, 
Kurzemes uzņēmēju dienas laikā tika pārrunātas 
vairākas aktualitātes, tostarp uzsākta diskusija par 
pašvaldību izlīdzināšanas fondu, kā arī nodokļu 
pārdali. “Pašreiz pašvaldības ir ieinteresētas tā sau-
camo guļamrajonu veidošanā, jo budžets veidojas 
no deklarēto iedzīvotāju skaita, nevis piesaistot biz-
nesu un radot jaunas darbavietas. Mēs vēlētos šo 
sistēmu koriģēt, lai pašvaldības būtu motivētas pie-

saistīt uzņēmējdarbību un investīcijas,” saka LTRK 
prezidents Aigars Rostovskis.

“Nodokļu politika pašreiz nedod pietiekamu stimulu 
pašvaldībām attīstīt uzņēmējdarbību savās terito-
rijās, kas nerada jaunas darbavietas un nodokļu ie-
ņēmumus. Diskusija ir uzsākta, lai kopīgi piedāvātu 
valdībai un Saeimai nodokļu politikas risinājumus, 
lai samazinātu ēnu ekonomiku, veicinātu uzņēmēj-
darbību un reģionu attīstību,” sacīja LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis.

LTRK vienojās ar LPS, ka jāuzsāk diskusija par jauna 
nodokļu modeļa veidošanu, kur ieguvēji būtu gan 
pašvaldības, gan uzņēmēji, gan arī vietējie iedzīvo-
tāji un attīstītos novads un reģions kopumā. 

Pašreiz LTRK sagatavojusi vairākus priekšlikumus 
topošās valdības deklarācijai, kur ietverts gan ko-
pējais skatījums, gan mērķi, gan arī 10 svarīgāko 
darbu saraksts, no kuriem daļa attiecas tieši uz no-
dokļu politikas jautājumiem.

Seminārs “Personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošana 
un uzņemšana – Norvēģijas pieredze un 
Latvijas izaicinājumi”

Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2009.–
2014. gada perioda 
iepriekš noteiktajā 
projektā “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas 



pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 19. janvārī 
Rīgā notika plaši apmeklēts seminārs “Personu, 
kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 
pārvietošana un uzņemšana – Norvēģijas pieredze 
un Latvijas izaicinājumi”. Seminārā par Norvēģijas 
pieredzi darbā ar starptautiski aizsargājamo perso-
nu pārvietošanu un uzņemšanu stāstīja Norvēģijas 
Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS), 
Norvēģijas Imigrācijas direktorāta (UDI), Jēvīkas 
pašvaldības pārstāvji un pētnieki.

UDI īpašā padomniece Mārita Šosta (Marit 
Sjaastad) iepazīstināja ar situāciju Norvēģijā, 
kur 2015. gada rudenī divu mēnešu laikā ieradās 
10 000 jaunu patvēruma meklētāju un 2016. gadā 
tiek prognozēta līdzīga situācija, tāpēc patvēruma 
meklētāju uzņemšanai jāplāno jauni risinājumi. 
Piemēram, jāveido jauni uzņemšanas centri un 
jāpaplašina esošie, kā arī jārada jauni sadarbības 
modeļi starp dažādām iesaistītajām iestādēm – jo-
mas direktorātiem, pašvaldībām, brīvprātīgajām 
organizācijām, privātajiem partneriem un citiem. 
KS vecākā padomniece Nīna Grāna (Nina Gran) 
stāstīja par galvenajiem patvēruma meklētāju uz-
ņemšanas un integrācijas principiem un salīdzinā-
ja tos ar Dānijas un Zviedrijas situāciju. Norvēģijā 
pašvaldībām tiek dota iespēja lemt par uzņema-
mo personu skaitu un atteikt bēgļu uzņemšanu. 
Bēgļus uzņem tikai tās pašvaldības, kuras spēj iz-
strādāt ievadprogrammas. Turklāt lēmumu par uz-
ņemšanu pašvaldības pieņem, apzinoties, cik lielu 
bēgļu skaitu tās spēj pienācīgi apkalpot. Finansiālu 
integrācijas pabalstu par katru uzņemto personu 
izmitināšanas un integrācijas vajadzībām pašvaldī-
ba saņem piecus gadus. Trīs gadus tiek piešķirts arī 
pabalsts norvēģu valodas apmācībām. Par ievad-
programmas īstenošanu un praktiskajiem izaicinā-
jumiem bēgļu uzņemšanā stāstīja Jēvīkas pašvaldī-
bas nodarbinātības aģentūras Jaunatnes nodaļas 
vadītājs Setars Al Džābri.

Semināra dalībnieki varēja uzklausīt arī par patvē-
ruma meklētāju uzņemšanas Latvijā jautājumiem 
atbildīgo ministriju – Iekšlietu, Kultūras, Labklājības 
un Izglītības ministrijas – pārstāvjus, kā arī uzdot 
jautājumus un iesaistīties diskusijās. Semināra pre-
zentācijas pieejamas LPS mājaslapā http://www.
lps.lv/lv/zinas/lps/19820nfiprojektaietvaros
aizvaditsseminarsparpatverumamekletajuuz-
nemsanasjautajumiem un NFI projekta mājaslapā 

http://ms.lps.lv/2016/01/20/seminarsparpiere-
dzipatverumamekletajuuznemsanapulceplasu
dalibniekuloku/. 

Meža dienas 2016.–2018. gadā. ideju 
konkurss

Latvijas pašval-
dības iepriekšējo 
gadu Meža dienu 
projektos veiksmīgi 
turpināja aizsākto 

tradīciju – darīja Latviju krāšņāku ar koku stādīju-
miem, pilnveidoja atpūtas vietas, kā arī radīja jau-
nas aktīvu dzīvesveidu veicinošas mazās arhitektū-
ras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā 
būvmateriālu. Organizatori vienojās, ka turpmākos 
trīs gadus savus labos darbus veltīs Latvijai simtga-
dē – sakops vēsturiskos parkus un atjaunos tajos 
stādījumus un mazās koka arhitektūras formas, kā 
arī veidos jaunus parkus. Finansiāli atbalstīs Latvi-
jas apstākļiem atbilstošu, reģionam ģenētiski pie-
mērotu stādāmo materiālu, kā arī kokmateriālu 
izmaksas dažādu mazo arhitektūras formu izveidei, 
ko pēc projekta paredzēts izvietot parkā.

Turpmāko trīs gadu Meža dienu projektiem savas 
idejas var pieteikt līdz 15. februārim epastā snie-
dzes@lps.lv!

Pieteikumā iekļaujamās ziņas:

Pašvaldība.1. 

Parka nosaukums, platība, īss raksturojums 2. 
(t.sk. – vai ir izstrādāts vai tiek gatavots parka 
projekts).

Plānotie darbi parkā (pēc projekta).3. 

Vajadzīgais atbalsts (stādu, kokmateriālu dau-4. 
dzums un tam plānotās summas).

Vēlamais projekta darbu izpildes gads (2016., 5. 
2017. vai 2018.).

Projekta gaitā izveidotā infrastruktūra un labiekār-
toto parku teritoriju uzturēšana pēc projekta jā-
nodrošina konkrētajai pašvaldībai vai tās iestādei.
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ŠoNeDēļ uN turPMāk

LPS Finanšu un ekonomikas komiteja

26. janvārī plkst. 10.00 LPS mītnē Mazajā pils ielā 1, 
4. stāvā, notiks LPS Finanšu un ekonomikas komite-
jas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Valsts kontroles priekšlikumiem izmaiņām 

normatīvajā regulējumā par zvērinātu revidentu 
darbību pašvaldībās.

2. Par uzkrājuma principa ieviešanu publiskā sek-
tora (valsts un pašvaldību) nodokļu un nodevu 
ieņēmumu uzskaitē. 

LPS tehnisko problēmu komiteja

27. janvārī plkst. 12.00 LPS ēkā Mazajā pils ielā 1, 
4. stāvā, notiks LPS Tehnisko problēmu komitejas 
sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra pakalpojumiem un piedāvājumu pašval-
dībām.

2. Par pašvaldību iepirkumu praksi; priekšlikumi 
darba pilnveidošanai.

3. Par jaunā Publisko iepirkumu likuma projekta 
būtiskākajām atšķirībām no pašreizējā likuma 
regulējuma.

4. Par jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma projekta būtiskākajām atšķirī-
bām no pašreizējā likuma regulējuma.

5. “Zaļais iepirkums” pašvaldībās energoefektivitā-
tei.

Novadu apvienības Valdes sēde

29. janvārī plkst. 10.00 LPS mītnē Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē, notiks Novadu apvienības Valdes 
sēde.

Darba kārtībā:
Par Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību ko-1. 
misijas priekšsēdētāja S. Dolgopolova vēstuli 

(sk. 1. pielikumā).
Par mazo novadu sapulcē izdarītajiem secināju-2. 
miem.
Par LPS un ministriju 2016. gada sarunu tē-3. 
mām.
Par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 4. 
programmām valsts un pašvaldību darbinie-
kiem.
Par aktualitātēm LPS Valdē. 5. 
Dažāda informācija.6. 

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

3. februārī plkst. 11.00 Rīgas Austrumu izpilddirek-
cijā Daugavpils ielā 31 notiks Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme.

Darba kārtībā:
11.00–11.00 LPIA Valdes sēdē izskatītie jautāju-1. 
mi.
11.00–11.35 Par meža apsaimniekošanas pakal-2. 
pojumu.
11.35–15.00 Pašvaldību kontroļu rezultāti. Bū-3. 
tiskākās kļūdas. Ieteikumi darba uzlabošanai. 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamat-
nostādnes 2015.–2020. g.
Jautājumi un atbildes.4. 

Sēdē izskatāmos dokumentus var apskatīt LPS mā-
jaslapā, sadaļā Pašvaldību darbiniekiem – komiteju 
dokumenti: http://www.lps.lv/lv/pasvaldibudar-
biniekiem/lpskomitejudokumenti vai LPS komite-
ju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:
– jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm adresēm:
http://ej.uz/komiteju vai http://www.onecrm.lv/

LPS/OneMeetingPortal/
– jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums tika 

nosūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet 
nauris.ogorodovs@lps.lv)

– kad atveras portāls, izvēlieties sadaļu “Manas 
sēdes”

– izvēlieties aktīvo sēdi ar komitejas nosaukumu.

http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_3_p1.pdf


Līdz 17. februārim iespēja pieteikties 
semināram par inovatīviem finansēšanas 
modeļiem ēku energoefektivitātes un 
atjaunošanas projektiem 

LPS un Eiropas 
Municipalitāšu un 
reģionu padome 
(CEMR) 2016. gada 
23. februārī “Belle-

vue Park Hotel Riga” Rīgā rīko semināru par inova-
tīviem finansēšanas modeļiem ēku energoefektivi-
tātes un atjaunošanas projektiem. Ēku renovācijai 
un siltināšanai ir būtiska nozīme pašvaldībām un 
iedzīvotājiem – daudziem ir parādi par siltumap-
gādi, budžeta ierobežojumu dēļ pašvaldības nevar 
investēt renovācijas projektos. Līdz šim renovā-
cijas un siltināšanas projektos pārsvarā izmantoti 
ES fondi (ES struktūrfondi, Life programma), taču 
tie ir nepietiekami. Tādēļ ir būtiski veicināt namu 

apsaimniekotāju, pašvaldību, ēku īpašnieku un ie-
dzīvotāju informētību un zināšanas par inovatīviem 
finansēšanas modeļiem.

CITYnvest semināra uzdevumi ir veicināt izpratni un 
informētību par inovatīviem finansēšanas mode-
ļiem, demonstrēt iedvesmojošus labās prakses pie-
mērus, identificēt esošos un iespējamos šķēršļus to 
ieviešanai, diskutēt par šo modeļu nākotni Latvijā. 
Seminārā aicināti piedalīties pārstāvji no Latvijas 
pašvaldībām, finanšu institūcijām, investoriem, 
politikas veidotājiem vietējā un reģionālajā līmenī 
un citi interesenti (namu īpašnieki un apsaimnie-
kotāji, siltināšanas firmas, pašvaldību darbinieki, 
iedzīvotāji, kas vēlas siltināt savas mājas). Reģistrā-
cija pasākumam līdz 17. februārim:  http://www.
citynvest.eu/content/citynvestseminarlatvia. Se-
mināra darba valodas ir angļu un latviešu, tiks no-
drošināta sinhronā tulkošana. Semināra darba kār-
tība (projekts) – 2. pielikumā. Papildu informācija: 
zane.duze@lps.lv.

Diskusija ar eiropas veselības komisāru 
Vīteni Andrjukaiti par veselības aprūpi

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Latvijas 
Universitāte aicina piedalīties diskusijā “Veselības 
aprūpes reforma izaugsmei un jaunu darbavie-
tu radīšanai”, kura norisināsies 29. janvārī plkst. 
15:00–16:15 LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra 
auditorijā “Magnum”.

Diskusijā piedalīsies Eiropas Komisijas veselības un 
pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukai-
tis, LR veselības ministrs Guntis Belēvičs un Saei-
mas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita 
Čigāne.

Sava dalība jāapstiprina līdz 25. janvārim, rak
stot uz commreplatvia@ec.europa.eu vai zvanot 
67085410. Vairāk informācijas: http://ec.europa.
eu/latvia/events/2016/20160114_lv.htm.

ProJekti, koNkurSi, SeMiNāri, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Valsts administrācijas skola aicina uz 
atvērto lekciju

28. janvārī plkst. 15.00–16.30 Valsts administrācijas 
skolā Rīgā, Raiņa bulvārī 4, 1. stāvā, 118. telpā, no-
tiks atvērtā lekcija “Aktuālie lobēšanas jautājumi 

Latvijā”. Lekcijas mērķis – iepazīstināt ar lobēšanas 
praksi Latvijā, aktualitātēm lobēšanas likumā. Lek-
ciju vadīs Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja Politikas plānošanas nodaļas vadītājs Alvils 
Strīķeris. Dalība bez maksas. Pieteikšanās: http://
ej.uz/lobesana.

http://www.citynvest.eu/content/citynvest-seminar-latvia
http://www.citynvest.eu/content/citynvest-seminar-latvia
mailto:zane.duze@lps.lv
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http://ec.europa.eu/latvia/events/2016/20160114_lv.htm
http://ec.europa.eu/latvia/events/2016/20160114_lv.htm
http://ej.uz/lobesana
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http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_3_p2.pdf


Zemgalē – informatīvie semināri par 
atvērtajiem datiem un to pielietojamību

Pieaugot interesei par atvērtajiem datiem un to 
izmantošanas iespējām, Zemgales plānošanas re-
ģions 26. janvārī Jēkabpilī un 27. janvārī Jelgavā 
organizē informatīvu semināru par atvērtajiem da-

tiem un to pielietojamību. Semināru mērķis – uz-
labot pašvaldību darbinieku, uzņēmēju, iedzīvotāju 
un citu interesentu izpratni par atvērtajiem datiem. 
Sīkāka informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
lapa/pasakumi/16781_1011_zemgaleinformati-
vieseminariparatvertajiemdatiemuntopielie-
tojamibu.

konceptuāls atbalsts pašvaldību tiesībām 
aizliegt atrasties uz ūdenstilpju ledus vietās, 
kur tas ir bīstami dzīvībai un veselībai

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 
trešdien, 20. janvārī, pauda konceptuālu atbalstu 
grozījumiem Pašvaldību likumā, kas paredz paš-
valdībām tiesības aizliegt atrasties uz ūdenstilpju 
ledus vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzī-
vība un veselība.

“Apspriežot Iekšlietu ministrijas iniciatīvu grozīt Paš-
valdību likumu, secinājām, ka ir vairāki būtiski jau-
tājumi. Vispirms jau tas, vai šis likums ir īstā vieta, 
kur pašvaldībām noteikt tik specifiskas tiesības kā 
aizliegumu atrasties uz ledus. Pēc juristu domām, 
piemērotāk būtu grozīt Zemes pārvaldības likumu. 
Jāvērtē arī, vai jāuzlabo iesniegtā redakcija, jo, pie-
mēram, nav paredzēts, kura pašvaldības institūcija 
būs tiesīga noteikt aizliegumu. Lai gan jautājumu 
daudz, likumprojektu vienojāmies konceptuāli at-
balstīt, aicinot iesaistītās puses piedāvātajai inicia-
tīvai rast piemērotāko vietu mūsu tiesību sistēmā,” 
atzīmē Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības ko-
misijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs. 

Paredzēts, ka, izvērtējot iespējamo personas dzī-
vības apdraudējumu, ņem vērā cilvēku pulcēšanās 
intensitāti, laikapstākļus, meteoroloģiskās progno-
zes un iespēju, ka neveidojas pietiekami izturīga le-

dus kārta. Patlaban jau dažas pašvaldības pēc savas 
iniciatīvas ar saistošajiem noteikumiem par sabied-
risko kārtību ir noteikušas aizliegumu atrasties uz 
ledus, piemēram, Rīgā un Jūrmalā. Tomēr lielākā 
daļa pašvaldību šādas tiesības neizmanto, jo da-
žādu subjektīvu iemeslu dēļ esot apgrūtināta šādu 
noteikumu saskaņošana Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijā (VARAM), deputātiem 
situāciju raksturoja VARAM pārstāvji. 

Iekšlietu ministrija (IeM) grozījumus rosinājusi, ņe-
mot vērā katru ziemas sezonu aktuālo jautājumu 
par makšķernieku atrašanos uz ledus laikā, kad tas 
ir īpaši bīstami. Šie cilvēki ne tikai apdraud savu ve-
selību un dzīvību, bet arī ar savu rīcību sabiedrībai 
demonstrē, ka uz ledus, iespējams, ir droši. Būtiski 
arī, ka šo pārgalvīgo cilvēku glābšanai valsts tērē 
ievērojamus finanšu līdzekļus, situāciju raksturoja 
IeM parlamentārā sekretāre evika Siliņa, uzsverot, 
ka primārais esot cilvēku informēšana par iespēja-
mo bīstamību, nevis sodīšana.

Par aizlieguma atrasties uz iekšzemes publiskās 
un jūras piekrastes ūdenstilpes ledus neievēroša-
nu IeM rosina saukt pie administratīvās atbildības. 
Par šādu pārkāpumu varēs izteikt brīdinājumu vai 
uzlikt naudas sodu līdz septiņdesmit eiro. Koncep-
tuālu atbalstu šādām izmaiņām Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā jau paudusi Saeimas Juridiskā 
komisija.

MiNiStriJu uN SAeiMAS ZiņAS
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Atbalsta programma par paralēlajiem 
aizdevumiem saimnieciskās darbības 
veicēju attīstībai
Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un saskaņoša-
nai nodevusi vēl vienu jaunā ES fondu plānošanas 
perioda 2014.–2020. gadam atbalsta programmu – 
paralēlo aizdevumu programmu. Tajā komersan-
tiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatī-
vajām sabiedrībām būs pieejami pakārtoti ilglaika 
investīciju aizdevumi, lai veicinātu saimnieciskās 
darbības veicēju attīstību un konkurētspēju. Jaunā 
atbalsta programma saimnieciskās darbības veicē-
jiem varētu būt pieejama jau 2016. gada 2. ceturk-
šņa beigās.

Paralēlais aizdevums tiks sniegts ieguldījumiem 
Latvijas Republikas teritorijā. Paralēlā aizdevuma 
apmērs ir 50 000–5 000 000 eiro. Tā īpatsvars no 
ieguldījuma projekta attiecināmajām izmaksām ir 
paredzēts 35–45% apmērā atkarībā no saimnie-
ciskās darbības veicēja statusa un aizdevuma lie-
luma.

Ar MK noteikumu projektu “Paralēlo aizdevumu 
saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas 
uzlabošanai noteikumi” detalizēti var iepazīties: 
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/8174saskano-
sanainodotaatbalstaprogrammaparparalela-
jiemaizdevumiemsaimnieciskasdarbibasveice-
juattistibai.

Finanšu ministrija apstiprinājusi visu eS 
fondu vadībā iesaistīto iestāžu kopīgo 
komunikācijas plānu 2016. gadam

Finanšu ministrija kā ES struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda vadošā iestāde ir izskatījusi un apstiprinājusi 
visu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kopīgo ko-
munikācijas plānu 2016. gadam. 

ES fondu mājaslapas kalendārā ievietota informā-
cija par visiem tuvākajā laikā plānotajiem ES fondu 
informatīvajiem pasākumiem. Lai sekotu aktuālajai 
informācijai par ES fondu investīcijām Latvijā, var 
pieteikties jaunumu saņemšanai: ES fondu mājas-
lapas sākumlapā zem sadaļas “Jaunumi” http://
www.esfondi.lv/informativipasakumi. 

Valkā atvērta “Swedbank” filiāle

18. janvārī Valkā, tirdzniecības centra “Walk” telpās 
(Ausekļa ielā 54), tika atklāta “Swedbank” filiāle, 
kurā pakalpojumi pieejami gan pašapkalpošanās 
zonā, gan pie klientu konsultanta. Šī ir pirmā filiāle, 

kas tiek atklāta pēc “Swedbank” pērn izstrādātās 
Latvijas reģionu attīstības programmas, kuras mēr-
ķis ir nodrošināt banku pakalpojumu pieejamību 
visā Latvijā. Plānots, ka šogad tiks atvērtas vēl čet-
ras jaunas “Swedbank” filiāles tādās reģionālas no-
zīmes pilsētās kā Līvāni, Ludza, Krāslava un Balvi.

NoVADu uN PiLSētu VēStiS

Liepājas ziemas peldēšanas sacensībās 
triumfē “Jelgavas roņi”

Ar ziemas peldētāju kluba “Jelgavas roņi” pārstāvju 

Dmitrija Žigunova un Diānas Timermanes uzvaru 
23. janvārī Liepājā, atpūtas vietā “Beberliņi”, noslē-
dzās ziemas peldēšanas sacensības “Liepājas Velo
Roņa kauss 2016”. Dmitrijs Žigunovs starp visām 
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vecuma grupām bija visātrākais no vīriešiem gan 
25 m, gan 50 m distancē.

Ar godalgotām vietām var lepoties arī trīs Liepājas 
pārstāves no biedrības “VeloRonis”. Līga Rozenštei-
na, kura sacensībās šogad piedalījās pirmo reizi un 
ar ziemas peldēšanu nodarbojas vien pirmo sezonu 
jeb trīs mēnešus, savā vecuma grupā 25 m distan-
cē ieguva godpilno otro vietu, arī Zanda Līne savā 
vecuma grupā kāpa uz goda pjedestāla par iegūto 
otro vietu 25 m distancē. Savukārt Inga Krivcova 
50 m distancē ieguva trešo vietu.

Ziemas peldētāji Liepājā pulcējas jau ceturto gadu, 
un pasākums kļuvis par skaistu tradīciju. Šogad zie-
mas peldēšanas sacensības Liepājā pulcēja 101 da-
lībnieku – 58 vīriešus un 43 sievietes.

tautas slēpojums un slidojums “Baiļu apļi 
apkārt Vaidavas ezeram 2016”

31. janvārī Kocēnu novada Vaidavā notiks tautas 
slēpojums un slidojums “Baiļu apļi apkārt Vaidavas 
ezeram 2016”. 

Kā ierasts, slēpojums norisināsies divās klasēs, tau-
tas un sporta, lai interesenti varētu izvēlēties sev 
piemērotāko, ņemot vērā sagatavotības pakāpi. 

Tautas klasei būs jāveic viens aplis apkārt ezeram, 
kas ir apmēram 7,5 km, savukārt sporta klasei – divi 
apļi, distances kopējais garums apmēram 15 km. 
Atsevišķas distances būs arī pašiem mazākajiem da-
lībniekiem – bērniem līdz 6 gadu vecumam – 400 m 
liels aplis, bērniem līdz 10 gadu vecumam – 2 km. 

Sīkāka informācija: http://www.koceni.lv/zinas/
novadazinas/tautasslepojumsunslidojumsbailuap-
liapkartvaidavasezeram2016.

LPS NeSASkAņo

Par koncepcijas “Koncepcija īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrē-
šanas iespējām pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentos” 2. redakciju, 3. pielikums.

KIDG rakstiskā procedūra par pētījumu “Darbī-
bas programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.5.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu 
lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes 
datu iegūšana 2014.–2020. gadam”, 4. pielikums.

Par apakškomitejas 09.12.2015. SAM 5.5.1. “Sa-
glabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus” 07.01.2016. saņemto gala protokolu 
nr. P2015/AK/39, 5. pielikums.

KIDG rakstiskā procedūra_13012016 SAM 5.3.1. 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pie-
slēgšanas iespējas”, 6. pielikums.

Par informatīvā ziņojuma “Par pasākumu plānu par 
2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu 
nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas notei-
kumi” saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību 
savienības iebildumos norādīto problēmu atrisinā-
šanu pēc būtības” saskaņošanu, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. augusta 
noteikumos nr. 547 “Dabas parka “Sauka” indivi-
duālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, 
8. pielikums.
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas no-
teikumi”, 9. pielikums.

Par ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbal-
stu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma 

“Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasā-
kumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īs-
tenošanas noteikumi”, 10. pielikums.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt 
dažādu atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrā-
di un reģenerāciju” projektu iesniegumu vērtēša-
nas kritēriju komplektu, kā arī papildu skaidrojošo 
informāciju, 11. pielikums.

LPS SASkAņoŠANAi PiePrASītie DokuMeNtu ProJekti

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

VSS52 – Noteikumu projekts “Noteikumi par vis-
pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglī-
tības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo 
speciālajām vajadzībām”, http://tap.mk.gov.lv/mk/
vsssanaksmes/izsludinatoprojektutabula/?vss_
date=20160121.

VSS64 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1. specifis-
kā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, 

uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īste-
nošanas noteikumi””, http://tap.mk.gov.lv/mk/
vsssanaksmes/izsludinatoprojektutabula/?vss_
date=20160121.

VSS44 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas Doma kora 
skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas 
reorganizāciju un Nacionālās mākslu vidusskolas 
izveidi”, http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/iz-
sludinatoprojektutabula/?vss_date=20160121.

Pašvaldību ziņu apkopojumu lasiet mēneša beigās.  
Ziņas lūdzam iesūtīt e-pastā: prese@lps.lv.
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