
2016. gada 29. februāris–6. marts

Nr. 8

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Ministriju un iestāžu ziņas
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

Jaunākais “Latvijas e-indekss” apliecina 
publiskās pārvaldes digitālo attīstību

“Latvijas e-indeksā” piedalījušās visas 119 Latvijas 
pašvaldības un 102 valsts iestādes. Mērījums vērtē 
e-vides infrastruktūru, pašvaldības interneta re-
sursus un cilvēku prasmes, e-pārvaldi un drošību, 
iestādes iekšējo procesu organizāciju, starpiestāžu 
sadarbību, pakalpojumu sniegšanu, sabiedrības ie-
saistīšanu u.c. e-vides attīstības aspektus.

Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis par 
paveikto pašvaldību mērījumā: “Visu pašvaldību 
dalība mērījumā apliecina tēmas aktualitāti un 
pašvaldību ieinteresētību attīstīties. Redzam, ka 
gada laikā pašvaldību digitālā vide ir kļuvusi mūs-
dienīgāka un iedzīvotājiem draudzīgāka. Arvien 
biežāk iekšējie procesi tiek organizēti elektroniski 
un pašvaldības veicina iedzīvotāju līdzdalību – gan 
nodrošinot iespēju domes aktivitātēm sekot līdzi 
mājaslapā, gan veicinot saziņu sociālajos tīklos. 
Tāpat aktīvāk lieto e-pakalpojumus, piemēram, 
par 9% pieaudzis elektroniski deklarēto iedzīvotāju 
īpatsvars.”

“Valsts pārvaldes iestāžu Latvijas e-indekss atspo-
guļo mūsu digitālo attīstību atbilstoši ES un pasau-
les labajai praksei. Arī šogad neatkarīgi eksperti 
pēc iepriekš ar partneriem saskaņotas metodikas 
analizēja iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu 
un efektivitāti gan to iekšējā darba organizācijā, 
gan starpiestāžu procesos. Tāpat tika analizēta 
iestāžu sniegto e-pakalpojumu pieejamība. Esmu 
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gandarīts par mūsu aizsāktās iniciatīvas saņemto 
starptautisko atzinību – 2015. gadā tā ieguva Eiro-
pas Publiskā sektora balvu, Labākās prakses sertifi-
kātu, kuru konkursa kārtībā piešķīra īpaši izveidota 
Eiropas Publiskās administrācijas institūta žūrija,” 
uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs kaspars Gerhards.

“Latvijas e-indekss” mēra Latvijas publiskās pār-
valdes digitālās vides attīstību piecās kategorijās: 
republikas nozīmes pilsētas; lielie novadi; mazie 
novadi; ministrijas; iestādes. Uzvarētāji noteikti, 
pamatā veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptau-
jas, kā arī izmantojot datus no citu iestāžu un orga-
nizāciju rīcībā esošiem statistikas avotiem.

Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izman-
tošanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestā-
dēs, 2014. gadā “Latvijas e-indeksa” partnerības 
iniciatīvu uzsāka Lattelecom un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar 
partneriem – Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), 
Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

“Pozitīvi ir tas, ka arvien lielāks skaits pašvaldību 
savu dokumentāciju organizē digitālā formā. Ir sva-
rīgi, lai uzņēmumi un pašvaldības ne tikai uzlabo 
savu darba vidi, atsakoties no papīra dokumentu 
aprites, bet arī detalizētāk izprot e-vides priekšro-
cības. 74% pašvaldību mudina iedzīvotājus arvien 
vairāk izmantot e-pakalpojumus – tas pierāda, ka 
gan pašvaldības, gan iedzīvotāji arvien vairāk ap-

zinās digitālās iespējas un to sniegtos ieguvumus,” 
stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas teh-
noloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis: ““Latvijas e-indekss” ir labs piemērs 
biznesa, valsts un nevalstisko organizāciju sadarbī-
bai. E-pārvaldes, e-vides infrastruktūras un IT risi-
nājumu drošības jautājumi ir kļuvuši par neatņema-
mu katras pašvaldības darba sastāvdaļu. Iniciatīva 
sniedz iespēju iepazīt pašvaldības e-vides attīstību 
gan tās darbiniekiem, gan teritorijas iedzīvotājiem. 
Lai arī turpmākajos gados ir tikpat liela pašvaldību 
atsaucība kā šogad!”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes 
priekšsēdētājs Jānis endziņš: “No uzņēmēju viedok-
ļa jebkuri e-pakalpojumi atvieglo dzīvi, jo nav jātērē 
laiks un enerģija, lai dotos uz pašvaldības vai valsts 
iestādi iesniegt vai saņemt nepieciešamos dokumen-
tus. Tāpat šādas pieejas attīstīšana un paplašinā-
šana izslēdz koruptīvos riskus, jo tiek maksimāli sa-
mazināta cilvēku savstarpējā mijiedarbība, tādējādi 
izskaužot pušu ieinteresētību. Priecē, ka pētījums uz-
rāda pozitīvu dinamiku un pašvaldības aizvien vai-
rāk pievērš uzmanību e-lietām. Tomēr mums visiem 
vēl daudz darāmā gan e-pārvaldes attīstīšanā, gan 
popularizēšanā iedzīvotājiem un uzņēmējiem.”

“Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti un pre-
zentācijas fails lejuplādējami: www.eindekss.lv/
lv/6-rezultati.

Zanda Šadre, Kristīne Kļaveniece

Seminārs “Inovatīvie finanšu mehānismi 
energoefektivitātes projektiem Latvijā”

23. februārī Rīgā notika seminārs “Inovatīvie fi-
nanšu mehānismi energoefektivitātes projektiem 
Latvijā”, kas tika organizēts eiropas Vietējo mu-
nicipalitāšu un reģionu padomes (CeMR) īsteno-
tajā projektā CITYnvest (Inovatīvu finansēšanas 
mehānismu izmantošanas iespējas pašvaldībām 
energoefektivitātes un renovēšanas projektu īs-
tenošanai). Projekts finansēts Horizon 2020 pro-
grammā.

Seminārā Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvis 
informēja par aktualitātēm valsts lomā un atbalstā 

ēku energoefektivitātes celšanā, savukārt Liepājas 
pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mār-
tiņš Tīdens dalījās pieredzē par pašvaldības lomu 
energoefektivitātes veicināšanā. Par ES fondu at-
balstu māju renovācijai un finansējuma piešķirša-
nas procedūru stāstīja ALTUM valdes loceklis Jē-
kabs Krieviņš. Ieskatu esošajos inovatīvajos finanšu 
instrumentos sniedza CITYnvest konsorcija eksperts 
Žans Fransuā Maršāns, un ar konkrētiem labās prak-
ses piemēriem Eiropas valstīs dalījās Tons Over-
meire no Energy Fund den Haag un Klaudio Rošā, 
kurš pārstāv Sunshine projektu. Projekta interak-
tīvajā sesijā piedalījās pārstāvji no Rīgas Enerģēti-
kas aģentūras, Valmieras pilsētas pašvaldības, SIA 
“Salaspils siltums”, RENESCO, “Swedbank”, Latvijas 
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Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas 
un Ēku saglabāšanas un energoefektivitātes biroja. 
Dalībnieki iesaistījās spraigās diskusijās un formu-
lēja galvenās problēmas un šķēršļus finansējuma 

izmantošanai un projektu realizēšanai, kam tika 
meklēti risinājumi.

Zane Dūze

tehnisko problēmu komitejas sēde

24. februārī notika LPS tehnisko problēmu komi-
tejas sēde, kurā tika skatīti jautājumi par sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanu; PVN 
piemērošanas kārtība mājokļu apsaimniekoša-
nā; piespiedu dalītā īpašuma un piespiedu zemes 
nomas problemātika daudzdzīvokļu mājās; kā arī 
LPS sarunu tēmas ar ministrijām šajā gadā. 

Pirmais tika skatīts jautājums par sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu līdzsvarošanu. Tika uzklausīta 
a/s “Sadales tīkls” pārstāvju informācija par sada-
les sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) 
struktūras līdzsvarošanas projektu, kas paredz māj-

saimēm par 20% samazināt elektroenerģijas pie-
gādes cenu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par 
pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi no elektro-
enerģijas patēriņa apjoma. Tādējādi tiks mazināta 
nevienlīdzīgā situācija, kad elektrotīkla uzturēša-
nas izmaksas sedz tikai tie klienti, kuri tērē elektrī-
bu, maksājot arī par tā sauktajiem nulles pieslēgu-
miem.

Komiteja, noklausoties a/s “Sadales tīkls” infor-
māciju, atzīmēja, ka ir uzlabojusies sadarbība ar 
pašvaldībām investīciju piesaistes koordinācijā. 
Tomēr komiteja atzīmēja, ka atsevišķos gadījumos 
nepietiekami tikusi kontrolēta trašu attīrīšana, no-
cirstie koki pēc vējgāzēm netiek savlaicīgi novākti, 
tiek pieļauta neelastīga pieeja patērētājiem pieslē-
gumu jaudu izmantošanā, ne vienmēr pieslēguma 
maksas ir adekvātas, atsevišķos gadījumos patērē-
tāji ir spiesti izmantot lielākas jaudas pieslēgumu, 
nekā nepieciešams. Pašvaldībām ir pretenzijas pret 
slikto kvalitāti ielu un autoceļu seguma atjauno-
šanā pēc elektrotīklu izbūves darbiem. Neelastīga 
jaudas maksājumu politika, jo jaudas maksājumus 
var samazināt tikai uz 6 mēnešiem.

Komiteja nolēma pieņemt a/s “Sadales tīkls” infor-
māciju zināšanai (prezentācija pieejama komiteju 



portālā), kā arī atzina, ka izlīdzināto tarifu politika 
nav pietiekami elastīga pret zemnieku saimniecī-
bām un komersantiem lauku teritorijās, uzņēmē-
jiem ar sezonālu darbību. Tāpat tika pieņemta zi-
nāšanai arī informācija, ka a/s “Sadales tīkls” savā 
portālā šogad ievietos informāciju par trīs gadu in-
vestīciju objektu plāniem.

komiteja nolēma aicināt a/s “Sadales tīkls” ar EPL 
trašu tīrītājiem pastiprināt sadarbību ar pašvaldī-
bām, darbu nodošanā piesaistīt pašvaldību pār-
stāvjus.

Kā otrais jautājums Tehnisko problēmu komitejā 
tika skatīts jautājums par PVN piemērošanas kār-
tību mājokļu apsaimniekošanā. Noklausoties Ma-
rinas Kuzmenko prezentāciju, komitejas locekļi 
uzsvēra, ka PVN piemērošanas kārtība joprojām ir 
neskaidra un iezīmējas vairākas problēmas. Piedā-
vātais regulējums liek pārvaldīšanas uzņēmumus 
sadalīt divās daļās – servisa uzņēmumi un pakalpo-
juma sniedzēju uzņēmumi. Pašvaldību iestādēm, 
kuras pašas veic apsaimniekošanu, jāveic atsevišķa 
īres dzīvokļu un dzīvokļa īpašuma uzskaite, jo īres 
maksa netiek aplikta ar PVN. Nav saprotams, kāpēc 
jaunais regulējums tiek piemērots no gada vidus. 

1. Visu pārvaldīšanas maksājumu summu nav ie-
spējams aplikt ar PVN, jo tajā ir iekļauti, piemē-
ram, dzīvojamo māju renovācijai ņemtie kredī-
ti. Tā bija banku prasība, un arī normatīvie akti 
nosaka: ja par pārvaldīšanas maksas apmēru ir 
lēmuši vairāk nekā 50% dzīvokļu īpašnieku, tad 
šis lēmums ir saistošs arī pārējiem. Tādēļ daudz-
dzīvokļu mājas pārvaldīšanas maksā ir iekļauti 
daudzi tieši ar pārvaldīšanas administrēšanu ne-
saistīti jautājumi. Piemēram, kredīta maksājumi.

2. PVN maksātāji ir tie uzņēmumi, kuru apgrozī-
jums par sniegtajiem pakalpojumiem pārsniedz 
70 000 eiro. Pastāv risks, ka pārvaldniekiem ra-
dīsies vēlme nebūt PVN maksātājam un daudzus 
pakalpojumus noformēt starpniecības veidā, 
pārvaldīšanas pakalpojumā atstājot tikai admi-
nistratīvās funkcijas. Pastāv risks, ka pārvaldīša-
nas biznesā strādās arvien vairāk nelielo uzņē-
mumu, biedrību, kuri nav PVN maksātāji. Līdz ar 
to šādas normas ieviešana radīs lielu atšķirību 
maksājumos pie dažādiem pārvaldniekiem.

3. Jaunais regulējums rada maksātnespējas drau-
dus māju apsaimniekotājiem, jo nodoklis ir jā-
nomaksā tajā brīdī, kad pārvaldnieks izraksta rē-
ķinu. Ja daļa dzīvokļu īpašnieku šos rēķinus ne-

apmaksā, apsaimniekošanas uzņēmumiem PVN 
daļa jāapmaksā no sava budžeta, kas var izraisīt 
apsaimniekošanas uzņēmumu maksātnespēju.

4. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā daudzdzīvokļu 
māju pārvaldīšanas lielo uzņēmumu sniegtais 
pakalpojums sadārdzināsies, bet kvalitāte ne-
mainīsies. Šā sadārdzinājuma dēļ daudzas mājas 
var atteikties no līdzšinējā apsaimniekotāja, vai 
arī šie komersanti būs spiesti samazināt apsaim-
niekošanas izmaksas. 

5. Neskaidrības ar PVN nomaksu veidojas arī tad, 
ja pats apsaimniekotājs veic remontdarbus un 
finansējumu izmanto no dzīvojamās mājas uz-
krājumu (rezerves) fonda. Kā PVN administrēša-
nā savietot paša apsaimniekotāja veiktos pakal-
pojumus un ārpakalpojumus.

6. Nav skaidrojuma, kādā veidā piemērojami PVN 
maksājumi, ja apsaimniekotājs apsaimnieko 
mājas bez īpašnieka deleģējuma.

7. Nav skaidrojuma, kādā veidā notiks PVN admi-
nistrēšana, ja pārvaldnieks, pamatojoties uz 
pašvaldības deleģējuma līgumu, iekasē maksu 
no īrniekiem.

komiteja nolēma atzīt, ka piedāvātajam regulēju-
mam nav izstrādāts reāls izpildes mehānisms. Ne-
pieciešams precīzi definēt terminu “pārvaldīšanas 
izdevumi”, nodalot servisa pakalpojumus no starp-
niecības pakalpojumiem.

Lūgt Ekonomikas ministriju līdz 22. martam orga-
nizēt kopīgu sanāksmi ar namu apsaimniekotāju 
organizācijām, LPS, VID un Finanšu ministriju, lai 
sagatavotu priekšlikumus PVN piemērošanai namu 
apsaimniekošanas pakalpojumam. 

Tāpat tika atzīts, ka VID izstrādātā metodika neat-
bilst principam, ka PVN maksājumi piemērojami 
tikai tiem pakalpojumiem, ko reāli izdara pats pār-
valdnieks atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumam.

Tālāk tika izskatīts jautājums par piespiedu dalītā 
īpašuma un piespiedu zemes nomas problemātiku 
daudzdzīvokļu mājās. 

Komiteja klausījās Kristīni Kinču (prezentācija 
pieejama komiteju portālā), kura informēja, ka 
2015. gada nogalē Saeimā iesniegti divi likumpro-
jekti, kas vērsti uz piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās. Likumprojekti Saeimā vēl nav apstiprināti 



pirmajā lasījumā. Piespiedu dalītā īpašuma tiesis-
ko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās izbeigšanas likumprojekts paredz dot 
iespēju dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu un 
izpirkt zemi zem mājas. Pašvaldības šis likumpro-
jekts skar divējādi – pirmkārt, pašvaldībām būs 
jāizpērk zeme, ja pašvaldībai pieder kāds dzīvoklis 
daudzdzīvokļu mājā, kas atrodas uz zemes, kura at-
dota bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem. 
Otrkārt, pašvaldībām ir paredzēti pienākumi saga-
tavošanās posmā, kas izriet no likumprojekta “Gro-
zījumi likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju””. Šie pienākumi ir daudzdzīvok-
ļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo 
zemes gabalu pārskatīšana (visam kvartālam, ja ir 
kaut viens pārskatīšanas ierosinājums) par saviem 
budžeta līdzekļiem, kam LPS iebilst.

komiteja nolēma pieņemt zināšanai, ka LPS ir lū-
gusi pašvaldībām sniegt informāciju, lai orientējoši 
varētu sagatavot prognozi nepieciešamām izmak-
sām, kas saistītas ar dzīvojamām mājām funkcionā-
li nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu.

Aino Salmiņš

Projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” Pašvaldību izglītības un 
kultūras tīkla (t4) sanāksme

25. februārī Valmieras teh-
nikuma telpās notika Nor-
vēģijas finanšu instrumenta 
2009.–2014. gada perioda 
iepriekš noteiktā projekta 
“Lietpratīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Pašval-
dību izglītības un kultūras tīkla (T4) sanāksme. Da-
lībniekus uzrunāja Valmieras domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks, IZM Izglītības departamenta departa-
menta direktores vietniece Inta Šusta un Valmieras 
tehnikuma direktors Ēriks Spuriņš.  

Darba vidē balstītas mācības no darba devēju skat-
punkta ieskicēja SIA “Hansa Matrix” Valdes loceklis 
Alvis Vagulis, stāstot par uzņēmuma pieredzi dar-
ba vidē balstītu mācību īstenošanā. Valsts izglītības 
satura centra Izglītības satura departamenta direk-
tore Sarmīte Valaine prezentēja ekspertu apkopo-
jumu par darba vidē balstītām mācībām saskaņā 
ar MK noteikumu projektu, kas šobrīd ir izsludināts 
valsts sekretāru sanāksmē, bet vēl nav saskaņots 
un apstiprināts. Interesantu un noderīgu pieredzi 
profesionālās izglītības iestādes un uzņēmēju sa-
darbībā prezentēja Valmieras tehnikums un a/s 
“Valmieras stikla šķiedra”. Sanāksmes dalībnieki arī 
varēja apmeklēt tehnikuma telpas un iepazīties ar 
nodrošināto aprīkojumu un mācību procesu.

26. februārī sanāksme turpinājās Alojas novadā, 
pulcējot gan projektā iesaistīto pilotpašvaldību 



pārstāvjus, gan citus interesentus. Ar novada paš-
valdības redzējumu un paveikto sadarbībā ar uzņē-
mējiem iepazīstināja Alojas novada domes priekš-
sēdētājs Valdis Bārda. Pieredzē dalījās arī Balvu 
Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Zaļe-
nieku Komerciālā un amatniecības vidusskola, Lie-

pājas 15. vidusskola un Saldus novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde. 

Sanāksmes videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas projekta mājaslapā http://ms.lps.lv/.

Zane Dūze

Seminārā par eiropas Parlamenta (eP) 
lēmumiem skata jautājumus, kas svarīgi 
reģionu attīstībai

26. februārī ES mājā notika seminārs par EP lēmu-
miem, kas svarīgi reģionu attīstībai. Seminārā pie-
dalījās vairāk nekā piecdesmit Latvijas pašvaldību 
pārstāvju.

Trīs galveno EP politisko grupu Latvijas deputāti 
informēja par aktualitātēm savās EP komitejās, kā 
arī par ES risinājumiem migrācijas krīzei un cīņai ar 
terorismu.

Semināra dalībniekus uzrunāja LPS priekšsēdis An-
dris Jaunsleinis, kurš pastāstīja par ES Reģionu komi-
tejas (RK) un Latvijas delegācijas darbu pašvaldību 
interešu pārstāvībā. RK ir pilnvarota paust viedokli 
par visiem nozīmīgajiem jautājumiem, kas saistīti 
ar vietējo un reģionālo līmeni. RK veido 350 locekļi 
un 350 to aizstājēji – vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu priekšsēdētāji un vēlēti pārstāvji no 28 ES dalīb-
valstīm. 70% ES tiesību aktu tieši ietekmē vietējās 
un reģionālās pašvaldības, un ar RK starpniecību ES 
pašvaldības var paust viedokli par to ES tiesību aktu 
izstrādi, kuri tās ietekmē. Līdz ar Lisabonas līgumu 
RK kļuvusi par subsidiaritātes sargu:

– iesaistot Reģionu komiteju ES likumdošanas 
procesā;

– RK pilnvaru termiņš pagarināts no 4 līdz 5 ga-
diem, to pielīdzinot Eiropas Parlamenta pilnvaru 
termiņam;

– Eiropas vietējā un reģionālā līmeņa vēlētie pār-
stāvji var Eiropas Kopienu tiesā apstrīdēt jaunos 
ES tiesību aktus, kuros, pēc to domām, ir pār-
kāpts subsidiaritātes princips, proti, princips, ka 
lēmumi jāpieņem iedzīvotājiem tuvākajā līmenī.

EP Informācijas biroja vadītāja Marta Rībele runāja 
par ES likumu ietekmi uz Latvijas likumiem un par 
to, kā citu ES dalībvalstu pašvaldības lobē savas in-
tereses ES lielajā politikā.

EP deputāts Krišjānis Kariņš informēja par globālo 
vienošanos par tālāku CO2 izmešu samazināšanu un 
ES soļiem pret agresīvu nodokļu plānošanu, migrā-
cijas krīzes risinājumiem un cīņu pret terorismu no 
Eiropas Tautas partijas skatpunkta.

Par aktualitātēm transporta jomā, migrācijas krī-
zes risinājumiem un cīņu pret terorismu no Eiropas 
Konservatīvo un reformistu skatpunkta runāja EP 
deputāts Roberts Zīle.

EP deputāts Andrejs Mamikins informēja par datu 
drošību un ārlietām: ES un Krievija, Baltkrievija, Gru-
zija, Ukraina, Moldova, raugoties no Sociālistu un 
demokrātu progresīvās alianses grupas skatpunkta.

Elita Kresse

Novadu apvienības Valdes sēde

Novadu apvienības Valde apsprieda Reģionālo at-
tīstību centru apvienības Valdes priekšlikumus LPS 
statūtu grozījumiem, kuru būtība ir LPS statūtos 
definēt pašvaldību grupas – RACA, Pierīgas pašval-

dību apvienību u.c. Valde vienojās diskusiju turpi-
nāt arī citās LPS institūcijās – Valdē, Domē un darba 
grupā. Valde arī sprieda par iespēju šādus grozīju-
mus pieņemt 2017. gadā LPS kongresā, kā arī ie-
rosināja strukturēties Novadu apvienībā. Valde vie-
nojās uz nākamo sēdi sagatavot Novadu apvienības 

http://ms.lps.lv/


nolikuma grozījumu projektu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja Valdi 
par LPS Valdes sēdes darba kārtību, kurā nozīmīgs 
būs LPS Domes sēdes sasaukšanas jautājums un 
LPS 27. kongresa norises vietas noteikšana.

 Par aktualitātēm Saeimas Valsts pārvaldes un paš-
valdību komisijā, par grozījumiem Pašvaldību liku-
mā un Republikas pilsētu pašvaldību un novadu 
pašvaldību domju vēlēšanu likumā ziņoja juristes 
Vineta Reitere un Kristīne Kinča. Pašvaldību likuma 
grozījumi sakarā ar revīzijas komisijas lomas pastip-

rināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā. Saistībā ar vēlē-
šanu likuma grozījumiem komisijā notiek diskusija 
par tiesībām vēlēt pašvaldībā, kurā ir vēlētāja dar-
bavieta.

Par diskusijām Kultūras ministrijas mediju politi-
kas pamatnostādņu darba grupā informēja LPS 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana 
Bunkus, žurnāla “Logs” redaktore Gunta Klismeta 
un LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristī-
ne Kinča.

Olga Kokāne

LPS Valdes sēde

1. martā plkst. 10.00—12.30 LPS mītnē (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1), 4. stāva zālē notiks LPS Valdes 
sēde.

Darba kārtība:
1. Par LPS Domes sēdes sasaukšanu un darba kār-

tību (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
2. Par valdības plānotās izglītības sistēmas reformas 

sekām (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
3. Par tikšanos ar Ministru prezidentu Māri Kučin-

ski (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
4. Par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” (ziņo 

LPS padomniece Kristīne Kinča).
5. Par grozījumiem Vēlēšanu likumā (ziņo LPS pa-

domniece Vineta Reitere).
6. Par Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas noli-

kuma grozījumiem.
7. Informācija par mediju politikas pamatnostādņu 

darba grupas aktivitātēm (ziņo LPS padomniece 
Jana Bunkus).

8. Dažāda informācija.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk



LPS sadarbībā ar VID un ZZ DAtS aicina uz 
videokonferenci

2. martā plkst. 11.00 LPS sadarbībā ar partneriem 
Valsts ieņēmumu dienestu un “ZZ Dats” organizē 
videokonferenci, kurā tiks runāts par līgumu slēg-
šanu ar VID par datu apmaiņu un ar to saistītajiem 
jautājumiem.

Galvenās sarunas tēmas:

Kāpēc un kur nepieciešami VID dati.1. 

Projekta realizācija – VRAA finansējums RD rea-2. 
lizācija – pieejamība visām pašvaldībām.

Tālākās aktivitātes VID datu saņemšanai.3. 

Ieguvumi:4. 

kā bija līdz šim, piem., Sociālā dienesta vēstules •	

par samazināto nodokļu likmi VID;

kā ir tagad, piem., ko redz Sociālā dienesta dar-•	

binieks klienta apmeklējuma brīdī;

dati NINO piedziņas modulī (pēc aprīļa to sāks •	

pieslēgt tiem novadiem, kuriem ir piedziņas 
modulis);

Dati LIZ modulī.•	

Video tiešraide būs pieejama LPS mājaslapā www.
lps.lv, sadaļā “Semināri un Video – Tiešraide” vai 
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/.

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi tiesrai-
de@lps.lv. Uz šo pašu e-pasta adresi varēs iesūtīt 
jautājumus arī tiešraides laikā.

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

4. martā plkst. 10.00 Ozolnieku tautas namā Ozol-
niekos, Rīgas ielā 23, notiks Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas sanāksme.

Darba kārtībā:
10.00–10.20 Novada prezentācija
10.20–10.40 Informācija par LPIA Valdē lemta-
jiem jautājumiem
10.40–11.00 SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību ve-
selības veicināšanas un slimību profilakses pakal-
pojumiem, jo īpaši sociālās atstumtības un naba-
dzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ievieša-
nas nosacījumi pašvaldībām (ziņo: VM pārstāvji)
11.00–11.30 Aktuālākā statistika jaunatnes jomā 
un plānotās aktivitātes Jelgavā, “Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētā 2016” (ziņo: Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departa-
menta pārvaldes vecākā referente Marika Arkliņa 
un Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabied-
rības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciā-
liste Jeļena Grīsle)
11.30–12.20 Darba tiesiskās attiecības (līgumi, 
amatu savienošana, koplīgumu nozīme; darba aiz-
sardzības ievērošana pašvaldībās, to iestādēs, uz-
ņēmumos) (ziņo: VDI pārstāvji no centrālās institū-
cijas)

12.20–12.40 Kompetentas institūcijas SIA “Futu-
re Development” piedāvājums darba aizsardzības 
sistēmas sakārtošanai un uzturēšanai iestādēs un 
uzņēmumos (ziņo: SIA “Future Development” val-
des locekle Daiga Reča)
12.40–13.20 Obligātās ugunsdrošības prasības, 
tehniskie nosacījumi būvēm, sadarbība ar glābšanas 
dienestu, noteikumi un pašvaldību atbildība, VUGD 
sadarbība ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem
13.20–13.35 Ekonomiskie ieguvumi, izvēloties 
granulu apkuri (ziņo: SIA “Grandeg” Valdes priekš-
sēdētājs A. Lubiņš)
13.40–14.15 Pusdienas
14.15–17.00 Novada apskate (J. Čakstes “Auči”, 
“Nordic Homes” (moduļu ēkas), “Poliurs”)

Pieteikšanās obligāta. Sēdē izskatāmos dokumen-
tus varēs apskatīt LPS mājaslapā, sadaļā Pašvaldību 
darbiniekiem – komiteju dokumenti: http://www.
lps.lv/…/pasvaldibu-darbi…/lps-komiteju-doku-
menti vai LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam, jāatver portāls, 
izvēloties kādu no šīm adresēm: http://ej.uz/ko-
miteju vai http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeet-
ingPortal/. Jāievada lietotāja vārds un parole, kas 
jums nosūtīti e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet: 
nauris.ogorodovs@lps.lv). Kad atveras portāls, jā-
izvēlas sadaļa “Manas sēdes”. Tad jāizvēlas aktīvā 
sēde ar komitejas nosaukumu.
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Sabiedrības forums “Pašvaldība un pasaule”

Projekts “Globālās izglītības sabiedrības veidoša-
na”. Līguma nr. DCI-NSAED/2012/287-929.

Norises vieta un laiks: 16. martā plkst. 11.00–15.00 
Gulbenes kultūras centrā O. Kalpaka ielā 60 Gulbe-
nē, Gulbenes novadā.

Foruma mērķi:
1. Pašvaldību kontekstā aktualizēt globālās izglītī-

bas tēmas un globalizācijas procesus.
2. Diskutēt par pašvaldību iespējām un funkcijām 

globālajā izglītībā.
3. Noslēgt projektu “Globālās izglītības attīstības 

sadarbība”, meklējot veidus pēctecības un turp-
mākās sadarbības nodrošināšanai.

Auditorija: Latvijas pašvaldību pārstāvji, pedagogi, 
NVO pārstāvji, Gulbenes novada iedzīvotāji, intere-
senti.

Elektroniska reģistrācija: http://goo.gl/
forms/56sSG9BkV9.

Darba kārtība Infolapas 1. pielikumā.

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

okmanis: lauku pašvaldībās 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas

Reģionu komitejas foto

“Lai novērstu demogrāfisko pārmaiņu negatīvo ie-
tekmi un mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsē-
tām, svarīgi ilgtermiņā vairāk veicināt investīcijas 
arī lauku apvidos,” Reģionu komitejas Sociālās poli-

tikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kul-
tūras komisijas (SEDEC) sanāksmē, kas 25. febru-
ārī norisinājās Briselē, uzsvēra Latvijas delegācijas 
pārstāvis Rundāles novada domes priekšsēdētājs 
Ai vars okmanis.

Līdzīgu viedokli pauda arī Eiropas Komisijas pārstā-
vis, uzsverot, ka lauku apvidu problēmas ir viens no 
svarīgākajiem jautājumiem kohēzijas politikas kon-
tekstā. “Novecojošās sabiedrības demogrāfiskie 
izaicinājumi un iedzīvotāju skaita samazināšanās 
ir jo īpaši sāpīgi jautājumi Austrumeiropas valstīs. 
Jo vairāk iedzīvotāju nolemj pārcelties no lauku ap-
vidiem uz pilsētām, jo grūtāk lauku pašvaldībām 
kļūst nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Tas ir 
tieši kohēzijas politikas mērķis – samazināt nevien-
līdzību dalībvalstu vidū,” norādīja Eiropas Komisijas 
pārstāvis. 

Debatēs par Reģionu komitejas gatavoto atzinumu 
“ES risinājumi demogrāfijas problēmai” Latvijas 

LPS PāRStāVNIeCīBā BRISeLē
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delegācijas pārstāvis arī aicināja pievērst īpašu uz-
manību aktīvu vecumdienu veicināšanai. Tā, pie-
mēram, 2013. gadā tikai 15,6% Eiropas iedzīvotāju 
bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, bet vecumā virs 
60 gadiem bija 24,3%. Eurostat statistikas progno-
zes liecina, ka nākamajās desmitgadēs iedzīvotāju 
skaits vecumā virs 60 gadiem pieaugs par aptuveni 
diviem miljoniem gadā, bet iedzīvotāju īpatsvars 
darbspējas vecumā samazināsies. “Tādēļ mums 
jāveicina daudzlīmeņu sadarbība un aktivitātes, 
labās prakses piemēru apmaiņa un rīcība Eiropas 
Savienības līmenī, lai rastu ilgtspējīgus risināju-
mus, kā samazināt demogrāfisko pārmaiņu ietek-
mi uz dalībvalstu ekonomisko izaugsmi, vietējo un 
reģionālo pašvaldību attīstības iespējām, kā arī vei-
cināt cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanu mūsu 

iedzīvotājiem visās vecuma grupās, ņemot vērā 
iedzīvotāju novecošanās tendenču tiešu ietekmi uz 
pensiju, veselības aprūpes un sociālā nodrošināju-
ma sistēmu finansējumu,” pauda Okmanis.

Jau iepriekš vēstījām, ka 2015. gada decembrī Re-
ģionu komitejā atklāts Demogrāfisko pārmaiņu 
pakts, kuram aicinātas pievienoties pašvaldības 
no visām ES dalībvalstīm. Demogrāfisko pārmaiņu 
paktu, līdzīgi kā Pilsētu mēru paktu, iecerēts vei-
dot kā ES mēroga vietējo un reģionālo pašvaldību, 
nevalstisko organizāciju, universitāšu un uzņēmēju 
asociāciju, tikai šajā gadījumā tā mērķis būs kopī-
gi rast risinājumus aktīvu un veselīgu vecumdienu 
sekmēšanai.

Agita Kaupuža

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis 
eglītis atklāj jauno Līgatnes dabas taku 
dzīvnieku barības virtuvi

26. februārī VARAM parlamentārais sekretārs Jā-
nis eglīts Līgatnes dabas takās atklāja jauno dzīv-
nieku barības virtuves ēku.

Atklājot jauno ēku, kas ir ne vien funkcionāla, bet 
arī ilgtspējīga, jo tās darbības nodrošināšanai tiek 
izmantota arī saules enerģija, Jānis Eglīts uzsvē-
ra Līgatnes dabas taku lomu Latvijā: “Šī ir vienīgā 
vieta Latvijā, kur vienkopus dabiskā vidē var iepa-
zīt mūsu valstī mītošos dzīvniekus, izzināt norises 
dabā. Katru gadu šīs takas apmeklē līdz 40 000 zi-
nātkāru cilvēku. Pēdējo gadu laikā, izmantojot gan 
nacionālo, gan ES finansējumu, esam uzlabojuši 
apstākļus, kādos dzīvnieki šeit dzīvo. Tagad ikviens 
no mums var drošāk un ērtāk iepazīties ar Līgatnes 
dabas taku iemītniekiem.”

Atzīmējot Līgatnes dabas taku 41. darbības gadu, 
parlamentārais sekretārs sveica Dabas aizsardzības 
pārvaldes kolektīvu un jo īpaši Līgatnes dabas taku 
darbiniekus.

Oskars Vizbulis

PRoJektI, koNkuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASākuMI

Seminārs “Imigrācija Ziemeļu un Baltijas val-
stu reģionā: jaunākās tendences un integrācijas 

problēmas” tallinā – sīkāka informācija 2. pieli-
kumā.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_8_p2.pdf


Brīvprātīgais darbs ar patvēruma 
meklētājiem un bēgļiem Latvijā

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sadarbībā ar 
biedrību “Patvērums “Drošā māja”” izstrādājusi 
informatīvo e-materiālu “Brīvprātīgais darbs ar pa-
tvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā”. Informa-
tīvais materiāls ir veidots ar mērķi vienkāršā valodā 
Latvijas iedzīvotājiem sniegt informāciju par brīv-
prātīgā darba iespējām un izaicinājumiem darbā ar 
bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Tajā apskatīti 
šādi jautājumi:

– patvērumu meklētāju un bēgļu galvenās problē-
mas;

– brīvprātīgā darba aspekti darbā ar patvēruma 
meklētājiem un bēgļiem;

– kultūru atšķirības un starpkultūru saskarsmes 
aspekti; 

– iestādes un organizācijas, kuras strādā ar patvē-
ruma meklētājiem un bēgļiem.

Buklets pieejams LSK mājaslapā: http://www.
redcross.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/lsk-izstra-
dajis-bukletu-brivpratigais-darbs-ar-patveruma-
mekletajiem-un-begliem-latvija/.

eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa

Pārresoru koordinācijas centrs informē, ka no 
30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un vairāk nekā 30 
citās valstīs norisināsies Eiropas ilgtspējīgas attīstī-
bas nedēļa (ESDW) 2016. Tās mērķis ir popularizēt 
ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un pro-
jektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu 
Eiropas mērogā.

Sīkāka informācija:  
www.esdw.eu.

Iespēja pieteikties Mārtiņa fonda 
pavasara veselības nometnei

Nometne notiks no 17. līdz 20. martam. Tajā aici-
nāti bērni ar veselības problēmām vecumā no 7 līdz 
13 gadiem kopā ar vienu no vecākiem. Nometnes 
norises vieta: Mārtiņa fonda psiholoģiskās rehabi-

litācijas centrs “Dūjas” (Jēkabpils novads, Kalna pa-
gasts). Četras ēdienreizes – veselīgas un gatavotas 
no vietējiem pārtikas produktiem. Dalības maksa – 
20 eiro no personas. Pieteikšanās līdz 1. martam. 
Tālrunis: 292882220, e-pasts: martinafonds1991@
inbox.lv. Vairāk informācijas: http://martinafonds.
lv/.
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Izveidots Zemgales uzņēmējdarbības 
centrs 

Jaundibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs 
(ZUC) ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas die-
nests reģiona esošajiem un topošajiem komersan-
tiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākot-

nējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava 
biznesa idejas attīstībai un ieviešanai.

ZUC izveidojis jaunu interneta vietni www.zuc.zem-
gale.lv, kur ikvienam interesentam atrodama ar uz-
ņēmējdarbību saistīta aktuālākā informācija, tostarp 
par ZUC veiktajām un plānotajām aktivitātēm.

Izglītības līderu forums “Iespēju tilts 
2016” Valmierā

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/2923-izgli-
tibas-lideru-forums-iespeju-tilts-2016-valmiera

MINIStRIJu uN IeStāžu ZIņAS

Līdz marta beigām uzņēmumi var 
pieteikties elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma ieviešanai

Labklājības ministrija (LM) aicina uzņēmumus ar 
nestandarta darba laiku līdz marta beigām pieteik-
ties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma ievie-
šanai.

Ja uzņēmumu interesē dalība ES EaSI projektā “Elas-
tīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”, 
aicinām sūtīt e-pastu projekta vadītājam Maksims.
Ivanovs@lm.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 67782961. 
Projektā var piedalīties visu veidu organizācijas ar 
nestandarta darba laiku. Detalizēta informācija par 
projektu un kontaktinformācija ir pieejama LM tī-
mekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/3152.

VARAM aicina Latvijas pašvaldības 
pieteikties izsludinātajā pirmajā projektu 
konkursā ek iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās 
darbības” (Urban Innovative Actions).
Konkursā var pieteikties pilsētas, kurās ir vismaz 
50 000 iedzīvotāju, kā arī pilsētu asociācijas vai gru-
pas, ieskaitot pārrobežu asociācijas vai grupas, ku-

rās kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 ie-
dzīvotāju.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 
31. marts plkst. 14:00 (pēc Centrāleiropas laika).

Vairāk informācijas: http://varam.gov.lv/lat/aktual/
aktuali/?doc=21015.
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Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas nozarē darbu skaits pieaug, 
apjoms samazinās
Valsts zemes dienesta sagatavotais 2015. gada sta-
tistikas pārskats par mērniecības apjomiem aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) 
nozarē liecina, ka trešo gadu pēc kārtas pieaug iz-

pildīto darbu skaits. Salīdzinot ar 2014. gadu, kopē-
jais izstrādāto topogrāfisko un izpildmērījuma plā-
nu skaits ir pieaudzis par 12%. Vienlaikus jāsecina, 
ka plānu platības un izpildmērījuma plānu garumi 
samazinās.

Vairāk informācijas: http://vzd.gov.lv/files/adti_
gada_parskats_2015_publicesanai.pdf.

Semināri par dabas aizsardzības 
plānošanas pilnveidi
VARAM martā organizē apmācību seminārus par 
dabas aizsardzības plānošanas pilnveidi un sasaisti 
ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu. Aici-

nāti piedalīties pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas speciālisti, kā arī vides un dabas aizsardzī-
bas speciālisti.

Vairāk informācijas: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21315.

LPS, Slimnīcu biedrība un ģimenes ārsti 
atbalsta Veselības ministrijas iniciatīvu 
par jauno ārstu piesaisti reģioniem
Veselības ministrija informē, ka LPS, Latvijas slim-
nīcu biedrība un Latvijas Lauku ģimenes ārstu 
asociācija aicina Veselības ministriju virzīt apstip-
rināšanai Ministru kabinetā grozījumus, kas nosa-
ka rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas 
kārtību.

Priekšlikumu radīt mehānismu, lai jaunie ārsti pēc 
rezidentūras programmas pabeigšanas būtu ga-
tavi doties darbā uz ārstniecības iestādēm ārpus 
Rīgas, izteica Latvijas Slimnīcu biedrība, ņemot 
vērā satraucošo situāciju reģionu ārstniecības ie-
stādēs. Statistikas dati liecina, ka pēc rezidentūras 
beigšanas vairums ārstu lokalizējas Rīgas reģionā – 
2015. gada 1. janvārī Rīgas reģionā pamatdarbā 
strādāja 71% no kopējā ārstu skaita, bet Latvijas 

reģionos – 29%. Šādai praksei turpinoties, būtu 
apdraudēta ārstu pieejamība reģionālajās ārstnie-
cības iestādēs, kur jau šobrīd liela daļa ārstu ir pen-
sijas vai pirmspensijas vecumā.

LPS, Latvijas Slimnīcu biedrība un Latvijas Lauku ģi-
menes ārstu asociācija uzskata, ka valsts pienākums 
ir rūpēties, lai reģionu iedzīvotājiem būtu iespē-
jams saņemt augsti kvalificētu medicīnisko palīdzī-
bu iespējami tuvu dzīvesvietai, nevis tikai Rīgā. Arī 
reģionos dzīvo nodokļu maksātāji, par kuru nomak-
sātajiem nodokļiem jaunie ārsti ir ieguvuši valsts 
apmaksātu izglītību. Līdz ar to ir taisnīgs Veselības 
ministrijas radītais mehānisms, kā brīvprātīgā vei-
dā jaunie speciālisti varētu sniegt veselības aprūpi 
pašu izvēlētās ārstniecības iestādēs reģionos.

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_
relizes/4984_latvijas_pasvaldibu_savieniba_slim-
nicu_biedriba_un_gimenes_a.
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SAM 5.3.1. Apakškomiteja 25.02.2016. SAM 5.3.1. 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pie-
slēgšanas iespējas”, 3. pielikums.

Par konceptuālā ziņojuma projektu “Fizisko perso-
nu reģistra konceptuāls ziņojums”, 4. pielikums.

VSS-1279 – Par precizēto Ministru kabineta rīkoju-
ma projektu “Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašu-
ma Nr. 20 Šķēdes ielā 17 Liepājā nodošanu Liepājas 

pilsētas pašvaldības īpašumā”, 5. pielikums.

VSS-121 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādis”, 6. pielikums.

VSS-1068 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
19. augusta noteikumos nr. 499 “Noteikumi par 
būvinspektoriem””, 7. pielikums.

VSS-172 – Konceptuāls ziņojums “Par Valsts aizsar-
dzības koncepciju”

VSS-166 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komer-
santos” 1.2.2.3.pasākuma “Atbalsts IKT un netehno-
loģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmē-
tu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

VSS-171 – Informatīvais ziņojums “Par Ministru 
kabineta 2012.gada 6.marta sēdes protokollē-
muma (prot. Nr.12 25.§) “Informatīvais ziņojums 
“Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai”” 
7.punktā dotā uzdevuma aktualitāti”

VSS-149 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites 
sistēmu””

VSS-150 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 
“Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–
2020.gada plānošanas periodā””

VSS-156 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 
“Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites 
veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””

VSS-157 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos 
Nr.130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegša-
nas kārtība””

VSS-158 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos 
Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģis-
triem””

VSS-159 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos 
Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas 
veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtī-
bu un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kār-
tību””

VSS-167 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” īstenošanas noteikumi”

VSS-151 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem 
pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un dar-
ba tirgū” 9.1.4.3.pasākuma “Invaliditātes ekspertī-
zes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenoša-
nas noteikumi”

VSS-162 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virzie-
na “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un 
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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

videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā 
drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma 
“Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbū-
ve” īstenošanas noteikumi”

VSS-164 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāci-
ju sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanas noteikumi”

Latvijas Pašvaldību savienības interneta vietnē www.lps.lv izveidota sadaļa Uzņēmējdarbība 
(zem sadaļas Pašvaldību darbiniekiem). Tajā varēsiet lasīt aktualitātes, kā arī praktiskus 
rakstus, kas svarīgi uzņēmējdarbībai Latvijā un ārvalstīs. 
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