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LPS Valdes sēde

6. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes 
sēdē kā pirmais tika izskatīts jautājums par Krāsla-
vas novada uzņemšanu Pašvaldību savienībā. Ie-
sniegumu no Krāslavas novada domes LPS saņēma 

26. februārī, un tajā minēts, ka Krāslavas novada 
dome lēmumu par iestāšanos biedrībā vienbalsī-
gi pieņēmusi 22. februārī. Saskaņā ar LPS statūtu 
3.2. punktu lēmumu par biedra uzņemšanu bied-
rībā pieņem LPS Valde. Pamatojoties uz Biedrību 
un nodibinājumu likuma 29. panta pirmo daļu un 
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minēto LPS statūtu punktu, LPS Valde vienbalsīgi uz-
ņēma Krāslavas novada pašvaldību par LPS biedru.

Valdes sēdes turpinājumā LPS vecākais padom-
nieks Māris Pūķis iepazīstināja ar normatīvisma 
mazināšanas ceļa karti. Izmantojot vietnē www.
likumi.lv pieejamo informāciju, viņš apkopojis da-
tus par šobrīd spēkā esošajiem starptautiskajiem 
līgumiem (1690), Saeimas likumiem (1579), Minis-
tru kabineta noteikumiem (9546) un pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem (orientējoši 6000). Tas 
ļauj secināt: lai iepazītos ar visiem normatīvajiem 
dokumentiem, pašvaldības deputātam nepiecieša-
mi 316 gadi. LPS Valde ir vienisprātis, ka vēl aktīvāk 
jāiesaistās pārregulējuma mazināšanā, cieši sadar-
bojoties ar valsts likumdevēju un lēmējvaru, kā arī 
ņemot vērā pārregulējuma apkarošanas pieredzi 
OECD valstīs un Eiropas Savienībā.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un sistēmu 
analītiķis Jānis Upenieks informēja par iespējām 
izmantot Valsts ieņēmumu dienesta datus pašval-
dības attīstības un budžeta vadībā. LPS rīcībā ir arī 
dati par desmit lielākajiem iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa (IIN) maksātājiem pašvaldībai, kuru juri-
diskā adrese ir pašvaldības administratīvajā terito-
rijā, un desmit lielākajiem IIN nodokļa maksātājiem 
pašvaldībai, kuru juridiskā adrese ir citu pašvaldību 
administratīvajā teritorijā. LPS organizēs iespēju 
saņemt un analizēt šos datus visās pašvaldībās.

Valdes locekļi iepazinās ar LPS 29. kongresa ieņē-
mumu un izdevumu tāmi, ko prezentēja LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis, un uzklausīja LPS padom-
nieces Kristīnes Kinčas informāciju par pašvaldību 
saistošo noteikumu publicēšanu “Latvijas Vēstne-
sī”, padomnieces Sniedzes Sproģes stāstījumu par 
aktualitātēm darba grupā, kuras atbildībā ir me-
liorācija pilsētās un ciemos, un abu padomnieču 
sniegto informāciju par aizlieguma (pieci gadi) at-
celšanu pašvaldību funkcijām piešķirto zemi atsa-
vināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu.

Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

7. martā LPS Veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas sēdē piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo 

pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kris-
tīne Lasmane un ES struktūrfondu departamenta 
vecākais eksperts Jānis Laucis, kuri informēja par 
aktualitātēm deinstitucionalizācijas (DI) proce-
sā – reģionu plānu izstrādi, ERAF finansējumu un 

http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3982-lps-valdes-sede-6-marta-2018
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principa “nauda seko klientam” ieviešanu. Jāatzī-
mē, ka plānošanas reģionu DI plānu izstrādes ter-
miņš pagarināts par sešiem mēnešiem – līdz šā
gada 30. jūnijam. Par sešiem mēnešiem pagarināts 
arī ERAF projektu iesniegumu atlases termiņš – līdz 
2019. gada 30. jūnijam.

Ar aicinājumu sadarboties komitejas locekļus uz-
runāja Latvijas Politiski represēto biedrības Valdes 
priekšsēdētājs Ivars Kaļķis. Viņš lūdz pašvaldības 
palīdzēt un uz valsts simtgadi izmaksāt represēta-
jām personām 100 eiro pabalstu, bet, ja iespējams, 
atbalstīt represētos ik mēnesi, kā to dara Jūrmalas 

pašvaldība un vēl dažas.

Komitejas sēdē tika apspriestas iespējamās tēmas 
LPS ikgadējām sarunām ar Labklājības ministriju 
un ar Veselības ministriju, tēmas uzskaitīja LPS pa-
domniece Ilze Rudzīte. Šogad sarunas plānotas ne 
tikai Rīgā, bet arī Jelgavā un Jaunjelgavā.

Sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit. Video-
ierakstu meklējiet šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

7. martā LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra viet-
nieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Drau-
diņš informēja par VARAM aktualitātēm pašvaldī-
bu jomā 2018. gadā. Viņš minēja gan ES Pilsētpro
grammu, kurā iesaistījusies Rīga, Jelgava, Daugav-
pils pilsēta un Vidzemes plānošanas reģions, gan 
investīciju atbalsta pasākumus un pašvaldību ie-
spējas veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā, gan 

rīcības plānu Latgales izaugsmei, konkursu “Ģime-
nei draudzīga pašvaldība”, remigrācijas pilotprojek-
tu, Brīvības ielu stāstu, pašvaldību sadarbību un vēl 
citas prioritātes.

Sēdes turpinājumā komitejas dalībnieki apsprieda 
sarunu tēmas ar VARAM un ar Zemkopības minis-
triju, ko cēla priekšā LPS padomnieces Ivita Peipi-
ņa un Sniedze Sproģe, kā arī pārrunāja jautājumu 
par medību koordinācijas komisijām.

Padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze 
Sproģe norādīja, ka LPS atkārtoti vērsusies Saeimā 
ar lūgumu izslēgt no likuma “Par valsts un pašval-
dību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 16. pantu, kas nosaka, ka pašval-
dība piecus gadus nevar brīvi rīkoties ar šo zemi. 
LPS priekšlikums tika atbalstīts gan Saeimas Taut-
saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijā, gan otrajā lasījumā Saeimā 8. martā.

Komitejā sniegtās prezentācijas skatiet šeit. Sēdes 
videoieraksts pieejams šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/3983-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-7-marta-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/137-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3984-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-7-marta-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/138-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
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LPS priekšsēdis dialogā par drošību

7. martā Rīgas domē notika iesaistīto pušu dialogs 
“Eiropas Savienība investē mūsu drošībā”, ko orga-
nizēja Rīgas dome sadarbībā ar Eiropas Savienības 
Reģionu komiteju un Latvijas Drošības un aizsardzī-
bas industriju federāciju.

Pasākumā piedalījās vietējie uzņēmēji, zinātnieki, 
augstskolu pārstāvji, politiķi, vietējo un reģionālo 
pašvaldību pārstāvji. No ES institūcijām ar informā-
ciju dalījās un dalībniekus uzrunāja Eiropas Komi-
sijas, ES Reģionu komitejas, Eiropas Aizsardzības 
fonda un Eiropas Investīciju bankas pārstāvji.

Dialogā tika pārrunātas divas galvenās tēmas – kā 
ES aizsargā savus iedzīvotājus un pastiprina dro-
šību pie mūsu robežām un ES piedāvātās finanšu 
iespējas, lai atbalstītu katras dalībvalsts militāro 
industriju.

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas komitejas priekšsēdētājs un Latvijas de-
legācijas Eiropas Reģionu komitejā loceklis Dainis 
Turlais, atklājot pasākumu, teica: “Cilvēkiem Latvi-
jā jājūtas tikpat droši un stipri, cik droša un stipra 
ir vienotā Eiropa. Un Eiropa ir atbildīga par savu 
pilsoņu uzticības un paļaušanās iegūšanu ne ar so-
lījumiem, bet konkrētiem un reāliem darbiem.”

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: “Pašvaldī-

bu loma uzņēmējdarbības attīstībā neaprobežojas 
tikai ar investīcijām skolās, sporta hallēs, kultūras 
namos un līdzīgā infrastruktūrā. Nozīmīgas inves-
tīcijas ir arī industriālo teritoriju attīstībā. Pašvaldī-
bas nopietni strādā pie investīciju piesaistes, jo tā ir 
iespēja Latvijas reģionu attīstībai. Latvijas Pašval-
dību savienība atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas cen-
tienus sniegt resursus kopīgas drošības un aizsar-
dzības politikas veidošanai, atbalstot aizsardzības 
industriju un pētniecību.”

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Krūkle,
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas  

projektu koordinatore

Foto: Dmitrijs Suļžics /F64

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4002-lps-priekssedis-pasvaldibas-nopietni-strada-pie-investiciju-piesaistes
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Desmit partneru vēstule Ekonomikas 
ministrijai par atbildību būvniecībā

Pagājušonedēļ Ekonomikas ministrijā tika iesniegta 
desmit partneru kopīgā vēstule, kurā pausta vieno-
ta nostāja jautājumā par būvniecības ierosinātāja 
atbildības robežām būvniecībā. LPS vārdā vēstuli 
parakstījis LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Desmit organizācijas – valsts akciju sabiedrība 
“Valsts nekustamie īpašumi”, Ārvalstu investoru 
padome Latvijā, Nacionālā nekustamo īpašumu at-
tīstītāju alianse, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, 
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, valsts akciju 
sabiedrība “Latvijas valsts ceļi”, Latvijas Pašvaldību 
savienība, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa uni-
versitāte un Rīgas Tehniskā universitāte – saskaņo-
jušas vienoto nostāju par būvniecības ierosinātāja 
atbildības robežām.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis atzīst: “Pašvaldību 
savienība atbalsta samērīgu politiku gan visā būv-
niecības procesā kopumā, gan par tās ierosinātāja 
atbildību. Esam pret Būvniecības likuma grozījumu 
projektā šobrīd iestrādāto normu, kas būvniecības 
ierosinātājam – tātad arī pašvaldībām – uzliek pā-
rāk lielu atbildību salīdzinājumā ar citiem procesa 
dalībniekiem. Ir nepieciešams skaidrs atbildību sa-
dalījums, un katram jāatbild par sava darba kvali-
tāti. Esmu gandarīts, ka desmit partnerorganizāci-
jas spējušas vienoties par pamatprincipiem.”

Vairāk šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

“Sabiedrības ar dvēseli–Latvija”  
gada pasākums Ādažos

Foto: Gundars Kaminskis

Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli–Lat-
vija” (SDL) noslēguma pasākumā 10. martā Ādažu 
novada Kultūras centrā tika prezentēti trīs labākie 
projekti no katra reģiona – Vidzemes, Latgales, 

Foto: VNĪ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4006-desmit-partneru-vestule-ekonomikas-ministrijai-par-atbildibu-buvnieciba
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Kurzemes, Zemgales un Pierīgas – un sumināti to 
īstenotāji.

Klātesošie uzklausīja 15 projektu stāstus un piedalī-
jās balsojumā par savu simpātiju, kā arī noskaidro-
ja, kurš no 528 visā Latvijā īstenotajiem projektiem 
2017. gadā atzīts par visvislabāko. Šoreiz uzvarētāja 
gods pienācās Cēsu novadā īstenotajam projektam 
“Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekār-
tošana – bērnu laukums”, ko realizējusi SIA “CDzP”.

Svinīgajā pasākumā Ādažos tika nosaukti trīs labā-
kie projekti katrā no pieciem Latvijas reģioniem.

Kurzemes reģionā par labākajiem atzīti: “Volzbaha 
bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas 
ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi” Vaiņo-
des novadā, “Almāles ciema kapsētas zvanu torņa 
sakopšana un pilnveidošana” Alsungas novadā un 
“Otra iespēja” Skrundas novadā.

Uzvarētāji Latgales reģionā: “Jauniešu istabas ie-
kārtojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” 

Krāslavas novadā, “Materiāltehniskās bāzes radīša-
na un piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu pa-
gaidu uzturēšanās mītnē” Līvānu novadā un “Vaco 
sāta” Riebiņu novadā.

Par labākajiem Rīgas reģionā atzīti: “Dzīvo sapņu 
dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā!” Ādažu novadā, 
“Pieturvietas “Meņģele” atjaunošana” Ogres nova-
dā un “Radām novadam” Jaunpils novadā.

Vidzemes reģionā īpaši atzīmēti: “Viestura un Tu-
raidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu 
laukums” Cēsu novadā, “3 saujas kino” Līgatnes 
novadā un “Trijdekšņu izgatavošana novada māk
slas kolektīviem” Pārgaujas novadā.

Zemgales reģionā uzteiktie projekti: “Audz vesels!” 
Rundāles novadā, “Misas tirgus laukuma labiekār-
tošana” Vecumnieku novadā un “Pāces tiltiņa at-
jaunošana” Bauskas novadā.

Inga Pērkone,
Ādažu novada domes projektu vadītāja

Videokonference par Āfrikas cūku mēra 
mazināšanu un mājdzīvniekiem

6. martā Pašvaldību savienībā notika videokonfe-
rence, kurā piedalījās Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD), Zemkopības ministrijas (ZM) un Lauk-
saimniecības datu centra speciālisti.

PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas 
vecākais eksperts Mārtiņš Seržants pastāstīja par 
Āfrikas cūku mēra izplatības mazināšanu un situā-
ciju Latvijā, bet ZM Veterinārā un pārtikas depar-
tamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un ba-
rības nodaļas vadītāja Liene Ansone un vietniece 
Inga Kronenberga, Lauksaimniecības datu centra 
Lauksaimniecības departamenta direktore Ingūna 
Slice un Metodoloģijas departamenta direktore 
Evija Skujiņa un PVD Veterināro objektu uzraudzī-
bas daļas vadītāja Mairita Riekstiņa informēja par 
situāciju mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijā, uz-
raudzībā un kontrolē pašvaldībās, kā arī klaiņojošo 
dzīvnieku radītajām problēmām.

Prezentācijas pieejamas šeit. Videoierakstu meklē-
jiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3986-videokonference-par-situaciju-majas-istabas-dzivnieku-registracija-uzraudziba-un-kontrole-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/136-videokonference-par-situaciju-majas-istabas-dzivnieku-registracija-uzraudziba-un-kontrole-pasvaldibas
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Videokonference par informācijas 
ievietošanu internetā

8. martā Pašvaldību savienībā notika videokonfe-
rence par Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju inter-
netā”, kas īpaši saistoša bija atbildīgajiem speciālis-
tiem par pašvaldību (iestāžu, uzņēmumu, kapitāl-
sabiedrību) vietņu saturu un to tehnisko atbalstu.

Videokonferencē piedalījās VARAM pārstāvji, kas 
sagatavojuši šo MK noteikumu projektu. To var 
lejup ielādēt šajā adresē. MK noteikumi ir pārstrā-
dāti un paredz ļoti daudz izmaiņu ne tikai publicē-
jamā saturā, bet arī noformējumā un informācijas 
izvietojumā.

Videoieraksts pieejams šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Lai iepazītos ar visiem normatīvajiem 
dokumentiem, pašvaldības deputātam 
vajag 316 gadus

Pēdējos gados sabiedrībā plaši tiek diskutēts par 
nepieciešamību valstī samazināt normatīvismu, 
tomēr apkopotie dati liecina, ka tas, gluži pretēji, 
pieaug. Lai pašvaldības deputāts izlasītu visus nor-
matīvos dokumentus, pieņemot, ka dienā viņš izla-
sa vidēji četras lapas, vajag 316 gadus. Skaidrs, ka 
tas nav iespējams, tomēr tas nenovērš iespēju, ka 
pašvaldības deputāts par kāda normatīva nezināša-
nu tiks sodīts.

Pēc interneta vietnē www.likumi.lv pieejamās infor-
mācijas, apkopotie dati liecina, ka šobrīd spēkā ir:

– 1690 starptautiskie līgumi;

– 1579 Saeimas likumi;

– 9546 Ministru kabineta noteikumi;

– 6000 pašvaldību saistošie noteikumi (aptuvens 
aprēķins).

Zinot, ka teksti ir juridiski un specifiski, un pieņe-
mot, ka viens cilvēks dienā var apgūt vidēji četras 
lapas (izvērtējot teksta institucionālās un tiesiskās 
sekas), nepieciešami četri cilvēka mūži, lai depu-
tāts būtu informēts par spēkā esošās likumdošanas 
saturu. Pārregulējuma galvenais cēlonis ir tieksme 
visas dzīves situācijas paredzēt normatīvajos do-
kumentos, kas savukārt vairo birokrātiju. Jācenšas 
nevis palielināt, bet gan mērķtiecīgi samazināt liku-
mu un MK noteikumu apjomu, lai atbrīvotu darba 
rokas darbam privātajā sektorā.

Arī LPS Valde ir vienisprātis, ka vēl aktīvāk jāiesais-
tās pārregulējuma mazināšanā, cieši sadarbojoties 
ar valsts likumdevēju un lēmējvaru, kā arī ņemot 
vērā pārregulējuma apkarošanas pieredzi OECD 
valstīs un Eiropas Savienībā.

LPS līdz šim ir pieņēmusi vairākas rezolūcijas un par 
šo nopietni diskutēs arī LPS 29. kongresā, kas no-
tiks maijā Daugavpilī.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/e_parvaldes_joma/?doc=25615
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/139-videokonference-par-mk-noteikumu-projektu-kartiba-kada-iestades-ievieto-informaciju-interneta
http://www.likumi.lv
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Latvijas delegācijas loceklis RK iestājas 
pret mežu izciršanu

“Meži nedrīkst kļūt par izcirtumiem. Tas nav tikai 
ekonomikas resurss, bet arī dzīvības jautājums 
dzīvniekiem. Tāpēc līdzsvaram jābūt saprātīgam 
un atbilstošam, novirzot pienācīgus resursus mežu 
uzturēšanai arī nākamajā plānošanas periodā pēc 
2020. gada,” 9. martā Eiropas Reģionu komitejas 
(RK) Dabas resursu komisijas sēdē Briselē uzsvēra 
Latvijas delegācijas RK loceklis Mālpils novada do-
mes deputāts Aleksandrs Lielmežs.

Diskusijā par atzinumu “ES meža stratēģijas vi-
dusposma pārskatīšana” A. Lielmežs norādīja, ka 
jau patlaban pieejams ES finansējums mežu sagla-
bāšanai un atjaunošanai, taču ne visiem mežu īpaš-
niekiem: “Tas nav taisnīgi, būtu jānovērš šķēr šļi, 

kas liedz visiem mežu īpašniekiem iegūt atbalsta 
līdzekļus mežu atjaunošanai un kopšanai.” Latvi-
jas delegācijas loceklis arī piebilda, ka pašvaldībām 
būtu vairāk jāmotivē uzņēmēji mežu racionālai, 
lietderīgai izmantošanai, daļu no iegūtajiem resur-
siem novirzot attiecīgajām pašvaldībām to attīstī-
bai: “Citādi pašvaldībām paliek tikai izdangāti ceļi, 
un bieži atliek noraudzīties, ka paliek arī izdangāti 
meži, kas neliecina par ilgtspējīgu mežu politiku.” 
Domājot par nākotnes perspektīvām, Aleksandrs 
Lielmežs rosināja apsvērt jautājumu ne tikai par 
CO2, bet arī skābekļa ražošanas kvotām.

Arī atzinuma “ES meža stratēģijas vidusposma 
pārskatīšana” sagatavotājs Osi Martikainens savā 
uzrunā RK locekļiem vērsās pret mežu izciršanu: 
“Reformējot kopējo lauksaimniecības politiku, ir 
svarīgi paredzēt instrumentus, kas sniedz atbalstu 
meža nozarei lauku rajonos, piemēram, instrumen-
tus mežu izciršanas novēršanai, mežu atjaunošanai 
un apsaimniekošanai, kā arī uzņēmējdarbības vei-
cināšanai un nozares dalībnieku apmācībai.” Viņš 
uzsvēra, ka pašvaldībām meži ir nozīmīgs ilgtspējī-
gas ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās attīstības 
elements, tāpēc arī pašvaldībām aktīvi jādalās vie-
doklī, atjauninot ES meža stratēģiju.

Atzinumu plānots pieņemt 16.–17. maija RK ple-
nārsesijā.

Pilsētām pieejami līdzekļi sabiedrisko 
vietu aizsardzības uzlabošanai

“Esmu pārliecināts, ka bez jūsu aktīvas iesaistes 
mūsu centieni uzvarēt terorismu būs nesekmīgi,” 
8. martā Briselē ES mēru konferencē “Veidojot aiz-
sardzību pilsētās pret terorismu: gūtās atziņas pēc 
nesenajiem uzbrukumiem” uzsvēra par migrāciju, 
iekšlietām un pilsonību atbildīgais ES komisārs Di-
mitris Avramopuls, kurš ir arī bijušais Atēnu mērs.

“Eiropas Komisija nevar jums pateikt, kā aizsargāt 
stadionus un koncertzāles. Jūs vislabāk zināsiet, kā 
to izdarīt. Mūsu atbalsts ir cits. Esam nodrošinājuši 
finansējumu, lai varētu veidot pretterorisma infra-
struktūru. 2018. gadā esam piešķīruši gandrīz 120 
miljonus, lai stiprinātu sabiedrisko vietu drošību,” 

atklāja Avramopuls, aicinot izmantot finansēju-
mu, kas pieejams “Rīcības plānā sabiedrisko vietu 
aizsardzības uzlabošanai”. Komisārs norādīja, ka 
Eiropas Komisija saņēmusi jau 35 projektu priekšli-
kumus. Finansējums paredzēts, lai uzlabotu sadar-
bību starp pirmās palīdzības sniedzējiem tūlīt pēc 
teroristu uzbrukumiem, kā arī inovatīvai darbībai 
pilsētvidē. Aicinājums iesniegt priekšlikumus ino-
vācijām pilsētvidē sagaidāms līdz šā gada oktobrim.

Savukārt Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komi-
tejā (RK) loceklis Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis Turlais aicināja ne tikai cīnīties ar 
sekām, bet arī domāt par cēloņiem. “Terorisma 
definīcija pēdējo 20 gadu laikā radikāli mainīju-
sies. Tie ir draudi ar spēka pielietošanu ar politisku 

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0612&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0612&from=LV
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mērķi, un terorakta gadījumā izpildītāji nekad ne-
slēpjas, tā pārraidot savu politisko ziņu. Bez jaunas, 
skaidras terorisma definīcijas nav iespējams izvēlē-

ties adekvātus līdzekļus un politiskus risinājumus,” 
norādīja Turlais. 

Tāpat Turlais atzīmēja, ka šobrīd mainījušās arī 
bruņoto spēku funkcijas – tās kļūst policejiskākas. 
“Patlaban līdztekus klasiskām kara funkcijām armi-
ja iesaistās arī kārtības nodrošināšanā iekšzemē. 
Tāpēc valdībai būtu jāorganizē armijas, izlūkdie-
nestu un policijas sadarbība. Jābūt institūcijai, kas 
koordinē dienestu darbību, analizē un dod uzdevu-
mus,” uzsvēra Latvijas delegācijas RK loceklis.

Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas pasā-
kumiem labākai ES pilsoņu aizsardzībai atradīsiet 
šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Informatīvā lekcija par integrētu pieeju 
vadības prasmju attīstībā

15. martā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāvā) notiks lekcija “Integrēta pieeja vadības 

kompetenču attīstībā”, ko vadīs Valsts administrā-
cijas skolas direktore, organizāciju un cilvēkresursu 
attīstības eksperte Agita Kalviņa.

Lekcijā plānots izvērst šādus jautājumus: mūsdie-
nu aktualitātes vadības sistēmu veidošanā un uz-
labošanā; vadītāju prasmju attīstība un to sasaiste 
ar citiem iestādes procesiem; komandu veidošana; 
darbinieku iesaiste.

Lekciju būs iespējams skatīties tiešraidē LPS inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs”, jeb šeit.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_lv.htm
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Videokonference par personas datu 
aizsardzības jautājumiem (trešā daļa)

16. martā plkst. 11 Pašvaldību savienībā notiks jau 
trešā videokonference, kas veltīta personas datu 
aizsardzības jautājumiem.

Darba kārtība:

1. Personas datu apstrāde un aizsardzība valsts un 
pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas cen-
tros, izglītības iestādēs, bibliotēkās. Kā nodroši-
nāt personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām (Datu valsts inspekcijas Personas 
datu apstrādes uzraudzības nodaļas juriskon-
sults Matīss Liepiņš un Eiropas Savienības un 
starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults 
Aigars Klaucāns).

2. Datu aizsardzības tehnoloģiskie aspekti un rīki 
(Dagnis Bračs un Jānis Trejs, “Servir Cybersecu-
rity”).

3. Jautājumi un atbildes.

Videokonference paredzēta ikvienam, kurš saska-
ras ar fizisko personu datu apstrādi: pašvaldību 
vadībai, deputātiem, sabiedrisko attiecību speciā-
listiem, pašvaldību informatīvo izdevumu un viet-
ņu veidotājiem, datu aizsardzības speciālistiem, 
pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām, citiem 
speciālistiem, medijiem u.c.

Aicinām videokonferencē piedalīties klātienē vai 
skatīties to LPS tiešraidē: http://www.lps.lv/lv/ties-
raidesvideoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Jautājumus pirms videokonferences var sūtīt uz 
adresi jana.bunkus@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

TIEŠRAIDE

LPS NESASKAŅO

Atzinums par precizēto Ministru kabineta noteiku-
mu projektu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtī-
ba”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvju 
klasifikācijas noteikumi”, kas iekļauts Ministru ka-
bineta komitejas 12.03.2018. darba kārtībā, 2. pie-
likums.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_10_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_10_p2.pdf
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8. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS227 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā īste-
no granta projektu konkursus”

VSS217 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 292 
“Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu progno-
zes noteikšanas kārtība””

VSS223 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionā-
lai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves-
vietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 

9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi”

VSS220 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalita-
tīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, 
jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un naba-
dzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesnie-
gumu atlases ceturto kārtu”

VSS219 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 184 
“Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, saga-
tavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un ma-
teriālu reģenerāciju””

Šonedēļ – Advokatūras dienas Lai rosinātu sabiedrības izpratni par savām tiesī-
bām, vairāk nekā 100 zvērināti advokāti un viņu 
palīgi no 12. līdz 16. martam Advokatūras dienās 
iedzīvotājiem visā Latvijā sniegs bezmaksas juridis-
kās konsultācijas, īpašu uzmanību veltot cietušo 
tiesību skaidrošanai.

Konsultācijai var pieteikties, izmantojot vietnes 
www.advokatura.lv sadaļā “Advokatūras dienas 
2018” pieejamo advokātu kontaktinformāciju.

Visvairāk advokātu šajā nedēļā būs Rīgā, kā arī bez-
maksas konsultācijas tiks nodrošinātas reģionos – 
Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jēkabpilī un 
citviet.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Semināri par finanšu plānošanu ES fondu 
projektos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piedā-
vā iepazīties ar metodisko materiālu plānoto mak-

sājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagata-
vošanai.

CFLA aicina ES fondu finansējuma saņēmējus 
iepazīties ar informāciju vietnes sadaļā “Palīgs 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449950
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449950
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449950
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449950
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450092
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
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finansējuma saņēmējiem”, kur var rast atbildes uz 
būtiskākajiem jautājumiem par plānoto maksāju-
mu pieprasījumu iesniegšanas grafika nozīmi, no-
sacījumiem un saturu. Tāpat finanšu plānošanas 
procesā saņēmēji aicināti sadarboties ar savu CFLA 
projekta vadītāju.

Par finanšu plānošanas un ar to saistītajiem ris-
ku izvērtēšanas jautājumiem plašāk tiks diskutēts 
pavasara semināru ciklā “Labā prakse ES fondu 

projektu īstenošanā” Rīgā un reģionos: 14. mar-
tā – Jelgavā (viesnīcā “Zemgale” Skautu ielā 2); 
21. martā – Cēsīs (Pieaugušo izglītības centrā Rau-
nas ielā 4); 28. martā – Kuldīgā (Mākslas namā 
1905. gada ielā 6) un 4. aprīlī – Rēzeknē (Rēzeknes 
novada pašvaldības Lielajā zālē Atbrīvošanas ale-
jā 95a).

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA vietnē.

Pašvaldības var pieteikties Eiropas 
Klimata iniciatīvas fonda finansējumam

Lai veicinātu starptautisku pieredzes apmaiņu un 
kapacitātes paaugstināšanu klimata pārmaiņu 
jomā, VARAM aicina pašvaldības pieteikties finan-
sējumam Eiropas Klimata iniciatīvas fonda (EUKI) 
projektu konkursā. Pieteikšanās – līdz 16. martam.

Plānotais finansējuma apjoms vienam projektam ir 
no 50 000 līdz 350 000 eiro.

EUKI finansē klimata pārmaiņu projektus ES valstīs 

šādās tematiskās jomās: klimata pārmaiņu rīcības 
starpvalstu integrācija un pieredzes apmaiņa; zinā-
šanu stiprināšana un izpratnes veidošana par kli-
mata pārmaiņām un aizsardzību; kapacitātes celša-
na un tīklu izveide valsts, sabiedrības, ekonomikas, 
izglītības, zinātnes un pašvaldību darbiniekiem; 
labās prakses izmantošana zināšanu stiprināšanai 
un pieredzes nodošana; kapacitātes veicināšana, 
ES atbalsta programmas inovatīvā veidā savienojot 
ar ES fondiem.

Plašāka informācija pieejama EUKI tīmekļa vietnē.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību

Ekonomikas ministrija un 
Attīstības finanšu institū-
cija Altum organizē infor-
matīvus seminārus par 
kvalitatīvu būvniecību un 
aicina uz tiem būvniecības 

nozares pārstāvjus un projektu īstenotājus.

20. martā Rīgā notiks seminārs “Siltumapgādes sistē-
ma daudzdzīvokļu ēkā”, bet 6. aprīlī – seminārs “Ap-
mestās fasādes un logu montāža. Teorija un prakse”.

Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministri-
jas vietnē.

LVAF projektu konkursi pašvaldībām

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija izsludinājusi divus projektu konkursus finan-
sējuma saņemšanai vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” pro-
jekta iesniedzējs var būt biedrība, nodibinājums, 
zinātniskā institūcija vai pašvaldība. Šajā aktivitātē 
iespējama, piemēram, tūrisma infrastruktūras iz-
veide vai atjaunošana, ezeru apsaimniekošana u.c. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 23. marts.

Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
http://www.euki.de/project-funding/?lang=en
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17794-seminars-siltumapgades-sistema-daudzdzivoklu-eka
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17794-seminars-siltumapgades-sistema-daudzdzivoklu-eka
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
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Aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana” par projekta iesniedzēju (vadošo īsteno-
tāju) var būt biedrība vai nodibinājums, pašvaldī-
ba, pašvaldības institūcija un zinātniskā institūcija. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 30. marts.

Sugas un biotopu aizsardzības plāni pieejami šeit.

Atsevišķos plānos paredzētie apsaimniekošanas 
pasākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru 
krastu apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldī-
bām apsaimniekojot savā valdījumā nodotos pub-
liskos ezerus. Īstenojot šos plānus, iespējama arī 
veco parku izkopšana, upju straujteču atbrīvošana 

no bebru dambjiem un citas aktivitātes. Protams, 
jāņem vērā, ka pasākumus var īstenot vietās, kur 
konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, kurām iz-
strādāti sugas aizsardzības plāni. Šī ir iespēja iegūt 
papildu līdzekļus, lai, saglabājot vai uzlabojot kādas 
aizsargājamas sugas dzīves vietu, vienlaikus veido-
tu sabiedrībai pievilcīgu un rekreācijai izmantoja-
mu vidi.

Ar jautājumiem par veicamajām aktivitātēm, kon-
krētām vietām, kurās tās iespējams īstenot, un 
citiem jautājumiem laipni aicināti vērsties pie LPS 
padomnieces vides aizsardzības jautājumos San
dras Bērziņas (sandra.berzina@lps.lv).

Informatīvās sanāksmes par dabas 
aizsardzības plānu izstrādi

Ar informatīvajām sanāksmēm martā Dabas aizsar-
dzības pārvaldes (DAP) uzdevumā sāksies vairāku 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 
plānu izstrāde, lai precīzāk noteiktu šo teritoriju at-
ļauto izmantošanu un plānotu dabas saglabāšanas 
pasākumus.

Dabas aizsardzības plānus iecerēts sagatavot pie-
cām teritorijām – dabas parkiem “Ragakāpa”, 
“Dvietes paliene”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 
un “Vecumu meži”, kā arī aizsargājamo ainavu ap-
vidum “Nīcgales meži”. Savukārt pirmo reizi dabas 

aizsardzības plānus izstrādās dabas parkiem “Ai-
viekstes paliene” un “Silene” un dabas liegumam 
“Dūņezers” Limbažu novadā.

Sanāksmju norises laiks un vietas:

20. martā Daugavpilī, Daugavpils novada domē 
(Rīgas ielā 2);

21. martā Ilūkstes novada Bebrenē, Bebrenes vis-
pārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zālē 
(“Bebrenes muižā”);

27. martā Daugavpils novada Demenē, Demenes 
kultūras namā (Briģenes ielā 2);

28. martā Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domē (Jomas 
ielā 1/5).

Apstiprināti sugas aizsardzības plāni 
pelēkajam vilkam, Eirāzijas lūsim, 
brūnajam lācim un mežirbei

Ar VARAM rīkojumiem ir apstiprināti sugas aizsar-
dzības plāni pelēkajam vilkam, Eirāzijas lūsim un 
brūnajam lācim, kā arī mežirbei. Ar plāniem var 
iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē šeit.

Tā kā lūši un vilki ir medījamie dzīvnieki, par to 
nodarītajiem postījumiem kompensācijas nepie-
nākas. Savukārt par ikreizējiem lāču nodarītajiem 
postījumiem iespējams saņemt kompensācijas. 
Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, 

Foto: Velga Vītola

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
mailto:sandra.berzina@lps.lv
https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/sugu_un_biotopu_aizsardzibas_plani/


14

ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir 
veicis Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija notei-
kumos nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai 
lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas sais-
tīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un mig-
rējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem pos-
tījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības 
pasākumu prasības postījumu novēršanai” minētos 
aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par 
tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas neka-
vējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai 
izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpo-
jumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes 
formu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas 
ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai – šeit.

Konference sociālā darba speciālistiem

Labklājības ministrija aicina sociālā darba speciālis-
tus piedalīties konferencē “Profesionālo kompeten-
ču pilnveide sociālajā darbā”, kas notiks 23. martā 
Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas 
ielā 3).

Konferences norise plānota divās plenārsēdēs. Pir-
majā tiks runāts par sociālā darba prasmju plāno-

šanu, vadīšanu un nākotnes izaicinājumiem, bet 
otrajā daļā profesionāļi dalīsies pieredzē par pras-
mju attīstību un profesionālās kompetences nozīmi 
sociālā darba praksē. Konferences noslēgumā pa-
redzēta balvas “Gada labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2017” pasniegšanas ceremonija.

Pieteikšanās dalībai konferencē – līdz 19. martam, 
aizpildot reģistrācijas anketu Labklājības ministri-
jas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv.

Mazo uzņēmēju un pašnodarbināto 
apmācības

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģi-
ju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar mācību centriem 
SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinī-
bu centrs” uzsākusi projektu “Mazo un mikroko-
mersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnolo-
ģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts), kurā novadu 
uzņēmējiem piedāvā 30 mācību kursus (saraksts 
pieejams projekta vietnes sadaļā Apmācību pro
grammas).

Projekts paredz ERAF atbalstu 70% apmērā mazo 
un mikrokomersantu, kā arī pašnodarbināto perso-
nu apmācībai digitālajās tehnoloģijās. Komersan-
tam vai pašnodarbinātajai personai kvalificējoties 
projektam, ir iespēja individuāli (komersanta vi-
siem darbiniekiem) apmeklēt MMU projektā pie-

dāvātos kursus, izmantojot IKT nozares papildu at-
balsta līdzfinansējumu. Komersanti un to darbinie-
ki var apmeklēt neierobežotu skaitu kursu.

http://www.latvija.lv
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
http://www.lm.gov.lv
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Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu 
mācībām pieaugušajiem

12. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra atklā-
ja otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglī-
tības projektā “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”.

Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 
25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savas profe-
sionālās prasmes un konkurētspēju 12 dažādās 
tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 
līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. 
Izvēlēties mācību programmu var šeit.

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, 
savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksā-
jums, ko var apmaksāt arī darba devējs. Neformā-
lajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma 
apmērs nepārsniedz 36 eiro, bet citās programmās 
tie var būt arī vairāki simti eiro. Maznodrošināta-
jiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem 
pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei – 
transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi 
radušies mācību laikā. Strādājošie ar invaliditāti 

var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu 
kompensāciju.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 
pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordi-
natori, kas sniedz informatīvu atbalstu. Savukārt 
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt 
karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras veido-
šanu un piemērotāko mācību izvēli.

Ja nepieciešamās prasmes jau iegūtas darba vidē 
vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formā-
lās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kom-
petences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura 
izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem 
kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams 
visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ap-
kopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kva-
lifikācijās jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās 
termiņa.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu 
saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un 
cita praktiska informācija pieejama vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss 
“Izaugsme 2018”

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības 
fakultāte aicina vidusskolēnus no visas Latvijas pie-
dalīties ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā 
“Izaugsme 2018”, kas norisināsies 6. aprīlī Vents-
pils Augstskolā.

Konkursa “Izaugsme 2018” mērķis ir veicināt sko-
lēnu interesi par uzņēmējdarbību, ekonomiku un 

vadībzinātni, kā arī uzlabot prasmi darboties ko-
mandā, iesaistoties ārpusskolas pasākumos. Pie-
teikšanās konkursam – līdz 25. martam, aizpildot 
pieteikuma anketu šeit.

Konkursam paredzēts iespaidīgs naudas balvu 
fonds: 1. vietu ieguvusī komanda saņems 1000 eiro, 
2. vietas ieguvēji – 700 eiro, un 3. vietas ieguvēji – 
400 eiro naudas balvu, kā arī paredzētas dažādas 
sponsoru balvas.

Konkursā komandu četru dalībnieku sastāvā var 
pieteikt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņi, kuri mācās 10.–12. klasē.

Konkursa nolikums pieejams Ventspils Augstskolas 
vietnē www.venta.lv.

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search
https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/profesionalas-kompetences-novertesana/
https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/profesionalas-kompetences-novertesana/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
http://ej.uz/EPFizaugsme2018
http://www.venta.lv
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VBTAI meklē skolēnus un pedagogus, 
kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursus “Skolēns, kuram es gribu 
pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pa-
teikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās 
iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē 
pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē 
bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mā-
cību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu 
rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši 

bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi 
tās pieteicējam.

Savus pieteikumus konkursa dalībnieki var iesūtīt 
elektroniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā 
var izmantot dažādas tehnikas – eseju, prezentāci-
ju, foto kolāžu utt. –, taču īpaši tiek gaidīti videopie-
teikumi. Konkursa darbus var iesniegt līdz 30. ap-
rīlim. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu 
pasākumu rudenī.

Detalizētāka informācija par konkursu pieeja-
ma VBTAI interneta vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā 
“Konkursi”.

Lauku tūrisma kopsapulce–seminārs

22. martā Rundāles pagasta Mazmežotnes muižā 
norisināsies “Lauku ceļotāja” organizētā lauku tū-
risma kopsapulce–seminārs, kurā “Lauku ceļotājs” 

atskaitīsies par darbu 2017. gadā un iepazīstinās ar 
jaunumiem, gaidāmajiem pasākumiem un aktua-
litātēm lauku tūrismā. Nozares speciālisti dalīsies 
zināšanās par lauku tūrisma produktu un piedāvā-
juma veidošanu, bet dārzkopības speciālisti – par 
dārzeņu audzēšanu un saglabāšanu, veco dārzu un 
augļu dārzu kopšanu.

Pieteikties semināram var līdz 15. martam, rakstot 
uz epasta adresi anna@celotajs.lv vai zvanot pa 
tālruni 67617600.

Par autosporta pasākumiem un rīkošanas 
atļaujām

Latvijas Automo-
biļu federācija 
(LAF) vērš uzma-
nību uz daudzviet 
rīkotām ar Latvijas 

Automobiļu federāciju nesaskaņotām, tātad nele-
gālām autosporta sacensībām.

LAF ir Izglītības un zinātnes ministrijas vienīgā at-
zītā organizācija ar tiesībām vadīt un koordinēt 
darbu autosportā Latvijas teritorijā. LAF ir viena no 
lielākajām sporta federācijām valstī, tā apvieno vai-
rāk nekā 100 juridiskos biedrus – biedrības – un or-
ganizē Latvijas čempionātus un kausa izcīņas vairāk 
nekā desmit dažādās autosporta disciplīnās.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jebkā-
da veida autosporta pasākumi ir publiski. Neatka-
rīgi no norises vietas un laika tie pakļauti šādiem 
normatīvajiem aktiem: Sporta likumam, Publisku 
izklaides un svētku pasākumu drošības likumam un 
Ministru kabineta noteikumiem nr. 298 “Noteiku-
mi par publiska pasākuma organizatora civiltiesis-
kās atbildības obligāto apdrošināšanu” un nr. 526 
“Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina 
neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasā-
kumā” un pielikumam “Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanai nepieciešamo resursu pro
gnozēšanas metodika”.

Saskaņā ar Sporta likuma 15. panta sesto daļu 
prasība par atļauju sporta sacensības autospor-
tā, motosportā vai ūdensmotosportā rīkot tikai 
licencētā attiecīgo sporta sacensību norises vietā 

http://www.bti.gov.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/mazmezotne
http://www.celotajs.lv/lv/e/mazmezotne
http://www.celotajs.lv/lv/e/mazmezotne
mailto:anna@celotajs.lv
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(trasē) un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbil
stošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā stājusies 
spēkā 2016. gada 1. jūlijā. Licences, ko šo sporta 
sacensību norises vietām (trasēm) un galvenajiem 
tiesnešiem līdz 2016. gada 30. jūnijam izsniegušas 
biedrības “Latvijas Motosporta federācija”, “Latvi-
jas Automobiļu federācija” un “Latvijas Ūdensmo-
tosporta federācija”, ir spēkā līdz tajās norādītajam 
derīguma termiņam, bet ne ilgāk par 2017. gada 
31. decembri.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, sporta sacen-
sības autosportā, motosportā vai ūdensmoto-
sportā atļauts rīkot tikai licencētā pastāvīgā vai 
uz laiku ierīkotā attiecīgo sporta sacensību no-
rises vietā (trasē) un attiecīgajā sporta veidā li-
cencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša 
vadībā.

Motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība 
“Latvijas Motosporta federācija”, autosporta trases 
un tiesnešus licencē biedrība “Latvijas Automobi-
ļu federācija”, ūdensmotosporta trases un tiesne-
šus – biedrība “Latvijas Ūdensmotosporta federāci-
ja”. Ministru kabinets nosaka licencēšanas prasības 
un kārtību, kādā licencējamas trases un galvenie 
tiesneši attiecīgajā sporta veidā. Šā punkta neievē-
rošana ir pretlikumīga, un LAF tiesīga vērsties pie 
atbildīgajām instancēm par patvaļīgi saskaņotiem 
autosporta pasākumiem.

LAF sadarbībā ar pašvaldību un organizatoru pār-
stāvjiem ir gatava palīdzēt sakārtot šo jautājumu 
pašvaldībās, lai sacīkstes notiktu atbilstoši liku-
mam. Ja LAF konstatēs, ka šis lūgums netiek ievē-
rots, federācija vērsīsies pie tiesībsargājošajām in-
stitūcijām un VARAM.

Apsveicam konkursa “Latvijas būvniecības 
Gada balva 2017” uzvarētājus!

7. martā svinīgā ap-
balvošanas ceremo-
nijā VEF Kultūras pilī 
tika paziņoti Latvi-
jas labākās būves 
konkursa “Latvijas 
būvniecības Gada 
balva 2017” laureāti 
un konkursa “Gada 
būvinženieris Latvijā 
2017” uzvarētāji.

Konkursa “Latvijas 
būvniecības Gada 

balva 2017” GRAND PRIX ieguvusi rekonstruētā 
VEF Kultūras pils un atjaunotā viesnīcas “Grand 
Hotel Kempinski Riga” ēka Rīgas vēsturiskajā cen-
trā.

Kopumā konkursā “Latvijas būvniecības Gada bal-
va 2017” tika sadalītas balvas desmit nominācijās. 
Visveiksmīgākā fasāžu renovācija realizēta Liepā-
jas Valsts 1. ģimnāzijas ēkai. Nominācijā “Jauna 
inženierbūve” pirmā vietā Augšlīgatnes jaunajam 
tiltam, bet vislabākā inženierbūves rekonstrukcija 
pagājušajā gadā tapusi starptautiskajā Viļņas lid-
ostā, kur skrejceļu un gaismas signalizācijas sistē-

mas rekonstrukciju veica latviešu būvnieki. Labākā 
dzīvojamā ēka Latvijā pagājušajā gadā izbūvēta 
Rīgā, Citadeles ielā 6, – “KERN REZIDENCES”. Par 
labāko sabiedrisko jaunbūvi konkursā apbalvoja 
“CTB” biroju ēku Liepājā. Par labāko koka būvi atzī-
tas Latvijā pirmās peldmājas Sakas upē Pāvilostā. 
Publiskās ārtelpas nominācijā pirmo vietu ieguvis 
Baltijā lielākais sporta un aktīvās atpūtas laukums 
pie Rīgas Centra humanitārās vidusskolas “Centra 
sporta kvartāls” Krišjāņa Barona ielā 116a. Pirmo 
vietu nominācijā “Ražotne” ieguvis īslaicīgas be-
ramkravu uzglabāšanas terminālis Rīgas Brīvostā. 
Nominācijā “Restaurācija” lauri Rīgas Svētā Jēkaba 
katedrālei, bet labākā rekonstrukcija būvniecības 
nozarē noritējusi Sporta skolā Kuldīgā, kur izbū-
vēts arī jauns baseins.

Īpaša patriotiska balva tika pasniegta monumentā-
lā Latvijas karoga masta uz AB dambja veidotājiem. 
Apbalvošanas ceremonijā sumināja arī konkursa 
“Gada būvinženieris Latvijā 2017” uzvarētājus.

Konkursā atzīmēti arī vairāki pašvaldību objekti. Tā 
konkursa nominācijā “Koka būve” otro vietu iegu-
vusi Krimūnu estrāde, kuras pasūtītājs ir Dobeles 
novada pašvaldība. Nominācijā “Restaurācija” otrā 
vieta piešķirta paviljonamrotondai “Tempļakal-
na parks”, ko pasūtījusi Alūksnes novada pašval-
dība. Atzinība par rūpīgu veikumu šajā nominācijā 
piešķirta Viļa Plūdoņa muzeja “Lejenieki” klēts 
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

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

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

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

restaurācijai Bauskas novada Ceraukstes pagastā. 
Nominācijā “Inženierbūves rekonstrukcija” trešā 
vieta Cempu un Paula Valdena ielas pārbūvei Val-
mierā un nominācijā “Publiskā ārtelpa” – vides ob-
jektam “Potjomkina aka” Ogres novada Ķeipenes 

dzelzceļa stacijā.

Visi konkursam pieteiktie objekti aplūkojami vides 
fotoizstādē Rīgas sirdī – Līvu laukumā –, kā arī in-
terneta vietnē www.buvniekupadome.lv.
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