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Sveicam Latvijas Pašvaldību mācību 
centru gadsimta ceturkšņa jubilejā!

Pirms 25 gadiem (1993. gada 18. martā) tika izvei-
dots Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) – 
izglītības iestāde profesionālās pilnveides un pro-
fesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai. 
To dibināja vairākas pašvaldības – Alūksnes, Baus-
kas, Ērgļu, Inčukalna, Jaunpils, Krustpils, Madonas, 

Ogres, Pāvilostas, Strenču un Talsu novada, Jūr-
malas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un Ventspils pil-
sētas –, akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” un 
Latvijas Pašvaldību savienība.

LPMC piedāvā izglītošanās iespējas pašvaldību dar-
biniekiem, deputātiem, valsts pārvaldes darbinie-
kiem, kā arī citām personām, kuras vēlas papildi-
nāt savu izglītību un apgūt profesionālās iemaņas 

LPMC – 25
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profesijās, kas vajadzīgas darbam pašvaldībās, to 
iestādēs un uzņēmumos. Izglītības iestādes pastā-
vēšanas 25 gados tās vieta un loma pašvaldību un 
to iestāžu darbinieku vidū nostiprinājusies, jo LPMC 
tiek domāts par mācību un mācību vides kvalitā-
ti un izglītības pieejamību katram ieinteresētam 
klausītājam.

Latvijas Pašvaldību mācību centram ir sava ēka 
Rīgā, Biķernieku ielā 4, ar labiekārtotām mācību 
telpām, kurās īsteno licencētas un akreditētas izglī-
tības programmas.

Sirsnīgi sveicam LPMC un tā ilggadējo direktori 
Guntu Liepu mācību centra 25 gadu jubilejā!

Videolekcija par vadības prasmju attīstību

15. martā Pašvaldību savienībā notika lekcija “In-
tegrēta pieeja vadības kompetenču attīstībā”, ko 

vadīja Valsts administrācijas skolas direktore, orga-
nizāciju un cilvēkresursu attīstības eksperte Agita 
Kalviņa.

Videolekcijā viņa analizēja mūsdienu aktualitātes 
vadības sistēmu veidošanā un uzlabošanā, stāstīja 
par vadītāju prasmju attīstību un to sasaisti ar ci-
tiem iestādes procesiem, kā arī sniedza ieteikumus 
komandu veidošanai un darbinieku iesaistei.

Lekciju videoierakstā iespējams noskatīties LPS in-
terneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, vi-
deoarhīvs”, jeb šeit.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Videokonference par personas datu 
aizsardzību

16. martā Pašvaldību savienībā notika jau trešā vi-
deokonference, kas bija veltīta personas datu aiz-
sardzības jautājumiem.

Šoreiz Datu valsts inspekcijas (DVI) Personas datu 
apstrādes uzraudzības nodaļas juriskonsults Ma-

tīss Liepiņš un Eiropas Savienības un starptautiskās 
sadarbības nodaļas juriskonsults Aigars Klaucāns 
informēja par personas datu apstrādi un aizsardzī-
bu valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpo-
šanas centros, izglītības iestādēs, bibliotēkās un kā 
nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām. Savukārt Dagnis Bračs no 
uzņēmuma “Servir Cybersecurity” iepazīstināja ar 
datu aizsardzības tehnoloģiskajiem aspektiem un 
rīkiem.

Atgādinām, ka pirmā videokonference sadarbībā ar 
DVI notika 23. februārī. Tajā tika sniegts vispārīgs 
ievads personas datu aizsardzības terminoloģijā, 
skaidrojums par izmaiņām pēc Vispārīgās datu aiz-
sardzības regulas piemērošanas un pieejamajiem 
papildu rīkiem datu aizsardzībai, informācija par 
biežākajiem pārkāpumiem, rīcības kodeksu, ietek-
mes novērtējumu un vajadzību veidot jaunu, datu 
aizsardzības speciālista štata vietu.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/140-informativa-lekcija-integreta-pieeja-vadibas-kompetencu-attistiba
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Otrajā daļā, kas notika 28. februārī, tika izskatīta in-
formācijas ievietošana pašvaldību un iestāžu viet-
nēs un informatīvajos izdevumos. DVI speciālisti 
stāstīja, kam jāpievērš uzmanība, translējot domes 
sēdes tiešraidē, ierakstot tās audio un pēc tam šos 
ierakstus publiskojot.

Visu trīs videokonferenču noslēgumā sekoja plašs 

jautājumu un atbilžu bloks, tāpēc aicinām videoie-
rakstus noskatīties līdz beigām.

Videokonferencēs sniegtās prezentācijas un video-
ieraksti pieejami šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS vecākā padomnieka dalība pētījuma 
prezentācijā

Foto: Satiksmes ministrija

15. martā Satiksmes ministrijā Latvijas Universitā-
tes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU 
BVEF) dekāns asoc. prof. Gundars Bērziņš un va-
došie pētnieki prof. Irina Arhipova un Aldis Ērglis, 
kā arī Latvijas mobilā telefona (LMT) prezidents 
profesors Juris Binde prezentēja Latvijā unikālu 
pētījumu “Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības 

indekss”. Pēc prezentācijas satiksmes ministrs Ul-
dis Augulis vadīja diskusiju, kurā piedalījās pētīju-
ma autori, valsts pārvaldes, pašvaldību un autoceļu 
jomas eksperti, arī Latvijas Darba devēju konfede-
rācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis.

Šī pētījumu platforma kalpos lielo datu analīzei un 
ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai. Pē-
tījums sniedz precīzu informāciju par ekonomisko 
aktivitāti Latvijas reģionos reālā laika režīmā un 
nodrošina iespēju pamatoti argumentēt un lemt 
jautājumus, kas skar arī Satiksmes ministrijas kom-
petenci, piemēram, autoceļu tīkla atjaunošana un 
investīciju atdeve. Pētījums arī nodrošina iespēju 
novērtēt un prognozēt ekonomiskās aktivitātes iz-
maiņas konkrētu pašvaldību līmenī.

Pasākuma ierakstu varat noskatīties LMT Straumē šeit.

Iveta Kancēna,
Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste

LPS iestājas par soda apmēra diferencēšanu

13. martā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijas sēdē tika skatīts likumprojekts “Par no-
dokļiem un nodevām” (nr. 1157/Lp12), par ko LPS 
bija iesniegusi vairākus ierosinājumus, kas pasargā-
tu nodokļu maksātājus no automātiskas sodu uzlik-

šanas bez savlaicīgas iepriekšējas brīdināšanas un 
gadījumos, kad deklarācijas iesniegšanas kavējums 
gada laikā fiksēts pirmo reizi.

LPS savā atzinumā iepriekš pauda, ka pašreizējā sis-
tēma – brīdināt nodokļu maksātāju piecas dienas 
pirms deklarācijas iesniegšanas – nav pietiekama, 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3970-videokonferences-par-personas-datu-aizsardzibas-jautajumiem
http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/attistibas-indekss/1020355
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turklāt, apstiprinot šo likumprojektu, sodu sistēma 
darbosies automātiski, līdz ar to sods tiks aprēķi-
nāts jau no pirmās kavējuma dienas.

Atbildīgā Saeimas komisija, uzklausot LPS paustās 
bažas, uzdeva Finanšu ministrijai iesniegt konkrē-
tus priekšlikumus, lai par pirmajām trim deklarā-
ciju iesniegšanas kavējuma dienām automātiskajā 
sodīšanas sistēmā netiktu uzlikts naudas sods, bet 

gan brīdinājums, kā arī lai tiktu diferencēti sodi 
tiem, kas regulāri un ilgstoši kavē, no tiem, kuri 
deklarācijas parasti iesniedz laikus.

Pašvaldību savienība ir gandarīta, ka Saeimas Bu-
džeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstījusi LPS 
lūgumu nodrošināt daudz lielāku samērīgumu au-
tomātiskajos sodos par laikā neiesniegtu nodokļu 
deklarāciju. Saeimas deputāti ir vienisprātis ar LPS, 
ka nevar vienādi sodīt tos nodokļu maksātājus, kuri 
parasti deklarācijas iesniedz laikus, un tos, kuri re-
gulāri kavē.

Par grozījumiem vēl jālemj Saeimai, tomēr, ja tie 
stāsies spēkā, kā plānots, nākamā gada 1. janvārī, 
tad deklarāciju iesniegšanas kavējuma gadījumā 
būs jārēķinās ar naudas sodu no 25 līdz 700 eiro.

Plašāks apraksts LPS interneta vietnē šeit.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
20. martā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva sēžu zālē).

Komiteja izskatīs ESF projektā “Kompetenču pieeja 
mācību saturā” (projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002) 
tapušā dokumenta “Izglītība mūsdienīgai lietpratī-
bai: mācību satura un pieejas apraksts” turpmāko 
pilnveidošanu, praktisko pielietojumu un tālāko 

virzību, par ko informēs projekta mācību satura 
ieviešanas struktūrvienības vadītāja Zane Oliņa, 
projekta vadītāja Velga Kakse un vecākā eksperte 
partnerību nodrošināšanā Ilze Saleniece).

Dokumenta apspriešanas gaitā LPS norādīja uz ne-
pilnībām un neprecizitātēm tajā un nosūtīja vēstuli 
Ministru kabinetam un izglītības un zinātnes minis-
tram. Joprojām nav skaidrs dokumenta turpmākais 
pielietojums, tāpēc ir svarīgi apspriest tā pilnveido-
šanu, praktisko pielietojumu un tālāko virzību.

Komitejas sēdē piedalīsies Mārupes vidusskolas 
matemātikas, fizikas un programmēšanas skolotājs 
Aleksandrs Vorobjovs, LU Pedagoģijas, psiholoģi-
jas un mākslas fakultātes profesore Latvijas Ma-
temātikas skolotāju apvienības prezidente Rudīte 
Andersone, Skrīveru novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu metodiķe Everita Golosujeva, filoloģijas zi-
nātņu doktore Vineta Poriņa, LU Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības 
nodaļas docents Andrejs Mūrnieks, Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Spor-
ta un jaunatnes pārvaldes priekšniece, direktora 

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3924-lps-jadiference-automatisko-sodu-piemerosana
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vietniece Dina Vīksna, kā arī Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji, jo sēdē skatāmie jautājumi 
saistīti ar plānotajiem grozījumiem Izglītības liku-
mā un Vispārējās izglītības likumā.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 

vai sekojot šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 
21. martā plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par papildu finanšu iespējām energoefektivitā-
tes projektiem (informēs Attīstības finanšu in-
stitūcijas “Altum” Valdes priekšsēdētāja padom-
nieks Edgars Kudurs).

2. Par grozījumiem Sistēmas pieslēguma notei-
kumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 
(informēs AS “Sadales tīkls” tehniskais direktors 
Raimonds Skrebs, uzaicināti Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas pārstāvji).

3. Par OIK finansēšanas modeļa izmaiņām un to ie-
tekmi uz atsevišķām elektroenerģijas patērētāju 
grupām (informēs Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Jā-
nis Patmalnieks, uzaicināti Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas pārstāvji).

4. Piespiedu dalītā īpašuma problemātika un ie-
spējamie risinājumi (informēs LPS padomniece 
Kristīne Kinča, uzaicināti Tieslietu ministrijas un 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji).

5. Par 2018. gada sarunu tēmām ar ministrijām 
(informēs LPS padomnieks Aino Salmiņš).

Slēgtā daļa

6. Par LPS Tautsaimniecības komitejas nolikumu 
(informēs LPS padomnieki Kristīne Kinča un 
Aino Salmiņš).

7. Dažādi.

Sēdes atklāto daļu varēs vērot tiešraidē LPS inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs”, vai sekojot šai saitei.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

TIEŠRAIDE

Videokonference par Publisko personu un 
iestāžu sarakstu (2. daļa)

22. martā plkst. 10 Pašvaldību savienībā notiks vi-
deokonference par Publisko personu un iestāžu sa-
rakstu, ko veido un uzturēs Uzņēmumu reģistrs (UR).

Šis temats jau tika aizsākts 15. februāra videokon-
ferencē (plašāka informācija šeit; videoieraksts 
pieejams šeit). Šoreiz UR Attīstības departamenta 
projektu vadītāja Jana Jantone un vecākā eksperte 
Jūlija Lukjanova atbildēs uz biežāk uzdotajiem jau-
tājumiem un norādīs uz raksturīgākajām kļūdām.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3952-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/131-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu
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Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
27. martā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 

ielā 1, 4. stāva zālē).

Gints Kukainis,
Novadu apvienības priekšsēdētājs

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Ikšķilē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāk-
sme notiks 6. aprīlī plkst. 10 Ikšķiles 
novada Tīnūžu Tautas namā.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Ikšķiles novada domes priekšsēdē-
tāja Induļa Trapiņa uzruna. Novada prezentācija 
(izpilddirektors Mariss Martinsons).

10:30–10:45 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētāja vietnieks Guntars Gogulis).

ES fondu līdzekļi: iespējas un atdeve. Teritoriju 
augšupejas rādītāji. Darbavietas. Infrastruktūra. 
Apdzīvotība. Nodokļu maksātāji:

10:45–11:15 – Droša pārtika: BIOR pētījumi (direk-
tors Aivars Bērziņš).

11:15–11:45 – NAP īstenošanas vidusposma seci-
nājumi un rekomendācijas (PKC vadītāja vietnieks 
un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas 
vadītājs Vladislavs Vesperis).

11:45–12:15 – Fondu ieguldījumi teritorijās. Rādī-
tāju loma un būtība Kohēzijas politikā, kā arī Dar-
bības programmā (Eiropas Savienības fondu strat-
ēģijas departamenta direktora vietnieks Boriss Kņi-
gins; vadošās iestādes pārstāvis tiks precizēts).

Projektu ieviešanas un uzraudzības aktuālie jautā-
jumi. Labā prakse (CFLA Infrastruktūras attīstības 

departamenta direktore Solita Dombrovska).

12:15–13:00 – Reģionu aina: lauku teritorija, LAP 
ieguldījumi, iedzīvotāji skaitļos (AREI Lauku attīs-
tības novērtēšanas daļas vadītāja pētniece Elita 
Benga).

Pārtraukums – vietējo produktu degustācija.

13:30–14:00 – IIN maksātāji katrā teritorijā. Cita 
pieeja VID datu analīzē (LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis un datubāzes analītiķis Jānis Upe-
nieks).

Pieredzes un veiksmes stāsti:

14:00–14:30 – VRG “Zied zeme” projekti teritoriju 
attīstībai – inovāciju un izaugsmes pamati (biedrī-
bas valdes locekle Linda Cīrule).

14:30–15:10 – Klasteru veidošana – instruments 
attīstībai. Vidzemes pārtikas un tūrisma klasteri, 
ENTER GAUJA (Vidzemes plānošanas reģiona pro-
jektu vadītājs Kristaps Ročāns); Veselības tūrisma 
klasteris (klastera vadītāja Gunta Ušpele).

15:10–15:30 – Pieslēguma maksas atgūšanas ie-
spējas (“Sadales tīkli”).

Pusdienas Ogres tehnikumā.

16:00–18:00 – Novada apskate: Ogres tehnikums 
(atrodas Ikšķiles novadā); mēbeļu ražotājs SIA 
“Snores” – “Eksporta un inovācijas balvas 2017” 
1. vietas ieguvējs; novada iepazīšana gida pavadī-
bā.

Lūgums pieteikt dalību līdz 30. martam!

Pieteikšanās izpilddirektoru sanāksmei Ikšķilē šeit.

https://goo.gl/forms/Z5Zo79jD2uv9gNIs1
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Seminārs-meža ekspedīcija Kalvenē

LPS sadarbībā ar Aizputes novada domi, “Latvijas 
valsts mežiem” un Meža īpašnieku biedrību rīko 
praktisku semināru-meža ekspedīciju, kas notiks 

5. aprīlī Kalvenes Kultūras namā.

Aicināti pieteikties pašvaldību darbinieki, lai kopī-
gi meklētu labākos variantus pašvaldību meža ap-
saimniekošanai, kā arī lai iegūtu praktiķu padomus 
šajos jautājumos.

Dalībai seminārā var pieteikties līdz 29. martam, 
rakstot uz e-pasta adresi sniedzes@lps.lv.

Informācija pašvaldību darbiniekiem, kuri 
iesniedz izpildu dokumentus (piedziņas 
lietas) zvērinātiem tiesu izpildītājiem

LPS jau informējusi, ka zvērinātiem tiesu izpildītā-
jiem nav tiesību pieprasīt no pašvaldībām kā pie-
dzinējiem pirms valsts nodevas par izpildu doku-
mentu iesniegšanu izpildei maksāšanas ģenerēt šīs 
valsts nodevas rēķinu. Pašvaldības to drīkst darīt 
brīvprātīgi, ja vēlas, bet ir pietiekami, ja maksāju-
ma uzdevuma mērķī norādīts iesniedzamā izpildu 
dokumenta numurs.

Tā kā no vairākām pašvaldībām marta sākumā tika 
saņemtas ziņas, ka zvērināti tiesu izpildītāji tomēr 
pieprasa šādu rēķinu ģenerēšanu vai arī liek paš-
valdībām veikt vēl citas darbības, kas pašvaldībām 
nav obligātas, LPS atkārtoti lūdza Tiesu administrā-

ciju informēt visus zvērinātos tiesu izpildītājus par 
to, ka tiem nav tiesību pieprasīt pašvaldībām pirms 
izpildu dokumentu iesniegšanas ģenerēt valsts no-
devas rēķinu, bet pietiekami, ja veiktajā maksāju-
ma uzdevumā ir norādīts iesniedzamā izpildu do-
kumenta numurs.

16. martā LPS saņēma no Tiesu administrācijas e-
pasta vēstuli, kurā Tiesu administrācija atkārtoti 
lūdz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi in-
formēt visus zvērinātos tiesu izpildītājus, ka zvē-
rināti tiesu izpildītāji nevar no piedzinēja prasīt 
obligātu šāda rēķina ģenerēšanu vai atteikties 
pieņemt izpildei lietu, ja piedzinējs rēķinu nav ģe-
nerējis.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” 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.

mailto:sniedzes@lps.lv


8

Par Labklājības ministrijas 9.2.2. SAM “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām 
ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sa-
biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana”, 
1. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par nodok-
ļiem un nodevām””, 1157/Lp12, 2. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos 
nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidoša-
nas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, 
kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu””, 
3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, 
4. pielikums.

Par Ministru kabineta 2018. gada 13. marta sēdes 

A sadaļā iekļautajiem likumprojektiem “Grozījumi 
Oficiālās elektroniskās adreses likumā” un “Grozī-
jumi Paziņošanas likumā”, 5. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Informācijas tehno-
loģiju drošības likumā”, 6. pielikums.

Apakškomitejas 2018. gada 5. aprīļa SAM 3.1.1. 
“Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes 
rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasāku-
ma 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas tel-
pu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” 
2. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošana, 
7. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļu 
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiska-
jās zonās””, 8. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Finanšu nodrošināju-
ma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimnieko-
šanas darbībām”, 9. pielikums.

15. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-276 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2002. gada 4. septembra rīkojumā Nr. 490 
“Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizāci-
jai””

VSS-236 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 
131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēša-
nas kārtība””

VSS-238 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Fede-
rācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-241 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-234 – Likumprojekts “Grozījums Dzelzceļa liku-
mā”

VSS-249 – Noteikumu projekts “Veselības aprūpes 
pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi”

VSS-250 – Noteikumu projekts “Par atmežoša-
nu nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 
0146 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs Meln-
sils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 
003 0058, Rojas novadā”

VSS-251 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā iestā-
des ievieto informāciju internetā”

VSS-253 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450746
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450746
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450746
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450746
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450751
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450751
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450751
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450744
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450744
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450786
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450786
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450791
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450791
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450791
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40450791
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p9.pdf
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Semināri par finanšu plānošanu ES fondu 
projektos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piedāvā 
iepazīties ar metodisko materiālu plānoto maksāju-
mu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagatavošanai.

CFLA aicina ES fondu finansējuma saņēmējus iepa-
zīties ar informāciju vietnes sadaļā “Palīgs finan-
sējuma saņēmējiem”, kur var rast atbildes uz bū-
tiskākajiem jautājumiem par plānoto maksājumu 
pieprasījumu iesniegšanas grafika nozīmi, nosacīju-
miem un saturu. Tāpat finanšu plānošanā saņēmēji 

aicināti sadarboties ar savu CFLA projekta vadītāju.

Par finanšu plānošanas un ar to saistītajiem risku 
izvērtēšanas jautājumiem plašāk tiks diskutēts pa-
vasara semināru ciklā “Labā prakse ES fondu pro-
jektu īstenošanā” Rīgā un reģionos: 21. martā – 
Cēsīs (Pieaugušo izglītības centrā Raunas ielā 4); 
28. martā – Kuldīgā (Mākslas namā 1905. gada 
ielā 6) un 4. aprīlī – Rēzeknē (Rēzeknes novada 
pašvaldības Lielajā zālē Atbrīvošanas alejā 95a).

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA 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 sis-
tēma daudzdzīvokļu ēkā”, bet 6. aprīlī – seminārs 
“Apmestās fasādes un logu montāža. Teorija un 
prakse”.

Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministri-
jas vietnē.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

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.

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 pa-
sākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru krastu 
apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldībām ap-
saimniekojot savā valdījumā nodotos publiskos eze-
rus. 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 izstrādāti sugas 
aizsardzības plāni. Šī ir iespēja iegūt papildu līdzek-
ļus, lai, saglabājot vai uzlabojot kādas aizsargājamas 
sugas dzīves vietu, vienlaikus veidotu sabiedrībai 
pievilcīgu un rekreācijai izmantojamu 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).

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

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

Foto: Velga Vītola

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas rīkojumiem ir apstiprināti sugas aizsardzības 
plāni pelēkajam vilkam, Eirāzijas lūsim un brūna-
jam 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, 
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 
saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 
migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem 
postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsar-
dzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” 
minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēr-
šanai.

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.

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/sugu_un_biotopu_aizsardzibas_plani/
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
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17. Dabas diena Latvijas valsts mežos

AS “Latvijas valsts meži” 
(LVM) aicina piedalīties 
informatīvajā seminārā 
“Meža apsaimniekoša-
nas un vides pārskats 

2017”, kurā LVM informēs par meža apsaimnieko-

šanas un vides monitoringa rezultātiem, kā arī ak-
tualitātēm, kas saistītas ar meža apsaimniekošanas 
plānošanas pilnveidošanu.

Seminārs notiks 4. aprīlī Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LVM 
klientu centrā, zāle “Pīlādzis”. Lūgums informēt par 
dalību līdz 28. martam, rakstot uz e-pasta adresi 
m.arente@lvm.lv.

Konkurss “Latvijas dabas vērtības visiem”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, svi-
not Latvijas simtgadi, aicina pieteikt konkursam 
“Latvijas dabas vērtības visiem” tos dabas objek-
tus, kas ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.

Tās dabas vietas, ko vides pieejamības eksperti 
atzīs par pieejamām cilvēkiem ar invaliditāti, tiks 
ievietotas vides pieejamības aplikācijā Mapeirons, 
lai informētu sabiedrību, ka tur var droši doties ik-
viens, lai baudītu dabu un atrastos dabā. No visām 
pieejamajām vietām septiņas vispieejamākās da-
bas vietas, kur ir padomāts par visiem, tajā skaitā 
par cilvēkiem ar invaliditāti, tiks godinātas īpašā 

pasākumā jūnijā.

Lai piedalītos konkursā, ikviens iedzīvotājs, uzņē-
mējs un pašvaldība aicināti līdz 1. maijam iesū-
tīt informāciju par dabas vietām, kas, jūsuprāt, ir 
pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Tās var būt vis-
dažādākās vietas: dabas takas, dabas parki, meži, 
pļavas, jūras piekraste, akmeņi, piekļuves vietas pie 
upes vai ezera, makšķerēšanas vietas un citas da-
bas apskates vietas.

Lai pieteiktu dabas vietu, jāaizpilda pieteikuma an-
keta šeit.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Roņu laiks klāt: Liepājas pusē piekrastē 
uziets šopavasar pirmais roņu mazulis

Līdz ar pavasarīga laika iestāšanos jūras piekrastē 
sāk parādīties pirmie šāgada roņu mazuļi, tāpēc 
Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt 
uzmanīgiem un pievērst uzmanību, vai piekrastē 
sastaptais ir veselīgs, savvaļā izdzīvotspējīgs ronēns 
vai tomēr tam vajadzīga palīdzība.

Jāuzsver, ka palīdzību vajag tikai novārgušiem ro-
nēniem. Šādā gadījumā lūgums zvanīt pārvaldei pa 

tālruni 29198590.

Iedzīvotājiem pašiem pludmalē atrastos ronēnus 
nav ļauts glābt. Atrastu mirušu roņu gadījumā sa-
vukārt jāinformē vietējā pašvaldība, jo beigto dzīv-
nieku savākšana ietilpst pašvaldību funkcijās.

Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un 
jāturas no tā pa gabalu. Savukārt, ja ronēns izskatās 
novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots, 
jāzvana Dabas aizsardzības pārvaldei. Speciālisti iz-
vērtēs situāciju un vajadzības gadījumā sazināsies ar 
Rīgas Zooloģisko dārzu. Lai palīdzētu novērtēt roņu 
mazuļu stāvokli, visbiežāk apmeklētajās Rīgas līča 
piekrastes teritorijās izvietoti arī informatīvi plakāti.

Roņu eksperti arī norāda, ka šajā periodā, pastai-
gājoties pa pludmali, ļoti būtiski pieskatīt savus 
četrkājainos draugus, kuri nereti novārgušiem ro-
nēniem rada vislielākos draudus, tos sakožot. Tādēļ 
pastaigu laikā savus mīluļus ieteicams vest pavadā. 
Turklāt jāatceras, ka ronēns var būt slims ar kādu 
infekcijas slimību, ar ko var inficēties arī kodējs.

mailto:m.arente@lvm.lv
https://goo.gl/forms/Kt9kHk1J2NovbcZL2
http://www.apeirons.lv/new/files/Konkursa_nolikums.pdf
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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

Aizvadīts februāris ar svarīgāko četrgades notiku-
mu sporta dzīvē – olimpiskajām spēlēm Dienvid-
korejā –, ar valsts simtgades svinībām Lietuvā un 
Igaunijā, ar 25 gadu jubilejas izstādi “Balttour 2018” 
Ķīpsalā, kas vienuviet pulcēja 860 tūrisma uzņēmu-
mus no 39 pasaules valstīm un arī daudzām Latvijas 
pašvaldībām, ar Ēnu dienu uzņēmumos, iestādēs 
un dažādās organizācijās, ar Meteņdienas pasāku-
miem, masku festivālu Kārsavā, Vecumniekos un 
citviet un vēl ar citiem interesantiem notikumiem.

Februāra ziņu apkopojumā stāstīts gan par infra-
struktūras projektiem – ielām un ceļiem, ūdens-
saimniecības un siltumtīklu sakārtošanu un teri-
toriju labiekārtošanu –, gan sporta, izglītības, kul-
tūras, sociālajiem, vides un dabas objektiem, gan 
izdotajām grāmatām un izveidotajām spēlēm, gan 
citiem paveiktajiem darbiem un darbiņiem.

Par to visu lasiet InfoLOGA speciālpielikumā!

PILSĒTU UN NOVADU VĒSTIS

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_11_p10.pdf

