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LPS Valdes sēde

Šogad pirmā Latvijas Pašvaldību savienības Valdes 
sēde notika 9. janvārī, un tajā LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska un viņa vietnieku Andra Rāviņa un Ginta 
Kukaiņa vadībā tika salikti akcenti šābrīža aktuali-
tātēm un 2018. gadā veicamajam.

Vispirms Valde izskatīja jautājumu par LPS sadar-
bības tīklu darbu, sasniegtajiem rezultātiem pērn 
un plānoto šogad, par ko informēja LPS padom-
niece Ligita Pudža un tīklu vadītāji – padomnieki 

Aino Salmiņš (mājokļu politika), Ilze Rudzīte (so-
ciālie un veselības jautājumi), Ināra Dundure (izglī-
tība), Andra Feldmane (uzņēmējdarbība), Sandra 
Bērziņa, Sniedze Sproģe (dabas aizsardzība un at-
kritumu apsaimniekošana) un Ivita Peipiņa (vietē-
jo vērtību un resursu izmantošana attīstībai). LPS 
pašvaldību sadarbības tīkli, kas tika izveidoti Nor-
vēģijas Finanšu instrumenta projektā “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzla-
bošana”, pēc projekta beigām nepārtrauca darbu 
un turpināja to pērn, kā arī turpinās šogad. LPS pa-
spārnē darbojas seši pašvaldību sadarbības tīkli – 
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mājokļu politikas stratēģijas sagatavošanas, sociālo 
un veselības jautājumu, izglītības jautājumu, uzņē-
mējdarbības jautājumu, vides jautājumu un vietējo 
vērtību un resursu izmantošanas attīstībai tīkls –, 
kuros iesaistījušās 79 pašvaldības.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis informēja Valdi par 
Domes un LPS 29. kongresa sasaukšanu un par LPS 
2018. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projek-
tu. Valde nolēma sasaukt LPS Domes sēdi 24. janvā-
rī un darba kārtībā iekļaut jautājumu par sadarbību 
pašvaldību pārraudzības un kontroles jomā. Valde 
rosinās Domei LPS 29. kongresu sasaukt 11. maijā. 

(Pašvaldības līdz 29. janvārim var pieteikties uz 
kongresa norises vietu; plašāka informācija šeit.)

Par izmaiņām Latvijas delegācijas sastāvā Eiropas 
Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongre-
sā informēja LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede. 
Turpmāk Latvijas delegācijā līdzšinējā pārstāvja 
Andra Jaunsleiņa vietā būs LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis un bijušās Priekuļu novada domes 
priekšsēdētājas Māras Juzupas vietā – Kārsavas no-
vada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, kuras aiz-
vietotāja būs Raunas novada domes priekšsēdētāja 
Evija Zurģe.

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

10. janvārī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē, ko vadīja komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Gladkins un padomniece Ivita Peipiņa, tika 
izskatītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas (VARAM) likumdošanas iniciatīvas 
likumam “Par zemes dzīlēm”, ar ko iepazīstināja 
VARAM Vides aizsardzības departamenta Vides 
kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas noda-
ļas vecākā referente Guna Eņģele-Volkova. Viņa 
pastāstīja par pieņemtajiem grozījumiem likumā 
“Par zemes dzīlēm”, kas stāsies spēkā 18. janvārī, 
un par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem 
likumprojektiem saistībā ar šo likumu, kā arī pie-
skārās rekultivācijas jautājumiem. Kolēģi papildi-
nāja ministrijas Vides aizsardzības departamenta 
direktore Rudīte Vesere un LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa, kura pau-
da dažādos pašvaldību viedokļus. Komiteja nolēma 
dokumentu par rekultivācijas jautājumiem lūgt iz-
skatīt LPS Novadu valdes sēdē un aicināt Tukuma 

novada domi prezentēt savu viedokli diskusijai.

Ar VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Re-
ģionālās politikas pamatnostādņu 2013.–2019. ga-
dam īstenošanas 2013.–2017. gadā starpposma 
novērtējums” iepazīstināja VARAM Reģionālās 
politikas departamenta Reģionālās attīstības plā-
nošanas nodaļas vecākā eksperte Ilze Jureviča un 
departamenta direktora vietniece un nodaļas vadī-
tāja Jevgēnija Butņicka. Komiteja nolēma atbalstīt 
LPS sagatavoto nesaskaņojumu un aicināt VARAM 
papildināt dokumentu ar secinājumiem par reģio-
nālās attīstības tendencēm un dot novērtējumu re-
ģionālās politikas ietekmei uz teritoriju attīstību, kā 
arī protokollēmumā atspoguļot secinājumus un no-
rādīt uzdevumus, kādi VARAM jāveic līdz 2019. ga-
dam, lai sasniegtu Reģionālās politikas pamatno
stādņu 2013.–2019. gadam mērķus, kā arī lūgt No-
vadu valdi iekļaut šo jautājumu savā janvāra sēdē.

Vēl komitejā uzstājās Dabas aizsardzības pārvaldes 
ģenerāldirektors Juris Jātnieks, kurš pastāstīja par 
dabas kapitālu sabiedrības labklājībai.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivi-
ta Peipiņa informēja par sarunu tēmām ar VARAM, 
Zemkopības un citām ministrijām, 8. janvāra MKK 
sēdes protokollēmumu un likumprojektu “Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”. 
Nākamā komitejas sēde notiks 7. februārī.

Janvāra komitejā sniegtās prezentācijas atrodamas 
šeit. Sēdes videoieraksts pieejams LPS interneta 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” vai šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3897-pasvaldibas-aicinatas-pieteikt-lps-29-kongresa-majvietu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3893-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/121-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-10-janvari
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Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) 2018. gada pirmā sanāksme notika 10. jan-
vārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, taču turpmākās 
tikšanās reizes izpilddirektoriem būs izbraukuma 
sanāksmēs. Tuvākās no tām iezīmētas šādi: 2. feb-
ruārī – Rojā, 2. martā – Aknīstē un 6. aprīlī – Ik-
šķilē.

LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis informēja par šajās 
sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem. Nākam-
mēnes izpilddirektori Rojas novadā noskaidros, kas 
ir tūrisma produkti un dabas tūrisms, TIC jeb tūris-
ma aģentūras, ko dod izstādes un gadatirgi, kā tū-
rists jūtas Latvijā un kādus pētījumus veicis “Lauku 
ceļotājs”, kā arī iepazīsies ar Kurzemes un Rīgas ve-
lotūrisma praktisko pieredzi. 2. martā LPIA sanāk-
smē Aknīstē izpilddirektori vērtēs, kādi esam Lat-
vijas simtgadē, kā kultūras, sporta un citi pasākumi 
var kalpot par pašvaldības vizītkarti, kā re klamēt un 
aizstāvēt savu pašvaldību un kā izbraukt pa Latvijas 
ceļiem. Savukārt 6. aprīlī izpilddirektoru sanāksme 
Ikšķilē būs veltīta ES struktūrfondu atdevei, projek-
tu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai, problē-
mu risinājumiem un pieredzei un valsts investīciju 
piesaistei.

Šāgada pirmo sanāksmi Rīgā izpilddirektori uzsā-
ka, ar lielu uzmanību klausoties Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra 
psiholoģes Mg. psych. Diānas Strausas lekciju par 

stresa pārvaldību. Viņa atgādināja izpilddirekto-
riem par pašu un darbinieku profesionālās izdeg-
šanas tendencēm un iespējām to mazināt, piemē-
ram, izmantojot “VIND” principu: V – neļauj sev būt 
vientuļam, I – neļauj sev būt izsalkušam, N – neļauj 
sev būt nogurušam, D – neļauj sev būt dusmīgam!

Ne mazāk saistoša bija arī Latvijas Bankas Mone-
tārās politikas pārvaldes ekonomistes Agneses 
Rutkovskas uzstāšanās. Viņa iepazīstināja ar Lat-
vijas tautsaimniecības tendencēm gan valstī kopu-
mā un pa nozarēm, gan katrā no pieciem Latvijas 
reģioniem. Savukārt eksperts Kristaps Klauss at-
klāja reģionālās attīstības tendences no cita rakur-
sa – kādas nozares reģionos dominē, kādi ir nodar-
binātības skaitļi, vidējā darba samaksa valstī, arī 
publiskajā un privātajā sektorā un pa nozarēm, ko 
izdevies panākt cīņā pret ēnu ekonomiku.

Jaunumi nodokļu reformā un pašvaldību kompe-
tence bija Finanšu ministrijas valsts sekretāra viet-
nieka nodokļu, muitas un grāmatvedības jautāju-
mos Ilmāra Šņucina uzstāšanās temats, bet Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas biroja Stratēģis-
kās analīzes un politikas plānošanas nodaļas galve-
nā speciāliste Iluta Ceicāne un galvenā speciāliste 
izglītošanas jautājumos Inta Nolle uzsvēra iekšējās 
kontroles sistēmas izveides nepieciešamību pašval-
dībās, lai novērstu interešu konfliktus.

Prezentācijas pieejamas šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

http://www.lps.lv/lv/par-lps/komitejas/
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LPS padomnieces informē pašvaldības par 
publisko ūdeņu pārvaldību

9. janvārī Jelgavā un 11. janvārī Saldū LPS padom-
nieces Gunta Lukstiņa, Ivita Peipiņa un Sandra 
Bērziņa piedalījās plānošanas reģionu, Latvijas Vi-
des aizsardzības fonda (LVAF) un LPS kopīgi organi-
zētajos semināros pašvaldību pārstāvjiem par LVAF 
projektu “Publisko ūdeņu pārvaldība”, kurā pašval-
dībām paredzētas divas aktivitātes – plānošanas 
dokumentu izstrāde publisko ūdeņu apsaimnieko-
šanai un publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās ak-

tivitātes (atbilstoši plānošanas dokumentiem).

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi pieeja-
mi LVAF administrācijas vietnes www.lvafa.gov.lv 
sadaļā “Projektu konkursi, projektu konkursu noli-
kumi”.

Aicinām šeit iepazīties ar semināros sniegtajām 
prezentācijām un atgādinām, ka pašvaldības savus 
projektus var iesniegt LVAF līdz 31. janvārim!

Ivita Peipiņa un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

LPS aicina mazināt birokrātisko slogu 
dokumentu iesniegšanai zemesgrāmatā

Ministru kabinets 15. janvārī neatbalstīja LPS iero-
sinājumu atļaut nostiprinājuma lūgumus zemes-
grāmatā iesniegt arī bez notāru starpniecības, to-
mēr Ministru prezidents Māris Kučinskis atzina, ka 
diskusija par šo jautājumu būtu jāturpina Saeimā, 
kā arī tika uzdots Tieslietu ministrijai papildināt li-
kumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” 
anotāciju, precīzi norādot, cik iedzīvotājiem un uz-
ņēmējiem izmaksās jaunā nostiprinājuma lūgumu 
iesniegšanas sistēma, kurā tiek izmantota notāru 
starpniecība.

Foto: Sandra Bērziņa

https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3904-lps-padomnieces-informe-pasvaldibas-par-publisko-udenu-parvaldibu
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“Ja tiks atļauts īpašuma pārdevējam un pircējam 
nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību maiņai 
parakstīt arī klātienē Zemesgrāmatu nodaļā, tad 
visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem būs iespē-
ja izvēlēties – izmantot notāra pakalpojumus vai 
doties pašiem uz Zemesgrāmatas nodaļu klātienē. 
Ceru, ka tiks atļauta izvēles iespēja,” pēc komitejas 
sēdes atzina LPS padomniece finanšu un ekonomi-
kas jautājumos Sanita Šķiltere.

Par Ministru kabineta komitejas sēdē skatītajiem li-
kumprojektiem “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” 
un “Grozījumi Notariāta likumā” LPS un vēl sešas 
organizācijas gada nogalē vērsās Tieslietu ministri-
jā (TM) ar kopīgu viedokli, savā vēstulē aicinot TM 
precizēt izstrādāto jauno kārtību nostiprinājuma 
lūgumu iesniegšanai zemesgrāmatā, tajā skaitā – 
atļaut nostiprinājuma lūgumus iesniegt klātienē 
Zemesgrāmatu nodaļās, bez notāru starpniecības.

Vēstules iesniedzējorganizācijas arī norādīja, ka 
jaunā kārtība pilnīgi visos gadījumos paredz: kad 

nostiprināmās tiesības apliecina privāts atsavi-
nāšanas līgums, būs obligāti jāpievieno zvērināta 
notāra elektroniski apliecināta privāta līguma no-
raksts. Tas nebūs jādara tikai tiem, kuri jau šobrīd 
ir tiesīgi izmantot bāriņtiesu pakalpojumu, bet 
tādu ir mazākums, tāpēc būtu personām jāatļauj 
visos gadījumos izvēlēties – doties pie notāra vai 
pašiem sagatavot nostiprinājuma lūgumu un savu 
parakstu uz tā apliecināt klātienē Zemesgrāmatu 
nodaļā.

“LPS lūgs Saeimas deputātus Zemesgrāmatu liku-
mā tomēr iekļaut minēto papildinājumu, tādējādi 
izveidojot alternatīvu, kas, LPS ieskatā, veicinās arī 
notāru atlīdzību sistēmas pilnveidi, padarot īpa-
šuma tiesību nostiprināšanas procedūras izmaksu 
ziņā draudzīgākas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
Turklāt tā tiks mazināta arī birokrātija,” norāda LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu vizītes Briselē

Gan decembrī, gan janvārī pašvaldību sabiedrisko 
attiecību speciālisti un reģionālo mediju pārstāv-

ji devās uz Briseli (Beļģijā), lai iepazītos ar Eiropas 
Komisijas (EK) un Eiropas Parlamenta (EP) darbu, 
kā arī tiktos ar EP deputātiem no Latvijas. Janvāra 
delegācijas dalībniekiem bija iespēja aktuālos jau-
tājumus pārrunāt ar Arti Pabriku un Inesi Vaideri.

Foto: https://www.facebook.com/artis.pabriks

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441594&mode=mkk&date=2018-01-15
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441594&mode=mkk&date=2018-01-15
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441597&mode=mkk&date=2018-01-15
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Savukārt tie, kuri uz Eiropas galvaspilsētu devās 
pagājušā gada decembrī, tikās ar Eiropas Reģio-
nu komitejas Latvijas delegācijas vadītāju Andri 
Jaunsleini.

Šīs vizītes, kas jau kļuvušas tradicionālas, notiek ar 
EK finansiālu atbalstu.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai – 
jauna vadītāja

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju (LBDA), 
kas darbojas kopš 2002. gada 4. jūnija, 15 gadus 
vadīja un Valdes priekšsēdētāja bija Saulkrastu no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere.

8. decembrī Liepājā ikgadējā LBDA kopsapulcēkon-
ferencē asociācijas Valde paziņoja, ka 2017. gada 
31. decembrī savu darbību Valdē izbeidz Valdes 
priekšsēdētāja Baiba Meldere un valdes locekļi – 
Zaiga Rudņicka (Ventspils bāriņtiesa), Vija Astašev-
ska (Kuldīgas novada bāriņtiesa) un Ilze Polka (Val-
mieras bāriņtiesa).

2018. gadu LBDA Valde uzsākusi jaunā sastāvā, un 
valdes priekšsēdētāja ir Aurika Zīvere (Smiltene 
novada bāriņtiesa). Valdes locekļu sastāvs papildi-
nāts ar kolēģiem Ingu Ozoliņu (Alūksnes novada bā-
riņtiesa), Taigu Ziemeli (Liepājas novada bāriņtiesa) 
un Sandru Jurciku (Ventspils novada bāriņtiesa).
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas pirmā sēde jau-
najā gadā notiks 16. janvārī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1.

Darba kārtība:

1. Kultūras centri – nozīmīga infrastruktūra kul-
tūras pieejamībai reģionos. Normatīvais regu-

lējums (informēs PA “Kuldīgas kultūras centrs” 
direktore, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības 
(LKDB) Valdes locekle Inta Burnevica, Jelgavas 
pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs LKDB 
Valdes loceklis Mintauts Buškevics un Mazsa-
lacas kultūras centra direktore LKDB Valdes 
priekšsēdētāja Dace Jurka).

2. Latvijas nemateriālais kultūras mantojums – re-
ģionālās kultūras potenciāls. Nacionālais nema-
teriālā kultūras mantojuma saraksts (informēs 
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Sig-
ne Pujāte).

3. Dažādi.

Komitejas sēde notiks atklāti, un to būs iespējams 
vērot tiešraidē LPS interneta vietnē www.lps.lv, sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs”. Pieslēdzoties jāspiež 
“Tiešraide” vai jāseko šai saitei.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Tautsaimniecības (agrāk – Tehnisko problēmu) ko-
mitejas sēde notiks 17. janvārī plkst. 13 Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1 (4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par valsts vietējo autoceļu izvērtējumu un ie-
spējamiem risinājumiem (informēs Satiksmes 
ministrijas Autosatiksmes departamenta direk-
tors Tālivaldis Vectirāns un AS “Latvijas valsts 
ceļi” Valdes priekšsēdētājs Jānis Lange; līdzziņo-
tājs – LPS padomnieks Aino Salmiņš).

2. Par valsts vietējo autoceļu finansējumu 
2018. gadā (informēs T. Vectirāns un J. Lange).

3. Par sabiedriskā transporta pārvadājumu proble-
mātiku (informēs SIA “Autotransporta direkcija” 
Valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš).

4. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS un Maksātnespējas administrācijas 
diskusija

18. janvārī plkst. 10 LPS ēkā notiks LPS un Mak-
sātnespējas administrācijas diskusija par kreditoru 
tiesībām maksātnespējas procesos.

Darba kārtība:

1. Juridiskās personas maksātnespējas procesa jē-
dziens.

2. Fiziskās personas maksātnespējas procesa jē-
dziens.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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3. Kreditors maksātnespējas procesā un šīs perso-
nas tiesības juridiskās personas maksātnespējas 
procesā un fiziskās personas maksātnespējas 
procesā.

4. Maksātnespējīgā darba devēja darbinieks kā 
kreditors maksātnespējas procesā, šīs personas 
tiesības un to īstenošana.

5. Pašvaldību un citu publisko juridisko personu ie-
spējas ierosināt maksātnespējas lietu.

Maksātnespējas administrāciju diskusijā pārstāvēs 
Juridiskā departamenta direktore Alla Ličkovska, 
juriskonsulte Agnese Gabuža un Maksātnespējas 
procesa nodrošinājuma departamenta vecākā eks
perte Arita Klagiša.

Diskusiju būs iespējams skatīties LPS tiešraidē šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Videoseminārs “Pašvaldību politikas 
instrumenti remigrācijas veicināšanai”

19. janvārī plkst. 10 LPS telpās (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1) Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) un 
VARAM aicina uz pētījuma “Pašvaldību politikas 
instrumenti remigrācijas veicināšanai” rezultātu 
prezentāciju.

Seminārā nodibinājuma “Baltic Institute of Social 
Sciences” pārstāvji iepazīstinās ar veiktās aptaujas 
rezultātiem un VARAM informēs par iniciatīvu – pi-
lotprojektu pašvaldībās remigrācijas veicināšanai 
“Reģionālais koordinators”.

Pasākumu varēs vērot arī videotiešraidē LPS inter-
neta vietnē šeit. Jautājumus var iesūtīt, rakstot uz 
epasta adresi dlc@pkc.mk.gov.lv.

Semināra programma:

10:00 – Semināra atklāšana, darba kārtība (uzru-
na – sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu 
centrs” vadītājs, 12. Saeimas deputāts Imants Pa-
rādnieks).

10:10 – Pētījuma rezultātu prezentācija “Pašvaldī-
bu politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju 
remigrācijas veicināšanai” (nodibinājuma “Baltic 
Institute of Social Sciences” pārstāve Oksana Žab-
ko).

11:00 – Jautājumi un diskusija (vadīs Pārresoru ko-
ordinācijas centra konsultante Nita Jirgensone).

11:30 – VARAM pilotprojekts pašvaldībās remig-
rācijas veicināšanai “Reģionālais koordinators” 
(VARAM Reģionālās politikas departamenta direk-
tors Raivis Bremšmits).

12:00 – Jautājumi un diskusija (vadīs I. Parādnieks).

LPS biedru sapulce un Domes sēde

Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulce no-
tiks 24. janvārī plkst. 9:45 Zemkopības ministrijas 
Lielajā zālē 2. stāvā (Rīgā, Republikas laukumā 2).

LPS Domes sēde sāksies plkst. 10.

Darba kārtība:

1. Par sadarbību pašvaldību pārraudzības un kon-
troles jautājumos 2018. gadā (informēs vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards, Valsts kontroles padomes lo-
ceklis Edgars Korčagins un KNAB vadītājs Jēkabs 

Straume).

2. Par LPS 2017. gada ieņēmumu un izdevumu tā-
mes faktu un 2018. gada projektu (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis).

3. Par izmaiņām Latvijas delegācijas sastāvā Eiro-
pas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā (informēs LPS ģenerālsekretāre Mudī-
te Priede).

4. Dažāda informācija.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:dlc@pkc.mk.gov.lv
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Pašvaldības gan īsteno patstāvīgās iniciatīvas, gan 
pilda likumos noteiktās funkcijas savu iedzīvotāju 
interesēs, gan darbojas valsts iestāžu vietā. Visos 
šajos gadījumos Saeimas likumi, Ministru kabineta 
noteikumi un valdības politikas dokumenti ietekmē 
pašvaldības patstāvības robežas – dažkārt sekmē 
labāku rezultātu, dažkārt traucē.

Pašvaldībās strādā tikpat prasmīgi darbinieki kā 
valsts dienestos un ministrijās – viņi beiguši tās pa-
šas augstskolas, un viņiem ir liela praktiskā darba 
pieredze. Tāpēc Latvijā izveidojusies prakse Mi-
nistru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pie-
ņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību 
savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldī-
bām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo 
viedokli.

Lielākā daļa valstī pieņemto likumu un politikas 
dokumentu tieši regulē pašvaldības (uzdod pašval-
dībām konkrētus pienākumus vai nosaka tiesības) 
vai arī netieši ierobežo pašvaldību (tāpat kā fizisku 
personu vai uzņēmumu) rīcību. Gan Saeimas depu-
tāti, gan Ministru kabineta locekļi ir nonākuši pie 

slēdziena, ka lēmuma pieņemšanas gaitā ir vēlams 
uzklausīt pašvaldību viedokli – tā iespējams izvairī-
ties no daudzām kļūdām.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS 
saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos ga-
dījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji 
var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

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.

Tālāk LPS pārstāvji piedalās dokumentu apsprie-
šanā gan darba grupās, gan saskaņošanas sanāk
smēs, gan apspriešanas gaitā Ministru kabinetā un 
Saeimas komisijās. Pašvaldībām ir padomdevēja 
tiesības.

Sekojot LPS piemēram, apspriešanā arvien vairāk 
iesaistās visa organizētā pilsoniskā sabiedrība.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Krimināl-
procesa likumā”, Ministru kabineta 2018. gada 
9. janvāra sēdes darba kārtības 2.3. jautājumu 
(VSS887, TA2590), 1. pielikums.

Par grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumos nr. 1036 “Audžuģimenes 

noteikumi”, 2. pielikums.

Par konceptuālā ziņojuma “Par sadarbības platfor-
mas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem 
ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.–2020. gadā” 
projektu, 3. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_2_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_2_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_2_p3.pdf
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11. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS28 – Noteikumu projekts “Valsts sociālā atbal-
sta pedagogiem piešķiršanas un administrēšanas 
kārtība”

VSS35 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 
788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, 
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””

VSS27 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts 
noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņē-
mēju informācijas sistēmu”

VSS32 – Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma li-
kumā”

VSS33 – Rīkojuma projekts “Par atmežošanu ne-
kustamajā īpašumā “Valsts mežs Rucava” zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā”

LVAF projektu konkursi pašvaldībām

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrā-
cija izsludinājusi divus projektu konkursus finansē-
juma saņemšanai vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Aktivitāte “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana”:

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aiz-
sargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsar-
dzības pasākumiem, ja tie uz projektu iesniegšanas 
dienu ir noteikti spēkā esošā sugu vai biotopu aiz-
sardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums 190 000 eiro. Mini-
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējuma no
drošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var 
būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai no-
dibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija vai 
zinātniska institūcija. Projektu iesniegumu iesnieg-
šanas termiņš – 30. marts.

Sugas un biotopu aizsardzības plāni pieejami 
šeit.

Atsevišķos plānos paredzētie apsaimniekošanas pa-
sākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru kras-
tu apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldībām 
apsaimniekojot savā valdījumā nodotos publiskos 

ezerus. Īstenojot šos plānus, var arī izkopt vecos 
parkus, atbrīvot upju straujteces no bebru dam-
bjiem utt. Protams, jāņem vērā, ka pasākumus var 
īstenot vietās, kur konstatētas īpaši aizsargājamās 
sugas, kurām izstrādāti sugas aizsardzības plāni. Šī 
ir iespēja iegūt papildu līdzekļus, lai, saglabājot vai 
uzlabojot kādas aizsargājamas sugas dzīves vietu, 
vienlaikus veidotu sabiedrībai pievilcīgu un atpūtai 
izmantojamu vidi.

Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”:

Konkursā tiek atbalstīta ĪADT aizsardzība un ap-
saimniekošana dabas daudzveidības saglabāšanai 
un aizsardzībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā 
esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā. Pieejamais 
LVAF finansējums 600 000 eiro. Minimālā no LVAF 
pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam 
ir 40 000 eiro. Minimālais līdzfinansējuma apjoms – 
10% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā re-
ģistrēta biedrība, nodibinājums, zinātniskā institū-
cija vai pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 
23. marts.

Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.

Šajā aktivitātē iespējama, piemēram, tūrisma infra-
struktūras izveide vai atjaunošana, ezeru apsaim-
niekošana u.c.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445281
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445281
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445281
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445281
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445286
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445286
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445286
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445284
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445284
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445284
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445284
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
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Ar jautājumiem par aktivitātēm, konkrētām vie-
tām, kurās aktivitātes var īstenot, un citiem jautā-
jumiem laipni aicināti vērsties pie LPS padomnie-

ces vides aizsardzības jautājumos Sandras Bērzi-
ņas (26527258; sandra.berzina@lps.lv).

Izglītības iestādes vēl var pieteikt mācību 
programmas pieaugušajiem 12 nozarēs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinā-
jusi izglītības iestāžu pieteikšanos pieaugušo mācī-
bu īstenošanai otrajā pieteikšanās kārtā Eiropas 
Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences pilnveide”. Līdz 18. janvā-
rim izglītības institūcijas var iesniegt mācību pro
grammas 12 dažādās nozarēs.

Atlasē var pieteikties izglītības iestādes, kas atbilst 
izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) 

prasībām un iesniedz vismaz vienu izglītības pro
grammu kādā no 12 nozarēm. Sadarbībā ar darba 
devējiem Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē 
12 nozarēs apstiprinātas 148 mācību vajadzības, 
kurās izglītības iestādes var pieteikt profesionālās 
tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai nefor-
mālās izglītības programmas.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem, mā-
cību vajadzībām nozarēs, kā arī pieteikuma veid-
lapas un cita noderīga informācija pieejama VIAA 
mājaslapā pieaugušo izglītības sadaļā pie izsludinā-
tajām atlasēm.

Mērķprogrammas konkurss “Latvijas 
skolas somas” satura radīšanai

Līdz 9. februārim pieņem pieteikumus Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas sko-
las soma” satura radīšanas konkursā. Mērķpro
grammas mērķis ir sekmēt tādu profesionālās 
mākslas mazo formu projektu radīšanu, kas vērsti 
uz bērnu un jauniešu auditoriju (1.–12. klase), vei-
cinot izpratni par Latvijas valsts vērtībām, kultūru 

un mūsdienu radošajiem procesiem, sekmējot pie-
derības izjūtu un vēlmi līdzdarboties. Konkursā var 
piedalīties tikai juridiskas personas.

Pieteikumus mērķprogrammas finansējuma sa-
ņemšanai pa pastu var iesniegt līdz 5. februārim, 
bet elektroniski – līdz 9. februārim.

Plašāka informācija šeit: Nolikums un pieteikuma 
veidlapa; Tāmes veidlapas paraugs.

Arī šogad “Erasmus+: jaunatne darbībā” 
projektiem pieejami vairāk nekā trīs 
miljoni eiro

Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar jaunatni katrā 
Latvijas reģionā, Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un valsts iestā-
des, nevalstiskā sektora biedrības un organizācijas 

mailto:sandra.berzina@lps.lv
http://viaa.gov.lv/library/files/original/NOLIKUMS_2._kartas_atlasei.pdf
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=6cef8731a5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=6cef8731a5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5d7cdcfc3c&e=c29645e246
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izmantot visas programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” sniegtās iespējas. 2018. gadā “Erasmus+” 
jaunatnes jomas projektus varēs iesniegt trīs rei-
zes: līdz 15. februārim, līdz 26. aprīlim un līdz 
4. oktobrim.

Šogad pieejamais finansējums starptautisku pro-
jektu īstenošanai “Erasmus+: jaunatne darbībā” 
programmā ir vairāk nekā trīs miljoni eiro. Kopē-
jais plānotais finansējums 2018. gada pirmajam 
projektu konkursam – 852 428,75 eiro. Programmā 
var īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – 

“Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes 
veids “Jauniešu apmaiņas”, “Brīvprātīgais darbs”, 
“Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratē-
ģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Struk-
turētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās”.

JSPA aicina ikvienu jaunatnes darbā strādājošo 
uz informatīvu bezmaksas semināru, kas notiks 
22. janvārī plkst. 10:30 viesnīcā “Bellevue Park 
Hotel Riga”. Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 
17. janvārim: http://bit.ly/2CcjZmS.

Seminārs “Sociāli iekļaujošu kopienu 
stiprināšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu 
partneriem”

25. janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bib-
liotēkas Konferenču zālē (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4) 
notiks seminārs “Sociāli iekļaujošu kopienu stipri-
nāšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu partneriem”, 
kurā vairāku ar sociālo sfēru saistītu projektu part-
neri dalīsies starptautiskajos sadarbības projektos 
īstenotajos rezultātos un aktivitātēs Latvijā. Pieda-
līties aicināti visi, kas interesējas par aktivitātēm 
sociālās jomas attīstībā Latvijā.

Dalībai seminārā var reģistrēties līdz 19. janvārim 
šeit.

Seminārā tiks apskatīti četru Eiropas teritoriā-
lās sadarbības jeb INTERREG programmu (Latvi-
jas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam, Centrālā Baltijas jūras reģiona 
programmas 2014.–2020. gadam, INTERREG Balti-
jas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam 
un URBACT III pilsētvides attīstības programmas 
2014.–2020. gadam) projekti, kas saistīti ar sociāli 
iekļaujošu reģionu veidošanu un stiprināšanu bēr-
nu un jauniešu, un senioru, un cilvēku ar invaliditāti 
sociālajā iekļaušanā vietējās kopienās un apstākļu 
radīšanu veselīgam un aktīvam dzīvesveidam vietē-
jās kopienās. Informācija par visām Latvijā īsteno-
tajām Eiropas teritoriālās sadarbības programmām 
pieejama šeit un šeit.

Semināri par sociālo 
pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtību

Saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2008. gada 21. ap-
rīļa noteikumiem nr. 288 

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanas kārtība” noteikts, ka no 2017. gada 
1. decembra personām, kurām funkcionālo trau-
cējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt, ir 
tiesības uz nepieciešamās aprūpes līmenim atbil-
stošu sociālās aprūpes pakalpojumu. Pašvaldību 

sociālie dienesti un sociālās aprūpes pakalpoju-
mu sniedzēji klientam, kurš pieprasa vai saņem 
valsts vai pašvaldības finansētu sociālās aprūpes 
pakalpojumu, izvērtē viņa spējas un nosaka aprū-
pes līmeni.

Labklājības ministrija organizē pašvaldību sociālo 
dienestu speciālistu un sociālo pakalpojumu snie-
dzēju apmācības par klienta aprūpes līmeņa no-
teikšanu atbilstoši noteikumu 4. un 5. pielikumā 
norādītajiem kritērijiem. Apmācības nodrošina Lat-
vijas Samariešu apvienība.

Apmācībām varat pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu šeit. Dalība seminārā ir bez maksas.

http://bit.ly/2CcjZmS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tNoVTS2OmNRaNfC40RBD03H_j77RS_x5EKwnyY1jG8VEZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tNoVTS2OmNRaNfC40RBD03H_j77RS_x5EKwnyY1jG8VEZA/viewform
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884
https://www.facebook.com/ETCInterregLatvia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5SfcsCZtc-oTIffBrziOQ9AlLLJIQ3_YJIwL26-ReAhzI1g/viewform
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Janvārī semināri notiks Jelgavā 18. janvārī un Jūr-
malā 25. janvārī, bet februārī un martā apmācības 
paredzētas šādās vietās: Kuldīgā 1. februārī, Gul-
benē 8. februārī, Daugavpilī 15. februārī, Liepājā 
22. februārī, Valmierā 1. martā, Rēzeknē 8. martā 

un Ikšķilē 15. martā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet Latvijas Sama-
riešu apvienības komunikācijas speciālistei Baibai 
Parei (baiba.pare@samariesi.lv; 28618033).

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

Sociālās uzņēmējdarbības diena Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Soci-
ālās uzņēmējdarbības asociāciju un LIAA Jūrmalas 
Biznesa inkubatoru aicina uz pasākumu “Sociālās 
uzņēmējdarbības diena Jūrmalā”, kas norisināsies 
31. janvārī plkst. 10 Jūrmalas Kultūras centrā (Jūr-

malā, Jomas ielā 35). Pasākuma mērķis – diskutēt 
par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā sociālie 
uzņēmumi darbojas praksē, kāds atbalsts pieejams 
un kā sadarboties ar pašvaldībām.

Sīkāka informācija par pasākumu, reģistrācijas an-
keta un pasākuma programma pieejamas šeit.

Ieteikums autorizēties zemesgrāmatā

Visiem, kam pieder nekustamais īpašums, kas ie-
rakstīts zemesgrāmatā, ieteicams autorizēties ze-
mesgrāmatā un pēc 4. pielikumā esošā paskaidro-
juma ierakstīt to epasta adresi, uz kuru gribat sa-
ņemt ziņu, ja par jūsu īpašumu zemesgrāmatā tiek 

iesniegts nostiprinājuma lūgums. Šis pakalpojums 
jums ziņu nosūtīs arī tad, ja kāds nelikumīgi būs vil-
tojis jūsu parakstu uz nostiprinājuma lūguma: šādā 
veidā jūs uzzināsiet, ka kāds grib ko mainīt zemes-
grāmatā par jūsu īpašumu.

Par šo iespēju, lūdzu, informējiet arī iedzīvotājus!

mailto:baiba.pare@samariesi.lv
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.jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/sabiedriba/55954-31janvari-socialas-uznemejdarbibas-diena-jurmala
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_2_p4.pdf



