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LPS priekšsēža tikšanās ar Ministru 
prezidentu

Foto: Valsts kanceleja

9. februārī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Gints Kaminskis tikās ar Ministru pre-
zidentu Māri Kučinski.

Viens no sarunas tematiem bija kohēzijas politika, 
kas ir svarīgākā Eiropas Savienības (ES) ieguldījumu 
politika un sniedz arī iespēju vietējā un reģionālā 
līmenī sadarboties ES dalībvalstu vietējām un re-

ģionālajām pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības 
iestādēm un sociālajiem partneriem.

Dienu iepriekš LPS priekšsēdis G. Kaminskis Brise-
lē parakstīja deklarāciju par pievienošanos “Kohē-
zijas aliansei”, ko pagājušajā gadā izveidoja vado-
šās Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību asoci-
ācijas ar mērķi aizstāvēt pašvaldību intereses un 
strādāt kopā, lai Eiropas Savienības budžets pēc 
2020. gada nodrošinātu tādu kohēzijas politiku, 
kas būtu pieejama arī mazāk attīstītiem reģioniem 
Eiropas Savienībā, paredzot tam resursus dotāciju 
vai citu finanšu instrumentu veidā vienas trešdaļas 
apmērā no nākamā perioda ES budžeta.

Premjers atzinīgi novērtēja pievienošanos “Kohēzijas 
aliansei” un sarunas turpinājumā ar LPS priekšsēdi 
Gintu Kaminski un priekšsēža vietnieku Andri Rāviņu 
pārrunāja arī citus tematus, lielāko uzmanību veltot 
izglītības reformai. Sarunā tika apspriesti dažādi ar 
pašvaldību attīstību saistīti jautājumi un skarti arī citi 
temati – par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa monitoringu Latvijas pašvaldībās 
ar mērķi izvērtēt vietējo demokrātiju, par pašvaldību 
sadarbības teritorijām, par valstij piederošā liedaga 
robežām, kad jūras augstākās bangas ir noskalojušas 
krasta līniju, par darba samaksu pašvaldībās u.c.

Gunta Klismeta

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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LPS priekšsēža un labklājības ministra 
tikšanās

7. februārī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis tikās ar 
labklājības ministru Jāni Reiru. Tikšanās mērķis bija 
pārrunāt grūtības asistenta pakalpojuma nodroši-
nāšanā un iespējamos risinājumus, kā arī vienoties 
par turpmākās rīcības virzieniem. Darba kārtībā 
bija arī jautājumi par bāriņtiesu kapacitāti un dein-
stitucionalizācijas aktualitātēm.

Labklājības ministrs ieskicēja asistenta pakalpoju-
ma nodrošināšanas problemātiku, akcentējot vie-
notas izvērtēšanas prakses un instrumenta trūku-
mu pieejamā finansējuma apstākļos.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Pakalpojuma 
kvalitāti var uzlabot, mācoties citam no cita, tādēļ 

jāpopularizē pašvaldību labās prakses piemēri. Ja ir 
vajadzīgs vienots personas vajadzību un nepiecie-
šamā atbalsta izvērtēšanas instruments, jāstrādā 
pie tā izveides, turklāt noteikti “jāpilotē” pašvaldī-
bās, lai tā ieviešana praksē būtu veiksmīga. Pēc pi-
lotprojektu īstenošanas varēsim vērtēt ministrijas 
piedāvātās izmaiņas pakalpojumā un vienoties par 
optimālāko risinājumu.”

Pārrunājot nepieciešamību stiprināt bāriņtiesu ka-
pacitāti un profesionalitāti, LPS priekšsēdis uzsvē-
ra, ka atsevišķās nepilnības ir jārisina individuāli ar 
katru pašvaldību, tās nevar attiecināt uz visām bā-
riņtiesām un sistēmu kopumā.

Ņemot vērā sarežģīto deinstitucionalizācijas gaitu, 
dalībnieki vienojās februārī un martā rīkot papildu 
tikšanās, kā arī Labklājības ministrijas pārstāvji pie-
dalīsies LPS Veselības un sociālo jautājumu komite-
jas sēdē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus – ERAF 
finansējuma apjomu, pakalpojumu finansēšanu 
pēc ES fondu finansējuma apguves u.c.

Sarunā piedalījās Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 
izpilddirektors Viktors Valainis, LPS padomniece 
Ilze Rudzīte, Labklājības ministrijas parlamentārā 
sekretāre Karina Ploka, valsts sekretāra vietniece 
Jana Muižniece un citi ministrijas eksperti.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Valdes sēde Ādažos

LPS Valdes sēde 6. februārī notika izbraukumā Āda-
žu novada domē, tāpēc pirmajam vārds tika dots 
namatēvam – Ādažu novada domes priekšsēdētā-
jam Mārim Sprindžukam. Prezentācijā par Ādažu 
novadu viņš gan minēja faktus un skaitļus, kas to 
raksturo, gan norādīja uz specifiskām problēmām.

Ādažu novada iedzīvotāju skaits ik gadu pieaug par 
apmēram 300 cilvēkiem un šobrīd sasniedzis jau 
11 000, tādēļ likumsakarīgi, ka pašvaldības nākot-
nes iecere būvēt sākumskolas piebūvi ir pietuvoju-

sies agrāk, nekā bija domāts. (Todien pēcpusdienā 
notika domes ārkārtas sēde, kurā deputāti nolēma 
slēgt līgumu par Ādažu vidusskolas sākumskolas 
pirmās kārtas būvniecību, kas izmaksās 10,5 miljo-
nus eiro bez PVN, ar būvnieku vienojoties par būv-
niecības izmaksu samazinājumu.)

M. Sprindžuks minēja četrus būtiskus problēmjau-
tājumus, kas nodarbina vietējās varas prātus, jo 
miljoni no gaisa nekrīt nevienam un arī Ādažiem 
ne. Pirmais “vezums” ir izglītības infrastruktūras 
attīstība, kas atstāta tikai uz pašvaldības pleciem. 
Otra problēma saistās ar nekustamā īpašuma 
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nodokļa (NĪN) ieņēmumiem, jo Aizsardzības minis-
trija ir atbrīvota no NĪN maksāšanas par poligonu, 
bet tas aizņem trešdaļu no novada teritorijas. Kā 
trešo problēmu Ādažu pašvaldības vadītājs akcen-
tēja normu, kas ierobežo pašvaldības rīcības brīvī-
bu, – piecu gadu liegumu darījumiem ar zemi pēc 
īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Pie 
tuvākajā nākotnē risināmiem jautājumiem viņš 
pieskaitīja arī pašvaldību izlīdzināšanas modeli, 
kas, viņaprāt, esot ļoti statisks un “donori” spiesti 
aizņemties naudu tikpat lielā apmērā, cik iemaksā-
juši izlīdzināšanas fondā.

M. Sprindžuka pieminēto trešo problēmu – par 
pašvaldību funkcijām piešķirtās zemes aizliegumu 
piecus gadus atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz 
to personālservitūtu – izklāstīja LPS padomniece 
Sniedze Sproģe. Zemes pārvaldības likums nosaka, 
ka pašvaldības var rīkoties ar visu brīvo zemi savā 
teritorijā, savukārt likuma “Par valsts un pašvaldī-
bu zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 16. pantā teikts, ka pašvaldība 
nevar vis brīvi rīkoties un piecus gadus nedrīkst 
ne atsavināt, ne ieķīlāt, ne nodibināt uz zemi per-
sonālservitūtu. Padomniece atzīmēja, ka LPS jau 
vairākkārt lūgusi Saeimai atcelt normu, kas liedz 
pašvaldībām brīvi apsaimniekot savu vai piekritī-
go mantu, un iesniegs šo prasību vēlreiz, norādot 
vairākus pamatojumus (zemes reforma ir pabeigta, 
mantinieku tiesības vairs netiek aizskartas, traucē-
ta uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās u.c.). 
Tāpat LPS aktualizēs jautājumu par darba apmak-
su novadu pašvaldību komisijām, kas uzrauga par 
zemes privatizāciju lauku apvidos veikto darījumu 
tiesiskumu, jo pēc likuma apmaksa ir jānodrošina 
valstij, taču finansējums nav piešķirts.

Informējot par Interešu konflikta novēršanas liku-
mā noteikto ierobežojumu iespējamo sašaurinā-

šanu un piemērošanas procedūru vienkāršošanu, 
ko rosina Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojs (KNAB), LPS padomniece juridiskajos jautā-
jumos Vineta Reitere uzskaitīja visus iebildumus, 
kāpēc Pašvaldību savienība šo noteikumu projektu 
nav saskaņojusi. Atšķirīga izpratne abām pusēm ir 
par ziedojumiem un to pieņemšanas kārtību, kas 
tika apspriesta arī LPS Domes sēdē 24. janvārī.

Valde, ņemot vērā LPS Domē aktualizēto jautājumu 
par ziedojumu pieņemšanas ierobežojumiem, kas 
daļā gadījumu nav samērīgi un kā rezultātā virkne 
labu un iedzīvotājiem nepieciešamu iniciatīvu ne-
var tikt īstenotas, kā arī izvērtējot KNAB sagatavo-
to likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, 
nolēma aicināt KNAB izvērtēt iespējas samazināt 
aizliedzošo normu apjomu kā korupcijas riska sa-
mazināšanas līdzekli un konceptuāli pārskatīt zie-
dojumu pieņemšanas ierobežojumus (14. pants), 
tos vienkāršojot. Valde arī rosina papildināt likuma 
14. pantu ar jaunu daļu, paredzot izņēmumus, uz 
kuriem šajā pantā noteiktie ziedojumu pieņemša-
nas ierobežojumi neattiecas vai kuri nav uzskatāmi 
par ziedojumiem šā likuma izpratnē, kā arī piedāvā 
vēl citus papildinājumus un precizējumus.

Izskatot darba kārtības pēdējo jautājumu – par LPS 
29. kongresa norises vietu –, savu piedāvājumu iz-
teica četru pašvaldību pārstāvji: Valmieras pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, 
Daugavpils pilsētas domes deputāts Jānis Dukšin
skis, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs An
dris Vējiņš un Valkas novada domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis. Valdes lēmums: LPS aug-
stākais lēmējs – kongress – šogad notiks 11. maijā 
Daugavpilī. (Vairāk lasiet šeit.)

Gunta Klismeta

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3942-pasvaldibu-savienibas-kongress-sogad-notiks-daugavpili-pilseta-ar-maju-sajutu
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

7. februārī LPS Veselības un sociālo jautājumu ko-
mitejas sēde sākās ar medicīnai veltītiem jautā-
jumiem, un pirmā runātāja bija Neatliekamā me-
dicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktora 
vietniece neatliekamās medicīniskās palīdzības 
jautājumos Māra Dīriņa, kura pastāstīja par aktua-
litātēm dienesta darbībā un sadarbību ar pašvaldī-
bām.

NMPD ierosinājumi sadarbībai ar pašvaldībām at-
tiecas uz šādām jomām: cilvēkresursu piesaiste ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības pirmsslimnīcas 
posmā; informācijas apmaiņa par izsaukumiem pie 
pacientiem, kas neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas redzeslokā nonāk sociālu problēmu rezultātā; 
informācijas apmaiņa ar neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības pakalpojuma sniedzējiem munici-
palitāšu teritorijās (ģimenes ārsti, ārstu palīgi, mā-
sas); pacienti alkohola reibumā – nepieciešamas 
atskurbtuves.

Par bērnu zobārstniecības pieejamību informēja 
Slimību profilakses un kontroles centra galvenais 
speciālists zobārstniecības aprūpes jautājumos 
Andis Paeglītis. Pagājušajā mācību gadā Latvijā 
veikts mutes veselības pētījums skolēniem, lai no-
skaidrotu zobu veselības stāvokli, kā arī izstrādātu 
ieteikumus turpmākai veselības aprūpes plānoša-

nai. Šogad Veselības ministrija īstenos programmu 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par 
mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar ve-
selīgiem uztura paradumiem, plānojot bez maksas 
novadīt 1200 izglītojošus pasākumus visā Latvijā.

Krietni smagāku jautājumu komitejas dalībniekiem 
nācās risināt kopā ar Labklājības ministrijas Bērnu 
un ģimenes politikas departamenta direktora viet-
nieci Ivitu Krastiņu, kura iepazīstināja ar adopcijas 
tendencēm Latvijā. Viņa gan cēla priekšā statisti-
ku par adoptētajiem bērniem pērn un iepriekšē-
jos gados, gan uzsvēra ārpusģimenes aprūpes un 
adopcijas pamatprincipus (katram bērnam ir tiesī-
bas uzaugt ģimenē; obligāti jānoskaidro bērna vie-
doklis; bāriņtiesas lēmumus vai faktisko rīcību var 
pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā) un prio-
ritātes (bērna atgriešanās bioloģiskajā ģimenē; ja 
nē – aizbildnim/audžuģimenei prioritāras tiesības 
bērnu adoptēt; ja nē – meklē adoptētājus Latvijā; 
ja nē – meklē adoptētājus ārvalstīs).

Komiteja arī apstiprināja LPS Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas nolikumu.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, vai se-
kojot šai saitei. Prezentācijas meklējiet šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/128-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-7-februari
http://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/3929-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-7-februari-2018
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē 
7. februārī vispirms tika apstiprināts komitejas no-
likums, ko klātesošajiem priekšā cēla LPS padom-
niece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

Tālāk vārds tika dots diviem “nākotnes” cilvēkiem – 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) Elektroniskās pārvaldes departamen-
ta Valsts informācijas sistēmu nodaļas vecākajam 
konsultantam Jānim Ratkevičam un Kultūras infor-
mācijas sistēmu centra pārstāvim Jānim Ziediņam.

J. Ratkevičs iepazīstināja ar Latvijas pieredzi māk
slīgā intelekta izmantošanā valsts sektorā. Pa-
saules pieredze piedāvā iespējas arī pašvaldībām: 
virtuālais asistents jeb čatbots; iedzīvotāju apmie-
rinātības mērīšana; nelikumīgas būvniecības kon-
statēšana; sabiedriskās kārtības nodrošināšana; 
transporta sistēmas optimizācija; audita un vadī-
bas grāmatvedības sistēmas; attīstības analīze un 
prognozēšana u.c. Latvijā uz valsts pārvaldes pakal-
pojumu portāla Latvija.lv bāzes tiek veidota pub-
lisko pakalpojumu sniegšanas platforma (PSPP), un 
speciālists iesaka pašvaldībām aktīvi piedalīties šīs 
platformas attīstībā, pielāgojot to savu klientu dzī-
ves situācijām. Savukārt J. Ziediņš iepazīstināja ar 
runas sintēzi, atpazīšanu un virtuālajiem asisten-
tiem un prezentēja projektu “Mašīntulkošana”, ko 
viņš vada.

Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likumā” informēja 
VARAM Pašvaldību departamenta direktors Ai vars 
Mičuls un LPS padomnieki reģionālās attīstības 

jautājumos Jānis Piešiņš un Ivita Peipiņa. VARAM 
pārstāvis uzsvēra, ka normatīvā akta projekts saga-
tavots Ministru kabineta (MK) uzdevumā un lielākā 
problēma esot ciema statusa noteikšanā. Minis-
trija rosina noteikt divu veidu ciemus: kompaktas 
apbūves ciems un adresācijas ciems. Savukārt LPS 
priekšlikumi paredz, ka ciema statusu var piešķirt 
un atcelt dome un to piešķir saskaņā ar novada ilg-
termiņa attīstības stratēģiju esošai vai plānotai ap-
dzīvotai vietai, teritorijas plānojumā nosakot ciema 
robežas, un viensētu grupai ar kopīgu vēsturisko 
nosaukumu, nosakot ciemā ietilpstošās adreses. 
Komiteja nolēma atbalstīt LPS nesaskaņojumu un 
likumprojekta “Grozījumi Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumā” saskaņošanas gaitā iz-
vērtēt visu pašvaldību intereses šā jautājuma atri-
sināšanā, kā arī redakciju izskatīt Piekrastes pašval-
dību apvienības Valdē.

Ar MK noteikumu projektu “Noteikumi par pub-
lisko ūdeņu nomu” iepazīstināja VARAM Telpiskās 
plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas 
vecākā eksperte Inga Tapiņa un LPS padomnieces 
Ivita Peipiņa, Sniedze Sproģe un Gunta Lukstiņa. 
LPS priekšlikumi šim noteikumu projektam paredz 
vairākas atšķirības no VARAM sagatavotā (tos var 
apskatīt šeit). Komiteja nolēma atbalstīt LPS nesa-
skaņojumu un pirms MK noteikumu projekta virzī-
šanas uz Ministru kabinetu saskaņot to ar ieintere-
sētajām pašvaldībām.

Komitejas dalībnieki vienojās nākamreiz tikties 
7. martā un sagatavot jautājumus LPS sarunām ar 
Zemkopības ministriju un ar VARAM, bet kādā no 
turpmākajām komitejas sēdēm izskatīt jautājumu 
par ES fondu finansējumu 2021.–2027. gada plā-
nošanas periodā un par risinājumiem ar nekusta-
majiem īpašumiem, kas atrodas municipalitātes te-
ritorijā, bet šobrīd ir atsavināšanas procesā (mak-
sātnespēja, parādu piedziņa, bezsaimnieka manta 
u.c.).

Sēdes videoieraksts pieejams šeit; prezentācijas at-
radīsit šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3926-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3926-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/5_LPS priekšlikumi MK noteikumu projektam Noteikumi par publisko ūdeņu nomu.pdf
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/129-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-7-februari
http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3926-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-7-februari-2018
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Ārlietu ministrijā apspriestas aktualitātes 
sadarbībā ar diasporu

6. februārī Ārlietu ministrijā apsprieda aktualitātes 
sadarbībā ar diasporu – Diasporas likuma izstrādes 
procesu un pasākumus remigrācijas veicināšanai. 
Darba grupas sēdē piedalījās Pasaules Brīvo latvie-
šu apvienības un Eiropas Latviešu apvienības locek-
ļi, pārstāvji no ministrijām, LPS, Latviešu valodas 
aģentūras, Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-
ras, Sabiedrības integrācijas fonda, Latvijas Univer-
sitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra un 
remigrantu biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā”.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie likumprojekta izstrādes, 
kura uzdevums būs definēt valsts un diasporas sa-
darbības mērķus un uzdevumus un institūciju at-
bildību un pienākumus. Ievērojot to, ka ārvalstīs 
šobrīd uzturas vairāk nekā 370 000 latviešu un 
Latvijas valstspiederīgo, jāizstrādā un jāīsteno vie-

nota un koordinēta diasporas politika. Vēstnieks 
diasporas jautājumos Atis Sjanīts izteica cerību, ka 
Diasporas likuma pieņemšana nodrošinās valsts un 
diasporas sadarbības mērķu ātrāku sasniegšanu, 
stiprinās diasporas nacionālo identitāti un saikni 
ar Latviju, kā arī veicinās remigrāciju. Diasporas li-
kumprojekta izstrādes darba grupā ir pārstāvēta arī 
Latvijas Pašvaldību savienība.

VARAM prezentēja pilotprojektu, saskaņā ar kuru 
februārī katrā plānošanas reģionā darbu uzsāks re-
ģionālais remigrācijas koordinators. Pilotprojekts 
paredz arī remigrantu atbalsta programmu uzņē-
mējdarbībai un personīgā biznesa uzsākšanai pēc at-
griešanās savā iepriekšējā dzīvesvietā, dodot iespēju 
pieteikties atbalstam katrā plānošanas reģionā čet-
riem projektiem līdz 9000 eiro apmērā katram.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS diskusija par Ekonomikas ministrijas 
administrētajām ES programmām

LPS Uzņēmējdarbības atbalsta tīklā sadarbībā ar 
Ekonomikas ministriju (EM), Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru (LIAA) un Centrālo finanšu un lī-
gumu aģentūru (CFLA) 8. februārī Pašvaldību savie-
nībā notika diskusija par EM pārraudzībā esošajām 
Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām un 
to nosacījumiem.
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Diskusijā, ko vadīja LPS padomniece uzņēmējdar-
bības jautājumos Andra Feldmane, piedalījās EM 
Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Si-
lovs, Atjaunojamo energoresursu un energoefek-
tivitātes departamenta ES fondu nodaļas vecākā 
eksperte Līva Immermane, Uzņēmējdarbības kon-
kurētspējas departamenta direktora vietniece Ei-
ropas Savienības fondu jautājumos Ilze Eberharde, 
LIAA Tehnoloģiju departamenta Zinātnes komerci-

alizācijas nodaļas vadītājs Reinis Lasmanis, Jūrma-
las Biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš un 
CFLA Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta 
direktore Marina Vorobjova-Vaišļa.

Videoieraksts pieejams šeit, prezentācijas meklē-
jiet šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Sākušās Latvijas Simtgades sporta spēles

Ar slēpošanas sacensībām Madonā sākušās Latvi-
jas Simtgades sporta spēles. 11. februārī Madonā, 
“Smeceres sila” slēpošanas bāzē, bija pulcējušies 
Latvijas Simtgades spēļu pirmā posma dalībnieki – 
slēpotāji no Latvijas pašvaldībām. Atklāšanas parā-
dē dalībniekus uzrunāja Latvijas Sporta veterānu–
senioru savienības (LSVS) prezidents Daumants 
Znatnajs un Madonas novada domes priekšsēdē-
tājs Agris Lungevičs.

Dalībnieki sacentās 11 vecuma grupās dāmām un 
tikpat – kungiem. Vecākie dalībnieki bija Rita Vu-
cēna no Gulbenes novada (veica 2 km un uzvarēja 
grupā dāmām 80+) un Romāns Saušs no Daugav-
pils (veica 2,5 km un uzvarēja grupā kungiem 85+). 
Komandu stafetēs uzvaru izcīnīja gulbenieši (Jānis 

Ģērmanis, Sandra Volodina, Dace Anča, Edgars 
Gargurnis). Gulbenes novads bija pārāks arī kop-
vērtējumā, tālākajās vietās atstājot Daugavpils pil-
sētu un mājiniekus – Madonas novadu.

Nākamie Simtgades spēļu posmi norisināsies 
3. martā Rīgas Sporta manēžā (vieglatlētika telpās) 
un 17. un 18. martā Valmierā (telpu futbols).

2018. gadā Latvijā norisinās virkne mūsu valsts 
100. dzimšanas dienai veltītu pasākumu. Viens no 
tiem ir LSVS sadarbībā ar LPS rīkotās Latvijas Simt-
gades sporta spēles ar pasaules latviešu piedalīša-
nos. Spēles notiks pēc gadu gaitā izveidojušās LSVS 
ikgadējo sporta spēļu programmas. Atšķirībā no 
citiem gadiem lielākā daļa sacensību plānotas laikā 
no 21. līdz 24. jūnijam.

21. jūnijā notiks spēļu svinīgā atklāšana Jelgavā 
ar sekojošu kopīgu saulgriežu svētku svinēšanu. 
24. jūnijā plānots piemiņas pasākums Kokneses 
novada Likteņdārzā. Sacensības atsevišķos Simtga-
des spēļu programmā iekļautos sporta veidos – dis-
tanču slēpošanā, vieglatlētikā telpās, telpu futbolā, 
badmintonā, florbolā un pavasara krosā – notiks 
laikā no februāra līdz jūnijam. Līdz Latvijas 100. 
dzimšanas dienai 18. novembrī plānoti arī citi ar 
Simtgades sporta spēlēm saistīti pasākumi pilsētās 
un novados. Plašāka informācija atrodama LSVS in-
terneta vietnē www.lsvs.lv.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/130-lps-diskusija-par-ekonomikas-ministrijas-administretajam-es-programmam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3935-lps-diskusija-par-ekonomikas-ministrijas-administretajam-es-programmam
http://www.lsvs.lv
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LPS uzstāj uz samērīgumu sodos par laikā 
neiesniegtu nodokļu deklarāciju

6. februārī valdība atbalstīja Finanšu ministrijas 
sagatavotās izmaiņas likumā “Par nodokļiem un 
nodevām”. Tās paredz, ka gadījumā, ja nodokļu 
maksātājs nebūs iesniedzis nodokļu vai informatī-
vo deklarāciju normatīvajos aktos noteiktajā termi-
ņā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ar informāciju 
sistēmu starpniecību nodrošinās viņa saukšanu pie 
administratīvās atbildības bez paša klātbūtnes un 
VID amatpersonas iesaistes, automātiski pieņemot 
administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu un 
uzliekot naudas sodu.

Likumprojekta tapšanas laikā LPS iesniedza vairā-
kus ierosinājumus, kas pasargātu nodokļu maksā-

tājus no automātiskās soda uzlikšanas bez savlai-
cīgas iepriekšējas brīdināšanas un gadījumos, kad 
deklarācijas iesniegšana fiksēta pirmo reizi. LPS 
lūdza regulējumā ietverto normu par VID informā-
cijas sistēmās automatizēti fiksēto administratī-
vo pārkāpumu saistībā ar nodokļu un informatīvo 
deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un 
neiesniegšanu mīkstināt vismaz tā, ka automatizēti 
sodu varētu uzlikt tikai gadījumā, ja nodokļu mak-
sātājs gada laikā jau ir kavējis deklarāciju iesniegša-
nas termiņu. LPS uzskata, ka nodokļu maksātājus 
vajadzētu atbrīvot no automātiski piemērota soda, 
ja deklarācijas termiņa kavējums ir ne vairāk kā di-
vas dienas.

Diemžēl MK neņēma vērā Pašvaldību savienības 
lūgumu automātiski nepiemērot 25 eiro naudas 
sodu, ja nodokļu deklarācijas iesniegšana aizka-
vējusies tikai divas dienas. Tāpat MK neatbalstīja 
lūgumu paredzēt, ka automātiski netiks sodīti tie 
nodokļu maksātāji, kas vienu reizi gada laikā ir no-
kavējuši deklarācijas iesniegšanas termiņu, kā arī 
neatbalstīja lūgumu nepiemērot automātisko sodī-
šanas sistēmu gadījumos, kad bijušas izmaiņas nor-
matīvajos aktos un no to spēkā stāšanās dienas līdz 
deklarācijas iesniegšanas brīdim bijis mazāk nekā 
trīs mēnešu.

Atliek cerēt, ka tāpat rīkosies arī Valsts ieņēmumu 
dienests: ja VID kavēs vienu dienu attiecībā uz no-
dokļu maksātāju, tad viņam VID automātiski pār-
skaitīs 25 eiro.

LPS šos priekšlikumus iesniegs Saeimai, lūdzot li-
kumprojektā tomēr paredzēt samērīgumu sodos 
par laikā neiesniegtu nodokļu deklarāciju.

LPS aicina valdību nepieļaut nelikumīgu 
jūras un liedaga nonākšanu privātā 
īpašumā

LPS aicina valdību ilgāk nevilcināties un jau līdz 
2018. gada 1. septembrim izstrādāt kārtību, kādā 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā (Kadastrs) tiks aktualizētas valstij piede-
rošā jūras liedaga robežas gadījumos, kad jūras 

augstākās bangas ir noskalojušas krasta līniju. Šāda 
prasība ietverta LPS atzinumā par MK noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 
10. aprīļa noteikumos nr. 263 “Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas notei-
kumi””.

Saeima, pieņemot Zemes pārvaldības likumu, uzde-
va valdībai šādus noteikumus izdot līdz 2016. gada 
31. decembrim, bet tas joprojām nav izdarīts.

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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Jūra dažādu faktoru ietekmē ir noskalojusi un 
turpinās noskalot krastus, tieši tāpēc Civillikuma 
1104. pants kopš tā pieņemšanas pirmskara Latvijā 
nosaka: “Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, 
kuru sasniedz jūras augstākās bangas.” Civillikuma 
“tēvi” normu izstrādājuši, lai nepieļautu ne liedaga, 
ne pašas jūras nonākšanu privātā īpašumā. Savu-
kārt Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta 
līdzšinējā rīcība jautājuma risināšanā rada bažas 
par vēlmi ignorēt likumu, jo Kadastra kartē vairāku 
privātu īpašumu robežās atrodas ne tikai liedags, 
bet pat jūra.

Ņemot vērā, ka piekrastes erozija turpināsies, ir 
svarīgi regulāri atjaunināt datus par valsts īpašu-
mā esošo teritoriju, nepieļaujot ne teritoriālo jūras 
ūdeņu, ne liedaga daļas nonākšanu atsevišķu pri-

vātpersonu īpašumā, kas ikvienam Latvijas iedzī-
votājam apdraud brīvu piekļuvi jūrai. Gadījumā, 
ja tiks pieļauta iespēja teritoriālos jūras ūdeņus 
interpretēt kā privātīpašumu, šobrīd uzmanības 
lokā esošā problēma ar “kuģi-māju” salīdzinājumā 
ar šādas rīcības sekām šķitīs pavisam maznozīmīga.

LPS aicina valdību ievērot Civillikumu, izpildīt Zemes 
pārvaldības likumā Ministru kabinetam noteikto 
uzdevumu un nepieļaut iespēju, ka liedags vai pat 
jūras ūdeņi vairs nav valsts īpašumā tikai tāpēc, ka 
valsts nav noteikusi kārtību, kādā Kadastra kartē tiek 
atjaunināti dati par valsts īpašumā esošo liedagu.

LPS uzskata, ka Civillikuma autori bijuši ļoti tālre-
dzīgi, nosakot, ka visa jūras piekraste līdz tai vietai, 
kuru sasniedz vai nākotnē sasniegs jūras augstākās 
bangas, ir visu Latvijas iedzīvotāju, nevis atsevišķu 
indivīdu īpašums.

Pirmdien, 12. februārī, MK komitejas sēdē Minis-
tru prezidents, uzklausot LPS aicinājumu, uzdeva 
VARAM vienoties ar LPS par veicamajiem darbiem 
un to izpildes termiņu, lai Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un 
atjauninātu informāciju par jūras piekrastes joslu. 
Atzīstami, ka LPS aicinājums nepieļaut nelikumīgu 
jūras un liedaga nonākšanu privātā īpašumā ir sa-
dzirdēts!

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS pievienojas “Kohēzijas aliansei” 
un spēcīgai ES kohēzijas politikai pēc 
2020. gada

8. februārī Briselē (Beļģijā) LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis parakstīja pievienošanās deklarāciju 
“Kohēzijas alianse” spēcīgai Eiropas Savienības ko-
hēzijas politikai pēc 2020. gada.

Kohēzijas politika ir galvenā Eiropas ilgtermiņa in-
vestīciju politika, lai sasniegtu ES Līguma mērķus 
ekonomikas, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. 
“Kohēzijas alianse” (#CohesionAlliance) apvieno 
tos, kas tic: ES kohēzijas politikai arī turpmāk jā-
būt ES nākotnes pīlāram. Alianses mērķis ir strādāt 
kopā, lai izveidotu spēcīgu politiku un veicinātu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ES arī 
pēc 2020. gada.

EIROPĀ UN PASAULĒ
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“LPS pievienojusies “Kohēzijas aliansei”, tā pārstā-
vot Latvijas pašvaldību intereses un viedokli šajā 
politiskajā apvienībā. Kohēzijas politika pašvaldī-
bās nebūs zaudējusi savu nozīmi arī nākamajā plā-
nošanas periodā. Tāpēc jau tagad aktīvi jāstrādā, 
lai saglabātu Eiropas Savienības budžetu kohēzijas 
politikai arī pēc Brexit, vienlaikus padarot kohēzijas 
politiku vienkāršāku un pašvaldībām pieejamāku,” 
uzsver LPS priekšsēdis.

Kohēzijas politikai ir skaidra pievienotā vērtība 
darbvietu radīšanā vietējā un reģionālā līmenī, 
ilgtspējīgā izaugsmē un modernā infrastruktūrā, tā 
veicina inovatīvus risinājumus tādās jomās kā kli-
mata pārmaiņas, enerģijas pāreja, sociālā iekļau-
šana, tādējādi sekmējot cilvēkkapitāla attīstību un 
uzlabojot dzīves kvalitāti. Tā arī sniedz iespēju sa-
darboties ES dalībvalstu vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm un 
sociālajiem partneriem vietējā un reģionālā līme-
nī.

Alianse tika izveidota, sadarbojoties vadošajām Ei-
ropas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijām. 

Tā pieprasa, lai ES budžets pēc 2020. gada nodroši-
nātu spēcīgāku, efektīvāku un redzamāku kohēzijas 
politiku, kas pieejama ikvienam reģionam Eiropas 
Savienībā. Lai šī politika būtu efektīva, tai jānodro-
šina pietiekami resursi 1/3 apmērā no nākamā pe-
rioda ES budžeta dotāciju (grantu) vai atbilstošos 
gadījumos finanšu instrumentu veidā.

Alianse uzstāj uz nepieciešamību stiprināt part-
nerības principu un uz konkrētu teritoriju vērstu 
pieeju (place-based approach), spēcinot vietējo 
un reģionālo pašvaldību lomu kohēzijas politikas 
īstenošanā, aktīvi iesaistoties politikas īstenošanā 
un atbalstot vietējo attīstību ar integrētu stratēģiju 
starpniecību. Tāpat alianse uzsver, ka kohēzijas po-
litikai jābūt vienkāršotai un uzlabotai un balstītai 
uzticībā starp dažādiem pārvaldes līmeņiem, kuri 
īsteno kohēzijas politikas finansētas aktivitātes.

Kohēzijas aliansei aicinātas pievienoties vietējās un 
reģionālās pašvaldības, mazie un vidējie uzņēmu-
mi, MVO, skolas, universitātes, kultūras organizāci-
jas un ikviens, kurš tic ES kohēzijas politikai!

Pievienošanās deklarācija.

RK aicina stiprināt pašvaldības un iestāties 
pret populismu

6. februārī Briselē (Beļģijā) Eiropas Reģionu komite-
jas (RK) Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lie-
tu un ārlietu komisijas sanāksmē Latvijas delegācijas 
RK locekle Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa debatēs “Pārdomas par ES nākotni” ai-
cināja meklēt metodes, kā iestāties pret populismu, 
stiprinot pašvaldības un dodot tām lielākas pilnvaras.

“Manā novadā ir spēki, kas nāk ar saukli “Mazāk 
ieguldiet betonā un dzelžos, vairāk – cilvēkos!”. Tiek 
izmantots, ka vietējā vara ne vienmēr spēj izskaid-

rot iedzīvotājiem, ko tā dara. Bibliotēku un izstāžu 
zāļu būvniecība ir ieguldījums arī cilvēkos, kas šeit 
dzīvo. Mums jāmeklē veidi, kā pret šādiem uzska-
tiem iestāties. Būtu jāstiprina vietējās pašvaldības 
un jādod tām lielākas pilnvaras, jo tieši vietējā vara 
visvairāk sajūt, kas cilvēkiem vajadzīgs. Jebkuru lē-
mumu var pieņemt tā, ka tajā tiek iesaistīti iedzīvo-
tāji. Tikko iedzīvotājs jūtas iesaistīts, viņš jūtas arī 
uzklausīts un atbalstīts,” uzsvēra I. Bērziņa.

Latvijas delegācijas locekle arī aicināja pašvaldību 
pārstāvjus darboties ar mūsdienīgām metodēm un 
skaidri un saprotami informēt par pašvaldību dar-
bu arī sociālajos tīklos, ko izmanto daudz jauniešu. 
Šim viedoklim piekrita arī Reģionu komitejas pir-
mais viceprezidents Marku Markula, kurš norādīja, 
ka “jāstrādā vietējā mērogā, jāmēģina mainīt cilvē-
ku domāšanu un jāiesaista jauni cilvēki. Ir lietas, ko 
nevarēs atrisināt no Briseles, tāpēc svarīgi strādāt 
vietējā līmenī”.

RK iesaistījusies diskusijā par Eiropas nākotni, dar-
bojoties Eiropas Komisijas izveidotajā darba gru-
pā par subsidiaritāti, proporcionalitāti un “Darīt 

http://cor.europa.eu/Pages/CohesionAlliance/SignUpForm-EN.html
http://cor.europa.eu/en/takepart/Documents/declaration-cohesion-alliance.pdf
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mazāk, bet efektīvāk”, kuras darbības mērķis ir 
sniegt priekšlikumus, kā Eiropas Savienībā labāk 
īstenot subsidiaritātes un proporcionalitātes prin-
cipus kompetences piešķiršanā un īstenošanā. Re-
ģionu komitejas priekšlikumi tiks ņemti vērā darba 

grupas gatavotajos secinājumos (tos plānots publi-
cēt šāgada jūlijā), kā arī Eiropas Komisijas gatavo-
tajā Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni. Reģionu 
komitejas atzinumu par Eiropas nākotni plānots 
pieņemt 8.–10. oktobra plenārsesijā.

Videokonference par Publisko personu un 
iestāžu sarakstu

15. februārī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, notiks videokonference par publisko 
personu un iestāžu sarakstu. To būs iespēja skatī-
ties tiešraidē LPS interneta vietnē www.lps.lv, sa-
daļā Tiešraides, videoarhīvs, vai sekojot šai saitei. 
Tiešraides laikā var uzdot jautājumus, sūtot tos uz 
e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

LPS informē, ka 2017. gada 27. jūnijā stājās spē-
kā grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistru”. Tie paredz, ka Uzņēmumu 

reģistrs (UR) veidos un uzturēs vienotu Publisko 
personu un iestāžu (PPI) sarakstu, kurā iekļautās 
ziņas par visām valsts (t. sk. pašvaldību) iestādēm 
brīvi un bez maksas būs pieejamas ikvienam inte-
resentam.

Likums paredz ziņu aktualizēšanas pienākumu valsts 
pārvaldes (t. sk. pašvaldību) iestādēm periodā no 
2018. gada 1. marta līdz 1. aprīlim, proti, ie stādēm 
būs jāprecizē PPI sarakstā jau pieejamās (no VID 
iegūtās) ziņas un jānorāda trūkstošās. Informācija 
iestādēm būs jāievada elektroniski, izmantojot UR 
izstrādātu e-pakalpojumu. Detalizētāka informācija 
par PPI sarakstu – UR tīmekļa vietnē šeit.

Ņemot vērā šos grozījumus, LPS sadarbībā ar UR 
piedāvā videokonferences formātā informatīvi 
praktisku semināru pašvaldībām ar mērķi iepazīs-
tināt klātienē ar PPI saraksta ieviešanas praktis-
kajiem aspektiem, nodemonstrēt izstrādāto datu 
ievades e-pakalpojumu, kā arī sniegt atbildes uz 
pašvaldību uzdotajiem jautājumiem. Prezentāciju 
vadīs, e-pakalpojumu demonstrēs un atbildes uz 
jautājumiem sniegs UR speciālisti.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

LPS un LPR organizē semināru Latgales 
sabiedrisko attiecību speciālistiem

Pēdējā gada laikā, kopš darbību uzsāka Latgales 
plānošanas reģiona (LPR) interneta vietne www.
lpr.gov.lv, ieguldīts apjomīgs darbs ne tikai LPR ad-
ministrācijas, bet arī visu Latgales pašvaldību dar-
bības atspoguļošanā un pašvaldību rīkoto pasāku-
mu popularizēšanā.

Lai paplašinātu Latgales pašvaldību darbības at-
spoguļojumu, kā arī paaugstinātu Latgalē rīkoto 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.ur.gov.lv/?a=1231&v=lv
http://www.lpr.gov.lv
http://www.lpr.gov.lv
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pasākumu popularitāti un veicinātu reģionālās in-
formācijas pieejamību plašākai sabiedrībai, žurnā-
listiem un citiem interesentiem, LPR administrācija 
aicina uz ciešāku savstarpējo sadarbību.

LPR sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 
22. februārī plkst. 11 Rēzeknes pilsētas domes 
mazajā zālē (134. telpā) rīko semināru pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem, mājaslapu ad-
ministratoriem u.c. interesentiem.

Seminārā “Sabiedrisko attiecību nozīme pašvaldību 
vizuālā tēla veidošanā” klātesošie tiks informēti:

– par LPR monitoringa rezultātiem par Latgales 
pašvaldību vietnēm, Facebook un Twitter kontiem;

– kā veicināt kvalitatīvu, operatīvu un divpusēju ko-
munikāciju starp medijiem un pašvaldību;

– kā uzlabot informācijas apmaiņu Latgalē;

– par interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu 

lomu pašvaldības pozitīvā tēla un atpazīstamības 
veidošanā;

– par tipiskākajām kļūdām preses relīžu rakstīšanā 
un izplatīšanā, mājaslapu un publisko sociālo kontu 
uzturēšanā.

Seminārā paredzēta pozitīvo piemēru demonstrē-
šana un diskusija par komunikācijas un citiem aktu-
āliem jautājumiem.

Semināru vadīs LPR sabiedrisko attiecību speciā-
lists Oskars Zuģickis, Latvijas Radio Latgales studi-
jas vadītāja Renāte Lazdiņa un LPS Komunikācijas 
nodaļas vadītāja, padomniece sabiedrisko attiecī-
bu jautājumos Jana Bunkus.

Interesentus aicinām pieteikties semināram līdz 
20. februārim, rakstot uz e-pasta adresi oskars.zu-
gickis@lpr.gov.lv, iesūtot interesenta vārdu, uzvār-
du, pārstāvēto organizāciju un kontaktinformāciju.

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (doku-
mentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) ie-
saistīt LPS, 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 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.

Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likumā”, 1. pielikums.

Par precizēto likumprojektu “Personas datu apstrā-
des likumprojekts”, 2. pielikums.

Atkārtots atzinums par Ministru kabineta no-
teikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 50 “Vietvār-
du informācijas noteikumi””, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Informācijas tehno-
loģiju drošības likumā”, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzī-
bas likumā”, 5. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā”, 6. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, 
7. pielikums.

LPS NESASKAŅO

mailto:oskars.zugickis@lpr.gov.lv
mailto:oskars.zugickis@lpr.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p7.pdf


13

Par noteikumu projektu “Noteikumi par valsts no-
devu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 

komercpārvadājumiem ar autotransportu”, 8. pie-
likums.

8. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-126 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-125 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 
īstenošanas noteikumi””

VSS-121 – Informatīvais ziņojums “Par papildu fi-
nansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai”

CFLA vērš uzmanību uz finanšu plānošanas 
nozīmi ES fondu projektos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) saga-
tavojusi metodisko materiālu plānoto maksājumu 
pieprasījumu iesniegšanas grafika sagatavošanai.

CFLA aicina ES fondu finansējuma saņēmējus iepa-
zīties ar informāciju vietnes www.cfla.gov.lv sadaļā 
“Palīgs finansējums saņēmējiem”, kur var rast at-

bildes uz būtiskākajiem jautājumiem par plānoto 
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika no-
zīmi, nosacījumiem un saturu.

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: 7. mar-
tā – Rīgā; 14. martā – Jelgavā; 21. martā – Cēsīs; 
28. martā – Kuldīgā; 4. aprīlī – Rēzeknē.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Semināru cikls par energoefektivitāti 
uzņēmējiem un dzīvokļu īpašniekiem

Ekonomikas ministrija un “Attīstības finanšu institū-
cija Altum” vairākās Latvijas pilsētās organizēs se-
minārus par ES fondu finansējuma piesaisti daudz-
dzīvokļu ēku atjaunošanai, energoefektivitātes uz-
labošanai uzņēmumos un kvalitatīvu būvniecību.

Semināri par pieejamo ES fondu atbalstu energo-

efektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvok-
ļu ēkās notiks astoņās Latvijas pilsētās: 14. februārī 
Saldū un Talsos, 15. februārī Jelgavā, 21. februārī 
Rēzeknē un Daugavpilī, 22. februārī Smiltenē un 
Cēsīs un 6. martā Rīgā (tiešraide www.em.gov.lv). 
Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņē-
mumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības 
uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju vecākie.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447710
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447727
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447727
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447727
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.em.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p8.pdf
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Semināri uzņēmējiem notiks: 14. februārī Saldū; 
15. februārī Jelgavā; 21. februārī Rēzeknē; 22. feb-
ruārī Smiltenē.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību notiks: 
23. februārī – seminārs “Ventilējamās fasādes un 
logu montāža. Teorija un prakse”; 20. martā – se-
minārs “Siltumapgādes sistēma daudzdzīvokļu 

ēkā”; 6. aprīlī – seminārs “Apmestās fasādes un 
logu montāža. Teorija un prakse”; 8.–11. martā – 
Ekonomikas ministrijas dalība izstādē “Māja I” 
(stends “Dzīvo siltāk”).

Detalizētāka informācija par visu semināru norises 
vietām un laiku, dienas kārtību un reģistrēšanos da-
lībai tajos pieejama Ekonomikas ministrijas vietnē.

Konference par darba un ģimenes līdzsvaru

Sākusies reģistrācija Labklājības ministrijas rīkota-
jai konferencei “Darba un ģimenes līdzsvars”, kas 
notiks 8. martā. Tā vienlaikus būs projekta “Elastī-
ga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
darbiniekiem, kas stādā nestandarta darba laiku” 
noslēguma konference.

Pasākuma mērķis ir aicināt kopā starptautiskos 
un vietējos ekspertus, uzņēmējus, pilsoniskās sa-
biedrības pārstāvjus, valsts un reģionālās politikas 
veidotājus, pašvaldību pārstāvjus un politiķus, lai 
kopīgi meklētu risinājumus darba un ģimenes līdz-
svara izaicinājumiem.

Pieteikties konferencei var LM vietnē šeit.

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var 
iesniegt pieteikumus biznesa ideju 
konkursam

Līdz 21. februārim Labklājības ministrija aicina 
sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pie-
teikumus biznesa ideju konkursam, kura mērķis ir 
iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez ie-
priekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 
labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri 
saņems individuālas konsultācijas savas biznesa 
idejas realizēšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, 

kurai paredzēts finanšu atbalsts dotācijas veidā no 
pieciem līdz 20 tūkstošiem eiro. Dotācijas saņem-
šanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam 
jānodrošina no saviem līdzekļiem.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 21. feb-
ruāra plkst. 17, aizpildot un nosūtot LM interneta 
vietnē www.lm.gov.lv/text/3806 ievietoto pietei-
kuma veidlapu.

9. pielikumā atradīsit vērtīgu palīglīdzekli – Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības sagatavoto publikāciju 
“Sociālie uzņēmumi un pašvaldības: sadarbība, 
partnerība un sinerģija”.

Piedāvājums apmeklēt divu dienu 
apmācības Dānijā

Latvijas Riteņbraucēju apvienība sadarbībā ar Dā-
nijas Riteņbraucēju federāciju jūnijā piedāvā ap-
meklēt velosatiksmes infrastruktūrai veltītu divu 
dienu semināru Dānijā. No Dānijas puses tiks no-

drošināti vieni no labākajiem pilsētplānošanas un 
projektēšanas ekspertiem, no kuriem daži ir bijuši 
arī Latvijā un pētījuši mūsu satiksmi. Šobrīd Dānija 
ir viena no vadošajām valstīm pasaulē mūsdienīgas 
satiksmes organizēšanas jomā.

Plašāka informācija 10. pielikumā.

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/
http://www.lm.gov.lv/text/3613
http://www.lm.gov.lv/text/3806
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p10.pdf
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Akcija “Atvērtās dienas laukos”

Šogad akcija “Atvērtās dienas laukos” norisināsies 
4. un 5. maijā. Tai aicināts pievienoties ikviens lau-
ku tūrisma uzņēmējs, lai kopīgi popularizētu laukus 
un savus audzētos un ražotos produktus. Šogad At-
vērtās dienas laukos notiks jau septīto reizi, un šis 
būs otrais gads, kad akcija vienlaikus norisināsies 
gan Latvijā, gan Lietuvā.

Lai piedalītos akcijā, ikviens dalībnieks (lauku tūris-
ma uzņēmējs) izstrādā īpašo akcijas piedāvājumu, 
kas var ietvert draudzīgas atlaides, degustācijas, 

ražošanas procesa izzināšanu, jautras izdarības un 
spēles, izzinošas aktivitātes, amatu demonstrēša-
nu, radošās darbnīcas, tehnikas demonstrēšanu, 
iespēju iegūt suvenīrus un dāvaniņas un citas ak-
tivitātes.

Lauku uzņēmējiem sava dalība jāpiesaka, aizpildot 
pieteikuma anketu un nosūtot to “Lauku ceļotā-
jam” līdz 2. martam, rakstot uz e-pasta adresi lau-
ku@celotajs.lv.

Pirms tam derīgi iepazīties ar informāciju, kas atro-
dama 11. pielikumā.

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 skolē-
nu interesi par uzņēmējdarbību, ekonomiku un va-
dībzinātni, kā arī uzlabot prasmi darboties koman-
dā, iesaistoties ārpusskolas pasākumos. Pieteikša-
nās konkursam notiek līdz 25. martam, aizpildot 
pieteikuma anketu: http://ej.uz/EPFizaugsme2018.

Konkursam paredzēts iespaidīgs naudas balvu 
fonds: 1. vietu ieguvusī komanda saņems 1000 
eiro, 2. vietas ieguvēji – 700 eiro un 3. vietas iegu-
vēji – 400 eiro naudas balvu, kā arī konkursā tiks 
pasniegtas 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.

mailto:lauku@celotajs.lv
mailto:lauku@celotajs.lv
http://ej.uz/EPFizaugsme2018
http://www.venta.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_6_p11.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 janvāris – ar gadumijas pasākumiem pil-
sētās, novados un ciemos, Barikāžu atceres pasā-
kumiem, godinot 1991. gada vēsturiskā notikuma 
dalībniekus un atzīmējot Latvijas Republikas starp-
tautiskās (de jure) atzīšanas dienu 26. janvārī.

Janvāris ievadījis arī mūsu valsts simtgades gadu, 
kurā ikviens aicināts dāvināt savu laiku labiem dar-
biem pašiem sev un Latvijai. “Es esmu Latvija” ir 
valsts 100. gadadienas svinību vēstījums – aicinā-
jums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība 
ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas 
valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni 
un liek pamatus rītdienai.

Uz nākotni un attīstību vērsti arī pašvaldību labie 
darbi. Janvāra ziņu apkopojumā stāstīts gan par 
infrastruktūras projektiem – ielām, ceļiem, lauku-
miem, ūdenssaimniecības sakārtošanu un teritori-
ju labiekārtošanu –, gan atklātajiem sporta, izglītī-
bas, kultūras un sociālajiem objektiem, jauniem un 
jau zināmiem mākslas, vides un dabas objektiem, 
tūrisma attīstību, izdotajām grāmatām, izveido-
tajām filmām un 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_6_p12.pdf

