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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

28. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēde, 
ko atklāja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un pa-
domniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sa-

nita Šķiltere. Darba kārtības galvenais jautājums 
bija Valsts zemes dienesta (VZD) plānotās izmaiņas 
kadastrālās vērtēšanas metodikā.

Aprīlī valdībā, izskatot informatīvo ziņojumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu 
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vienīgajam īpašumam, VZD tika uzdots līdz 
2018. gada 30. martam nodrošināt kadastrālo vēr-
tību metodikas pilnveidošanu un reizi pusgadā ie-
sniegt valdībā ziņojumu par paveikto kadastrālo 
vērtību bāzes sakārtošanā, tajā skaitā arī attiecībā 
uz lauku zemēm. Atbilstoši valdības uzdevumam 
VZD sagatavojis pirmo informatīvo ziņojumu, un, 
kā norādīja VZD ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa, 
šajā ziņojumā ir apkopotas konstatētās problēmas 
kadastrālās vērtēšanas sistēmā, bet tajā vēl nav 
doti konkrēti priekšlikumi problēmu risināšanai, 
par kuriem būtu jāpieņem lēmums.

S. Zvidriņa informēja, ka VZD šobrīd analizē un vēr-
tē vairākus jautājumus:

* īpašumu klasificēšanas/grupēšanas pārskatīša-
na (kā precīzāk noteikt kadastrālo vērtību koka 
mājām un mūra mājām);

* pabeigtu un nepabeigtu ēku nošķiršana kadas-
trālās vērtības aprēķinā;

* kultūrvēsturiskās pazīmes ietekmes novērtēšana 
būves un ēkas kadastrālās vērtības noteikšanā;

* publisko būvju un ēku kadastrālās vērtēšanas 
metodikas pilnveidošana;

* zemes un ēkas vērtību sadalījums kopējā īpašu-
ma vērtībā;

* standartplatības noteikšana zem daudzdzīvokļu 
mājām (noteikta zemes platība, kas būtu piekri-
tīga dzīvojamajai ēkai);

* kadastrālās vērtības atbilstība tirgum (analizējot 
citu valstu pieredzi, secināts, ka NĪN vajadzībām 
tiek izmantota speciālā kadastrālā vērtība, ko 
nosaka procentos no tirgus vērtības. Tā, piemē-
ram, Zviedrijā nekustamā īpašuma kadastrālā 
vērtība tiek noteikta tuvu tirgus vērtībai, bet no-

dokļa vajadzībām piemēro speciālu vērtību, kas 
vienāda ar 75% no tirgus vērtības);

* apgrūtinājuma veidu pārskatīšana;

* atteikšanās no pašvaldības noteiktā zonējuma 
ņemšanas vērā kadastrālajā vērtēšanā, īpaši 
lauksaimniecības zemēm. Šobrīd lauku zemes 
vērtību zona nevar būt sadalīta sīkāk par pagas-
ta teritoriju. Līdz ar to, ja lauksaimniecības zeme 
atrodas divu novadu teritorijā, var būt situācija, 
ka konkrētajai zemes vienībai ir divas krasi atšķi-
rīgas kadastrālās vērtības, kaut gan pēc būtības 
zeme abās teritorijās ir vienādas kvalitātes.

Kadastrālās vērtības metodikas pilnveidošanai VZD 
aicina arī LPS (pašvaldības) iesniegt savus priekšli-
kumus, kurus līdz ar iepriekš minētajiem problēm-
jautājumiem kopīgi varētu pārrunāt darba grupās. 
LPS padomniece S. Šķiltere mudina pašvaldības sū-
tīt Pašvaldību savienībai piemērus no savām terito-
rijām, kad līdzīgām ēkām ir būtiski atšķirīga kadas-
trālā vērtība un maksājamais nekustamā īpašuma 
nodoklis, kaut gan no skata ēkas ir līdzīgas un arī 
kadastrālajai vērtībai un nodoklim teorētiski būtu 
jābūt līdzīgam.

Vēl komitejas sēdē tika skatīts jautājums par VZD 
aktualizēto nestandarta datu atlases paraugu grā-
matvedības datu salīdzināšanai atbilstoši Valsts 
kontroles 2016. gada 15. septembra revīzijas 
nr. 2.4.1–34/2015 ziņojumā ietvertajam ieteiku-
mam, kā arī grozījumi likumā “Par nodokļiem un 
nodevām” u.c.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS padomnieces tikšanās ar topošajiem 
sociālajiem darbiniekiem no RSU

28. novembrī LPS padomniece veselības un sociā-
lajos jautājumos Ilze Rudzīte saskaņā ar LPS un Rī-
gas Stradiņa universitātes (RSU) noslēgto sadarbī-
bas līgumu tikās ar RSU studentiem – topošajiem 
sociālajiem darbiniekiem, kuri apgūst studiju kursu 
“Sociālais darbs kopienā/makrolīmenī”.

Padomniece iepazīstināja studentus ar LPS lomu 
sociālās politikas veidošanā, profesionāļu iesaisti, 
sadarbību ar dažādām institūcijām un sociālā dar-
ba profesionālajām biedrībām un asociācijām, kā 
arī sociālo jautājumu lobēšanu.

Diskusijā tika aktualizētas šābrīža problēmas, jau-
numi likumdošanā, praktiski piemēri un to risinā-
šana dzīvē.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/108-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-28-novembri
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Diskusijā studenti uzdeva daudz jautājumu, lai pa-
pildinātu zināšanas un izmantotu tās studijās.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Videokonference par skolu tīkla pētījumā 
izmantotajām kartēm

30. novembrī LPS rīkoja videokonferenci par sko-
lu tīkla pētījumā izmantotajām kartēm. Šīs kartes 
tapušas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
pasūtītā pētījuma “Optimālā vispārējās izglītības 
iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”, ko izstrādājusi 
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

Pētījuma vadītājs “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” 
galvenais redaktors Jānis Turlajs iepazīstināja ar 
izveidotā kartogrāfiskā materiāla https://izm.kar-
tes.lv/ lietošanu, tā iespējām, pieejas saņemšanu 
autorizētai videi, kā arī atbildēja uz saņemtajiem 
jautājumiem.

Kartes meklējiet šeit. Videoieraksts pieejams šeit.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Foto: Jana Bunkus

LPS padomnieki jaunā ProLegis projekta 
sanāksmē Rumānijā

LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju (IT) jau-
tājumos Guntars Krasovskis un padomniece ārē-
jo sakaru jautājumos Kristīne Kūlīte 27. novem-
brī piedalījās jaunā ProLegis projekta uzsākšanas 

https://izm.kartes.lv/
https://izm.kartes.lv/
https://izm.kartes.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/109-videokonference-par-skolu-tikla-petijuma-izmantotajam-kartem
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sanāksmē Rumānijā. Kā zināms, 2018. gada 
25. maijā juridisko spēku iegūs jaunā ES datu 
aizsardzības regula. ProLegis projektā paredzēts 
sagatavot datu aizsardzības speciālistus pašval-
dībās jaunajam datu aizsardzības regulējumam. 
Apmācības notiks katrā projekta dalībvalstī – Lat-
vijā, Rumānijā, Bulgārijā, Slovākijā, Grieķijā un 
Austrijā –, taču līdz to uzsākšanai jāveic virkne 
dažādu pasākumu, tajā skaitā jāizstrādā apmā-

cību saturs un jāapmāca pasniedzēji. Latvijā šīs 
apmācības vadīs LPS padomnieks IT jautājumos 
Guntars Krasovskis un padomniece juridiskajos 
jautājumos Kristīne Kinča. Plānots izveidot mācī-
bu platformu, kas turpinās darboties arī pēc pro-
jekta noslēguma.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS padomniece aicina nesasteigt 
sešgadnieku sēdināšanu skolas solā

Foto: Gunta Klismeta

28. novembrī notika Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas sēde, kurā tika apspriests ie-
priekš izskanējušais IZM ierosinājums skolas gaitas 
uzsākt bērniem no sešu gadu vecuma.

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 
Ināra Dundure uzsvēra, ka šajā jomā ir pārāk daudz 
neatbildētu jautājumu. “Šāgada 5. oktobrī tika no-

slēgts LPS un Ministru kabineta domstarpību un 
vienošanās protokols, kurā par minēto jautājumu 
tika panākta skaidra vienošanās, ka vispirms jā-
nodrošina normatīvais regulējums, kam jāstājas 
spēkā vismaz gadu agrāk, nekā stājas spēkā izmai-
ņas Vispārējās izglītības likumā un Izglītības likumā 
attiecībā uz pamatizglītības apguves uzsākšanu 
bērniem no sešu gadu vecuma. Pedagogiem, vecā-
kiem un pašvaldībām šobrīd ir daudz neatbildētu 
jautājumu par šo reformu, tādēļ uzskatām, ka ne-
pieciešama visu iesaistīto pušu diskusija un IZM ir 
jāizstrādā vadlīnijas, kurās tiktu sniegtas atbildes 
par vides prasībām, skolas infrastruktūru un izglī-
tības iestāžu nodrošinājumu ar tehnoloģijām atbil-
stoši bērnu vecumposma īpatnībām, higiēnas pra-
sību nodrošināšanu pirmsskolās un skolās atbilstoši 
bērnu vecumam, mācību līdzekļu nodrošinājumu. 
Pedagogiem ir jānodrošina profesionālā pilnveide 
un metodiskais atbalsts. Būtiska ir pārejas perioda 
atbilstība reālajai situācijai, un jāizanalizē arī ie-
priekšējo reformu pieredze. Tikai saņemot atbildes 
uz visiem jautājumiem, varam turpināt debates 
par skolas gaitu uzsākšanu bērniem no sešu gadu 
vecuma,” pauda I. Dundure.

Turpmākās diskusijas uzņēmusies organizēt IZM.

“Maziem mirkļiem ir liela nozīme”: 1000 
idejas laika pavadīšanai ar bērniem

Lai rosinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar 
bērniem, Labklājības ministrijas (LM) iniciētajā 
projektā “Maziem mirkļiem ir liela nozīme” izstrā-
dāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 
idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem līdz 
pat pilngadībai.
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Šo informatīvo e-bukletu ikviens var brīvi lejupie-
lādēt šeit.

Informatīvajā materiālā idejas strukturētas atbil-
stoši bērnu vecumam. Katrai vecuma grupai e-buk-
letā ir piedāvātas aktivitātes gan telpās, gan ārā, 
kā arī idejas, kā interesanti un saturiski īsināt lai-
ku sabiedriskajā transportā vai auto. Informatīvajā 

materiālā iekļauti arī dažādi jautājumi, ar kuriem 
mudināt bērnus izzināt atbildes un diskutēt, rosi-
not radoši kopā pavadīt laiku.

Kampaņas klipus var noskatīties šeit, šeit un šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Par jaunajiem peldvietu noteikumiem

1. decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 
2017. gada 28. novembra noteikumi nr. 692 “Peld-
vietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvali-
tātes pārvaldības kārtība” (https://likumi.lv/ta/
id/295404). Līdz ar to spēku zaudē MK 2012. gada 
10. janvāra noteikumi nr. 38 “Peldvietas izveido-
šanas un uzturēšanas kārtība” un MK 2010. gada 
6. jūlija noteikumi nr. 608 “Noteikumi par peldvie-
tu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības informēšanai”.

Veselības inspekcija (VI) vērš uzmanību, ka attiecī-
bā uz kārtību, kādā peldvieta tiek iekļauta oficiālo 
peldvietu sarakstā, izmaiņas nav veiktas un atbil-
stoši MK noteikumos nr. 692 noteiktajam pašval-
dība ir tā, kas, izvērtējot peldvietas apmeklējuma 
tendences, infrastruktūru un tajā veiktos labiekār-
tošanas pasākumus peldēšanās veicināšanai, sa-
skaņā ar tās teritorijas plānojumā noteikto plānoto 
(atļauto) izmantošanu vēršas VI ar priekšlikumu 
konkrētu peldvietu iekļaut oficiālo peldvietu sa-

rakstā, vienlaikus uzņemoties atbildību par peld-
vietas uzturēšanu un drošības un higiēnas prasību 
ievērošanu.

Inspekcija norāda, ka MK noteikumu nr. 692 4. pun-
ktā ir noteikts, ka līdz 31. decembrim pašvaldības 
iesniedz inspekcijai priekšlikumus, ja peldvieta jā-
iekļauj vai jāsvītro no MK noteikumu nr. 692 1. vai 
2. pielikuma. Ja pašvaldība priekšlikumus iesniedz 
vēlāk par noteikto termiņu, grozījumus normatīvajos 
aktos veic attiecībā uz aiznākamā gada peldsezonu.

VI aicina pašvaldības izmantot iespēju to teritorijā 
esošās peldvietas iekļaut par valsts budžeta pie-
šķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sa-
rakstā līdz noteiktajam termiņam, kā arī jautājumu 
gadījumā par peldvietu iekļaušanu oficiālo peld-
vietu sarakstā, nepieciešamo labiekārtojumu vai 
citiem ar peldvietām saistītiem jautājumiem rakstīt 
VI: vide@vi.gov.lv.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

Foto: liepaja.lv

https://goo.gl/quz9k4
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/157279101532751/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159114784682516/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159443634649631/
https://likumi.lv/ta/id/295404
https://likumi.lv/ta/id/295404
https://likumi.lv/ta/id/213316-noteikumi-par-peldvietu-udens-monitoringu-kvalitates-nodrosinasanu-un-prasibam-sabiedribas-informesanai
https://likumi.lv/ta/id/213316-noteikumi-par-peldvietu-udens-monitoringu-kvalitates-nodrosinasanu-un-prasibam-sabiedribas-informesanai
https://likumi.lv/ta/id/213316-noteikumi-par-peldvietu-udens-monitoringu-kvalitates-nodrosinasanu-un-prasibam-sabiedribas-informesanai
mailto:vide@vi.gov.lv
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 5. decembrī plkst. 10 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1).

Darba kārtība:

1. Par LM piedāvātajām izmaiņām asistenta pa-
kalpojuma nodrošināšanā pašvaldībā (informēs 
LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte).

2. Par LPS biedru sapulces sasaukšanu 2018. gada 

24. janvārī un grozījumiem LPS statūtos (infor-
mēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un padom-
niece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča).

3. Par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa delegācijas ziņojuma projektu 
“Vietējo pašvaldību demokrātija Latvijā” (infor-
mēs LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis).

4. Dažāda informācija.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Videokonference par e-aprūpes 
risinājumiem

LPS sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību 5. de-
cembrī plkst. 14 rīko videokonferenci “Elektroniskie 
risinājumi personas vajadzību pēc sociālajiem pakal-
pojumiem izvērtēšanai, aprūpes līmeņa noteikšanai 
un sociālo pakalpojumu administrēšanai”.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma 20. panta 4. daļa nosaka, ka 2017. gada 1. de-
cembrī jāstājas spēkā MK noteikumiem par kārtī-
bu, kā izvērtēt personas un noteikt aprūpes līmeni. 
Jau iepriekš un līdztekus šim procesam atsevišķas 
pašvaldības sociālo pakalpojumu administrēšanai, 
tajā skaitā likumā definētajiem mērķiem, izmanto 
Latvijas Samariešu apvienības izstrādāto “e-aprū-
pes” sistēmu jeb APSis. Videokonferences mērķis 
ir informēt par grozījumiem Ministru kabineta no-
teikumos nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas kārtība”, kā arī iepazīties ar 
“e-aprūpes” sistēmu un pašvaldību pieredzi tās lie-
tošanā.

Videokonferences darba kārtība:

1. Grozījumi MK noteikumos nr. 288 “Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kār-
tība” (informēs LM Sociālo pakalpojumu departa-

menta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš).

2. “E-aprūpe”: uzbūve un iespējas (informēs Latvi-
jas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš).

3. E-risinājumi personas vajadzību izvērtēšanai un 
sociālo pakalpojumu administrēšanai Rīgas Sociā-
lajā dienestā (informēs Rīgas Sociālā dienesta So-
ciālā darba nodaļas vecākā sociālā darbiniece Una 
Lapskalna).

Ņemot vērā, ka personas vajadzību pēc sociālajiem 
pakalpojumiem novērtēs sociālie dienesti vai to de-
leģētās institūcijas, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijas, bet vērtēšanas rezultāti tieši ietekmēs 
visu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbu pašvaldī-
bā, aicinām par plānoto videokonferenci informēt 
pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas, 
kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Videokonference tiešraidē būs skatāma LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs – Tieš-
raide” vai šeit.

Tiešraides laikā jautājumus var iesūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv. Interesenti bez reģistrāci-
jas var piedalīties klātienē.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 6. decembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par LMT un Latvijas Universitātes Latvijas reģio-
nu ekonomiskās attīstības pētījumu (informēs 
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 
dekāns asoc. prof. Dr. Gundars Bērziņš).

2. Par Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņoju-

ma projektu “Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020. gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas uzrau-
dzības ziņojums” (informēs PKC pārstāvis).

3. Par Latvijas Vides aizsardzības fonda 2018. gada 
projektu konkursa aktivitāti “Publisko ūdeņu pār-
valdība” (informēs LPS padomniece reģionālās 
attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un padomnie-
ce vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa).

4. Dažādi.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par personas datu 
aizsardzību

6. decembrī plkst. 15 Pašvaldību savienībā notiks 
videokonference par personas datu aizsardzību.

2018. gada 25. maijā stāsies spēkā Eiropas Parla-
menta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizis-
ku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti, tāpēc Tieslietu 
ministrija organizē diskusiju, lai skaidrotu personas 
datu aizsardzības un apstrādes aktuālos jautāju-
mos un apzinātu pašvaldību informētību.

Videokonferences tiešraide būs skatāma LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs – Tieš-
raide”, un šeit.

Tiešraides laikā jautājumus var iesūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv. Interesenti bez reģistrāci-
jas var piedalīties klātienē.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

Videokonference par protokolu un lietišķo 
etiķeti

7. decembrī plkst. 11 LPS rīko videokonferenci par 
protokolu un lietišķo etiķeti, kurā tiks apskatīti šādi 
temati:

– saskarsmes kultūra; iepazīšanās un sasveicinā-
šanās pamatprincipi; uzrunas formas;

– protokols un etiķete savstarpējās attiecībās, ko-
munikācijā un pasākumu organizēšanā (pasā-
kumu veidi, līmeņi, pamatprincipi un galvenie 
uzsvari attiecībā uz amatpersonu dalību pasā-
kumos (sagaidīšana, pavadīšana; sēdināšana; 
fotografēšanās; tulkošana; protokolārā kārtība, 
vizīšu protokola pamats u.c.));

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
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– dāvanas un ziedi, dāvināšanas pamatprincipi;

– valsts simbolu – karoga un himnas – nozīme un 
izmantošana tikšanās reizēs un pasākumos;

– lietišķā etiķete sarakstē: ielūgumi, to veidi un 
galvenie pamatprincipi;

– apģērba etiķete: vispārīgi par apģērbu, tā nozī-
mi ikdienā un profesionālajā darbībā (gan ap-
meklējot, gan organizējot pasākumus u.tml.); 
apģērba veidi (t.s. dreskodi);

– sadarbība ar ārvalstu partneriem; ieskats starp-
kultūru etiķetē, galvenie pamatprincipi.

Par šiem jautājumiem stāstīs Ārlietu ministrijas 
valsts protokola otrā sekretāre protokola un etiķe-
tes pasniedzēja Jana Trahimoviča.

Videokonferenci varēs skatīties LPS tiešraidē šeit.

Tikšanās laikā jautājumus sūtiet uz e-pasta adre-
sēm tiesraide@lps.lv vai jana.bunkus@lps.lv. Inte-
resenti aicināti piedalīties klātienē.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja, padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

LPPA gada sapulce un piekrastes 
sadarbības un koordinācijas grupas sēde

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) sa-
pulce un apvienotā LPPA un Piekrastes sadarbības 
un koordinācijas grupas sēde notiks 12. decembrī 
Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29, Jūrmalas pilsētas muzeja 

LPIA gada sapulce Bauskas 
novada Īslīcē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) gada sapulce notiks 

8. decembrī plkst. 10:30 Īslīces kultūras namā (Baus-
kas novada Īslīces pagastā, Rītausmās, Liepu ielā 1).

Darba kārtība:

9:30–10:30 – Dalībnieku reģistrācija.

10:30–11:05 – Uzrunas (Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, LPS priekšsēža 
vietnieks Gints Kukainis, viesi (čehi, slovāki)).

11:05–11:35 – Novada prezentācija (pašvaldības 
izpilddirektors Jānis Kalinka).

11:35–12:15 – LPIA Valdes atskaite par darbu 
2017. gadā un priekšlikumi 2018. gadam; četru 
gadu apkopojums (LPIA priekšsēdētājs Guntis Kal-
niņš).

12:15–12:30 – LPIA Valdes apstiprināšana.

12:30–12:50 – LPIA priekšsēdētāja vēlēšanas.

13:00–13:30 – Pusdienu pauze.

14:00–16:30 – Novada apskate: Bauskas pils mu-
zejs, Bauskas peldbaseins, Bauskas Rātsnams, SIA 
“Bauskas siltums” šķeldas katlumāja, Bauskas mu-
zejs, SIA “Bauskas slimnīca”.

17:00 – Svinīgā sēde un gada balle.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
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2. stāva zālē.

Sapulces un sēdes mērķi: atskatīties uz 2017. gadā 
paveikto un iezīmēt turpmākos darbus, tajā skaitā 
LPPA un piekrastes pašvaldību dalību Latvijas Vi-
des aizsardzības fonda (LVAF) aktivitātē “Publisko 
ūdeņu pārvaldība”; novērtēt pirmā piekrastes stra-
tēģiskā dokumenta “Piekrastes telpiskās attīstības 
pamatnostādnes 2011.–2017. gadam” (pieņemts 
MK 20.04.2011.) izpildi un kopīgi ar valsts institū-
ciju un nevalstiskā sektora pārstāvjiem pārrunāt 
turpmāk darāmo.

Sapulces noslēgumā, pateicoties Jūrmalas domes 
atbalstam, plānota iepazīšanās ar Dzintaru kon-
certzāles rekonstrukcijā un Lielupes ostas attīstībā 
paveikto un kopīgas pusdienas.

LPPA sapulces darba kārtība:

10:30 – Dalībnieku reģistrācija.

11:00 – Sapulces atklāšana (Jūrmalas pilsētas do-
mes priekšsēdētāja p.i. Rita Sproģe, Jūrmalas pil-
sētas domes deputāts Jānis Lediņš, LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis).

11:10 – Pārskats par paveikto, aktuālie jautājumi 
un turpmākie darbi (LPPA Valdes priekšsēdētājs 
Māris Dadzis).

11:30 – LPPA Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieka un Valdes locekļa vēlēšanas (M. Dadzis).

11:45 – LVAF aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldī-
ba” un piekrastes pašvaldību dalība tajā (LVAF di-
rektors Jānis Rudzītis, LPS padomniece attīstības 
un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa).

12:00 – Kājāmgājēju maršruta gar Baltijas jūras 

piekrasti Latvijā un Igaunijā pirmā gada rezultāti un 
turpmākā sadarbība ar pašvaldībām (Latvijas lau-
ku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 
Asnāte Ziemele un vides un tūrisma projektu eks-
perts Juris Smaļinskis).

12:20 – Citi jautājumi, nākamā kopsapulce u.c.

 
Apvienotās LPPA un piekrastes sadarbības un ko-
ordinācijas grupas sēdes darba kārtība:

13:00 – Ievadvārdi (LPPA Valdes priekšsēdētājs 
Māris Dadzis, VARAM Telpiskās plānošanas depar-
tamenta direktore Inguna Urtāne).

13:05 – Jūras plānojuma izstrāde un pašvaldību 
pārvaldījumā esošās jūras piekrastes daļas un jūras 
telpas plānošana (I. Urtāne).

13:30 – Piekrastes telpiskās attīstības pamatno-
stādnes 2011.–2017. gadam: izpilde, turpmākie 
piekrastes telpiskās attīstības stratēģiskie jautājumi 
un no pamatnostādnēm izrietošie darbi, diskusijas 
un pateicība par padarīto (VARAM Telpiskās plā-
nošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo, 
I. Urtāne). Diskusijā piedalīsies piekrastes pašvaldī-
bu, ministriju un plānošanas reģionu pārstāvji u.c., 
vadīs G. Lukstiņa.

14:15 – Dzintaru koncertzāle un Lielupes osta: ie-
pazīšanās ar Jūrmalā paveikto (J. Lediņš).

15:30 – Noslēgums – LPPA un piekrastes sadarbī-
bas un koordinācijas grupas sēdes dalībnieku kopī-
gas pusdienas.

Gunta Lukstiņa,
LPPA sekretāre, LPS padomniece attīstības un 

plānošanas jautājumos

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grā-
matvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, 
1. pielikums.

Par plāna projektu “Plāns Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma ap-
svērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes 
nodrošināšanai laika posmā no 2017. līdz 2018. ga-
dam”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nova-
da pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu 
atlīdzību 2017. gadā”, 3. pielikums.

Par Nacionālā attīstības plāna un Latvijas ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenoša-
nas uzraudzības ziņojumu”, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_45_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_45_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_45_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_45_p4.pdf
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16. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-1199 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos 
Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topo-
grāfisko karšu sistēmas noteikumi””

VSS-1207 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos 
Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes no-
teikumi””

VSS-1208 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 
“Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

VSS-1215 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Sociālo uzņēmumu komisiju”

VSS-1213 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 
66 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, 
viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām””

VSS-1202 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos 
Nr. 72 “Dabas parka “Pape” konsultatīvās padomes 
nolikums””

23. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-1218 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 

skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas 
vai individuālā komersanta kases vai citas glabāša-
nas vietas”

VSS-1219 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Saulstaru ielā 1, Bērvircavā, Sesavas 
pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas nova-
da pašvaldības īpašumā”

VSS-1220 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-1224 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Dārza ielā 7, Pastendē, 
Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu no-
vada pašvaldības īpašumā”

VSS-1225 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrī-
tošā dzīvokļa īpašuma Nr. 106 Ezeru ielā 61, Dau-
gavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS-1226 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos 
Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaim-
niekošanai””

VSS-1229 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 
171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

Latvijas e-indeksa uzvarētāji – Ventspils 
un Siguldas un Rundāles novads

28. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā jau 
trešo reizi norisinājās “Lattelecom” un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
iniciētā valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību 
e-vides novērtējuma “Latvijas e-indekss” apbalvo-
šanas ceremonija, kurā piedalījās “Lattelecom” val-
des priekšsēdētājs Juris Gulbis un vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Ger-

hards un partneri – LPS priekšsēdis Gints Kamin-
skis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas preziden-
te Signe Bāliņa un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 
izpilddirektors Viktors Valainis.

Šogad augstākos rezultātus katra savā kategorijā 
uzrādījusi Ventspils pilsēta, Siguldas novads, Run-
dāles novads, Uzņēmumu reģistrs un VARAM.

Digitāli attīstītāko pašvaldību nomināciju reģionālo 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441783
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441783
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
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pilsētu kategorijā ieguvusi Ventspils, kas līdz šim 
divus gadus pēc kārtas ierindojās 2. vietā, bet šo-
gad apsteidza iepriekšējo uzvarētāju, Valmieru. 
Ventspils ir pilsēta, kas aktīvi izmanto informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un palīdz 
tos jēgpilni lietot arī citiem.

Lielo novadu kategorijā pirmo vietu ieguvis Sigul-
das novads, kas mērķtiecīgi tuvojies uzvarai, pir-
majā gadā ierindojoties 15. vietā, otrajā – 3. vietā 
un šogad – 1. vietā. Siguldas novadā tehnoloģijas 
lieto daudz un prasmīgi, piemēram, Siguldas mo-
bilā lietotne ir teju katram piektajam iedzīvotājam, 

un vairākās skolās mācībām regulāri izmanto plan-
šetdatorus un izglītības robotus.

Mazo novadu kategorijā spēcīgākais ir Rundāles 
novads. Pirmajā gadā tas ieguva 5. vietu, nākamajā 
zaudēja savas pozīcijas, ko šogad atguva ar uzviju, 
iegūstot 1. vietu. Rundāles novads ir atvērts teh-
noloģijām un tiecas apgūt arvien jaunus digitālos 
risinājumus, piemēram, Rundālē ir vienotais klien-
tu apkalpošanas centrs, kas nodrošina e-pakalpoju-
mus Rundāles un arī kaimiņnovadiem.

Vairāk lasiet šeit.

Uzņēmējdarbību Vidzemē visvairāk 
atbalsta Valmiera un Pārgaujas un 
Smiltenes novads

VARAM sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģio-
niem oktobrī izsludināja konkursu pašvaldībām, lai 
noteiktu reģionu rezultatīvākās pašvaldības, kuras 
daudzveidīgi atbalsta uzņēmējdarbību. Konkursa 
noslēgumā rezultatīvākās pašvaldības katrā reģio-
nā saņēma naudas balvas.

Vidzemes plānošanas reģionā balvas saņēma Val-
mieras pilsētas pašvaldība, Pārgaujas novada paš-
valdība un Smiltenes novada pašvaldība.

http://www.eindekss.lv/lv/95-latvijas-e-indekss-pasvaldibas-stiprina-digitalo-drosibu-valsts-iestades-elektronisko-dokumentu-apriti


12

Valmieras pilsētas pašvaldība ieguva 5390 eiro lie-
lu naudas balvu. Konkursa pieteikumā valmierieši 
norādījuši, ka par šo finansējumu organizēs gran-
tu konkursu Valmierā rezidējošiem uzņēmējiem, 
lai veicinātu jaunu un inovatīvu produktu izstrādi, 
izvērtētu to pielietojamību un noieta tirgus poten-
ciālu. Priekšroka un augstāks vērtējums būs tiem 
jaunradītajiem produktiem, kas izmantojami paš-
valdībā vai tās kapitālsabiedrībās (piemēram, jauni 
IT risinājumi, konstrukcijas utt.).

Pārgaujas novada pašvaldībai piešķirta naudas bal-

va 3000 eiro apmērā. Par šo summu sadarbībā ar 
vietējiem uzņēmējiem uzstādīs vismaz 20 norādes 
zīmes uz novada uzņēmumu darbības zonām, kā 
arī naudas līdzekļi tiks investēti vienotas preču zī-
mes “Radīts Pārgaujas novadā” izstrādei un izgata-
vošanai, lai popularizētu vietējo produkciju.

Savukārt Smiltenes novada pašvaldība saņēma 
2000 eiro lielu balvu. Tā paredzēta sadarbības stip-
rināšanai ar novada jaunajiem uzņēmumiem, or-
ganizējot dažādus atbalsta pasākumus un palīdzot 
uzsākt savu uzņēmējdarbību tiem, kas vēl prāto.

Uzņēmējdarbībai draudzīgākās 
municipalitātes Latgalē – Preiļu novads, 
Daugavpils un Viļakas novads

“Latgales reģiona pašvaldības ir ļoti pretimnākošas 
uzņēmējiem: visur pieejams informatīvs atbalsts 
ar uzņēmējdarbību saistītu jautājumu risināšanā, 
daudzas pašvaldības atvēl budžeta līdzekļus mazu 
grantu konkursu organizēšanā, uzņēmējdarbības 
infrastruktūras uzlabošanā. Šis konkurss ir iespēja 

pateikties pašvaldībām par to pienesumu biznesa 
attīstībā,” norāda Latgales plānošanas reģiona At-
tīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Dalībai konkursā pieteikumus iesniedza astoņas 
Latgales municipalitātes: Daugavpils pilsēta un 
septiņi novadi – Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu, Rie-
biņu, Krāslavas, Balvu un Viļakas novads.

Konkursa rezultātā reģiona trim municipalitātēm 
valsts proklamēšanas 99. gadadienas svinību laikā 
tika piešķirtas naudas balvas 10 390 eiro apmērā, 
ko izmantos turpmākam uzņēmējdarbības atbal-
stam. Apkopojot komisijas vērtējumu, tika lemts 
konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmēj-
darbības sekmēšanai” naudas balvu sadalīt starp 
Preiļu novada pašvaldību (5000 eiro), Daugavpils 
pilsētas pašvaldību (3000 eiro) un Viļakas novada 
pašvaldību (2390 eiro). Preiļu novada pašvaldība 
konkursā norādīja nozīmīgākos atbalsta rīkus uzņē-
mējdarbības veicināšanai, galveno uzsvaru liekot 
uz mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās 
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanu.

Kurzemē uzņēmējdarbību visvairāk atbalsta 
Ventspils pilsēta un Skrundas novads

Kurzemes plānošanas reģionā konkursa “Pašvaldī-
bu atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēša-
nai” žūrija izvēlējās izcelt divas pašvaldības divās 
nominācijās.

Nominācija “Par ieguldījumu uzņēmējdarbības 
attīstībā” piešķirta Ventspils pilsētas pašvaldībai, Foto: Juris Presņikovs
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kas ļoti mērķtiecīgi domā un strādā pie tā, lai arvien 
vairāk piesaistītu uzņēmējus savai teritorijai, lai tie 
veidotu savas filiāles Ventspilī, un daudz tiek strādāts 
arī pie tā, lai rastos jauni uzņēmēji, jo īpaši IKT jomā.

Savukārt nominācijā “Nākotnes iecere” tika sveik-
ta Skrundas novada pašvaldība, kas veiks būtiskus 
ieguldījumus tirgus teritorijas izbūvei Skrundā.

Godināti Zemgales gada uzņēmēji un 
atbalstošākās municipalitātes – Jelgavas 
novads, Jelgavas pilsēta un Pļaviņu 
novads

Zemgales plānošanas reģiona un Uzņēmējdarbī-
bas centra organizētajā svinīgajā pasākumā, kas 
ietvēra arī konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi 

uzņēmējdarbības sekmēšanai”, laurus plūca Jelga-
vas novads, kas saņēma galveno balvu, 5000 eiro, 
lai to godam izmantotu vēl kādai jaunai iniciatīvai. 
Jelgavas novads īstenojis visdažādāko aktivitāšu ko-
pumu, kas kalpojis kā iedrošinājums, profesionāls 
instrumentu kopums gan mājražotājiem, gan to-
pošajiem uzņēmējiem, biznesa ideju autoriem un 
esošajiem mazajiem uzņēmējiem.

No septiņiem konkursam iesniegtajiem Zemgales 
pašvaldību iesniegumiem par otro uzņēmējdarbī-
bai draudzīgāko pašvaldību atzīta Jelgavas pilsēta, 
bet trešo vietu ieguva Pļaviņu novads.

Sarīkojumā Rundāles pilī tika godināti arī Zemga-
les krietnākie uzņēmēji, izraugot laureātus titulam 
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” no 22 reģionā 
ietilpstošo pašvaldību izvirzītajiem kandidātiem. 
Nominēto titula ieguvēju vidū ir gan Zemgalē pa-
zīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, mežistrā-
des, pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības 
pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu 
sniedzēji. Visi laureāti saņēma īpaši darinātu piemi-
ņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

Pasniegti apbalvojumi nevalstiskajām 
organizācijām

Jau trešo gadu pēc kārtas tiesībsargs sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu 
draugu apvienību “Apeirons” rīkoja konkursu “NVO 
Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”. Šo-
gad konkursā tika saņemti 57 pieteikumi, no ku-
riem 55 nodoti konkursa žūrijas vērtēšanai. Žūri-
jas sastāvā bija tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas 
Nacionālas bibliotēkas direktora vietniece Anda 
Lamaša, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apei-
rons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Bar-
ča, LPS padomniece veselības un sociālajos jautā-
jumos Ilze Rudzīte, Latvijas Radio žurnālists Aidis 

Tomsons un operdziedātāja Evita Zālīte.

29. novembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā tika godinātas un apbalvotas tās 
nevalstiskās organizācijas, kas iestājas par cilvēku 
ar invaliditāti tiesībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un 
aizstāv viņu intereses.

Šogad nominācijā “Skaļākā balss” galveno balvu 
saņēma biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pa-
cientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”. Nominācijas 
“Nodarbinātības veicinātājs” galvenās balvas iegu-
vējs ir insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku 
psiholoģiskā atbalsta biedrību “Vigor”. Galveno 
balvu nominācijā “Izglītības attīstītājs” saņēma Bal-
tijas Bērnu fonds. Nominācijā “Sociālā kampaņa” 
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galvenā balva tika piešķirta servisa suņu biedrībai 
“Teodors”. Nominācijā “Bērnu ar invaliditāti aizstā-

vis” galveno balvu ieguva biedrība “Latvijas bēr-
niem ar kustību traucējumiem”.

Nominācijas “Pakalpojumu nodrošinātājs” galvenā 
balva tika piešķirta Siguldas biedrībai “Cerību spār-
ni”, kas nodrošina sociālos pakalpojumus pieaugu-
šajiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Biedrībā ietilpst arī sporta klubs “Spārni”, sociālais 
uzņēmums “Pogotava”, sociālais atbalsta centrs 
“Cerību māja” un ģimenes asistenta pakalpojumi.

Svinīgajā pasākumā labklājības ministrs Jānis Reirs 
pateicās tiem cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi atbal-
stījuši un aizstāvējuši cilvēku ar īpašām vajadzībām 
intereses.

Par pieņemošas attieksmes veicināšanu sabiedrī-
bā, stāstot pieredzi saskarsmē ar īpašiem bērniem, 
Atzinības rakstu saņēma Anete Bendika, par paš-
aizliedzīgu darbu savu audzēkņu labā – Pelču spe-
ciālās internātskolas direktore Ināra Oļena, par no-
zīmīga projekta radīšanu nedzirdīgām māmiņām – 
projekta “Nepalikt vieniem klusumā” vadītāja Di-
āna Zālamane-Leite, par ieguldījumu sabiedriskās 
domas veidošanā, iestudējot izrādi par neparasto 
zēnu, Atzinības raksts tika pasniegts izrādes “Savā-
dais atgadījums ar suni naktī” veidotājiem (režisors 
Viesturs Sīlis un aktieris Kārlis Krūmiņš).

16 lauku tūrisma uzņēmējiem piešķirta 
kultūras zīme “Latviskais mantojums”

30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 16 
lauku tūrisma uzņēmējiem tika pasniegta kultūras 
zīme “Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz 
šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. 
“Latviskā mantojuma” zīmi par latviskā kultūras 
mantojuma saglabāšanu un demonstrēšanu tūris-
mā uzņēmējiem pasniedza kultūras ministre Dace 

Melbārde un LPS priekšsēža vietnieks Gints Kukai-
nis.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasnieg-
ta kopš 2013. gada pēc “Lauku ceļotāja” iniciatīvas, 
lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves 
mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes var 
pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi 
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mā-
cīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.
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Šogad kultūras zīmi “Latviskais mantojums” saņē-
ma šādi tūrisma uzņēmēji:

– tautas mākslas biedrība “Saiva” (Liepāja) – par 
latvisko amata prasmju daudzināšanu;

– folkloras kopa “Atštaukas” (Liepāja) – par Kur-
zemes vitālā gara uzturēšanu;

– Ināra Mālkalne, z/s “Blūdži” (Jelgavas novads) – 
par tradicionālā ķimeņu siera daudzināšanu;

– SIA “Limbažu Tīne” (Limbaži) – par tradicionālo 
amatu prasmju uzturēšanu;

– N. Bomja maiznīca “Lielezers” (Limbaži) – par 
latviskās maizes daudzināšanu;

– Igates pils Dzirnavu krodziņš (Limbažu no-
vads) – par latviskiem ēdieniem;

– Jānis Ulmis, veselības augu brīvdabas ekspo-
zīcija “Lādes Avotiņi” (Limbažu novads) – par 
tradicionālo ārstniecības augu mūsdienīgu lie-
tojumu;

– biškopis Aivars Radziņš (Vecpiebalgas novads) – 
par biškopības prasmju daudzināšanu;

– Uģis Puzulis, keramikas darbnīca “Racupkalns” 
(Alūksnes novads) – par podniecības kā tradicio-
nālas amata prasmes daudzināšanu;

– krogs “Sidrabiņi” (Salacgrīvas novads) – par lat-
viskās virtuves mūsdienīgu piedāvājumu;

– keramikas darbnīca “Cukrasāta” (Rēzeknes no-
vads) – par latviskas sētas uzturēšanu un pod-
niecības kā tradicionālas amata prasmes dau-
dzināšanu;

– biedrība “Jubra” (Daugavpils novads) – par lat-
galisko tradīciju un prasmju kopšanu;

– podnieks Ilmārs Vecelis (Krāslavas novads) – 
par podniecības kā tradicionālas amata prasmes 
daudzināšanu;

– tāšu meistars Jurijs Ivanovs (Zilupes novads) – 
par tradicionālas amata prasmes uzturēšanu – 
tāšu pīšanu;

– Aldis Pušpurs, mežniecības muzejs Egļavā (Viļa-
kas novads) – par mežsaimniecības tradīciju 
daudzināšanu;

– SIA “Latgalessmakovka.lv” (Kārsavas novads) – 
par latgaliešu dzēriena “šmakovka” tradīcijas 
uzturēšanu.

Kopumā zīmi “Latviskais mantojums” saņēmušas 
nu jau 88 saimniecības visā Latvijā. Ar visām saim-
niecībām var iepazīties “Lauku ceļotāja” mājaslapā.

http://www.celotajs.lv/lv/e/liepajas_amatnieku_nams
https://www.celotajs.lv/lv/e/namiins
http://www.celotajs.lv/lv/e/siernica
http://www.celotajs.lv/lv/e/limbazutine
http://www.celotajs.lv/lv/e/maiznicalielezers
http://www.celotajs.lv/lv/e/igateskrogs
http://www.celotajs.lv/lv/e/veselibas_augu_ekspozicija
http://www.celotajs.lv/lv/e/veselibas_augu_ekspozicija
http://www.celotajs.lv/lv/e/piebalgas_medus
http://www.celotajs.lv/lv/e/uga_puzula_keramikas_darbnica
http://www.celotajs.lv/lv/e/krogssidrabini
http://www.celotajs.lv/lv/e/podnieks_stanislavs_vilums
http://www.celotajs.lv/lv/e/skreine
http://www.celotajs.lv/lv/e/podnieks_ilmars_vecelis
http://www.celotajs.lv/lv/e/jurijsivanovs
http://www.celotajs.lv/lv/e/mezniecibas_muzejs_eglava
http://www.celotajs.lv/lv/e/latgolys_smakovka
http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/latviskaismantojums
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Apbalvoti meža nozares Gada balvas 
“Zelta čiekurs” laureāti

1. decembrī Vidzemes kon-
certzālē “Cēsis” tika godi-
nāti meža nozares izcilākie 
ļaudis. Gada balvas ieguvēji 
saņēma lielo “Zelta čieku-
ru”, savukārt pārējiem lau-
reātiem tika pasniegts ma-

zais “Zelta čiekuriņš”.

Gada balvu “Zelta čiekurs” nominācijā “Par mūža 
ieguldījumu”, Ministru kabineta Atzinības rak stu, 
Goda diplomu un krūšu nozīmi “Zelta sēkliņa” sa-
ņēma kokrūpnieks Juris Emsiņš, mežzinātnieks 
Jānis Smilga, mežsaimnieks Arnis Vairis Balodis, 
mežsaimnieks Dainis Blūmentāls un meža resursu 
informācijas sistēmu speciālists Jānis Uzulis.

Pasākumā sveica arī nominācijas “Par inovatīvu uz-

ņēmējdarbību” laureātus SIA “Amber Wood”, AS 
“Latvijas valsts meži” (LVM) Mazsilu kokaudzē-
tavu un SIA “Rīgas Krēslu fabrika”, nominācijas 
“Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” laureātus 
Kasparu Riži, Marju Gustavsoni un LVM skolu iz-
glītības programmas “Izzini mežu” īstenotājus Līgu 
Abizāri, Andu Sproģi, Kasparu Riži un Tomasu Ko-
toviču. Tāpat sumināja nominācijas “Par ilgtspējī-
gu saimniekošanu” (konkurss “Sakoptākais mežs”) 
laureātus meža īpašniekus Māri Bērziņu no Ciece-
res pagasta, Kārli Martinsonu no Limbažu pagasta 
un Gunti Vībānu no Zasas pagasta.

Gada balva jeb lielais “Zelta čiekurs” nominācijā 
“Par inovatīvu uzņēmējdarbību” šogad tika piešķir-
ta SIA “Rīgas Krēslu fabrika”, nominācijā “Par iegul-
dījumu sabiedrības izglītošanā” Gada balvu saņē-
ma LVM skolu izglītības programmas “Izzini mežu” 
īstenotāji Līga Abizāre, Anda Sproģe, Kaspars Riže 
un Tomass Kotovičs, savukārt nominācijā “Par ilgt-
spējīgu saimniekošanu” – Māris Bērziņš.

Godināti aktīvākie brīvprātīgā darba 
veicēji, organizētāji un brīvprātībai 
draudzīgākā pašvaldība

Aizvadītajā sestdienā Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļ-
blāzma”, tika godināti brīvprātīgā darba veicēji un 
organizētāji no visas Latvijas, kā arī brīvprātībai 
draudzīgākā pašvaldība.

“Gada brīvprātīgais 2017” gada zīmi saņēma: Olita 
Cakule-Ozoliņa par brīvprātīgo darbu Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes no-
daļā; Ingrīda Puķīte, kura aktīvi iesaistās Jēkabpils 
novada Leimaņu pagasta kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē; Inese Stunda – brīvprātīgā mentore bied-
rībā “Mentor Latvia”; Ludmila Zlotina par zupas 

Foto: reitingi. lv
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vārīšanu Cēsu novada trūcīgajiem; Aļona Pavlov-
ska, kura brīvprātīgi iesaistās Krāslavas novada PII 
“Pīlādzītis” darbā, sniedzot palīdzību pirmsskolas 
pedagogiem; trīspadsmitgadīgā Sofija Ivļeva, kura 
veic brīvprātīgā darba pienākumus sociālās aprū-
pes centrā “Mežciems”; Necita Pundure, kura Lat-
vijas Nacionālā mākslas muzejā un tā filiālēs kalpo 
par izcilu piemēru sabiedrības līdzdalībai kultūras 
un mākslas procesu attīstībā; Roberts Sproģis, kurš 
aktīvi iesaistās labdarības organizācijas “Palīdzē-
sim.lv” aktivitātēs.

“Gada brīvprātīgais 2017” goda zīmi saņēma arī 

brīvprātīgā darba organizētāji Jēkabpils NVO resur-
su centrs, kas kļuvis par reģionāla mēroga brīvprā-
tīgo kustības atbalstītāju, popularizējot brīvprātīgo 
darbu un organizējot to ne tikai Jēkabpils pilsētā, 
bet arī Vidusdaugavas reģionā, kā arī veicinot Eiro-
pas brīvprātīgā darba kustību. Goda zīmi saņēma 
arī biedrība “Jaunatnes čemodāns”, kas šogad īs-
tenojusi dažādas brīvprātīgā darba aktivitātes, kā 
arī atbalstījusi programmas “ERASMUS+” jaunie-
šus.

Par brīvprātīgajiem draudzīgāko pašvaldību šogad 
atzīta Daugavpils pilsētas dome – Jaunatnes nodaļa.

Seminārs par labo praksi ES fondu 
projektu īstenošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējus 
un citus interesentus uz semināru par labo prak-
si ES fondu atbalsta izmantošanā. Seminārs notiks 
6. decembrī Jelgavā (Jelgavas novada domes zālē 
Pasta ielā 37).

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA mājaslapā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Seminārs par pieejamo atbalstu 
daudzdzīvokļu ēku renovācijai

6. decembrī Jūrmalā 
notiks seminārs par 
energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu 
daudzdzīvokļu ēkās un 
pieejamo valsts atbal-
stu. Semināru orga-

nizē Ekonomikas ministrija un “Attīstības finanšu 
institūcija Altum” informatīvajā kampaņā “Dzīvo 

siltāk”.

Uz semināru aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmu-
mu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uz-
ņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju vecākie.

Detalizētāka informācija pieejama Ekonomikas mi-
nistrijas mājaslapā.

Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot lī-
dzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzi-
vosiltak.

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
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VID aicina pašvaldību pārstāvjus apmeklēt 
semināru par izmaiņām nodokļu 
normatīvajos aktos

Valsts ieņēmumu 
dienests (VID) aicina 
pašvaldību pārstāvjus 
apmeklēt semināru 
par izmaiņām nodok-
ļu normatīvajos aktos, 

kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī (nodokļu re-
formā). Seminārs notiks 6. decembrī plkst. 10 VID 
administratīvajā ēkā Rīgā, Talejas ielā 1, 1. stāva 
konferenču zālē.

Seminārā VID iepazīstinās ar gaidāmajām nodokļu 
izmaiņām šādās jomās: pašreizējie likumu grozījumi 
(Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumi; gro-

zījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”; 
grozījumi attiecībā uz apliekamā ienākuma noteik-
šanu saimnieciskās darbības veicējiem); “Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā”; “Grozījumi 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”; “Nodokļu 
maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 
dzēšanai paredzētā atbalsta likums”.

VID arī informē, ka semināru materiāli pieejami 
VID tīmekļvietnē, sadaļā “Aktualitātes/Notikumi”, 
kur ar tiem var iepazīties jau pirms semināra un 
klātienē uzdot konkrētus interesējošos jautājumus.

VID vērš uzmanību, ka tīmekļa vietnē www.vid.
gov.lv izveidota arī atsevišķa sadaļa privātperso-
nām un uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs nodokļu 
reforma?”. Plašāka informācija par nodokļu refor-
mu pieejama arī Finanšu ministrijas mājaslapā un 
Saeimas mājaslapā.

Meža konferencē – sabiedrībā aktuālas 
tēmas

Zemkopības ministrija aicina interesentus uz meža 

konferenci, kas notiks 6. decembrī plkst. 11 Latvi-
jas Valsts mežzinātnes institūtā (LVMI) “Silava” Sa-
laspilī (Rīgas ielā 111).

Meža nozares pārstāvji runās par to, kā turpmāk 
tiks cirsti koki mežā, par negodprātīgiem piedāvā-
jumiem biotopu kartēšanas laikā, sniegs aktuālāko 
informāciju par ES atbalstu meža īpašniekiem. Kon-
ferencē aicināti piedalīties meža īpašnieki, meža 
apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, noza-
rē nodarbinātie un citi interesenti. Konferenci or-
ganizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Vietnē www.laukutikls.lv tiks nodrošināta konfe-
rences tiešā translācija ar iespēju sniegt komentā-
rus un uzdot jautājumus.

Plašāka informācija un pieteikšanās: www.mkpc.
llkc.lv; 63050477.
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Latvijas nodokļu maksātāju forums – 
13. decembrī

Turpinot darbu pie ēnu ekonomikas ierobežoša-
nas, Finanšu ministrija aicina viedokļu līderus, uz-
ņēmējus, nozaru profesionāļus un valsts institūciju 
pārstāvjus uz kopīgu diskusiju par efektīvākiem ri-

sinājumiem, lai pilnveidotu darbu ar nodokļu mak-
sātājiem.

Latvijas nodokļu maksātāju forums pulcēs vairāk 
nekā 300 dalībnieku no dažādām nozarēm un no-
risināsies 13. decembrī Biznesa augstskolas Turība 
Konferenču zālē Rīgā, Graudu ielā 68.

Seminārs par ekoinovācijām un IKT 
risinājumiem

Videi draudzīgas inovācijas un uzņēmējdarbība, 
ilgtspējīga attīstība un ietekmes uz vidi mazināšana 
ir jautājumi, kas pēdējos gados kļuvuši nozīmīgi, lai 
veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Šobrīd to visu 
vienā vārdā sauc par ekoinovācijām.

Vidzemes plānošanas reģions projektā SUPER 

13. decembrī Valmierā (Tērbatas ielā 10) organizē 
darba semināru, kurā interesenti varēs uzzināt jau-
nākās attīstības iespējas un idejas resursu efektīvai 
izmantošanai, lietojot informācijas tehnoloģijas. 
Seminārā par to nozīmi uzņēmēja ikdienā stāstīs 
Vidzemes Augstskolas pārstāvji, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras tehnoloģiju skauti IKT jomā, 
IT klastera pārstāvis, SIA ZAAO un citi progresīvi jo-
mas speciālisti un entuziasti.
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Darba kārtība un reģistrēšanās pasākumam ŠEIT. 
Interesentiem dalība seminārā jāpiesaka līdz 

11. decembra rītam VPR mājaslapā www.vidzeme.
lv, sadaļā VPR Semināri.

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

Pašvaldības aicinātas pieteikt jaunās 
būves gadskārtējai skatei

Latvijas pašvaldības tiek aicinātas piedalīties skatē 
“Gada labākā būve Latvijā 2017” un pieteikties kādā 
no septiņām nominācijām: “Dzīvojamā jaunbūve”, 
“Sabiedriskā jaunbūve”, “Pārbūve”, “Atjaunošana”, 
“Restaurācija”, “Inženierbūve” un “Ainava”.

Skates nolikumu var apskatīties ŠEIT.

Līdz 20. decembrim pašvaldības var izvirzīt izcilas 
būves savā reģionā skates mājaslapā http://gada-
buve.lv/ vai e-pastā gadabuve@gmail.com.

http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/196_seminars_eko_inovacijas_un_ikt_risinajumi_13_1/
http://www.vidzeme.lv
http://www.vidzeme.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

