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LPS priekšsēža tikšanās ar labklājības 
ministru

Finansējuma sadalei pašvaldībās ir jānotiek 
caurredzami, neatkarīgi no tā, kādai jomai lī-
dzekļi paredzēti un kāds ir finansējuma avots, 
un ikvienam jābūt iespējai sekot līdzi – 17. jūnijā 
tikšanās reizē ar labklājības ministru Gati Eglīti 
vienisprātis bija Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis.

Labklājības ministrs bija uzaicinājis LPS pārstāv-
jus uz tikšanos, lai kliedētu LPS paustās bažas par 
iespējamu politisko interešu dominēšanu jautāju-
mos, kas saistīti ar finanšu plūsmu pašvaldībām. 
Tikšanās reizē pārrunāti arī turpmākie sadarbības 
virzieni un aktuāli risināmie jautājumi labklājības 
jomā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “No labklājības 
ministra saņēmu apliecinājumu, ka līdzekļu sadale 
pašvaldībām notiks godīgi un caurredzami, neņe-

mot par pamatu konkrētas politiskās intereses, un 
šim jautājumam tiks pievērsta pastiprināta uzmanī-
ba. Ikvienam sabiedrības loceklim un arī medijiem ir 
jāseko līdzi, kādi finanšu instrumentu apguves kon-
kursi tiek izsludināti un kas tajos piedalās, un gadī-
jumos, ja ir aizdomas par negodprātīgu rīcību, jāceļ 
trauksme.”

Iepazīšanās vizītes laikā LPS priekšsēdis ar labklā-
jības ministru pārrunāja aktualitātes labklājības 
nozarē, tajā skaitā finansējuma nepieciešamību, 
lai sociālās aprūpes centru iemītniekiem nodro-
šinātu ģimenes ārsta pakalpojumus, kā arī uzla-
botu šo centru infrastruktūru. Kopīgi tiks meklēti 
risinājumi vienotam sociālo pakalpojumu grozam 
visās pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. Viens no izaicinājumiem šajā jomā būs 
atšķirīgo pakalpojumu salāgošana un vienošanās 
par konkrētu pakalpojumu un palīdzības līmeni, 
kas pašvaldībām līdz apvienošanai bijis atšķirīgs.

“Ļoti svarīgi, lai virziens, kādā mēs strādājam ar 
Labklājības ministriju, nemainītos un šādu pozīciju 
kopīgi uzturētu arī turpmāk. Ja esam vienoti šajos 
jautājumos, tad mēs esam spēcīgāki,” tikšanās rei-
zē pauda G. Kaminskis.

Pārrunājot Labklājības ministrijas līdz šim paveik-
to, LPS vadība atzinīgi novērtēja sagatavotās vad-
līnijas vienlīdzīgu sociālo pakalpojumu nodrošinā-
šanai pašvaldībās, kā arī nepieciešamību sakārtot 
integrēto veselības aprūpes jomu.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS priekšsēža un izglītības un zinātnes 
ministres tikšanās

Pašvaldības iedzīvotājiem ir krietni tuvāk nekā 
Izglītības un zinātnes ministrija, tāpēc tām ir 
būtiska loma dažādu ar izglītību saistītu jautā-
jumu risināšanā un kvalitatīva izglītības procesa 
nodrošināšanā – par to pirmajā tikšanās reizē 
18. jūnijā vienisprātis bija LPS priekšsēdis Gints 

Kaminskis un jaunā izglītības un zinātnes minis-
tre Anita Muižniece.

Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) noslēgšanos, tikšanās reizē tika pārrunāta 
skolu tīkla sakārtošana pēc administratīvo terito-
riju apvienošanas un ietekme uz ģimenēm, kurās 
aug skolēni. Gan A. Muižniece, gan G. Kamin skis 
bija vienādās domās, ka reforma un skolu tīk-
la optimizācija nedrīkst negatīvi ietekmēt bērnu 
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labsajūtu un ģimenes budžetu, tāpēc jaunā sasau-
kuma deputātiem, lemjot par skolu tīklu, būs jā-
pieņem adekvāti un izsvērti lēmumi.

“Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kam ir liela ie-
tekme uz ģimenēm ar skolēniem, ir mācību iestādes 
attālums no dzīvesvietas, un Covid-19 pandēmija 
pierādījusi, ka jāizvērtē, kā strādāt šādos apstākļos 
un vai ir lietderīgi bērnus vest uz skolu 30–40 kilo-
metru attālumā. Lēmumiem, kas saistīti ar skolu 
tīkla sakārtošanu, jābūt bērnu un ģimenes budže-
ta interesēs,” pauž Gints Kaminskis. Sarunā LPS 
priekšsēdis norādīja, ka, lai gan ATR stājas spēkā 
1. jūlijā, pamatīgākas izmaiņas saistībā ar skolu 
tīklu gaidāmas aptuveni pēc gada.

Pārrunājot jautājumu par skolu gatavību jaunajā 
mācību gadā strādāt klātienē, Anita Muižniece 

apliecināja: “Mūsu uzstādījums ir, ka 1. septembrī 
visas mācību iestādes – pirmsskolas, pamatsko-
las, vidusskolas, profesionālās mācību iestādes un 
augstskolas – atgriežas pie mācībām klātienē. Šim 
nolūkam būtiska būs arī LPS un pašvaldību iesaiste, 
lai varētu pieņemt pamatotus lēmumus par dažā-
diem rīcības scenārijiem. Protams, mācības klātienē 
saistītas ar vakcinēšanos, un es šeit saredzu nepie-
ciešamību no mūsu puses sniegt skolotājiem motivē-
jošu informāciju negaidīt septembri, lai vakcinētos.”

Gints Kaminskis ministrei apliecināja LPS un visu 
pašvaldību gatavību izplatīt sagatavoto informā-
ciju, lai veicinātu vakcinēto pedagogu īpatsvara 
pieaugumu, kas ir nozīmīgs faktors klātienes mā-
cību atsākšanai rudenī. Uzsverot pašvaldību lomu 
kolektīvās imunitātes veicināšanā, LPS priekšsē-
dis norādīja, ka ir svarīgi atrisināt jautājumu par 
datu pieejamību pašvaldībām, jo tie nepieciešami, 
lai varētu strādāt, analizēt situāciju un pieņemt at-
bilstošus lēmumus.

Tikšanās reizē tika pārrunāts arī izglītības jomas 
budžets pašvaldībām, tajā skaitā pedagogu atal-
gojums, un amatpersonas vienojās, ka par šiem 
jautājumiem būs jārīko atsevišķas tikšanās, lai de-
talizēti pārrunātu gan Izglītības un zinātnes minis-
trijas, gan LPS priekšlikumus.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas un 
Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas apvienotā sēde

Atklājot LPS Tautsaimniecības komitejas un Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas apvie-

noto sēdi 16. jūnijā, LPS padomnieks tautsaim-
niecības jautājumos Aino Salmiņš teica paldies šā 
sasaukuma abu komiteju dalībniekiem par darbu 
četru gadu garumā, jo nākamās sēdes notiks jau 
jaunā sastāvā.

Šī sanāksme tika rīkota sadarbībā ar Latvijas 
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu aso-
ciāciju (LŪKA) un bija veltīta ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšanai, meklē-
jot vispiemērotākos risinājumus un uzklausot gan 
ekspertu, gan praktiķu ieteikumus. Sēdes videoie-
raksts pieejams šeit.

Ar aptaujas rezultātiem par pašvaldību sniegto 
atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslē-
gumiem iepazīstināja Mārupes novada domes 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/686-lps-tautsaimniecibas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-apvienota-sede-16-junija-2021
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Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Aprīlī 
veiktā pašvaldību aptauja atklāj dažādos pieslēgu-
mu izveides atbalsta jeb līdzfinansējuma modeļus, 
in house principa izmantošanas pamatojumu un 
atšķirīgās pieslēgumu izbūves izmaksas. Sniedzot 
atbildi uz jautājumu par iespējami efektīvāko un 
piemērotāko atbalstu, aptaujas dalībnieki visbie-
žāk norādījuši, ka būvniecības ieceres tehnisko 
dokumentāciju sagatavo pašvaldības kapitālsa-
biedrība un pati arī nodrošina būvniecību, taču ir 
arī atšķirīgi risinājumi. Tā, piemēram, daļā pašval-
dību gan dokumentāciju, gan iepirkumu būvnieka 
izvēlei veic pašvaldības kapitālsabiedrība, citur 
tehnisko dokumentāciju gatavo privātīpašnieki, 
bet būvnieku izvēlas kapitālsabiedrība, vēl citās 
pašvaldībās dokumentāciju gatavo kapitālsabied-
rība, bet būvnieku iepirkumā izvēlas pašvaldība, 
dažviet privātīpašnieki sagatavo būvniecības ie-
ceres tehnisko dokumentāciju un pašvaldība veic 
iepirkumu būvnieka izvēlei, kā arī vēl citi modeļi.

Mārupes novadā dzīvojamo māju īpašniekiem ir 
iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50–
100% apmērā no kopējās tāmes, ņemot vērā līdz-
finansējuma piešķiršanas kritērijus. I. Krēmere no-
rādīja, ka atbilstoši līdzšinējai kārtībai no projekta 
izstrādes, dokumentu izvērtēšanas, iepirkuma iz-
sludināšanas un līguma noslēgšanas par būvdarbu 
veikšanu līdz pieņemšanas un nodošanas akta pa-
rakstīšanai paiet vidēji 21 nedēļa; ja iepirkumu veic 
pašvaldība, – 57 nedēļas, bet, ja to dara pats iedzī-
votājs, – 60 nedēļas. Atšķirības ir arī izmaksu ziņā: 
atbilstoši līdzšinējai kārtībai Mārupes novadā tas 
izmaksā vidēji 1000 eiro; ja iepirkumu veic pašval-
dība – 1600–1800 eiro; ja iedzīvotājs – 1600–1800 
eiro plus 25% iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pašvaldību pieredzē ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pieslēgumu organizēšanā un līdzfinansēša-
nā dalījās arī SIA “Dobeles ūdens” vadītājs LŪKA 
Valdes loceklis Dainis Miezītis un LŪKA Valdes 
priekšsēdētāja vietnieks SIA “Saltavots” Valdes lo-
ceklis Guntars Dambenieks, kura pārstāvētā sa-
biedrība darbojas Siguldas novadā.

Konkurences padomes Konkurences veicināša-
nas nodaļas juriskonsulte Zane Leite, analizējot 
priekšnoteikumus publisku personu komercdarbī-
bai un konkurences neitralitātes riskus, atzīmēja, 
ka pašvaldības drīkst nodarboties ar komercdar-
bību un pašvaldību kapitālsabiedrības var iesais-
tīties pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimnie-

cības tīkliem projektēšanā un izbūvē, ja tādējādi 
tiek novērsta tirgus nepilnība, taču vispirms jākon-
sultējas ar nevalstiskajām organizācijām un privā-
tajiem komersantiem un jāveic tirgus izpēte, lai 
pierādītu tirgus nepilnību. Konkurences padomes 
vērtējumā, lai izpildītu ES direktīvu un sasniegtu 
Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos noteik-
tos rādītājus, t. sk. pieslēgto iedzīvotāju skaitu, un 
ņemot vērā projektu izpildes termiņus, pašvaldību 
kapitālsabiedrību terminēta darbība pieslēgumu 
projektēšanā un izbūvē varētu būt pieļaujama un 
objektīvi attaisnojama, ja pieslēgumu projektēša-
na un izbūve notiek tikai teritorijās, kurās tiek rea-
lizēti projekti, un ja ir konstatēta tirgus nepilnība, 
piemēram, citi tirgus dalībnieki nav ieinteresēti 
darbu veikšanā. Citos gadījumos, kas nav saistīti 
ar ES projektu īstenošanu, pašvaldībām ir jāveici-
na privāto komersantu iesaiste un pašvaldību ka-
pitālsabiedrībām jāatturas no šādu pakalpojumu 
sniegšanas privātpersonām, ja to spēj nodrošināt 
privātais sektors. Par pašvaldības vai tās kapitālsa-
biedrības nodrošinātu procesu vai iepirkumu Kon-
kurences padomes pārstāve norādīja, ka pakalpo-
juma sniedzēja noteikšana pašvaldības saistošajos 
noteikumos vērtējama kā priekšrocību radīšana 
savai kapitālsabiedrībai, tāpat padziļināti jāvērtē 
termiņu un izmaksu atšķirību pamatojums pieslē-
gumu izbūves gadījumos, kad procesu nodrošina 
pašvaldība (tās kapitālsabiedrība) vai tiktu veikts 
iepirkums un pakalpojuma sniedzēju izvēlētos pati 
privātpersona.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) plānotajām darbībām sais-
tībā ar vadlīnijām saistošo noteikumu izstrādē 
un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par 
līdzfinansējumu centralizēto ūdenssaimniecības 
tīklu ierīkošanai informēja VARAM Ūdens resursu 
nodaļas vadītāja Iveta Teibe. Šobrīd izsludināts 
iepirkums, kas noslēgsies pēc Jāņiem, un darba 
uzdevumā paredzēts izpētīt pašvaldību līdzšinējo 
pieredzi līdzfinansējuma piešķiršanā un līdz gada 
beigām piedāvāt saistošo noteikumu paraugus 
ar vairākiem modeļiem. Komiteju locekļi ieteica 
“atdzīvināt” ūdenssaimniecības darba grupu, uz 
ko ministrijas pārstāve atbildēja, ka tuvākajā laikā 
VARAM veidos jaunu darba grupu jaunā sastāvā 
un pašvaldības saņems vēstuli par turpmākajiem 
plāniem un veicamajiem uzdevumiem atbilstoši 
notekūdeņu apsaimniekošanas un dzeramā ūdens 
investīciju plānā 2021.–2027. gadam noteiktajām 
trim prioritātēm: kanalizācijas tīklu attīstība ārpus 
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pašreizējo aglomerāciju robežām, investīcijas no-
tekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanā un no-
tekūdeņu dūņu apsaimniekošana.

Sēdes noslēgumā Rīgas Tehniskās universitātes 
Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju labora-
torijas vadošais pētnieks Sandis Dejus pastāstīja 
par notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska 
faktoru uzraudzībai un kontrolei. Iepriekšējā dienā 
Ministru kabinetā pēc izskatītā informatīvā ziņoju-
ma tika nolemts piešķirt 339 430 eiro notekūdeņu 
paraugu ņemšanai 12 Latvijas pilsētās, notekūdeņu 

biobankas izveidei, SARS-COV-2 notekūdeņu mo-
nitoringa sistēmas izveidei, informācijas iegūšanai 
par Latvijas iedzīvotāju paradumiem, veselības stā-
vokli u. c. faktoriem un SARS-COV-2 izplatības mo-
nitoringa ieviešanai atbilstoši EK rekomendācijām.

Sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Tiešsaistes tikšanās ar Vakcinācijas 
projekta nodaļu

Iedzīvotāji visā pasaulē, arī Latvijā, jau vairāk nekā 
gadu ir spiesti sadzīvot ar Covid-19 pandēmijas 
mazināšanas noteiktajiem ierobežojumiem, un 
visi kā viens vēlas un cer pēc iespējas drīzāk at-
griezties ierastajā ikdienā. Viens no galvenajiem 
faktoriem, kas ietekmē to, cik drīz šāda atgrieša-
nās būs iespējama, ir kolektīvās imunitātes panāk-
šana ar iedzīvotāju plaša mēroga vakcinēšanu, un 
pašvaldības ir nozīmīgs valsts pārvaldes sabiedro-
tais šā uzdevuma izpildē.

LPS kā Latvijas pašvaldības apvienojošā organi-
zācija jau kopš paša sākuma ir iesaistījusies un 
arī turpinās aktīvi iesaistīties, lai palīdzētu vak-
cinācijas īstenošanā – gan izplatot informāciju, 
gan organizējot regulāras pašvaldību tikšanās ar 
Vakcinācijas projekta nodaļu ar mērķi nodrošināt, 
lai pašvaldības nepastarpināti saņem jaunāko in-
formāciju. Pašvaldībām ir jāsaņem precīzi sagata-
vota, iedzīvotājiem izplatāma informācija, statis-
tikas dati vietējā griezumā par iedzīvotāju atsau-
cību vakcinācijai, kā arī savlaicīgs, pārdomāts un 

precīzs rīcības plāns, ja ir nepieciešams pašvaldību 
atbalsts un iesaiste labāku rezultātu sasniegšanā.

Lai saprastu, kā iesaistīties un palīdzēt, pašvaldī-
bas aktualizēja jautājumu par digitālā Covid-19 
sertifikāta ieviešanu, tādēļ 15. jūnijā tika organi-
zēta tiešsaistes tikšanās ar Nacionālā veselības 
dienesta Vakcinācijas projekta nodaļu. Ieviešot 
digitālo Covid-19 sertifikātu, būtiski ir izglītot ie-
dzīvotājus par to, kā to iegūt un kā rīkoties ar to, 
īpaši tiem, kuriem nav iespēju pašiem iegūt digitā-
lo sertifikātu. Tā ir joma, kur pašvaldības noteikti 
var palīdzēt, taču ar svarīgu nosacījumu – atbildī-
gās valsts pārvaldes iestādes laikus sagatavo un 
nosūta pašvaldībām visu nepieciešamo informāci-
ju. Tieši savlaicīgums ir viens no lielākajiem klup-
šanas akmeņiem vakcinācijas īstenotājiem, lai arī 
pašvaldību iestādes no savas puses savlaicīgi va-
rētu plānot darbus un nākt palīgā noteikto uzde-
vumu īstenošanā. Tā, piemēram, tika izziņots, ka 
pašvaldību pakalpojumu centros iedzīvotājiem 
sniegs palīdzību digitālā sertifikāta iegūšanā, taču 
šo centru darbinieki noteiktajā dienā nebija saņē-
muši nedz nepieciešamās atļaujas trešo personu 
datu apstrādei, nedz arī visu nepieciešamo infor-
māciju. Tikmēr iedzīvotāji, cerot uz palīdzību, plū-
da uz klientu apkalpošanas centriem, kur darbinie-
ki savu iespēju robežās tomēr centās palīdzēt.

Tādēļ jāuzsver, ka valsts un pašvaldību klientu ap-
kalpošanas centri atbalstu iedzīvotājiem varēs no-
drošināt tikai tad, kad tiks sakārtotas visas forma-
litātes no Nacionālā veselības dienesta puses, un 
tas notiks pakāpeniski.

Neraugoties uz šīm komunikācijas likstām, LPS 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/6768-lps-tautsaimniecibas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-apvienota-sede-16-junija-2021
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un pašvaldības arī turpmāk aktīvi iesaistīsies, lai 
veicinātu kolektīvo imunizāciju un iedzīvotāji pēc 
iespējas drīzāk atgrieztos ierastajā ikdienā.

LPS un Vakcinācijas projekta nodaļas tikšanās 
videoierakstu varat noskatīties šeit. Nacionālā 
veselības dienesta sagatavotās videopamācības 

darbam ar digitālo Covid-19 sertifikātu atradīsit 
šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Ella Pētermane,
LPS padomniece komunikācijas jautājumos

Seminārs pašvaldībām par aizņemšanās 
procesu saistībā ar ATR un norēķiniem

17. jūnijā notika informatīvs seminārs administra-
tīvi teritoriālajā reformā apvienojamām pašval-
dībām, kurā saistībā ar jauno novadu pašvaldību 
darbības sākšanu šā gada 1. jūlijā Finanšu minis-
trijas pārstāvji informēja par izmaiņām aizņemša-
nās procesā, savukārt Valsts kases pārstāvji – par 
izmaiņām norēķinos ar pašvaldībām.

Seminārā Finanšu ministriju pārstāvēja Pašvaldī-
bu finansiālās darbības uzraudzības un finansēša-
nas departamenta direktore Inta Komisare un di-
rektores vietniece Pašvaldību finansiālās darbības 
uzraudzības un analīzes nodaļas vadītāja Baiba 
Tisenkopfa. Viņas norādīja, ka aizņēmuma un gal-
vojuma pieprasījumi atbalstītajiem ES investīciju, 
Covid seku mazināšanas, pirmsskolas iestāžu būv-
niecības vai paplašināšanas un izglītības ie stāžu 
investīciju projektiem pēc 1. jūlija jāiesniedz jaun-
izveidotā novada pašvaldībai, pamatojoties uz 
jaunās domes lēmumu, kā arī jānorāda informā-
cija par saistību apjomu jaunajam novadam. Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomes (PAGKPP) ārkārtas sēde 
notiks 29. jūnijā par aizņēmumu pieprasījumu iz-
skatīšanu prioritārajiem investīciju projektiem un 
steidzamiem projektiem, kam jāveic maksājumi, 
bet PAGKPP kārtējā sēde plānota 21. jūlijā, un pie-

prasījumi jāiesniedz līdz 7. jūlijam.

No Valsts kases (VK) seminārā piedalījās Norēķinu 
departamenta direktore Aiga Vīksna un Klientu 
pārvaldības departamenta direktors Sandis Put-
niņš. Viņi informēja par norēķinu kārtību ar paš-
valdībām līdz 30. jūnijam un pēc 1. jūlija. Pēdējos 
sadales maksājumus – iedzīvotāju ienākuma no-
dokli (IIN) un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda (PFIF) dotāciju – VK ieskaitīs pašvaldību 
kontos 30. jūnijā, un informācija par norēķiniem 
ar pašvaldībām par periodu no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 30. jūnijam tiks publicēta VK tīmekļviet-
nes https://www.kase.gov.lv sadaļā “Norēķini ar 
pašvaldībām” 30. jūnijā līdz darba dienas beigām. 
Līdz 5. jūlijam iegūstošajai pašvaldībai ir jāpaziņo 
Valsts kasei konti, uz kuriem pārskaitīt IIN nodok-
ļa maksājumus, dotāciju no PFIF un valsts budžeta 
dotāciju par sociālās aprūpes iestādēs ievietotām 
personām, sākot ar 2021. gada otro pusgadu (VK 
tīmekļvietnes sadaļā “Norēķini ar pašvaldībām” 
ir pieejama kontu paziņojuma veidlapa “Paziņo-
jums par konta numuru maksājumu saņemšanai 
no Valsts kases sadales kontiem”). Attiecībā uz 
aizdevumiem VK pārstāvji norādīja, ka, sākot ar 
5. jūliju, valsts aizdevumu saistības tiks ieturētas 
no iegūstošās pašvaldības automātisko saistību 
ieturējumu konta Valsts kasē (noslēgtie valsts aiz-
devumu līgumi nav jāpārslēdz, tie pāries iegūsto-
šās pašvaldības saistībās).

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/6785-jautajumi-un-atbildes-par-digitala-covid-19-sertifikata-iegusanu
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/6767-pamaciba-darba-ar-digitalo-covid-19-sertifikatu
https://www.kase.gov.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/687-aiznemsanas-process-pasvaldibam-norekini-par-aiznemumiem-valsts-kases-norekini-ar-pasvaldibam


Seminārs par metodiku jaunveidojamo 
novadu pašvaldību darbības uzsākšanai

29. jūnijā plkst. 13 notiks Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas tiešsaistes seminārs, 
kurā tiks sniegta informācija par papildinājumiem 
“Metodikā 2021. gada jaunveidojamo novadu 
pašvaldību darbības uzsākšanai”, kā arī cita paš-
valdībām aktuāla informācija jaunizveidoto paš-
valdību darbības uzsākšanai. Seminārā piedalīsies 
arī Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienes-
ta un Valsts valodas centra pārstāvji, lai sniegtu 
informāciju par iestāžu kompetencē esošiem paš-
valdības interesējošiem jautājumiem.

VARAM informē, ka saistībā ar ATR ir sagatavo-
jusi un periodiski atjaunina “Metodiku 2021. gada 

jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uz-
sākšanai”. Ministrija papildinājusi un precizējusi 
metodiku ar vairākiem jautājumiem: 1) Valsts va-
lodas centra sniegtie ieteikumi pašvaldību iestāžu 
nosaukumu veidošanā, 2) Iepirkumu uzraudzības 
biroja ieteikumi iepirkumu organizēšanā, 3) par 
pārskatu iesniegšanu, 4) par kontu pārvaldību un 
finanšu līdzekļu pārņemšanu, 5) par gada pārskatu 
sagatavošanu, 6) par grozījumu izdarīšanu valsts 
amatpersonu sarakstos un citiem jautājumiem.

VARAM semināra tehnisko norisi nodrošinās LPS.

Semināru varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

7

LPS rīkotā starptautiskā vebinārā 
stāsti par jaunatni, klimatu un vietējās 
politikas veidošanu

15. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienībā attālinā-
ti norisinājās starptautisks vebinārs “Jaunatne. 

Klimats. Vietējā politika. Kādēļ un kādēļ gan 
ne?”, kas tika rīkots kā Eiropas klimata pakta 
satelītpasākums un jaunās Eiropas Bauhaus ini-
ciatīvas pasākums.

Pasākuma atklāšanā Eiropas klimata pakta vēst-
nieks Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks Gunārs Ansiņš norādīja, ka vebināram izvē-
lētas divas tēmas – Eiropas klimata pakts un jaunā 
Eiropas Bauhaus iniciatīva –, jo šie abi elementi ir 
būtiski, veidojot mūsu ikdienas dzīvi un politisko 
darba kārtību. “Esmu nesen kļuvis par Eiropas kli-
mata pakta vēstnieku, aktīvi pievienojoties Eiropas 
Komisijas iniciatīvai, kas paredz aktīvu sabiedrības 
iesaisti zaļākas Eiropas veidošanā. Jūs varētu man 
uzdot jautājumu, kāpēc es to daru, kāpēc iesais-
tos vides un klimata aktivitātēs. Un es jums varētu 
atbildēt: kādēļ gan ne? Būtiski saprast, ka mans 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/685-29-junija-plkst-1300-varam-seminars-par-aktualitatem-jaunizveidoto-pasvaldibu-darbibas-uzsaksanai
mailto:tiesraide@lps.lv
https://europa.eu/climate-pact/events/satellite-event-webinar-youth-climate-local-politics-why-and-why-not_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/independent-event-webinar-youth-climate-local-politics-why-and-why-not_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
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politiķa darbs ir ļoti nozīmīgs, lai “iedegtu Eiropā 
zaļo gaismu”. Kādēļ gan lai mēs kopā nepadarītu 
mūsu pašvaldības ilgtspējīgākas un skaistākas!” ai-
cināja G. Ansiņš.

Savukārt Lietuvas Pašvaldību asociācijas prezi-
dents Eiropas mēru pakta vēstnieks no Lietuvas 
Mindaugs Sinkevičs uzsvēra jauniešu nozīmi 
pašvaldību veidošanā: “Ja jauniešiem ir idejas, bet 
pašvaldības gatavas tās patiešām uzklausīt, tad 
jaunieši var kļūt par virzītājspēku modernu pašval-
dību veidošanā. Mūsdienu jaunieši sajūt klimata 
pārmaiņu ietekmi un ir tie, kam jārīkojas, lai padarī-
tu nākotni labāku. Klimata pārmaiņas nav nākotnes 
jautājums, tās jau notiek. Jaunieši visā pasaulē nav 
pasīvi upuri, bet aktīvi rīkojas klimata pārmaiņu no-
vēršanai,” uzsvēra M. Sinkevičs.

Eiropas Parlamenta deputāte no Latvijas 
Prof. Dr. oec. Inese Vaidere iepazīstināja ar savu 
redzējumu par to, vai klimata politika tagad ir jeb-
kuras politikas pamats un kāda ir jauniešu loma 
politikas darba kārtības veidošanā. Eiropas Parla-
menta deputāte arī atklāja, ka vebinārā apskatītie 
jautājumi – jaunieši un ilgtspējīgs dzīvesveids – vi-
ņai ir īpaši tuvi. “Eiropas zaļais kurss nav “Briseles 
izdomājums”, jo vērienīgu rīcību klimata pārmaiņu 
mazināšanā pieprasa iedzīvotāji. 90% eiropiešu 
uzskata klimata pārmaiņas par nopietnu iemeslu 
bažām. Zaļais kurss vajadzīgs ne tikai emisiju sama-
zināšanai, bet arī cilvēku veselībai. Tādēļ mums, li-
kumdevējiem, ir skaidrs: zaļo kursu varēsim realizēt 
tikai tad, ja aptversim jebkuru jomu un šajā procesā 
iesaistīsies ikviens. Šeit, protams, jaunatnei ir vislie-

lākā loma,” norādīja I. Vaidere.

Vebināru vadīja Lietuvas Jonišķu pašvaldības mēra 
vietniece Vaida Aleknavičiene.

Seminārā Dr. arch. Antra Viļuma no Rīgas Tehniskās 
universitātes pastāstīja, kā padarīt mūsu pašvaldī-
bas labākas, iesaistot jauniešus un īstenojot aktivi-
tātes jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas kontekstā.

Pasākumā arī varēja uzzināt stāstus no Lietuvas, 
Gruzijas un Ukrainas par jauniešu iesaisti vides 
aktivitātēs un vietējās politikas veidošanā. Mūsu 
valsts pieredzē dalījās Talsu novada Bērnu un 
jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Dana 
Šteinberga un Valmieras pilsētas domes sabied-
risko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga 
Bieziņa, kuras pastāstīja par jauniešu drosmi un 
vēlmi ietekmēt gan tagadni, gan nākotni, kā arī 
ekoskolu sadarbību ar pašvaldībām.

Epiloga vietā LPS piedāvāja noskatīties Latvijas 
Pašvaldību savienības veidoto mākslas un mūzikas 
video par dabas tēmu, kura tapšanā piedalījušies 
bērni un jaunieši no Latvijas, Gruzijas un Ukrainas.

Pasākumu rīkoja LPS sadarbībā ar Eiropas Vietējo 
un reģionālo pašvaldību padomi, PLATFORMU un 
Lietuvas Pašvaldību asociāciju.

Pasākuma ierakstu varat noskatīties LPS YouTube 
kanālā.

Semināra prezentācijas pieejamas šeit.

Latvijas delegācijas RK loceklis 
Konferences par Eiropas nākotni 
delegācijā

19. jūnijā notikušajā Konferences par Eiropas nā-
kotni inaugurācijas plenārsēdē Eiropas Reģionu 
komitejas (RK) delegācijā piedalījās Rīgas domes 
deputāts Dainis Turlais, izmantojot iespēju stipri-
nāt pašvaldību lomu Eiropas nākotnes veidošanā.

Eiropas Reģionu komitejas prezidents Apostols 
Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas), kurš vada RK 
delegāciju, uzrunā vērsa uzmanību uz to, ka, pa-
teicoties Eiropas Savienībai, mēs varam patērēt 
augstākas kvalitātes preces, ārstēties labāk aprī-
kotās slimnīcās vai izmantot digitālus pakalpoju-
mus. “Taču, ja jūs pajautāsiet Eiropas iedzīvotājam, 
vai viņš jūt, kā Eiropas Savienība iesaistīta tā ikdie-
nas dzīves veidošanā, vai jūs domājat, ka saņemsiet 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=qt6DDd2AlWs&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=37&t=19s&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=qt6DDd2AlWs&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=37&t=19s&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/
https://youtu.be/ZLqqzPZTFiA
https://youtu.be/ZLqqzPZTFiA
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6807-lps-rikota-starptautiska-vebinara-stasti-par-jaunatni-klimatu-un-vietejas-politikas-veidosanu
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pareizo atbildi? Baidos, ka ne. Vai tā ir iedzīvotāju 
vaina? Protams, ka ne. Tas nozīmē, ka esam kaut ko 
izdarījuši nepareizi. Un tas mums šajā konferencē 
jādara: jāklausās, jāveido patiess dialogs un jākon-
centrējas uz iedzīvotāju reālajām vajadzībām,” uz-
svēra RK prezidents.

Arī Latvijas delegācijas RK loceklis un pārstāvis kon-
ferences plenārsēdē Dainis Turlais pauda viedokli, 
ka Eiropas Savienība izveidota de jure, bet faktis-
ki tā ir attīstības stadijā gan dažādo politiku, gan 
saimniecības un drošības jomās. “Eiropas Savienī-
bas pilsoņi vēl nav izpratuši Lisabonas līguma jēgu, 
izbaudījuši tā spēku un ietekmi, bet tagad tiem piedā-
vā veidot citu, labāku Eiropu. Ja konferences mērķis 
ir vīzija par jaunu Eiropas Savienību, tad konferencei 
jāatbild uz šo izaicinājumu, meklējot no 500 miljonu 
Eiropas Savienības pilsoņu vidus jauni Eiropas Savie-
nības vadītāji, kuriem ir reālas, īstenojamas idejas, 
zināšanas un izpratne par jaunu Eiropas valstu sa-
vienību, ņemot vērā Eiropas Savienības ievērojamo 
dažādību,” akcentēja Turlais un norādīja, ka Eiropas 
Savienība var pastāvēt tikai kā vienota savienība.

Vienotības ideju savā uzrunā akcentēja arī Eiropas 
Parlamenta viceprezidents Otmārs Karass (Oth-
mar Karas), kas atgādināja par Robēra Šumana 
1950. gadā teikto runu, kurā viņš aicināja skatīt nā-
kotnes izaicinājumus solidaritātes gaismā: “Šī kon-
ference nav mārketinga triks. Tā ir vajadzīga! Mums 
jābūt zaļākiem, iekļaujošākiem, politiskākiem, vie-

notākiem. Mums kopā ar Eiropas pilsoņiem, kas dzī-
vo un iestājas par Eiropu, jādod iespēja to mainīt. Šis 
vairākums jāatspoguļo arī Eiropas vēlēšanās.”

Konference par Eiropas nākotni ir pilsoņu vadītu 
debašu un diskusiju virkne, kas dos cilvēkiem no 
visas Eiropas iespēju dalīties idejās, lai kopīgi vei-
dotu nākotni un atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos 
Eiropas iecerei. RK delegāciju veido 30 Eiropas 
Reģionu komitejas locekļi, lai konferencē darītu 
zināmu vietējo un reģionālo pašvaldību teritoriju 
iedzīvotāju viedokli un prioritātes.

Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdi veido 
Eiropas Parlamenta, Padomes, Eiropas Komisijas, 
nacionālo parlamentu, Eiropas pilsoņu grupu, Ei-
ropas Jauniešu foruma, Eiropas Reģionu komite-
jas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komite-
jas, kā arī sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrī-
bas pārstāvji. Norisināsies vēl piecas plenārsēdes, 
un nākamā plānota 22.–23. oktobrī.

Ikviens interesents konferences digitālajā platfor-
mā var uzzināt par tiešsaistes un savā valstī plā-
notajiem pasākumiem, pieteikt savu organizēto 
pasākumu, kā arī dalīties ar idejām par dažādiem 
tematiem, no vides līdz veselībai. 

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa 40. plenārsēde

No 15. līdz 17. jūnijam Strasbūrā (attālināti) no-
tika Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa 40. plenārsēdes 2. daļa, 

kurā piedalījās arī Latvijas delegācijas pārstāv-
ji – LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un 
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs 
Rokpelnis. Pirmā šīs plenārsēdes daļa norisinā-
jās martā.

15. jūnija sesijā atklāšanas runā kongresa prezi-
dents Lēnderts Verbēks (Leendert Verbeek) uzsvē-
ra, cik svarīgi ir nodrošināt pilsētas un reģionus ar 
pietiekamiem finanšu līdzekļiem Covid-19 pēckrī-
zes atlabšanas periodā. Prezidents pauda bažas 
par nesenajiem notikumiem Baltkrievijā un aici-
nāja veikt plašas apspriedes, iesaistot pilsonisko 
sabiedrību un nevalstiskās organizācijas.

Plaša viedokļu apmaiņa notika starp Eiropas 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Padomes ģenerālsekretāri Mariju Pejčinoviču 
Buriču (Marija Pejčinović Burić) un kongresa lo-
cekļiem. Ģenerālsekretāre iepazīstināja ar EP 
stratēģisko ietvaru nākamajiem četriem gadiem 
un novērtēja neatsveramo kongresa ieguldījumu 
EP darbā un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanā. Tāpat viņa novērtēja vietējo un reģio-
nālo pašvaldību darbu iedzīvotāju labā Covid-19 
pandēmijas laikā. “Realitāte ir tāda, ka risinājumu 
meklēšanā pašvaldības atrodas pirmajās rindās. Iz-
mantojot vienotu pieeju, daloties labajā praksē un 
pielietojot gūto pieredzi, ikviens pārvaldes līmenis 
būs labākā pozīcijā, lai gūtu panākumus pēckrīzes 
atkopšanās periodā,” viņa uzsvēra.

Tās pašas dienas otrajā pusē Vietējo pašvaldību 
palātas sanāksmē tika pieņemts kongresa ziņo-
tāju sagatavotais ziņojums par vietējās demokrā-
tijas situāciju Armēnijā. Neraugoties uz situācijas 
uzlabošanos salīdzinājumā ar iepriekšējos gados 
veikto monitoringu, Armēnijā joprojām dominē 
centralizācija: pašvaldību pilnvaras aizvien nav 
paplašinātas, to loma sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanā joprojām ir ierobežota, un tām netiek 
nodrošināts pietiekams finansējums.

16. jūnija sesijā tika pieņemti divi kongresa zi-
ņotāju izstrādātie un iepriekš ilgstoši apspriestie 
ziņojumi par referendumu organizēšanu vietējā 
līmenī un LGBTI personu aizsardzību.

Savukārt 17. jūnijā tika pieņemti monitoringa zi-
ņojumi par Eiropas vietējo pašvaldību hartas pie-
mērošanu Azerbaidžānā un Bulgārijā.

Kongresa ziņotāji pozitīvi novērtēja Azerbaidžā-
nas pašvaldību darba kvalitātes un pārredzamības 
uzlabošanos. 2020. gadā pirmo reizi tika izman-
tota iespēja deleģēt funkcijas pašvaldībām, bet 

2019. gadā pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām 
tika palielināta sieviešu un jauniešu pārstāvība 
pašvaldību domēs. Tomēr kongresu joprojām uz-
trauc vairāki faktori, kas kavē pašvaldību attīstību 
Azerbaidžānā, piemēram, pašvaldību reālu piln-
varu un finanšu trūkums; pašvaldības tiek drīzāk 
uzskatītas par pilsoniskās sabiedrības izpausmi, 
nevis daļu no kopējās valsts pārvaldes. Baku jo-
projām ir Eiropas Padomes dalībvalstīs vienīgā 
galvaspilsēta, kurā nav tieši ievēlētas pārvaldes, 
neraugoties uz atkārtotajiem kongresa aicināju-
miem mainīt šo sistēmu.

Savukārt ziņotāji, kas izvērtēja vietējās demokrā-
tijas situāciju Bulgārijā, atzinīgi novērtēja progre-
su, kas sasniegts Bulgārijā, īstenojot decentralizā-
cijas stratēģiju un pilnvaru un atbildības nodošanu 
vietējām pašvaldībām, īpaši izglītības, sabiedrības 
veselības un sociālo pakalpojumu jomā. Pandēmi-
jā izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā pašvaldību 
pilnvaras netika ierobežotas vai centralizētas, tieši 
pretēji – pašvaldībās izveidoja krīzes centrus, un 
tos vadīja mēri. Atzinīgi tika novērtēts arī Bulgāri-
jas Pašvaldību asociācijas aktīvais darbs pašvaldī-
bu labā. Taču ne viss ziņojumā par Bulgāriju vērtēts 
pozitīvi, pastāvīga problēma ir vietējās finansiālās 
autonomijas trūkums. Pašvaldību resursu daļa, 
kas nāk no vietējiem nodokļiem un nodevām, jo-
projām ir ārkārtīgi zema, valsts pārskaitījumi vei-
do tikai 64% pašvaldību ieņēmumu.

Plenārsēdē tika pieņemti arī ziņojumi par kultūras 
mantojuma pārvaldību vietējai un reģionālajai at-
tīstībai, kā arī par mājokļu koplietošanas platfor-
mām un ar to saistītajiem izaicinājumiem un ie-
spējām pašvaldībās.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

https://rm.coe.int/monitoring-of-the-application-of-the-european-charter-of-local-self-go/1680a288a5
https://rm.coe.int/monitoring-of-the-application-of-the-european-charter-of-local-self-go/1680a288a5
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a287be#globalcontainer
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a287be#globalcontainer
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28860#_ftn1
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a2ceeb
https://rm.coe.int/0900001680a28bb8
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28883
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28883
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28883
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28a3f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28a3f


LPS: ja visiem iedzīvotājiem jāiesniedz 
deklarācijas elektroniski, VID 
darbiniekiem būs “neiespējama misija”

Ja Saeima nobalsos par prasību ikvienam Latvi-
jas iedzīvotājam neatkarīgi no datorprasmēm, 
sākot ar 2022. gada 1. janvāri, Valsts ieņēmumu 
dienestam (VID) iesniegt gada ienākumu dekla-
rāciju tikai elektroniskā formā VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (EDS), iestādes darbinie-
kiem tiks uzdota neiespējama misija – ātrā laikā 
apmācīt iedzīvotājus gan lietot datoru, gan arī 
sagatavot deklarāciju iesniegšanai VID EDS.

Lai gan iepriekš Saeimas 2020. gada 8. oktobra 
sēdē, izskatot likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” (nr. 418/Lp13) tre-
šajā un galīgajā lasījumā, tika atbalstīts priekš-
likums, ka tām fiziskajām personām, kas neveic 
saimniecisko darbību, ir tiesības iesniegt nodokļu 
deklarācijas un informatīvās deklarācijas elektro-
niski ar VID darbinieku palīdzību, nekļūstot par 
VID EDS lietotājiem, likumprojekts atkārtoti tika 
nodots izskatīšanai Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijai, un šā gada 15. jūnija komisi-
jas sēdē pieņemts pavisam cits, iedzīvotājiem ne-
draudzīgs risinājums.

Saskaņā ar komisijas lemto fiziskajām personām, 
kas neveic saimniecisko darbību, būs jāiesniedz 
nodokļu deklarācijas un informatīvās deklarāci-
jas pašiem elektroniski. Vienlaikus gan noteikts, 
ka “Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnis (darbinieks) 
sniedz visu nepieciešamo palīdzību, lai nodokļu 
maksātājam ir nodrošināta iespēja iesniegt Valsts 
ieņēmumu dienestam nodokļu deklarācijas un infor-

matīvās deklarācijas elektroniska dokumenta veidā, 
izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta deklarēšanās 
sistēmu”.

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautāju-
mos Sanita Šķiltere: “Tādējādi VID darbiniekiem 
būs jāspēj palīdzēt cilvēkiem bez datora pamat-
prasmēm tās ātri apgūt, lai cilvēks pats spētu gan 
autentificēties VID elektroniskās deklarēšanās sis-
tēmā, gan tajā elektroniski iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju, kas atbilstoši grozījumiem likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” šobrīd obligāti ir jā-
iesniedz ārkārtīgi lielam skaitam fizisko personu arī 
tad, ja šie cilvēki strādā tikai algotu darbu un par vi-
ņiem nodokļus maksā darba devējs. Cik ātri VID dar-
binieki spēs apmācīt katru cilvēku, kurš līdz šim nav 
strādājis ar datoru, rādīs laiks. Atliek tikai cerēt, ka 
apmācību laiku VID ņems vērā un gadījumā, ja tas 
būs ilgāks nekā likumā noteiktais termiņš gada ie-
nākumu deklarācijas iesniegšanai, apmācāmos ne-
sodīs par savlaicīgu šīs deklarācijas neiesniegšanu. 
Interesants ir fakts, ka gan VARAM, gan Izglītības 
un zinātnes ministrija, tērējot apjomīgus resursus, 
plāno tuvāko septiņu gadu laikā apmācīt tikai daļu 
cilvēku, kam nav pamata datorprasmju, bet VID to 
spēs izdarīt nepilna gada laikā, jo atbilstoši liku-
mam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tiem, ku-
riem obligāti jāiesniedz deklarācija, tā ir jāiesniedz 
taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1. marta, bet 
ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam (personām ar ļoti lieliem 
ienākumiem – no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam). Tas liek 
secināt, ka VID ir spējīgāks datorprasmju apmācībā 
nekā abas ministrijas. Vai arī varbūt VID būtiskākas 
ir pašu ērtības – saņemt deklarācijas tikai elektro-
niski, īpaši neuztraucoties, vai visi cilvēki līdz nāka-
mā gada 1. jūlijam spēs apgūt datorprasmes tādā 
līmenī, lai spētu iesniegt deklarāciju elektroniski, iz-
mantojot VID deklarēšanas sistēmu?”

Saeimas komisijā atbalstītais priekšlikums gan 
vēlreiz ir jāizskata Saeimas plenārsēdē, taču komi-
sija nolēma šo likumprojektu lūgt iekļaut ārkārtas 
plenārsēžu darba kārtībā vēl līdz rudenim.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos
Ella Pētermane,

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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• 14. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS aicina 
piedalīties starptautiskā vebinārā par jaunatni, 
klimatu un vietējo politiku” (šeit).

• 15. jūnijā LETA: “LPS rīko starptautisku vebi-
nāru par jaunatni, klimatu un vietējo politiku” – 
par LPS rīkoto tiešsaistes vebināru “Jaunatne. 
Klimats. Vietējā politika. Kādēļ un kādēļ gan 
ne?”.

• 15. jūnijā LETA: “Kariņš aicina “nopietni ap-
svērt” atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem no-
teikt obligātu vakcināciju pret Covid-19” – par 
Ministru prezidenta mudinājumu atbildīgajām 
ministrijām apsvērt atsevišķu pakalpojumu 
sniedzēju obligātu vakcināciju pret Covid-19 un 
LPS padomnieces Ināras Dundures pausto val-
dības sēdē.

• 15. jūnijā Diena: “Kariņš aicina “nopietni ap-
svērt” atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem no-
teikt obligātu vakcināciju pret Covid-19” – par 
Ministru prezidenta aicinājumu atbildīgajām 
ministrijām padomāt par atsevišķu pakalpoju-
mu sniedzēju obligātu vakcināciju un LPS pa-
domnieces Ināras Dundures sacītais valdības 
sēdē (šeit).

• 15. jūnijā NRA: “Kariņš aicina “nopietni apsvērt” 
atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem noteikt ob-
ligātu vakcināciju” – par Ministru prezidenta ro-
sinājumu padomāt par atsevišķu pakalpojumu 
sniedzēju obligātu vakcināciju un LPS padom-
nieces Ināras Dundures norādi par šāda priekš-
likuma savlaicīgumu (šeit).

• 15. jūnijā LA.lv: “Kariņš aicina “nopietni ap-

svērt” atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem no-
teikt obligātu vakcināciju pret Covid-19” – par 
Ministru prezidenta aicinājumu atbildīgajām 
ministrijām apsvērt obligātas vakcinācijas no-
teikšanu un LPS padomnieces Ināras Dundu-
res sacīto valdības sēdē (šeit).

• 15. jūnijā Dienas Bizness: “Aicina “nopietni ap-
svērt” atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem no-
teikt obligātu vakcināciju pret Covid-19” – par 
priekšlikumu atsevišķu pakalpojumu sniedzē-
jiem noteikt obligātu vakcināciju un LPS pa-
domnieces Ināras Dundures piebildi valdības 
sēdē (šeit).

• 15. jūnijā TVNET: “Kariņš aicina atbildīgās mi-
nistrijas “nopietni apsvērt” obligātas vakcinā-
cijas noteikšanu atsevišķām profesijām” – par 
Ministru prezidenta priekšlikumu padomāt par 
obligātu vakcināciju un LPS padomnieces Inā-
ras Dundures teikto valdības sēdē (šeit).

• 15. jūnijā Apollo: “Kariņš aicina “nopietni ap-
svērt” atsevišķām profesijām noteikt obligātu 
vakcināciju pret Covid-19” – par Krišjāņa Kariņa 
izteikto priekšlikumu valdības sēdē un LPS pa-
domnieces Ināras Dundures piebildi (šeit).

• 15. jūnijā Jauns.lv: “Kariņš aicina “nopietni ap-
svērt” atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem no-
teikt obligātu vakcināciju pret Covid-19” – par 
valdības sēdē izteikto priekšlikumu par atseviš-
ķu pakalpojumu sniedzēju obligātu vakcināciju 
un LPS padomnieces Ināras Dundures sacīto 
(šeit).

• 16. jūnijā LETA: “Pašvaldības aicina uzlabot ko-
munikāciju par to iesaisti vakcinēšanas proce-
sā un Covid-19 sertifikāta ieviešanā” – par LPS 
tiešsaistes tikšanos ar Nacionālā veselības die-
nesta Vakcinācijas projekta nodaļu.

• 16. jūnijā LV portāls – LPS relīze “Pašvaldības 
kā nozīmīgs sabiedrotais kolektīvās imunitātes 
nodrošināšanā pret Covid-19” (šeit).

• 16. jūnijā TVNET: “LPS: novēlota informācijas 
saņemšana ir ievērojams klupšanas akmens 
operatīvai pašvaldību iesaistei vakcinācijas 
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/329418-lps-aicina-piedalities-starptautiska-vebinara-par-jaunatni-klimatu-un-vietejo-politiku-2021
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/karins-aicina-nopietni-apsvert-atsevisku-pakalpojumu-sniedzejiem-noteikt-obligatu-vakcinaciju-pret-covid-19-14264113
https://nra.lv/latvija/349927-karins-aicina-nopietni-apsvert-atsevisku-pakalpojumu-sniedzejiem-noteikt-obligatu-vakcinaciju.htm
https://www.la.lv/karins-aicina-nopietni-apsvert-atsevisku-pakalpojumu-sniedzejiem-noteikt-obligatu-vakcinaciju-pret-covid-19
https://www.db.lv/zinas/aicina-nopietni-apsvert-atsevisku-pakalpojumu-sniedzejiem-noteikt-obligatu-vakcinaciju-pret-covid19-503118
https://www.tvnet.lv/7272729/karins-aicina-atbildigas-ministrijas-nopietni-apsvert-obligatas-vakcinacijas-noteiksanu-atseviskam-profesijam
https://www.apollo.lv/7272742/karins-aicina-nopietni-apsvert-atseviskam-profesijam-noteikt-obligatu-vakcinaciju-pret-covid-19
https://jauns.lv/raksts/zinas/448220-karins-aicina-nopietni-apsvert-atsevisku-pakalpojumu-sniedzejiem-noteikt-obligatu-vakcinaciju-pret-covid-19
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329520-pasvaldibas-ka-nozimigs-sabiedrotais-kolektivas-imunitates-nodrosinasana-pret-covid-19-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329520-pasvaldibas-ka-nozimigs-sabiedrotais-kolektivas-imunitates-nodrosinasana-pret-covid-19-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329520-pasvaldibas-ka-nozimigs-sabiedrotais-kolektivas-imunitates-nodrosinasana-pret-covid-19-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329520-pasvaldibas-ka-nozimigs-sabiedrotais-kolektivas-imunitates-nodrosinasana-pret-covid-19-2021


kampaņās” – par LPS un Vakcinācijas projekta 
nodaļas videotikšanos un tajā pārrunātajiem 
jautājumiem (šeit).

• 16. jūnijā Jauns.lv: “LPS: pašvaldības ir nozīmīgs 
sabiedrotais kolektīvās imunitātes nodrošinā-
šanā pret Covid-19” – par LPS un Vakcinācijas 
projekta nodaļas tiešsaistes tikšanos un tajā ap-
spriestajām problēmām un risinājumiem (šeit).

• 17. jūnijā LETA: “Eglītis pašvaldībām sola caur-
spīdīgu un godīgu finansējuma sadali” – par 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska tikšanos ar 
labklājības ministru Gati Eglīti.

• 17. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS priekšsē-
dis: finansējuma sadale pašvaldībām ir jāorga-
nizē caurspīdīgi un godīgi” (šeit).

• 17. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS priekšsē-
dis ar jauno izglītības un zinātnes ministri pār-
runās pašvaldībām aktuālos izglītības jautāju-
mus” (šeit).

• 17. jūnijā NRA: “Eglītis pašvaldībām sola caur-
spīdīgu un godīgu finansējuma sadali” – par 
labklājības ministra Gata Eglīša tikšanos ar LPS 
priekšsēdi Gintu Kaminski (šeit).

• 18. jūnijā LETA: “LPS priekšsēdis ar jauno izglī-
tības ministri pārrunās pašvaldībām aktuālos 
izglītības jautājumus” – par LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska tikšanos ar izglītības un zinātnes 
ministri Anitu Muižnieci.

• 18. jūnijā LETA: “Kaminskis: lēmumiem par 
skolu tīkla sakārtošanu ir jābūt bērnu un ģime-
nes budžeta interesēs” – par pārrunātajiem jau-
tājumiem LPS priekšsēža Ginta Kaminska un 
izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnie-
ces pirmajā tikšanās reizē.

• 18. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS priekšsē-
dis ar izglītības un zinātnes ministri vienprātīgi 
par pašvaldību lomu kvalitatīva izglītības pro-
cesa nodrošināšanā” (šeit).

• 18. jūnijā Diena: “Puse skolotāju nesteidz po-
tēties” – par zemajiem pedagogu potēšanās 
rādītājiem, risinājuma meklējumiem un LPS 
padomnieces Ināras Dundures komentārs.

• 18. jūnijā Delfi: “Covid-19: Pašvaldības gatavas 
iesaistīties vakcinēto pedagogu īpatsvara pie-
auguma veicināšanā” – par LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska un jaunās izglītības un zinātnes 
ministres tikšanos un tajā pārrunāto (šeit).
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://www.tvnet.lv/7273496/lps-novelota-informacijas-sanemsana-ir-ieverojams-klupsanas-akmens-operativai-pasvaldibu-iesaistei-vakcinacijas-kampanas
https://jauns.lv/raksts/zinas/448338-lps-pasvaldibas-ir-nozimigs-sabiedrotais-kolektivas-imunitates-nodrosinasana-pret-covid-19
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329609-lps-priekssedis-finansejuma-sadale-pasvaldibam-ir-jaorganize-caurspidigi-un-godigi-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329622-lps-priekssedis-ar-jauno-izglitibas-un-zinatnes-ministri-parrunas-pasvaldibam-aktualos-izglitibas-jautajumus-2021
https://nra.lv/latvija/350173-eglitis-pasvaldibam-sola-caurspidigu-un-godigu-finansejuma-sadali.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329685-lps-priekssedis-ar-izglitibas-un-zinatnes-ministri-vienpratigi-par-pasvaldibu-lomu-kvalitativa-izglitibas-procesa-nodrosinasana-2021
https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-pasvaldibas-gatavas-iesaistities-vakcineto-pedagogu-ipatsvara-pieauguma-veicinasana.d?id=53315077
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 16 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 13 no tiem ir saskaņoti, bet 
trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-495 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekritīgas zemes vienības nodošanu sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” val-
dījumā un pārdošanu”

14.06.2021. 27.05.2021. Jā

2. VSS-509 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ķe-
kavas novada pašvaldībai piekrītošās inženierbūves pārņem-
šanu valsts īpašumā”

14.06.2021. 27.05.2021. Jā

3. VSS-503 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos 
nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiā-
lās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi””

14.06.2021. 27.05.2021. Jā

4. VSS-504 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Jel-
gavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Silmalas” un 
“Mežceļi” pārņemšanu valsts īpašumā”

16.06.2021. 27.05.2021. Jā

5. VSS-536 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumos 
nr. 243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu 
pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi””

16.06.2021. 03.06.2021. Jā

6. VSS-488 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos 
nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā 
veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības 
iestādēs””

16.06.2021. 27.05.2021. Jā

7. VSS-512 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 113, Rīgā, pārdošanu”

16.06.2021. 03.06.2021. Jā

8. VSS-484 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Salie-
dētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatno-
stādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums”

16.06.2021. 27.05.2021. Jā

9. VSS-487 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 447 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs””

17.06.2021. 27.05.2021. Jā

10. VSS-528 – Par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā” 18.06.2021. 03.06.2021. Nē
11. VSS-525 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos 
nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”””

18.06.2021. 03.06.2021 Jā

12. VSS-521 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku at-
tīstībai finanšu instrumentu veidā”

18.06.2021. 03.06.2021. Jā
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13. VSS-554 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos 
nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda program-
mai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība””

18.06.2021. 10.06.2021. Jā

14. VSS-538 – Par informatīvo ziņojumu “Par inovāciju veicināša-
nu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapi-
tālsabiedrībās”

18.06.2021. 03.06.2021. Jā

15. VSS-518 – Par informatīvo ziņojumu “Par Taisnīgas pārkārto-
šanās teritoriālā plāna projektu un tā plānotajām investīcijām 
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perio-
da Darbības programmas sestajā politikas mērķī”

19.06.2021. 03.06.2021. Nē

16. VSS-513 – Par plāna projektu “Plāns minimālo ienākumu at-
balsta sistēmas pilnveidošanai 2022.–2024. gadam”

19.06.2021. 03.06.2021. Nē

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.

17. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS-576 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šās dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai”

VSS-577 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos nr. 70 
“Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko 
būvju drošuma programmām un deklarācijām””

VSS-578 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos 
nr. 319 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidro-
tehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu””

VSS-566 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā 
nr. 661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014. –2020. gada plānošanas pe-
rioda uzraudzības komitejas sastāvu””

VSS-567 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-568 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Rīgā pārdošanu”

VSS-581 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašval-
dības īpašumā”

VSS-583 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fi-
zisko personu reģistra”

VSS-587 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.7. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Multimodāla transporta 
sistēmas iespējošana” 6.1.7.1. pasākuma “Ar Rail 
Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras 
pārbūve” īstenošanas noteikumi”

VSS-573 – Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

VSS-574 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civilliku-
ma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību da-
ļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””

VSS-592 – Noteikumu projekts “Ministru kabineta 
kārtības rullis”

VSS-593 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos 
nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrā-
des un ietekmes izvērtēšanas noteikumi””

VSS-596 – Instrukcijas projekts “Kārtība, kādā at-
tīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību 
akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur 
informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, 
saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, 
kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā”

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503896
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503896
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503897
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503897
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503917
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503958
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503958


Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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VSS-571 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “DET-Ventspils 38a”, Sabilē, Talsu novadā, 
pārdošanu”

VSS-580 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība””

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503913
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503913
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503913
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503925
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503925
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503925
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503925
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