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LPS Domes sēde

5. martā pirms Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Domes sēdes notika LPS Valdes sēde, kurā apsprie-

da jautājumus, kas pāris stundas vēlāk tika skatīti 
Domē. 

Domes sēdes slēgtajā daļā tika spriests par vairākiem 
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jautājumiem: LPS 30. kongresa norises vietu, izmai-
ņām LPS Valdes sastāvā, LPS ieņēmumu un izdevu-
mu tāmi un citiem.

Pašvaldību vadītāji vienbalsīgi atbalstīja, ka LPS 
30. kongress norisināsies 17. maijā Rīgā, kur līdz 
šim kongress nav noticis ne reizi. Paldies saņēma 
arī pārējās pašvaldības, kas piedāvāja kongresa 
mājvietu, – Valkas, Salacgrīvas un Līvānu novads.

Dome apstiprināja izmaiņas LPS Valdes sastāvā. 
Valdes locekles Janīnas Jalinskas vietā LPS Valdē 
turpmāk strādās Rēzeknes novada domes priekš-
sēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt Riharda Eigima 
vietā LPS Valdē ievēlēts Valmieras pilsētas domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Iepazinušies ar LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sniegto informāciju, domnieki apstiprināja LPS 
2018. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes faktu 
un 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāmi.

Kolēģus uzrunāja arī Ogres novada domes priekš-
sēdētājs Egils Helmanis, kurš pastāstīja par piere-
dzēto kara zonā Ukrainā un aicināja pašvaldības 
padomāt, kā mēs varētu ukraiņiem palīdzēt, īpaši 
bērniem, kuru ģimenes cietušas.

Domes sēdes otrajā daļā pievienojās arī Ministru 
prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un finanšu mi-
nistrs Jānis Reirs, lai diskutētu par LPS un Ministru 
kabineta (MK) 2019. gada vienošanās un domstar-
pību protokola projektu.

Uz Domes sēdi protokolā bija palikušas vairākas ne-
vienošanās jeb domstarpības – nodokļu ieņēmumu 
daļā (nodokļu ieņēmumu un speciālās dotācijas 

19,6% vietā valdības piedāvājums bija 1,47 mil-
jardi eiro, kas veido 19,4%) un aizņēmumu sadaļā 
(paredzot aizņēmuma saņemšanai 25% pašvaldī-
bas budžeta līdzfinansējumu, arī izglītības objektu 
būvniecībai vai remontam). 4. marta MK komitejas 
sēdē gan tika panākta vienošanās, ka nosacījums 
par 25% līdzfinansējumu neattieksies uz skolām, 
kuras Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) atzinušas par perspektīvām vai kuru ēkas 
ir avārijas stāvoklī. Šis piedāvājums tika apspriests 
LPS 5. marta Valdes sēdē, un pašvaldību vadītāji iz-
strādāja precīzāku redakciju, kam tomēr nepiekrita 
ne finanšu ministrs, ne premjers.

Pēc spraigām diskusijām puses nonāca pie kom-
promisa, ka bez pašvaldības līdzfinansējuma 
2019. gadā varēs īstenot izglītības iestāžu investīci-
ju projektus, ja ir valsts vai pašvaldības institūcijas 
atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību 
Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiska-
jām prasībām, savukārt aizņēmumiem izglītības 
iestāžu investīciju projektiem, ja IZM un VARAM 
sniegusi pozitīvu atzinumu Finanšu ministrijai par 
attiecīgā projekta nepieciešamību izglītības pakal-
pojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgtspēju 
izglītības funkciju nodrošināšanai, paredzēts paš-
valdības līdzfinansējums 10% apmērā.

Vairāk lasiet šeit. Domes sēdes fotogalerija pieeja-
ma šeit, tās autore – LPS komunikācijas speciāliste 
Ilze Rukute.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4551-lps-domes-sede
https://www.lps.lv/lv/zinas/galerijas/1764-lps-domes-sede-05-03-2019
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Parakstīts MK un LPS vienošanās un 
domstarpību protokols

6. martā tika parakstīts Latvijas Pašvaldību savienī-
bas un Ministru kabineta 2019. gada vienošanās un 
domstarpību protokols. Šāgada protokols prasījis 
daudz diskusiju un viedokļu apmaiņu, tomēr dažas 
domstarpības tajā palikušas.

“Šajā protokolā ir vairāki pašvaldībām ļoti būtiski 
jautājumi, kuros pēc ilgstošas un smagas sarunas 
LPS Domes sēdē rasts kompromiss, tomēr atrastais 
risinājums pašvaldību aizņemšanās nosacījumos 
īsti neapmierina ne vienu, ne otru pusi, tāpēc saru-
nas atsāksies jau pavisam drīz – saistībā ar nākamā 
gada valsts budžeta izstrādi. Paldies pašvaldībām 
un visām ministrijām par sarunu procesā ieguldīto 
lielo darbu!” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

2019. gada vienošanās un domstarpību protokolā 
palikuši vairāki pašvaldībām būtiski jautājumi, par 
kuriem nav panākta vienošanās, tomēr par svarīgā-
kajiem – nodokļu ieņēmumiem un aizdevumiem – 
vienošanās rasta.

LPS jau pirms valsts budžeta apstiprināšanas vai-
rākkārt norādīja, ka pašvaldību budžetā nodok-
ļu ieņēmumiem kopā ar speciālo dotāciju jābūt 
19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem: šāda 
vienošanās ar Finanšu ministriju (FM) tika panākta 
pašreizējās nodokļu reformas kontekstā. Šī pieeja ir 
būtiska, lai nodrošinātu pašvaldību budžetu stabi-

litāti un nepieciešamos finanšu resursus pašvaldī-
bu funkciju veikšanai un saistību izpildei gan vidējā 
termiņā, gan ilgtermiņā. Tomēr, sākot sarunas par 
šāgada vienošanās un domstarpību protokolu, mi-
nistrija piedāvāja nodokļu ieņēmumus garantēt ne 
mazāk kā 1,47 miljardu eiro jeb 19,4% apmērā līdz-
šinējo nepieciešamo 19,6% vietā. Šo piedāvājumu 
izvērtēja gan LPS Valde, gan Dome, un tika pieņem-
ta vienošanās ar piebildi: atkāpe no 19,6% ir tikai 
2019. gadā; par nākamajiem gadiem tiks uzsākta 
jauna diskusija.

Otrs pašvaldībām būtiskākais aspekts, par ko iz-
vērsās visspraigākās sarunas, ir aizņemšanās no-
sacījumi. LPS Domes sēdē panāktā vienošanās pa-
redz aizņēmumu diferencēšanu: izglītības iestāžu 
investīciju projektiem, ja IZM un VARAM sniegusi 
pozitīvu atzinumu FM par attiecīgā projekta nepie-
ciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai 
un ieguldījumu ilgtspēju izglītības funkcijas nodro-
šināšanā, paredzēts 10% līdzfinansējums, savukārt 
tiem izglītības iestāžu investīciju projektiem, ku-
riem valsts institūcijas ir sniegušas atzinumu par iz-
glītības iestādes ēkas neatbilstību Būvniecības liku-
ma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām, kā 
arī ir IZM un VARAM pozitīvs atzinums FM, pašval-
dību līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Pārējo 
investīciju projektu īstenošanai pašvaldības budže-
ta līdzfinansējums ir 25% no pašvaldības kopējām 
projekta izmaksām.

Domstarpību sadaļā palikuši jautājumi par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā, kas attiecas uz 
likumā noteikto valsts kompensācijas daļu dena-
cionalizēto dzīvojamo māju īrniekiem, un nepiecie-
šamo valsts atbalsta programmu pašvaldību kapi-
tālsabiedrībām jaunu īres māju būvniecībai.

MK un LPS vienošanās un domstarpību protokols 
pieejams šeit.

Foto no protokola parakstīšanas skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4580-parakstits-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-ministru-kabineta-vienosanas-un-domstarpibu-protokols
https://www.lps.lv/lv/zinas/galerijas/1759-parakstits-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-ministru-kabineta-vienosanas-un-domstarpibu-protokols
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Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Ļoti noderīgi un interesanti – tā par LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēdi 6. martā iz-
teicās tās dalībnieki, un par to liecina arī klausītāju 
un skatītāju atsauksmes, jo sēdes norisei varēja se-
kot tiešraidē (videoieraksts šeit).

Vispirms komitejas vadītājs Rūjienas novada domes 
priekšsēdētājs Guntis Gladkins un LPS padomniece 
reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa infor-
mēja par aktualitātēm Saeimā un valdībā, kā arī 
par iepriekšējā dienā LPS Domes sēdē lemto sakarā 
ar šāgada MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokolu, par likumprojekta “Administratīvi terito-
riālās reformas turpināšanas likums” saskaņošanas 
gaitu un par Novadu dienas darba kārtību 12. aprīlī 
Gulbenē. Komiteja nolēma pieņemt informāciju zi-
nāšanai un jautājumā par Administratīvi teritoriā-
lās reformas turpināšanas likumu vērst atbildīgās 
ministrijas (VARAM) uzmanību, lai, plānojot ad-
ministratīvi teritoriālo reformu, papildus jau agrāk 
minētajam tiktu ievēroti arī 1990. gadā pieņemtie 
Kopenhāgenas samita dokumenti, īpaši domājot 
par pašvaldību vēlēšanām un pilsoņu iespējām pār-
stāvēt tajās savas intereses.

Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm, to 
struktūru un apspriešanas gaitu reģionālajos fo-
rumos informēja VARAM Reģionālās politikas de-
partamenta direktors Raivis Bremšmits. Ministrija 

plāno martā, aprīlī un maijā rīkot seminārus 2021.–
2027. gada reģionālās politikas izstrādei. Lai iepazī-
tos ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, 
tajā skaitā ar ES fondu atbalstu, kā arī diskutētu 
par reģionālās politikas uzstādījumiem, notiks pie-
ci reģionālie semināri: Alūksnē 15. martā, Liepājā 
28. martā, Jelgavā 11. aprīlī, Rēzeknē 26. aprīlī 
un Siguldā 30. maijā. Semināros tiek aicināti pie-
dalīties pašvaldību, plānošanas reģionu, nozaru 
ministriju, NVO, augstskolu un pētniecisko organi-
zāciju pārstāvji. Semināri tiks organizēti trīs daļās: 
ar reģionālās politikas virzieniem un perspektīvu 
iepazīstinās ministrs, pēc tam sekos politikas rīcī-
bas plāna analīze un darbs divās darba grupās – 
par pašvaldību pakalpojumu un pašvaldības ad-
ministrācijas darbības efektivitāti un par reģionālo 
ekonomiku un reģionu un pašvaldību lomu tajā. 
Plašāka informācija par semināru norises vietām, 
laikiem un darba kārtību pieejama gan LPS vietnē 
(šeit), gan ministrijas vietnē (šeit).

Izskatot darba kārtības jautājumu par ielu un ceļu 
tīkla turpmāko plānošanu pašvaldībās, komiteja 
uzklausīja VARAM Telpiskās plānošanas departa-
menta direktora vietnieci Plānojumu uzraudzības 
nodaļas vadītāju Ilzi Aigari. Viņa pirmām kārtām 
uzsvēra normatīvajos aktos neatrisināto jautāju-
mu – kā pilnvērtīgi plānot transportu ilgtermiņā 
vienota ceļu un ielu tīkla nodrošināšanai. Turp-
mākās rīcības paredz grozījumus Zemes pārvaldī-
bas likumā saistībā ar zemes izmantošanu, zemes 
konsolidācijas projekta izstrādi, zemes un augsnes 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/352-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-6-marta-2019
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4578-regionalie-seminari-par-eiropas-savienibas-fondu-2014-2020-gada-istenotajiem-ieguldijumiem-teritorijas
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=27138
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aizsardzību un kvalitāti. Konstatēts, ka normas līdz 
šim darbojas nacionālā līmeņa infrastruktūras vei-
došanai, bet pašvaldību līmenī ir daudz neskaidrī-
bu, tāpēc radīta darba grupa, kurā līdz ar VARAM, 
Zemkopības, Tieslietu, Satiksmes ministriju, Latvi-
jas Lielo pilsētu asociāciju un Teritoriālplānotāju 
asociāciju ietilpst arī LPS. Darba grupa izstrādās 
priekšlikumus arī citu, saistīto normatīvo aktu pre-
cizēšanai. Komiteja deleģēja LPS padomniekus pie-
dalīties šajā darba grupā, viedokļu apmaiņā aktīvi 
iesaistot pašvaldības.

Interesantu prezentāciju par lauku telpu un uzņē-
mējiem tajā sniedza Agroresursu un ekonomikas 
institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadī-
tāja Elita Benga. Viņa savu prezentāciju bija sada-
lījusi vairākās daļās: iedzīvotāji novados; vecuma 
struktūra lauku saimēs; lauku saimniecības; nodar-
binātība laukos; vietējo rīcības grupu viedoklis par 
LEADER devumu; novadi, uzņēmumi un izmaiņas; 
pilsētas. Pētniece arī rosina diskusiju par to, kas ir 
vērtība mūsdienās, un vai tas, ko par vērtību uz-
skatījām agrāk, vēl aizvien ir vērtība; kādu redzam 
nākotni laukos, vai cilvēki turpinās dzīvot tur, kur ir 
slikti ceļi, nav darba un pakalpojumu (skola, slimnī-
ca, veikals), un vai atgriezīsies, ja būs skola, kultū-
ras nams, labi ceļi un darbs tuvumā; kā domājam 
to sasniegt; cik ieguldījumu tas prasa, un kur tos 
ņemt; ko atbalstīsim primāri un kā? Ko viņa pati 
domā par šiem jautājumiem un kādus ceļus saredz 
attīstībai, lasiet nākamajā “InfoLOGĀ”.

Šo tēmu turpināja LPS padomniece lauku attīstī-
bas jautājumos Sniedze Sproģe, analizējot zemes 
reformas pabeigšanu un zemes pārvaldību. Viņa 

minēja gan normatīvos aktus (galvenais – grozījumi 
Zemes pārvaldības likumā), kas regulē šo proce-
su, gan ieteicamās rīcības pašvaldībām, pievēršot 
uzmanību lēmumiem par zemesgabalu ierakstīša-
nu zemesgrāmatās, īpašajiem nosacījumiem lauk-
saimniecībā izmantojamai zemei, principiem un 
nosacījumiem zemes izmantošanā un aizsardzībā, 
nosacījumiem piekļuves nodrošināšanai iekšzemes 
publiskajiem ūdeņiem, īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām un jaunveidojamām zemes vienībām, 
ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantoša-
nas un atsavināšanas principiem, zemes konsolidā-
cijas nosacījumiem, neapbūvēto un degradēto te-
ritoriju pārvaldībai, jūras piekrastes joslas un iekš-
zemes publisko ūdeņu pārvaldībai, zemes reformas 
laikā neizmantotās zemes pārvaldībai, augsnes 
kartēšanas un zemes lietošanas kategorijas maiņas 
principiem, zemes pārraudzības nosacījumiem u.c. 
Aicinām pamatīgi izpētīt gan S. Sproģes, gan pārējo 
ziņotāju prezentācijas, kas pieejamas šeit!

Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja par 
sēdē skartajiem jautājumiem turpinās debatēt arī 
turpmāk gan komitejā, gan darba grupās, uzsverot, 
ka VARAM savu dokumentu izstrādē jāiekļauj dažā-
di pētījumi un viedokļi, turklāt diskusijās jācenšas 
nonākt pie skaidra redzējuma par to, kā tālāk at-
tīstīsies tieši lauku, nevis lauksaimniecības politika, 
saistot to ar apdzīvotības, reģionu un arī Pierīgas 
attīstības politiku.

Vairāk skatiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Precizēts provizoriskais pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas aprēķins 2019. gadam

LPS interneta vietnes sadaļā “Par LPS”/ Dokumenti 
lejupielādei (šeit) publicēts precizēts provizoris-

kais pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas aprēķins 
2019. gadam (atbilstoši li-
kumprojektam “Par valsts 
budžetu 2019. gadam”).

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4559-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-6-marta-2019
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4559-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-6-marta-2019
https://www.lps.lv/lv/par-lps/dokumenti-lejupieladei
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Tiešraide par oficiālās elektroniskās 
adreses izmantošanas praktiskajām 
problēmām

Visas pašvaldības un valsts iestādes savā darbā 
izmanto oficiālo elektronisko adresi – gan saziņai 
starp iestādēm, gan pamazām arī saziņai ar iedzī-
votājiem. Kaut gan e-adrese vairs nav nekāds jau-
nums, tomēr vēl aizvien rodas problēmsituācijas, 
ko ir vērts apspriest. Tāpēc LPS sadarbībā ar Lat-
vijas Valsts radio un televīzijas centru un Valsts 

reģionālās attīstības aģentūru organizē tiešraides 
apspriedi par e-adreses izmantošanu.

Tiešraide notiks 12. martā plkst. 10, un to varēs 
skatīt LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, vi-
deoarhīvs” vai atverot šo saiti. Ja jums ir jautājumi, 
uz kuriem vēlaties saņemt atbildes, iesūtiet tos jau 
šobrīd e-pastā: tiesraide@lps.lv. Uz šo pašu e-adre-
si jautājumus var sūtīt arī tiešraides laikā.

Ja vēlaties piedalīties tiešraidē klātienē, lūgums 
pieteikties, rakstot e-pastā uz adresi guntars.kra-
sovskis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

“Sabiedrība ar dvēseli” šogad pulcēsies 
Madlienā

16. martā plkst. 11 Ogres novada Madlienas pagasta 
Kultūras centrā notiks pašvaldību apvienības “Sa-
biedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2018. gada projek-
tu konkursa noslēguma pasākums, kurā tiks suminā-
ti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji. Pēc svinīgā 
pasākuma norisināsies arī SDL biedru kopsapulce.

“Sabiedrība ar dvēseli” ir Latvijas pašvaldību ap-
vienība, kas darbojas pēc brīvprātības principa, 
apvienojot tās pašvaldības, kuras no sava ikgadējā 
budžeta piešķir līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu jeb 
“mazo projektu” īstenošanai. Iedzīvotāji (biedrības 
vai nereģistrētas iedzīvotāju grupas) raksta projek-
tus, pašvaldības komisija tos izvērtē, un atbalstītie 
projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu. Savu-
kārt iedzīvotāju ieguldījums ir brīvprātīgais darbs 

sabiedrības labā un apkārtējās vides sakopšanā.

Šo iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds 
“Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” 
(KNHM). No 2006. līdz 2014. gadam KNHM orga-
nizēja programmu “Sabiedrība ar dvēseli” Latvijā, 
bet pēc fonda aiziešanas no Latvijas to turpina Lat-
vijas pašvaldības.

SDL darbības galvenais mērķis ir veicināt iedzīvo-
tāju līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanā. To, 
cik daudz Latvijā ir cilvēku, kuri gatavi ar nelieliem 
līdzekļiem paveikt lielus darbus, vislabāk var vērot 
SDL noslēguma pasākumā, kur katra reģiona (Kur-
zemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Pierīgas) 
labāko projektu īstenotāji prezentē savu veikumu, 
cīnoties par 1., 2 un 3. vietu savā reģionā, kā arī par 
nacionālo balvu.

Iegūtās vietas reģionos tiek noteiktas balsojumā, 
kurā var piedalīties katrs pasākuma dalībnieks. Pa-
sākuma noslēgumā nacionālā žūrija no piecu reģio-
nu 1. vietas guvušajiem projektiem izrauga vienu – 
Latvijā labāko. Tiek apbalvoti visu godalgoto projek-
tu īstenotāji un pasniegtas arī veicināšanas balvas.

Katru gadu SDL izdod žurnālu, kurā apkopota in-
formācija par labākajiem pašvaldību atbalstītajiem 
iedzīvotāju iniciatīvas projektiem. Šādu žurnālu katrs 
noslēguma pasākuma dalībnieks saņems arī šogad.

Indra Upeniece,
SDL Latgales reģiona koordinatore

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
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Piesakieties diskusiju semināram 
“Uzticēšanās – attīstības stūrakmens”!

Aicinām piedalīties diskusiju seminārā “Uzticēša-
nās – attīstības stūrakmens”, kas notiks 29. martā 
plkst. 10 ES mājā Rīgā. Diskusiju organizē LPS sa-
darbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Zie-
meļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Valsts 
kanceleju un Valsts administrācijas skolu.

Gadu no gada Latvijā tiek veikti pētījumi par iedzī-
votāju uzticēšanās līmeni dažādām iestādēm, ban-
kām, Saeimai, valdībai, Valsts prezidentam, medi-
jiem u.c. Gan šā, gan iepriekšējo pētījumu rezultāti 
liecina, ka pieaug iedzīvotāju uzticēšanās pašval-
dībām, tomēr tā nav pietiekami augsta, turpretī 
parlamentam, valdībai un politiskajām partijām sa-
biedrības uzticēšanās līmenis ir katastrofāli zems. 
Arī iedzīvotāju savstarpējās uzticēšanās līmenis 
ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Tam tā 
nevajadzētu būt, jo esam viena valsts ar vienotiem 
mērķiem, domājam par savas valsts izaugsmi un ie-
dzīvotāju labklājību. Šobrīd mums jo īpaši svarīga 
ir savstarpējā uzticēšanās un cieņa gan sabiedrībā, 
gan pašvaldībās, gan valsts pārvaldē. Tādēļ aicinām 
ikvienu interesentu pieteikties diskusiju seminā-
ram, lai kopīgiem spēkiem rosinātu diskusiju un soli 

pa solim celtu uzticēšanās līmeni sabiedrībā.

Diskusijas tēmas ierosme nāk no Ulfa Andreaso-
na (Dānija), nesen publicētā pētījuma “Uzticēša-
nās – ziemeļvalstu zelts” autora. No ziemeļvalstīm 
arī šajā ziņā Latvija var ļoti daudz mācīties un gūt. 
Ulfa Andreasona prezentāciju par ilgtermiņa uzti-
cēšanās veidošanu sabiedrībā un pašvaldību lomu 
tajā būs iespēja dzirdēt arī šajā reizē. Par uzticēša-
nās pieredzi Latvijā salīdzinājumā ar ziemeļvalstu 
situāciju stāstīs sociālantropoloģe Dr. Agnese Cim-
diņa, savukārt stratēģiskās komunikācijas eksperts 
Zigurds Zaķis runās par “Mūsdienīgu, tālredzīgu sa-
runu ar sabiedrību kā attiecību veidošanas un uz-
ticēšanās pamatu”. Pēc tam sekos paneļdiskusija, 
kurā piedalīsies pašvaldību, valsts sektora, Eiropas 
Parlamenta un Saeimas pārstāvji.

Dalība seminārā ir bez maksas, un tiks nodrošināts 
tulkojums.

Tā kā vietu skaits ierobežots, reģistrēšanās atvērta 
līdz 22. martam šeit.

Diskusiju semināra programmu skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

https://goo.gl/forms/5gDOmIXsmBWiIpeM2
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4600-piesakies-diskusiju-seminaram-uzticesanas-attistibas-sturakmens
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•	 4. martā laikrakstā “Diena” LPS padomnieces 
uzņēmējdarbības jautājumos Andras Feldma-
nes viedoklis par uzņēmējdarbību un Latgales 
speciālo ekonomisko zonu.

•	 5. martā “Dienā” – “Pašvaldības ar valdību vēl 
nepanāk vienošanos par vietvaru tiesībām aiz-
ņemties” (šeit).

•	 5. martā LETA – “LPS ar Kariņu pārrunās šīgada 
vienošanās un domstarpību protokolu” (šeit).

•	 5. martā LETA – “LPS Domes sēdē pašvaldības ar 
valdību vēl nepanāk vienošanos jautājumā par 
vietvaru tiesībām ņemt aizņēmumus” (šeit).

•	 5. martā www.la.lv – “Grib ierobežot iespējas 
aizņemties” (šeit).

•	 5. martā “Panorāmā” – “Valdība un pašvaldības 
panāk kompromisu par budžetu” (šeit).

•	 6. martā LETA – “Valdība ārkārtas sēdē skatīs 
jautājumu par pašvaldību tiesībām ņemt aizņē-
mumus skolu investīciju projektiem” (šeit).

•	 6. martā LETA – “Pašvaldības atsevišķos gadīju-
mos varēs aizņemties ar atvieglotiem nosacīju-
miem” (šeit un šeit).

•	 6. martā LETA – “Pašvaldību budžetiem no no-
dokļiem iepriekš plānoto 19,6% vietā novirzīs 
19,4%” (šeit un šeit).

•	 6. martā LETA – “Parakstīts Latvijas Pašvaldību 
savienības un Ministru kabineta vienošanās un 
domstarpību protokols” (šeit).

•	 6. martā www.la.lv – “Pašvaldībām no nodok-
ļiem plānoto 19,6% vietā novirzīs 19,4%” (šeit).

•	 6. martā www.la.lv – “Pašvaldības atsevišķos ga-
dījumos varēs aizņemties ar atvieglotiem nosa-
cījumiem” (šeit).

•	 6. martā www.tvnet.lv – “Pašvaldību budžetiem 
no nodokļiem iepriekš plānoto 19,6% vietā no-
virzīs 19,4%” (šeit).

•	 6. martā DELFI – “Pašvaldību budžetiem no no-
dokļiem novirzīs mazāk līdzekļu” (šeit).

•	 6. martā nra.lv – “Pašvaldību budžetiem no no-
dokļiem tomēr novirzīs nedaudz mazāku sum-
mu” (šeit).

•	 6. martā LNT ziņās (šeit) (06:35).

•	 6. martā “Panorāmā” – titros (šeit).

•	 6. martā LTV7, “Сегодня вечером” – titros (šeit).

•	 6. martā Первый Балтийский – “Правитель-
ство и самоуправления наконец договори-
лись” (šeit).

•	 6. martā Latvijas Radio – “Pašvaldības atseviš-
ķos gadījumos varēs aizņemties ar atvieglotiem 
nosacījumiem” (šeit).

•	 6. martā LPS padomnieces Sniedzes Sproģes 
dalība LR raidījuma “Krustpunktā” diskusijā “Ko 
darīt, lai mazinātu vardarbīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem? (šeit).

•	 7. martā www.la.lv – “Pašvaldības un valdība 
vienojas ar smagu sirdi” (šeit).

•	 7. martā LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis 
LR4 raidījumā “Действующие лица” – “Обще-
ственный транспорт в городах Латвии: кому и 
сколько это стоит?” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/pasvaldibas-ar-valdibu-vel-nepanak-vienosanos-par-vietvaru-tiesibam-aiznemties-14215629
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/pasvaldibas-ar-valdibu-vel-nepanak-vienosanos-par-vietvaru-tiesibam-aiznemties-14215629
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/pasvaldibas-ar-valdibu-vel-nepanak-vienosanos-par-vietvaru-tiesibam-aiznemties-14215629
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/pasvaldibas-ar-valdibu-vel-nepanak-vienosanos-par-vietvaru-tiesibam-aiznemties-14215629
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=47261716-765E-4D59-8EE9-C2A57EFAD4A0
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=13414612-2911-0120-6C92-A9B52620794F
http://www.la.lv
http://www.la.lv/grib-ierobezot-iespejas-aiznemties
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/05.03.2019-valdiba-un-pasvaldibas-panak-kompromisu-par-budzetu.id153141/
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=F3997248-F20E-4DD8-87A4-D51DD724941F
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=13414620-81C4-1860-E4AD-25E73BEDEE0A
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=ACC92F50-8864-4F93-BF6D-387075443917
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=317BA59E-1B55-447D-9642-C42C7596866E
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=148D67DB-0964-4C08-BE83-AF23AA48342A
http://leta.lv/search/find/?patern=Latvijas Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba&mode=nonozare,stem&item=0F90DEB6-0B09-40B0-AA09-5CE6FFE714A7
http://www.la.lv
http://www.la.lv/pasvaldibam-no-nodokliem-planoto-196-vieta-novirzis-194
http://www.la.lv
http://www.la.lv/pasvaldibas-atseviskos-gadijumos-vares-aiznemties-ar-atvieglotiem-nosacijumiem
http://www.tvnet.lv
https://www.tvnet.lv/6538791/pasvaldibu-budzetiem-no-nodokliem-ieprieks-planoto-19-6-vieta-novirzis-19-4
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/pasvaldibu-budzetiem-no-nodokliem-novirzis-mazak-lidzeklu.d?id=50885061
https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas/tv3-zinas-10313268/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/06.03.2019-panorama.id153223/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/06.03.2019-segodnja-vecherom.id153201/
http://www.facebook.com/PirmaisBaltijasKanals
http://www.1tv.lv/news/15807-pravitelstvo-i-samoupravleniya-nakonec-dogovorilis.html
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/pasvaldibas-atseviskos-gadijumos-vares-aiznemties-ar-atvieglotie.a115523/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/diskusija-ko-darit-lai-mazinatu-vardarbigu-izturesanos-pret-dziv.a115505/
http://www.la.lv
http://www.la.lv/pasvaldibas-un-valdiba-vienojas-ar-smagu-sirdi
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/deystvuyuschie-lica/obschestvenniy-transport-v-gorodah-latvii-komu-i-skolko-eto-stoi.a115529/


9

RK rosina Latvijas pašvaldības 
pievienoties Eiropas tīklam “Pilsētas un 
reģioni – migrantu integrācijai”

Migrantu integrācija ir 
viena no Eiropas Re-
ģionu komitejas (RK) 
prioritātēm, tādēļ tā 
vēlas pastiprināt darbu 
ar integrācijas jautāju-
miem un ierosina uz-
sākt iniciatīvu ar mērķi 
izveidot tīklu “Pilsētas 
un reģioni – migrantu 
integrācijai”.

Reģionālā un vietējā līmeņa vēlētajiem pārstāvjiem 
no visas Eiropas šis tīkls dos iespēju iesaistīties po-
litiskā forumā, kurā izstrādā un popularizē priekš-
likumus ES politikai un finansējumam migrantu 
integrācijas jomā, kā arī dalīties ar informāciju un 
labas prakses piemēriem.

Šo RK iniciatīvu īstenos partnerībā ar Eiropas Komi-
siju un vairākām Eiropas apvienībām: EUROCITIES, 
CEMR, CPMR un AER.

Pašvaldības, kuras ir ieinteresētas pievienoties tīk-
lam, var izteikt savu ieinteresētību, aizpildot nelie-
lu aptaujas anketu šeit.

Aptaujas anketa ir pieejama visās ES valodās.

EIROPĀ UN PASAULĒ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) 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 viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 15 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Divi no tiem nav saskaņoti, 
bet 13 ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīšanas 
datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-133 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas pabeigšanu 
Krāslavas novada Krāslavas pilsētā”

04.03.2019. 14.02.2019. Jā

2. VSS-112 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpa-
šumā”

04.03.2019. 14.02.2019. Jā

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IntegrationInitiative
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3. VSS-114 – Plāna projekts “Narkotiku lietošanas un izplatības ie-
robežošanas plāns 2019.–2020. gadam”

04.03.2019. 14.02.2019. Jā

4. VSS-135 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 9. februāra noteikumos nr. 119 “Kārtība, kādā Valsts 
probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – 
izpildi””

04.03.2019. 14.02.2019. Jā

5. VSS-125 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargā-
jamām dabas teritorijām””

04.03.2019. 14.02.2019. Nē

6. VSS-136 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 3. augusta noteikumos nr. 711 “Kārtība, kādā Valsts 
probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu lī-
dzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi””

04.03.2019. 14.02.2019. Jā

7. VSS-18 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā”

05.03.2019. 10.01.2019. Nē

8. VSS-186 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnor-
matīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumteh-
nika””

07.03.2019. 28.02.2019. Jā

9. VSS-160 – Noteikumu projekts “Valsts materiālo rezervju iz-
mantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība”

07.03.2019. 28.02.2019. Jā

10. VSS-149 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo 
īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pār-
došanu”

07.03.2019. 21.02.2019. Jā

11. VSS-147 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā nekustamā 
īpašuma “V1127 nobrauktuve” Bēnes pagastā, Auces novadā, 
nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā”

07.03.2019. 21.02.2019. Jā

12. VSS-148 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma daļas 
pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves 
projekta īstenošanai”

07.03.2019. 21.02.2019. Jā

13. VSS-154 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnor-
matīvu LBN 003-19 “Būvklimatoloģija””

07.03.2019. 21.02.2019. Jā

14. VSS-143 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu””

07.03.2019. 21.02.2019. Jā

15. VSS-187 – Likumprojekts “Grozījumi Starptautiskās palīdzības 
likumā”

07.03.2019. 28.02.2019. Jā

Pagājušonedēļ nosūtīti divi atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:

VSS-125 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (skatiet šeit);

VSS-18 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (skatiet šeit).

Šie un iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par 
LPS/ LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

7. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:
VSS-192 – Informatīvais ziņojums “Par papildu 

valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts 
administrācija” līdzfinansēto projektu īstenošanai”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/253-vss-125-par-likumprojektu-grozijumi-likuma-par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/254-vss-18-par-likumprojektu-grozijumi-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likuma
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470448
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VSS-194 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novē-
rošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

VSS-195 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu 
novērošanas torni zemes nodalījuma joslai”

VSS-196 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
policiju””

VSS-190 – Rīkojuma projekts “Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadalījumu 2019. gadam to māk-
sliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

VSS-191 – Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā”

VSS-193 – Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa liku-
mā”

VSS-197 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos nr. 134 
“Noteikumi par vienoto veselības nozares elektro-
nisko informācijas sistēmu””

VSS-199 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos nr. 296 
“Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos 
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie 
projekti atrodami Ministru kabineta interneta viet-
nē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

Konkurss “Latvijas būvniecības gada balva 
2018”

Konkursa “Latvijas būvniecības gada balva 2018” 
gala ceremonija norisinājās 7. martā kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma” Rīgā, klātesot valsts un pašvaldību 
pārstāvjiem, uzņēmumu vadītājiem, arhitektiem, 
nekustamo īpašumu attīstītājiem, diplomātiem.

Tas ir lielākais būvju izvērtēšanas konkurss Latvijā, 
kuram šoreiz tika iesniegti kopskaitā 143 pieteikumi 
desmit nominācijās. Konkursā piedalījās arī ārzem-
ju objekti, kuru tapšanā iesaistīti Latvijas būvniecī-
bas speciālisti. Objekti tika vērtēti šādās nomināci-
jās: “Jaunbūve-sabiedriska ēka”, “Jauna dzīvojamā 
ēka”, “Rekonstrukcija”, “Fasāžu rekon strukcija”, 
“Restaurācija”, “Jauna inženierbūve”, “Inženierbū-
ve-rekonstrukcija”, “Koka būve”, “Publiskā ārtelpa” 
un “Ražotne”.

Grand Prix balvas kā vērienīgākie un nozīmīgā-
kie 2018. gada projekti saņēma divi Rīgas objekti: 
Dziesmu svētku estrādes pārbūve Mežaparkā un 
Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā, 
kur projektēti un izbūvēti pieci būvprojekti.

Apbalvoto objektu vidū ir arī vairāki pašvaldību 
projekti. Pirmo vietu savā nominācijā ieguvuši šādi 
objekti: Dobeles Mūzikas skola (nominācijā “Re-
konstrukcija”), Jelgavas novada Lielplatones muižas 
ansambļa ēka “Vešūzis” (“Restaurācija”), atklātā 
publiskā slidotava Pasta salā Jelgavā (“Koka būve”) 
un digitālais strūklaku ansamblis Ogrē (“Publiskā 
ārtelpa”).

Dobeles mūzikas skolas rekonstrukcija

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470440
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470440
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470440
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470440
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470440
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470458
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Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurā-
cija

Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta izbūve Pasta 
salā Jelgavā

Digitālais strūklaku ansamblis Brīvības ielā 18 Ogrē

Otrā vieta savās nominācijās piešķirta šādiem paš-
valdību objektiem: Siguldas Kultūras centram (no-
minācijā “Rekonstrukcija”), daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās ēkas pārveidei par restaurācijas centru Kuldīgā 
(“Restaurācija”), Tukuma 3. pamatskolas sporta zā-
lei un stadionam (“Jaunbūve-sabiedriska ēka”), gā-
jēju un velobraucēju tiltam pāri Riežupei Kuldīgas 
novadā (“Jauna inženierbūve”) un Daugavas sta-
diona tribīņu projektam Rīgā (“Publiskā ārtelpa”).

Siguldas Kultūras centra pārbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjauno-
šana un pārbūve restaurācijas centra vajadzībām, 1. un 
3. kārta, Baznīcas ielā 30 Kuldīgā

Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle un stadions

Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei autoceļa Mež-
valde–Galmicas 1,24. kilometrā Kuldīgas novadā
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Daugavas stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta izstrā-
de, autoruzraudzība un būvniecība Rīgā

Trešo vietu savās nominācijās ieguvuši: A. Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskola (nominācijā “Rekonstruk-
cija”), Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras 
formas Obelisks, Mauzolejs, Putnu paviljons, Ovā-
lā strūklaka, Apaļā strūklaka un Pomonas templis 
(“Restaurācija”), ēka “Pastnieki” un palīgēkas Dun-
dagas novada Kolkas pagastā (“Koka būve”), Val-
mieras peldbaseins (“Jaunbūve-sabiedriska ēka”) 
un gājēju pārvads virs sliežu ceļiem Līvānos (“Jauna 
inženierbūve”).

A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola

Alūksnes muižas parka mazo arhitektūras formu – Obe-
liska, Mauzoleja, Putnu paviljona, Ovālās strūklakas un 
Apaļās strūklakas, Pomonas tempļa – restaurācija

Ēkas “Pastnieki” un palīgēkas pārbūve, teritorijas lab
iekārtošana Dundagas novada Kolkas pagastā

Valmieras peldbaseins

Gājēju pārvada izbūve virs sliežu ceļiem Līvānos

Ar atzinību žūrija izcēlusi vēl vairākus pašvaldību 
objektus: Putnu parka estrādi Carnikavas novada 
Kalngalē (nominācijā “Koka būve”), Dubultu Kul-
tūras un izglītības centru, Mūzikas skolu Jūrmalā 
(“Jaunbūve-sabiedriska ēka”) un sienu gleznoju-
mu gājēju tunelī zem dzelzceļa Rīgā, vides objektu 
“Gaiss” Balvos un paviljonu “Uguns” dabas parkā 
“Numernes valnis” Kārsavā (visi nominācijā “Pub-
liskā ārtelpa”).
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Putnu parka estrādes jaunbūve Carnikavas novada 
Kalngalē

Dubultu Kultūras un izglītības centrs, Mūzikas skola Jūr-
malā

Sienu gleznojuma daļa gājēju tunelī zem dzelzceļa Rīgā, 
starp Ģertrūdes un Daugavpils ielu

Vides objekts “Gaiss” Balvu estrādes parkā

Paviljons “Uguns” dabas parkā “Numernes valnis” Kār-
savā

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Desmitās Advokatūras dienas veltītas 
nekustamā īpašuma jautājumiem

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par savām tiesī-
bām, no 11. līdz 15. martam vairāk nekā 100 zvē-
rināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi desmi-
tajās Advokatūras dienās iedzīvotājiem visā Latvijā 
sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas, īpašu 
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uzmanību veltot jautājumiem par nekustamo īpa-
šumu. Nav iespējams paredzēt visus riskus nekus-
tamā īpašuma iegādē, tomēr tos var samazināt, 
uzklausot profesionāļu ieteikumus.

Vietnē www.advokatura.lv pieejams meklētājs, 

kur iedzīvotāji var izvēlēties advokātu, kurš konsul-
tē par interesējošo tēmu sev tuvākajā pilsētā. Bez-
maksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie 
iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt 
advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu iero-
bežojumu dēļ.

Seminārs Rīgā par atbalstu daudzdzīvokļu 
māju atjaunošanai un būvniecības kvalitāti

Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki un namu pār-
valdnieki, kā arī citi interesenti aicināti uz semināru 
“Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būv-
niecība un #ESfondi piesaiste”, kas notiks 12. mar-
tā plkst. 17:30 Attīstības finanšu institūcijas Altum 
telpās (Rīgā, Doma laukumā 4).

Seminārā Altum speciālisti informēs par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pro-
grammas nosacījumiem un pieredzi un ieteiks, kā 
kvalitatīvi un sekmīgi īstenot ēku atjaunošanas 
projektus. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra pārstāvji sniegs padomus atbilstošu būvma-
teriālu izvēlei, bet Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta (VUGD) kolēģi atgādinās par uguns-
drošības noteikumu ievērošanu daudzstāvu daudz-
dzīvokļu dzīvojamajās ēkās. Par uzņēmuma piere-
dzi ēku atjaunošanas projektos pastāstīs SIA “Rīgas 
namu pārvaldnieks” pārstāvis Juris Romaņenko.

Šis būs pēdējais seminārs Ekonomikas ministrijas, 
Altum un Būvniecības valsts kontroles biroja orga-
nizētajā pasākumu ciklā, kurā dzīvokļu īpašnieki, 
namu pārvaldnieki, būvkomersanti un būvvalžu 
pārstāvji kopumā tika aicināti piedalīties 35 semi-
nāros 21 pilsētā.

Semināra dienas kārtība un pieteikšanās anketa 
publicēta šeit.

Izstādē “Māja I” informēs par aktualitātēm 
ēku renovācijā un kvalitatīvu būvniecību

No 14. līdz 17. martam 
Ekonomikas ministrija 
un informatīvās kam-
paņas “Dzīvo siltāk” 
sadarbības partneri 
izstādē “Māja I” infor-
mēs apmeklētājus, jo 

īpaši namu pārvaldītājus un dzīvokļu īpašniekus, 
par pieejamo ES fondu finansējumu daudzdzīvok-
ļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī ēku 
kvalitatīvu renovāciju.

Piektdien, 15. martā, plkst. 10:30 Konferenču zālē 
nr. 3 notiks seminārs “Daudzdzīvokļu namu pār-
valdīšanas aktualitātes 2019”, kurā namu pār-
valdnieki un citi interesenti varēs uzzināt par jau-
numiem normatīvajos aktos mājokļu pārvaldīšanas 
jomā Latvijā, par pieejamo atbalstu daudzdzīvokļu 
māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaug-
stināšanai, par namu pārvaldnieka darba organi-
zēšanu, pieredzi un risinājumiem, kā arī par kon-
kursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” norisi. 
Seminārā par ugunsdrošības prasībām dzīvojama-
jās mājās informēs VUGD. Semināru organizē Lat-
vijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asoci-
ācija, Ekonomikas ministrija, Starptautisko izstāžu 

http://www.advokatura.lv
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/22750-seminars-daudzdzivoklu-maju-renovacija-kvalitativa-buvnieciba-un-esfondi-piesaiste-riga
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rīkotājsabiedrība BT 1 un Latvijas Namu pārvald-
nieku ģilde. Detalizēta pasākuma dienas kārtība 
publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Savukārt izstādes stendā “Dzīvo siltāk” četras die-
nas varēs sastapt Ekonomikas ministrijas, Patērē-
tāju tiesību aizsardzības centra, Elektrum Energo-
efektivitātes centra, Būvniecības valsts kontroles 
biroja, Valsts ieņēmuma dienesta, VUGD, kā arī SIA 
“Latvijas standarts” ekspertus. Konsultācijas sniegs 
arī būvniecības nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ekonomikas ministrijas pārstāvji izstādes apmek-
lētājus informēs par būvniecības regulējumu un ES 
fondu līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu 
māju atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabo-
šanai.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra eksperti in-
formēs par normatīvo aktu prasībām būvizstrādā-
jumiem. Interesenti varēs uzzināt, kā izvēlēties at-
bilstošākos būvizstrādājumus, un saņemt konsultā-
cijas par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem 
dokumentiem.

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji 14. martā in-

formēs par PVN piemērošanu būvniecības pakal-
pojumiem un būvizstrādājumiem.

Būvniecības valsts kontroles biroja eksperti pastās-
tīs par Būvniecības informācijas sistēmas (bis.gov.lv) 
darbību un būvniecības procesa digitālo pārvaldību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests infor-
mēs par ugunsdrošību un ugunsdrošības noteiku-
mu prasībām.

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 
asociācijas biedri, tajā skaitā SIA “Rīgas namu pār-
valdnieks”, pastāstīs par pieredzi daudzdzīvokļu 
māju renovācijā.

Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas eks-
perti sniegs konsultācijas par dažādām ēkām atbil-
stošāko logu izvēli un kvalitatīvu montāžu.

SIA “Latvijas standarts” 14. un 15. martā pastāstīs 
par standartiem būvniecībā, standartu klasifikāci-
ju, pieejamību, priekšrocībām un ieguvumiem.

Plašāka informācija par izstādi “Māja I” – Starptau-
tisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 vietnē http://
www.bt1.lv/maja1/.

Aicinājums piedalīties 5. Eiropas 
pašvaldību kongresā Krakovā

Polijas vēstniecība Latvijā ai-
cina Latvijas pašvaldību pār-
stāvjus piedalīties 5. Eiropas 
pašvaldību kongresā, kas šogad 
notiks 8. un 9. aprīlī Krako-
vā (Polijā). Kongresu organizē 

Austrumu studiju institūts.

Kongress kalpos par viedokļu apmaiņas platformu, 
kā arī pašvaldību un reģionālo līderu, valsts ad-
ministrācijas, nevalstisko organizāciju un biznesa 
pārstāvju tikšanās vietu. Kongresā pulcēsies 2000 
dalībnieku no 30 Eiropas valstīm.

Plašāka informācija šeit.

Sākusies pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas 
attīstības nedēļai 2019

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā 
norisināsies jau piektā Eiropas ilgtspējīgas attīstī-
bas nedēļa, kas sniedz iespēju ikvienam interesen-
tam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu at-
tīstību vērstas darbības un pasākumus, kā arī izcelt 
savu ieguldījumu ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķu sasniegšanā.

Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European 
Sustainable Development Week – ESDW) pagājušo-
gad notika vairāk nekā 6000 pasākumu, ko īstenoja 
sociāli aktīvi iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmu-
mi, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resur-
su nākotni. Aicinām iepazīties ar informāciju par 
ESDW, citu dalībnieku darbībām un pieteikt savu 
ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspēju un ir vērsts 
uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, ESDW 
tīmekļa vietnē http://www.esdw.eu/.

https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/23724-seminars-daudzdzivoklu-namu-parvaldisanas-aktualitates-2019
http://www.bt1.lv/maja1/
http://www.bt1.lv/maja1/
http://www.forum-ekonomiczne.pl/v-europejski-kongres-samorzadow-2/?lang=en
http://www.esdw.eu/
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti 
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

ESDW sniedz ieguldījumu 2015. gadā apstiprināto 
ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM; Sus-
tainable Development Goals – SDGs) īstenošanā, 
veicinot interesi un mazāka un lielāka mēroga ide-
ju, kas tematiski atbalsta IAM, realizēšanu. IAM 
identificē galvenās ilgtspējas problēmas, ar kurām 
pasaule saskaras vides, sociālajā un ekonomiska-
jā jomā un kuras prasa aktīvu un tūlītēju rīcību no 
visām iesaistītajām pusēm, t.sk. valstīm un iedzī-
votājiem. Ilgtspējas un IAM tematika ietver tādus 
globālos jautājumus kā nabadzības un bada izskau-
šana, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un 
kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba 
iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, 
miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu 
aizsardzībai u.c.

Aicinām pieteikt savu projektu un ideju publicitātes 
pasākumus, kas tiks īstenoti no 30. maija līdz 5. jū-
nijam, ESDW tīmekļa vietnē http://www.esdw.eu/ 
līdz 29. maijam. Dalība ESDW sniedz iespēju po-
pularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust organizācijas 
sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemē-
riem, kā arī uzskatāmi parādīt savu, savas kopienas, 
valsts un Eiropas mēroga līdzdalību IAM sasniegša-
nā, vienlaikus ļaujot iepazīties ar citām tematiskām 
darbībām visā Eiropā un iegūstot starptautiskus 
kontaktus turpmākai sadarbībai. Visa informācija 
par ESDW organizētajiem pasākumiem pēc to ap-
stiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW 
tīmekļa vietnē.

Pagājušogad ESDW 2018 veiksmīgi aizvadīja vairāk 
nekā 6000 uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasāku-
mus vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, piecus no tiem 
Latvijā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un bizne-

sa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiro-
pas ilgtspējīgas attīstības tīklā (ESDN) sadarbībā ar 
ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW 
kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordināci-
jas centrs.

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pie-
ejama ESDW tīmekļa vietnē http://www.esdw.eu/. 
ESDW darbībām var sekot arī sociālajās vietnēs: 
Twitter – @EuropeanSDWeek un Facebook.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
http://www.esdw.eu/
http://www.esdw.eu/
https://www.facebook.com/EuropeanSustainableDevelopmentWeek/?fref=ts
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