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Diskusiju seminārs “Uzticēšanās – 
attīstības stūrakmens”

29. martā Eiropas Savienības (ES) mājā norisinājās 
diskusiju seminārs “Uzticēšanās – attīstības stūr-
akmens”, kurā plaši tika apskatīti dažādi pētījumi 
par iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībām un valstij 
un kopsakarību starp uzticēšanos un valsts attīs-

tību, kā arī sniegti profesionāli komentāri par to, 
kā vairot uzticēšanās līmeni. Seminārā vairākkārt 
izskanēja atziņa, ka uzticēšanās vispirms jānostip-
rina pašvaldībās. “Ja iedzīvotāji nebūs apmierināti 
ar dzīvi savā novadā, neiegūs arī valsts kopumā, 
tāpēc ir tik būtiski stiprināt pašvaldības, lai iedzī-
votāju uzticēšanās līmenis tām būtu pēc iespējas 
augstāks,” seminārā uzsvēra Ziemeļvalstu Ministru 
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padomes biroja Latvijā Stratēģiskās analīzes nodaļas 
vecākais padomnieks Ulfs Andreasons.

Kā liecina Ziemeļvalstu Ministru padomes analītis-
kais ziņojums “Uzticēšanās – ziemeļvalstu zelts”, 
augsts sabiedrības uzticības līmenis dod pienesu-
mu valsts kopējai attīstībai un ekonomikai. “Uzti-
cēšanās saliedē sabiedrību, veido to atbildīgāku, 
motivē pareizi rīkoties gan novada, gan valsts lī-
menī, piemēram, nodokļu apmaksas jautājumā. 
Sabiedrības izpratne par valsts procesiem un uzti-
cēšanās tiem sākas ar pašvaldībām. Un tam visam 
ir vistiešākā saikne ar valsts iekšzemes kopproduk-
ta rādītājiem. Jo augstāka sabiedrības uzticēšanās, 
jo straujāk aug IKP, tieši tāpēc Skandināvijas valstis 
uzticēšanos sauc par zeltu,” skaidroja padomnieks.

Tas saskan arī ar Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēža Ginta Kaminska teikto: “Pētījumi 
liecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk uzticas vietējai 
varai, un tas nozīmē, ka viņi novērtē pašvaldību 
paveikto. Pašvaldības ir vistuvāk saviem iedzīvo-
tājiem un labas idejas var realizēt tikai tad, kad ir 
sabiedrības atbalsts. Tātad mums visiem kopā ir jā-
iegulda pūles, lai tāda pati situācija būtu arī valstī 
kopumā.”

Gan seminārā, gan paneļdiskusijā vairākkārt tika 
uzsvērts, ka jāveicina iedzīvotāju iesaiste valsts 
procesos un lēmumu pieņemšanā. “Tas ir abpusējs 
dialogs, kas vairo arī uzticēšanos. Dažādi pētījumi 
apliecina, ka iedzīvotāju uzticēšanās valsts pārval-
dei ir zema. Ir svarīgi saprast, kāpēc, un tas ir liels 
uzdevums valsts pārvaldei,” piebilda Valsts kance-
lejas direktors Jānis Citskovskis.

Semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka sabiedrības 
iesaiste ir arī pareizas, proti, stratēģiskas, komu-
nikācijas jautājums. “Uzticēšanās nozīmē spēcīgu 
pašvaldību, aktīvu sabiedrību, stipru valsti un Ei-
ropas Savienību kopumā. Komunikācija ar sabied-

rību šajā ķēdē ir pamatu pamats, tomēr ar komu-
nikāciju vien ir daudz par maz. Uzticēšanās aug un 
veidojas pamazām, nevis rodas vienā brīdī. Vienā 
brīdī tā var pazust, nevis izveidoties. Komunikācijai 
ir jābūt stratēģiskai un jāveicina sabiedrības rīcības 
maiņa,” stāstīja komunikācijas stratēģijas plānotājs 
Zigurds Zaķis.

“Mūsu sabiedrība ir ļoti dažāda, un ar katru cil-
vēku, kuru satiekam, jāveido dialogs, nevis jāpa-
griež mugura. Tikai tā mēs varam mainīt cilvēku 
attieksmi. Jāatceras, ka mūsu valsts sākas ar katru 
pašu. Valsts veidojas no darbiem, ko mēs paveiksim 
rīt,” noslēgumā uzsvēra Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Seminārā un paneļdiskusijā vēl uzstājās LPS ģene-
rālsekretāre Mudīte Priede, Ziemeļvalstu Ministru 
padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons, 
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta 
Rībele un sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta 
Bogustova, sociālantropoloģe Dr. Agnese Cimdi-
ņa, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris 
Vilks, Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva, 
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta va-
dītāja Ilze Pavlova, pasākuma moderatore – Valsts 
administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa.

Semināru organizēja: LPS, Eiropas Parlamenta bi-
rojs Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs 
Latvijā, Valsts kanceleja un Valsts administrācijas 
skola.

Vairāk (foto un prezentācijas) šeit.

Semināra videoierakstu varat noskatīties šeit 
(1. daļa) un šeit (2. daļa).

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Foto: Jana Bunkus un Ilze Rukute

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

26. marta LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē galvenā uzmanība tika veltīta 2019. gada paš-
valdību budžeta jautājumiem.

Finanšu ministrijas (FM) Pašvaldību finansiālās dar-
bības uzraudzības un finansēšanas departamenta 
direktore Inta Komisare informēja par pašvaldību 

aizņemšanās nosacījumiem, kas 2019. gadā būtiski 
mainīti. Līdz šim valsts budžeta likumā tika noteikti 
mērķi, kādiem pašvaldības var aizņemties, bet šo-
gad mērķu saraksta vairs nebūs (pašvaldības varēs 
aizņemties jebkura investīciju projekta realizācijai), 
taču ir pamatnosacījums: pašvaldībai jānodrošina 
25% pašvaldības budžeta līdzfinansējums no ko-
pējām projekta izmaksām. Pašvaldības budžeta 

https://www.youtube.com/watch?v=AQAvWw6EXFA
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līdzfinansējumu būs iespēja veikt līdz aizņēmuma 
izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar 
aizņēmuma izmaksu (šis princips attieksies arī uz 
10% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu izglītības 
investīciju projektiem – skat. tālāk).

Vienlaikus likumā par valsts budžetu 2019. gadam 
(pagaidām vēl likumprojekts Saeimā) noteiktiem 
projektiem būs paredzēti atšķirīgi aizņemšanās no-
sacījumi:

•	 bez pašvaldības budžeta līdzfinansējuma aiz-
ņēmumi būs pieejami:

– ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu īstenošanai;

– EKII līdzfinansēto projektu īstenošanai, kuros 
aizņēmuma apmērs neattiecināmajām iz-
maksām nepārsniedz projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummu (pārējām neattiecinā-
majām izmaksām aizņēmuma apmērs ir 75%, 
pašvaldības līdzfinansējums 25%);

– valsts nozīmes sporta, aizsardzības infra-
struktūras attīstības projektiem, ko īsteno ar 
valsts budžeta līdzfinansējumu;

– izglītības iestāžu investīciju projektu finansē-
šanai 2019. gadā, ja ir valsts institūcijas atzi-
nums par izglītības iestādes ēkas neatbilstī-
bu Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām 
būtiskajām prasībām un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta ne-
pieciešamību izglītības pakalpojuma nodro-
šināšanai un ieguldījumu ilgtspējīgā izglītības 
funkcijas nodrošināšanā;

•	 ar 10% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
no kopējām projekta izmaksām aizņēmumi būs 
pieejami izglītības iestāžu investīciju projektu īs-
tenošanai, ja ir pozitīvs VARAM un IZM atzinums 
par projekta nepieciešamību izglītības pakalpo-
juma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgtspējīgā 
izglītības funkcijas nodrošināšanā.

Kā informēja I. Komisare, izglītības projektu izvēr-
tēšanai VARAM veidos īpašu komisiju, kurā bez 
VARAM būs arī IZM un FM pārstāvji, kas sniegs at-
zinumu par konkrētā projekta nepieciešamību izglī-
tības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu 
ilgtspējīgā izglītības funkcijas nodrošināšanā.

Jāuzsver, ka vidējā termiņa aizņēmumiem, kam ir 
noslēgti aizdevuma līgumi līdz šāgada 1. janvārim, 
tiek saglabāts piešķirtais aizņēmuma apmērs, ievē-
rojot aizņēmumu atļaujā minētos nosacījumus (t.i., 
jau piešķirtajiem aizņēmumiem nosacījumi netiek 
mainīti). Savukārt aizņēmumi 2018. gadā uzsākto 
projektu (izņemot ceļu un kultūras iestāžu investī-
ciju projektu) finansēšanai 2019. gadā tiks nodroši-
nāti, ja projekta finansēšanai 2018. gadā ir saņemts 
aizņēmums ar izņemšanu tikai 2018. gadā un līdz 
2019. gada aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanai 
ir veikta apmaksa ne mazāk kā 20% apmērā no 
būvdarbu līgumā paredzētās summas.

Pašvaldības aizņēmumu pieteikumus Pašvaldī-
bas aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomē (PAGKPP) varēs iesniegt pēc 
valsts budžeta likuma pieņemšanas Saeimā, kas 
plānota 3. aprīlī (nevajadzēs gaidīt likuma izsludi-
nāšanu). Nākamā PAGKPP sēde plānota 24. ap-
rīlī, dokumenti aizņēmuma atļaujas saņemšanai 
iesniedzami līdz 9. aprīlim. PAGKPP sēdes datums 
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un dokumentu iesniegšanas termiņš tiek publicēts 
Finanšu ministrijas vietnes sadaļā “Pašvaldību fi-
nanšu uzraudzība: PAGKPP”.

Plašāk par aizņemšanās nosacījumiem pašvaldī-
bām un pašvaldību nodokļu ieņēmumiem un valsts 
budžeta speciālo dotāciju 2019. gadā skatiet LPS 
vietnes sadaļas “Komitejas” apakšsadaļā “Finanšu 
un ekonomikas komiteja” vai šeit.

FM Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra 
Kaļāne informēja par grozījumiem likumā “Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli”, kas Saeimā pieņem-
ti šāgada 21. martā (nr. 247/Lp13):

– ar grozījumiem likumā 2018. un 2019. gada ie-
nākumu deklarācijā aprēķinātā iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) samaksas termiņš paga-
rināts līdz 2020. gada 1. decembrim, ja izpildās 
vairāki nosacījumi: IIN maksātājs nav reģistrē-
jis saimniecisko darbību; viss taksācijas gadā 
ar nodokli apliekamais ienākums ir gūts tikai 
Latvijā; ienākums nepārsniedz VSAOI griestus 
(2018. gadā – 55 000 eiro, 2019. gadā – 62 800 
eiro); ir ienākums, no kura izmaksas vietā ir ietu-
rēts nodoklis un kuram piemēro gada diferencē-
to neapliekamo minimumu un IIN atvieglojumu 
par apgādībā esošu personu;

– likums dod iespēju IIN maksātājam vienoties ar 
ienākuma izmaksātāju (vietā, kur iesniegta algas 
nodokļa grāmatiņa) nepiemērot VID prognozēto 
mēneša neapliekamo minimumu, bet piemērot 

IIN maksātāja prognozēto neapliekamo mini-
mumu, kas nevarēs pārsniegt konkrētai fiziskai 
personai VID prognozēto mēneša neapliekamo 
minimumu;

– ja, sniedzot IIN deklarāciju (sākot ar 2018. gadu), 
tiek aprēķināts nodoklis, kas ir robežās no 
0,01 eiro līdz 1 eiro, VID to noapaļos uz 0; u.c.

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas depar-
tamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas 
konsultante Laila Ruškule sniedza skaidrojumu par 
mēnešalgas noteikšanas iespējām pašvaldības 
domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu 
pašvaldības domē. Viņa uzsvēra, ka Valsts kancele-
jas ieskatā, lai konstatētu, vai pašvaldība, nosakot 
mēnešalgu deputātam, kurš neieņem algotu ama-
tu domē, ir vai nav pārkāpusi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumu, primāri ir jāvērtē, vai noteiktās mēnešal-
gas apmērs ir lielāks, nekā to nosaka likums. Papil-
dus jāvērtē, vai pašvaldības iekšējos normatīvajos 
aktos ir noteikta mēnešalgas noteikšanas kārtība. 
Plašāk skatieties L. Ruškules prezentācijā šeit! Sa-
vukārt Valsts kancelejas atbildes uz biežāk uzdota-
jiem jautājumiem par atlīdzību meklējiet šeit!

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu jautājumos

Videokonference par Eiropas Savienības 
fondu projektu e-vidi

28. martā notika videokonference par ES fondu 
projektu e-vidi, ko Digitālās nedēļas laikā LPS rīkoja 
sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA). Videokonferencē tika stāstīts par e-vides 
lietošanu – praktiskajiem aspektiem, kā arī plāno-

tajām izmaiņām platformā, lai uzlabotu tās darbību 
un padarītu vēl draudzīgāku lietotājiem.

Videokonferencē piedalījās: CFLA Vadības informā-
cijas sistēmas nodaļas vadītājas vietniece Jevgenija 
Kučuna, Vadības informācijas sistēmas nodaļas ve-
cākais eksperts Edvarts Krakts, Vadības informāci-
jas sistēmas nodaļas vadītāja Anete Jaudzema un 
Informācijas sistēmu attīstības departamenta di-
rektors Artūrs Kauliņš. 

Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,
un Guntars Krasovskis,

LPS padomnieks IT jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/4637-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-26-marta-2019
https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/4637-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-26-marta-2019
http://www.mk.gov.lv/lv/content/cilvekresursu-attistibas-politika
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/359-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-26-marta-2019
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/361-digitala-nedela-videokonference-eiropas-savienibas-fondu-projektu-e-vide
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Pozitīvu pārmaiņu atslēga – prasmīgs 
skolotājs kvalitatīvā mācību vidē

Attēlā: LPS padomniecei Inārai Dundurei bija unikāla ie-
spēja dažādus ar izglītību saistītus jautājumus apspriest 
ar Dr. Džonu Koliku no Lielbritānijas

27. martā norisinājās izglītības uzņēmuma “Liel-
vārds” informatīvā diena, kas bija veltīta izglītības 
jautājumiem. 

Iesākumā uzņēmums izklāstīja savu redzējumu par 
mācību satura atjaunināšanu atbilstoši jaunajam 
standartam. Pēc tam Vācijas ražotājs Cornelsen 
Experimenta stāstīja par eksperimentu komplek-
tu izmantošanas iespējām dabas zinību apguvē 
visos vecumposmos, savukārt apgāda Kompeten-
ces centra vadītājs Andris Gribusts iepazīstināja ar 
trim galvenajām tendencēm izglītības tehnoloģijās 
2019. gadā – interaktīvajiem skārienjutīgajiem ek-
rāniem, skārienjutīgajiem datoriem ar rakstāmrīku 
un izglītības platformu. Tāpat tika demonstrētas 
Microsoft Office 365 izmantošanas priekšrocības 
izglītības iestādēs.

Tāpat dalībnieki uzzināja par jaunāko piedāvājumu 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
paaugstināšanā – izglītības iestāžu attīstības pro-
grammu par apzinātu mācīšanos, kā arī par 5. sep-
tembrī gaidāmo konferenci “Growth Mindset” ar 

pasaules vadošās izaugsmes skatījuma pētnieces 
Karolas Dvekas piedalīšanos. 

Vēl interešu izglītības centrs “Lielvārds” iepazīsti-
nāja ar pieredzi un mācību priekšmeta “Dizains un 
tehnoloģijas” aprobācijas rezultātiem. Savukārt 
biroja “MADE arhitekti” vadītājs Miķelis Putrāms 
skaidroja veiksmīgas izglītības iestādes projektēša-
nas un būvniecības priekšnosacījumus. Noslēgumā 
Dr. Džons Koliks no Lielbritānijas aicināja aizdomā-
ties par mākslīgo intelektu, neirozinātni un iespējām 
šīs zināšanas pielietot, lai mācību procesu padarītu 
mūsdienu skolēnam saistošu un atbilstošu. Kā pēdē-
jo klātesošie klausījās A. Gribusta stāstījumu par mā-
cību platformas soma.lv jaunumu – viedgrāmatām.

Kopā informatīvajā dienā piedalījās aptuveni 200 
dalībnieku no visas Latvijas – gan izglītības iestāžu 
vadības pārstāvji, gan pašvaldību un izglītības pār-
valžu vadītāji. 

Galvenās atziņas un jautājumi pārdomām no infor-
matīvās dienas:

•	 Moderna mācību vide sākas ar skolotāju. 

•	 Klase var būt aprīkota ar inovatīvākajām teh-
noloģijām, taču tās nemainīs skolēnu sasniegu-
mus, ja vides pārmaiņas nebūs saistītas ar sko-
lēnu un skolotāju sadarbībā balstītu mērķtiecīgu 
mācīšanos. 

•	 Kā panākt mūsdienu tehnoloģiju un mācību 
inovāciju pozitīvu ietekmi, vienlaikus risinot ak-
tuālās problēmas – skolotāju pārslodzi, mācīb-
spēku trūkumu un skolēnu zemo motivāciju? Kā 
efektīvi un ar ilgstošu atdevi izmantot pašvaldī-
bu un struktūrfondu piešķirtos finanšu līdzekļus 
skolu infrastruktūras attīstībai? Kā ar pieejama-
jiem resursiem mācību iestādei iet līdzi laikam?

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 3. aprīlī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Labklājības ministrijas (LM) virzītajām prio-
ritātēm nākamajā ES struktūrfondu periodā (infor-
mēs LM valsts sekretārs Ingus Alliks).

Sēdes 1. jautājuma norisi varēs vērot tiešraidē LPS 

vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

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

Slēgtā daļa:

2. Par Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novadu apvienotās bāriņtiesas izveidi: 
pieredze un uzdevumi (informēs Amatas novada 
domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Uzraudzības pa-
domes priekšsēdētājs Māris Timermanis un atbil-
dīgā speciāliste pašvaldību sadarbības jautājumos 
Ella Frīdvalde-Andersone).

3. Dažādi.
Ilze Rudzīte,

LPS padomniece  
veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 3. aprīlī plkst. 13 LPS ēkā, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

Diskusija pirms 12. aprīļa Novadu dienas.

1. Teritoriju pārvaldība sarukšanas apstākļos un 
Latvijas administratīvi teritoriālās reformas kārtē-

jais posms (informēs Agroresursu un ekonomikas 
institūta Zinātniskās padomes loceklis Ekonomikas 
nodaļas vadošais pētnieks Andris Miglavs un pēt-
nieks Armands Pužulis).

2. ATR problēmjautājumi (informēs LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis).

3. Diskusija (vadīs LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas priekšsēdētājs Rūjienas nova-
da domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins un LPS 
padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita 
Peipiņa).

Sēde netiks translēta tiešraidē.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Neretā

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 5. aprīlī Neretas 
kultūras namā (Neretā, Pētera 
Lodziņa ielā 1).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Neretas novada prezentācija, Nere-
tas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.

10:20–10:30 – LPIA Valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis.

10:30–11:00 – Digitālās iespējas un riski, kiberdro-
šības aspekti, kiberdrošības eksperte Ieva Ilvesa.

11:00–11:20 – Personas datu aizsardzība; Trauk-
smes celšanas likums; grozījumi Konkurences liku-
mā, “Magnussonlaw” advokāti Gints Puškundzis 
un Matīss Rostoks.

11:20–12:20 – Aktualitātes ugunsdrošības un civi-
lās aizsardzības jomā:

* Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns,

* VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Resursu pār-
valdīšanas nodaļas priekšnieks Igors Urbanovičs,

* VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes 
Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas 
priekšniece Gunita Sudāre,

* Neretas pieredze, posteņa komandieris Juris 
Gorbačovs.

Pārtraukums.

12:30–13:00 – Informācija par meža ugunsapsar-
dzību, Valsts meža dienesta (VMD) Meža un vides 

aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds 
Jaunķiķis un VMD preses sekretāre Selva Šulce.

13:00–13:20 – “Mēs visi mazas Latvijas esam” 
(Zenta Liepa), Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Rieksti-
ņi” vadītāja Ilze Līduma.

13:20–14:00 – Kolēģu pieredze:

* Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības sistēmas uzturēšana, Jelgavas Operatīvās 
informācijas centra vadītājs Gints Reinsons (20 
min);

* Tērvetes ugunsdzēsības dienesta vadītājs Modris 
Vazdiķis (15 min).

14:00–14:30 – Sabiedriskais transports kā daļa no 
veiksmīgas pašvaldību attīstības, Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.

14:30–15:00 – Ceļu drošības audits, CSDD Ceļu 
drošības audita daļas priekšnieka p.i. Alvis Puķītis.

15:00 – Novada apskate:

Pusdienas.

* Neretas novada novadpētniecības muzejs un 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola (sporta an-
gārs, dienesta viesnīca).

* Viena no vecākajām mūra baznīcām Sēlijā Nere-
tas evaņģēliski luteriskā baznīca – kultūrvēsturis-
kais piemineklis.

* Z/s “Čaidāni” apskate: inovācijas piena lopkopī-
bā, siera bižu stāsts.

* Mazzalves pamatskola – skola, kas nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību “Divi vienā”.

* “Mūs pazīst visā Baltijā”: liellopu izsoļu nama 
veiksmes stāsts.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 
10. aprīlī plkst. 12 LPS 
mītnē, 4. stāva zālē. 
Valdes sēde no 2. aprīļa 

uz 10. aprīli pārcelta sakarā ar satiksmes ministra 
iespēju piedalīties sēdē.

Darba kārtība:

1. Par apbalvošanu ar LPS Atzinības rakstu un nozī-
mi (informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Par LPS Valdes sēdes 16. maijā un LPS 30. kon-
gresa 17. maijā norisi (informēs LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis).
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3. Par Novadu dienas 12. aprīlī norisi (informēs LPS 
priekšsēža vietnieks Novadu apvienības priekšsē-
dētājs Gints Kukainis).

4. Tikšanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu.

5. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Novadu diena Gulbenē

Novadu diena norisināsies 12. aprīlī Gulbenes Kul-
tūras centrā (Gulbenē, O. Kalpaka ielā 60).

Novadu dienas tēma – administratīvi teritoriālās 
reformas kritēriji un pašvaldību funkcijas.

Darba kārtība:

9:00–10:00 – Reģistrācija.

10:00–10:30 – Novadu dienas atklāšana, uzrunas:
Gints Kukainis, Latvijas Novadu apvienības 
priekšsēdētājs,
Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,
Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes 
priekšsēdētājs.

10:30–12:30 – I daļa. Ziņojumi

Moderators: Gints Kukainis, Latvijas Novadu ap-
vienības priekšsēdētājs.

10:30–10:55 – NAP2027 kodola priekšlikums 2.0, 
Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis.

Diskusijas.

11:05–11:35 – Administratīvi teritoriālās reformas 
kritēriji un pašvaldību funkcijas, Juris Pūce, vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Diskusijas.

11:45–12:15 – Administratīvi teritoriālās reformas 
kritēriji un funkcijas, Māris Pūķis, Dr. oec., Latvijas 
Universitātes asociētais profesors, LPS vecākais pa-
domnieks.

Diskusijas.

12:30–13:30 – Pārtraukums.

13:30–15:45 – II daļa. Paneļdiskusija “Administra-
tīvi teritoriālās reformas kritēriji un pašvaldību 
funkcijas”

Moderators: Gints Kukainis, Latvijas Novadu ap-
vienības priekšsēdētājs.

Piedalās:

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,
Sergejs Dolgopolovs, Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs,
Viktors Valainis, Saeimas deputāts, Latvijas Lie-
lo pilsētu asociācijas izpilddirektors,
Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs,
Raivis Ragainis, Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs,
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Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsē-
dētāja,
Viktorija Baire, Ķekavas novada domes priekš-
sēdētāja,
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs,
Sarmīte Tabore, Baltinavas novada domes 
priekšsēdētāja,
Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada domes de-
putāts.

15:45–16:00 – Kopsavilkums.

16:00–16:30 – Noslēgums.

Pasākuma rītā no plkst. 8:30 līdz 9:45 Novadu die-
nas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties 

ar interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks” Gulbe-
nes dzelzceļa stacijā (Dzelzceļa ielā 8).

Novadu dienas noslēgumā plkst. 16:30 paredzē-
ta izbraukšana uz Lizuma pagastu, kur plkst. 17 
sāksies ekskursija uzņēmumos “Avoti SWF” un SIA 
“Rairu”.

Dalībai Novadu dienā lūgums līdz 5. aprīlim šeit re-
ģistrēt katru dalībnieku atsevišķi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis,

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs

Tiešraide par datu apmaiņas veidiem ar 
Uzņēmumu reģistru

12. aprīlī plkst. 10 Pašvaldību savienībā notiks tieš-
raides sanāksme, kurā Uzņēmumu reģistra (UR) 
pārstāvji skaidros datu saņemšanas iespējas un 

veidus no UR.

Tiešraidē piedalīsies arī uzņēmuma “ZZ dats” pār-
stāvji, kuri informēs par iespējām datu saņemšanā 
no UR izmantot aplikācijas NĪNO un SOPA.

Tiešraide būs skatāma LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai seko-
jot šai saitei.

Jautājumus var iesūtīt gan iepriekš, gan tiešraides 
laikā uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties piedalīties pasākumā klātienē, lūgums 
pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

LPS MEDIJOS

•	 27. martā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
dalība Latvijas Radio 4 raidījumā “Открытый 
вопрос” – “Бизнес самоуправлений: как со-
здать условия для честной конкуренции?” – 
šeit.

https://goo.gl/forms/s8jim6azvCaiKSTL2
https://www.zzdats.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/360-12-aprilis-plkst-1000-par-datu-apmainas-veidiem-ar-uznemumu-registru
http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/biznes-samoupravleniy-kak-sozdat-uslovija-dlja-chestnoy-konkuren.a116211/


10

•	 28. martā LPS padomnieces juridiskajos jautāju-
mos Kristīnes Kinčas dalība LR rīta raidījumā – 
šeit.

•	 28. martā LPS padomnieces juridiskajos jautāju-

mos Kristīnes Kinčas dalība LNT ziņu raidījumā – 
šeit.

•	 28. martā LPS padomnieces juridiskajos jautāju-
mos Kristīnes Kinčas dalība TV3 ziņās – šeit. 

EIROPĀ UN PASAULĒ

Makroreģionālās stratēģijas – potenciāls 
kohēzijas sasniegšanai Eiropas Savienībā

“Viena no nākamā daudzgadu budžeta 2021.–
2027. gadam prioritātēm būs mazināt reģionālās 
atšķirības. Šai prioritātei ir tieša sasaiste ar makro-
reģionālajām stratēģijām, kam ir ļoti liels poten-
ciāls saprātīgā laika periodā izlīdzināt blakus esošo 
teritoriju iedzīvotāju dzīves līmeni, tādejādi sekmē-

jot arī ES pamatlīgumā noteikto kohēziju,” 26. mar-
tā Klužā-Napokā (Rumānijā) notikušajā Eiropas 
Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas 
komisijas sēdē uzsvēra Latvijas delegācijas loceklis, 
atzinuma “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, 
stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautis-
ku klasteru veicināšanai” autors Dainis Turlais.

Vairāk lasiet šeit.

Laiks jaunu mērķu izvirzīšanai Austrumu 
partnerības valstīm

“Gatavojoties 2020. gadā plānotajam Austrumu 
partnerības samitam, šis gads ir īstais brīdis izvēr-
tēt izvirzītos 20 mērķus un domāt par nākamajiem, 
sasniedzamajiem pēc 2020. gada,” 28. martā Ere-
vānā notikušajā Eiropas Reģionu komitejas Aus-
trumu partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību 
konferences (CORLEAP) Biroja sanāksmē aicināja 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/aktuali/grozijumi-konkureces-likuma-pasvaldibu-savieniba-pret-konkurence.a116259/
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas/lnt-zinas-10316773/
https://skaties.lv/zinas/latvija/konkurences-padome-par-tirgus-kroplosanu-vares-versties-ari-pret-pasvaldibu-uznemumiem/
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Latvijas delegācijas vadītājs, CORLEAP Biroja locek-
lis Andris Jaunsleinis.

Vairāk lasiet šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

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 vienu atzinumu par normatīvo aktu projektiem, un tas ir saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-190 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts budžeta mērķ-
dotācijas sadalījumu 2019. gadam to māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

25.03.2019. 07.03.2019. Jā

2. VSS-217, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekusta-
mā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–
Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai”

28.03.2019. 14.03.2019. Jā

3.
VSS-204, Par likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināša-
nu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas 
joslas ierīkošanai”

28.03.2019. 14.03.2019. Jā

4.
VSS-203, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašu-
mā”

28.03.2019. 14.03.2019. Jā

5.
VSS-214, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts ne-
kustamā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

28.03.2019. 14.03.2019. Jā

6.
VSS-222, Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumos nr. 178 
“Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība””

29.03.2019. 14.03.2019. Jā

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4660-laiks-jaunu-merku-izvirzisanai-austrumu-partneribas-valstim
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7.
VSS-218, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un 
pārdošanu”

29.03.2019. 14.03.2019. Jā

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

28. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-251 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Sējas novada pašvaldības īpa-
šumā”

VSS-252 – Rīkojuma projekts “Par Sējas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-253 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma pie-
šķiršanu Dobeles novada domei ūdensvada un ka-
nalizācijas sistēmas pārbūvei Dobeles novada Nau-
dītes pagasta Apguldes ciemā”

VSS-257 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 312 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016–15 
“Būvakustika”””

VSS-246 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-247 – Likumprojekts “Grozījums Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā”

VSS-265 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šo nekustamo īpašumu nodošanu Durbes novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-266 – Informatīvais ziņojums “Ceļvedis piektās 
paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru 
tīklu ieviešanai Latvijā”

VSS-268 – Noteikumu projekts “Administratīvā 
pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu 
segšanas noteikumi”

VSS-255 – Informatīvais ziņojums “Par papildu 
valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL pro-
jekta īstenošanai Eiropas Savienības programmas 
“HORIZON 2020” ietvaros”

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

APSVEICAM!

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2018” 
uzvarētāji

28. martā Rīgā norisinājās svinīgs pasākums, kurā 
apbalvoja 2018. gada labākās būves. 
“Gada labākā būve Latvijā 2018” ir Latvijas būvnie-
cības nozares skate, kas šogad notika jau 21. reizi. 

Skati organizēja būvindustrijas sabiedriskās orga-
nizācijas sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles 
biroju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, LPS, Rīgas 
Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, RISEBA FAD, Biznesa augstskolas “Tu-
rība” Komunikācijas fakultāti un nozares žurnālu 
“Būvinženieris”.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471236
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471236
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471236
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471249
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471249
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471249
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471250
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471250
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471250
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471239
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
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Prominenta žūrija, kuras sastāvā bija būvindustri-
jas sabiedrisko organizāciju izvirzīti 42 praktiķi un 
mācībspēki, pēc skates trīs kārtām – skrupulozas 
iesniegto dokumentu analīzes, objektu novērtē-
šanas dabā un finālistu prezentācijām – nosauca 
2018. gada labākās būves Latvijā. To skaitā ir arī 
vairāki pašvaldību objekti.

Nominācija “Publiskā jaunbūve”:

1. vieta: Valmieras peldbaseins.

2. vieta: Limbažu pilsētas daudzfunkcionālais spor-
ta un veselības komplekss.

3. vieta: Dubultu Kultūras un izglītības centrs, Jūr-
malas mūzikas vidusskola (2. kārta).

Atzinība: “Atvadu nams” Lubānas novada Indrānu 
pagastā.

Atzinība: Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle un 
stadions.

Publiskā jaunbūve. Ražošanas ēkas jaunbūve:

Atzinība: Jaunlopu kūtis “Tērces” Tērvetes novadā.

Atzinība: Rūpniecības komplekss ar ražošanas kor-
pusu, administratīvo sadzīves ēku palīgtelpām, 
tehniskajām telpām Rēzeknē, Viļakas ielā 1.

Nominācija “Dzīvojamā jaunbūve”:

1. vieta: Magdalēnas kvartāla pirmās kārtas apbū-
ve Rīgā, Antonijas ielā 17a.

2. vieta: Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve 
“River Breeze Residence” Rīgā, Kuģu ielā 28.

3. vieta: Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss 
“Trebū HOME” Rīgā, Kupriču ielā 1a un 1c.

Atzinība: Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas Valmierā, Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1.

Nominācija “Pārbūve”:

1. vieta: Klaušinieku mājas restaurācija/rekonstruk-
cija, teritorijas labiekārtojums īpašumā “Turaidas 
muzejrezervāts” Krimuldas novada Turaidas ciemā.

2. vieta: Dzīvojamās mājas (“Vanadziņa māja”) pār-
būve par publisku ēku Cēsīs, Rīgas ielā 15.

3. vieta: “Lībiešu saieta nams” Dundagas novada 
Kolkā.

Atzinība: Siguldas pils kompleksa ēku – Muižas 
koka mājas, dzīvojamās mājas un saimniecības 
ēkas – pārbūve.

Atzinība: Kuldīgas restaurācijas centrs.

Nominācija “Atjaunošana”:

1. vieta: Alberta un Strēlnieku ielu fasāžu atjauno-
šana, restaurācija administratīvai ēkai Rīgā, Alberta 
ielā 13.

2. vieta: Viļķenes PII ēkas energoefektivitātes pa-
augstināšana un telpu atjaunošana Limbažu nova-
da Viļķenē.

3. vieta: Telpu pielāgošana KNAB vajadzībām Rīgā, 
Citadeles ielā 1.

Atzinība: Doma baznīcas Marijas kapelas jaunās 
vitrāžas uzstādīšana “Marijas kapelas logs” Rīgā.

Atzinība: Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Gro-
biņā, Skolas ielā 1.

Nominācija “Restaurācija”:

1. vieta: Svētā Jēkaba katedrāles fasāžu apdares at-
jaunošana, fasāžu restaurācija Rīgā.

2. vieta: Kultūras ministrijas ēkas – nekustamā īpa-
šuma Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, – sastāvā esošo 
ēku atjaunošanas/restaurācijas darbi.
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3. vieta: Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes at-
jaunošana.

Nominācija “Inženierbūve”:

1. vieta: Papildu infrastruktūras būvniecība Rīgā, 
Krievu salā, kur projektēti un izbūvēti pieci būvpro-
jekti.

2. vieta: Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–Ventspils 
posma 57,76.–68,60. km segas pārbūve Tukuma un 
Engures novados.

3. vieta: Ģedules upes tiltiņš Iecavā, Upes ielā.

Atzinība: Valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga–Mār-
upe (Jaunmārupe) posma 1,80.–4,14. km pārbūve.

Atzinība: Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–
Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma 
114,34.–125,14. km segas pārbūve.

Nominācija “Ainava”:

1. vieta: Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve.

2. vieta: Digitālais strūklaku ansamblis Ogrē.

3. vieta: Sporta laukums Bauskā.

Atzinība: I pasaules kara vēstures izzināšanas marš-
ruts Olainē.

Atzinība: Skvēra pārbūve Tukumā, Lielajā ielā 6 un 

Jaunajā ielā 5.

Nominācija “Būve ārzemēs”:

Atzinība: Nacka (NC) Stokholmā Zviedrijā.

Nominācija “Koka būve”:

1. vieta: Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta 
Pasta salā Jelgavā.

2. vieta: Alūksnes stacijas šķūņa pārbūve.

3. vieta: Golfa kluba ēka Babītes novada Piņķos.

Atzinība: PII “Gaismiņa” moduļu tipa ēkas būvnie-
cība Ķegumā.

Atzinība: Rūjienas estrāde.

Nominācija “Inovācija būvniecībā”:

Atzinība: Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 
Rīgā, Rūpniecības ielā 25.

Atzinība: Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 
jaunbūve Rīgā, Maskavas ielā 192.

Atzinība: Koka biroja ēka Rīgā, Malienas ielā 1K – 1.

Atzinība: “Origo One” Rīgā, Satekles ielā 2b.

Sagatavots pēc Latvijas Būvnieku asociācijas  
informācijas

Seminārs Valmierā par ES fondu 
finansējumu ģimenes ārstu prakšu 
attīstībai

Šonedēļ turpinās pasākumu cikls, kurā CFLA un Ve-
selības ministrija informē par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējumu ārstniecības 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
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iestādēm un pašvaldībām ģimenes ārstu prakšu 
pilnveidošanai.

ES fondu programmā, kur projektu iesniegumus 
CFLA pieņems līdz 24. aprīlim, ģimenes ārstu prak-
ses vietās ar ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā un 
valsts budžeta līdzfinansējumu 9% apmērā būs ie-
spējams gan veikt būvniecību un vides labiekārto-
šanu, gan papildināt medicīnisko, saimniecisko un 
IT aprīkojumu un iegādāties mēbeles.

ERAF finansējumam šajā projektu atlasē var pie-
teikties ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts ap-
maksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodroši-
na telpas, aprīkojumu šo pakalpojumu sniegšanai. 
Tāpat ERAF finansējumu var saņemt pašvaldības 

vai tās iestādes, kas nodrošina telpas, aprīkojumu 
ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanai.

Seminārs notiks 2. aprīlī plkst. 11 Valmierā (Val-
mieras Kultūras centra kamerzālē Rīgas ielā 10).

Semināra darba kārtība un pieteikšanās dalībai pie-
ejama CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”.

Videoieraksts no 6. marta semināra Rīgā pieejams 
youtube.com CFLA kontā.

Projektu iesniegumu atlases dokumentācija, kā arī 
iesniegumu sagatavošanai noderīga informācija 
pieejama CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atla-
ses”.

CFLA semināru cikls par labo praksi ES 
fondu projektu īstenošanā

3. aprīlī ar semināru Rīgā CFLA sāks pavasara semi-
nāru ciklu par labo praksi ES fondu atbalsta izman-
tošanā. Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos 
reģionos.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Patērētāju tiesību aizsardzī-

bas centru, Finanšu ministriju un ES fondu projektu 
īstenotājiem stāstīs par aktualitātēm ES fondu ie-
viešanā, kā arī sniegs projektu īstenošanai node-
rīgu informāciju, piemēram, par izmaksas pama-
tojošiem dokumentiem, komunikācijas iespējām 
ES fondu projektos, būvdarbu iepirkumu, līgumu 
kontroli un materiālu drošumu un atbilstību būv-
niecības projektos. Ar pieredzi projektu īstenošanā 
dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji.

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://www.youtube.com/watch?v=fZLfUPyT_3g&list=PLgIzhf6cAC8AXD2jq5xSIbZZWsqjPCH1h
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1
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Semināri notiks:

Rīgā – 3. aprīlī plkst. 10 Riga Islande Hotel (Ķīpsalas 
ielā 2);

Zemgalē – 10. aprīlī plkst. 11 Bauskā (Bauskas pils 
konferenču zālē Pilskalnā);

Vidzemē – 17. aprīlī plkst. 11 Smiltenē (Smiltenes 
tehnikumā Smiltenes pagasta Kalnamuižā 10);

Kurzemē – 24. aprīlī plkst. 11 Kuldīgā (Kuldīgas 

Mākslas namā 1905. gada ielā 6);

Latgalē – 30. aprīlī plkst. 11 Rēzeknes novadā 
(atpūtas centrā “Bāka” Gaigalavas pagasta Kvāpā-
nos).

Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA vietnē.

Semināru, kas norisināsies 3. aprīlī Rīgā, būs iespē-
jams skatīt interneta tiešraidē.

Seminārs komersantiem un izglītības 
iestādēm par ES fondu atbalstu digitālo 
mācību līdzekļu izstrādei

CFLA aicina potenciālos projektu iesniedzējus un 
sadarbības partnerus uz diskusiju semināru par ES 
fondu projektu atlasi programmā, kurā izstrādās 
digitālus mācību un metodikas līdzekļus jaunā mā-
cību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītī-
bas pakāpē. No Eiropas Sociālā fonda (ESF) pirma-
jā atlases kārtā šim mērķim paredzēti vairāk nekā 
1,3 miljoni eiro.

Seminārs notiks 3. aprīlī plkst. 10 Radisson Blu 
Daugava Hotel Rīgā (Kuģu ielā 24). Semināra darba 
kārtība un pieteikšanās semināram – CFLA vietnē.

Projektus īstenos komersanti sadarbībā ar izglī-
tības iestādēm, kas mācību līdzekļus arī aprobēs, 
iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu pedagogus 
un izglītojamos. Lai atvieglotu sadarbības partneru 
un piesaistāmo speciālistu atrašanu, CFLA apkopos 
informāciju par ieinteresētajiem projektu dalībnie-
kiem (vairāk informācijas projektu atlases sadaļā).

ESF segs 70% projekta izmaksu, viena projekta ESF 
finansējuma daļa var būt no 21 000 līdz 200 000 
eiro.

Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA 
līdz 13. maijam. Atklātās projektu atlases nolikums, 
projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli 
pieejami CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
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Darba devēji vēl var pagūt pieteikties NVA 
skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles līdz 
3. aprīlim turpina pieņemt darba devēju pietei-
kumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma 
īstenošanai. Darba devējiem jāpiesakās tajā NVA 
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņi plāno iz-
veidot darba vietas skolēniem. Pieteikumu var ie-
sniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektro-
nisko parakstu, vai klātienē NVA filiālē.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna 
mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas, savukārt otru al-
gas pusi skolēnam maksās darba devējs, jo skolēna 

mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba 
laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas 
apmērā – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas. Darba 
devējam jānodrošina arī nodokļu nomaksa un kom-
pensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu.

NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba va-
dītāja atalgojumam. Par desmit skolēnu darba va-
dīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai būs valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, 
tātad par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas 
apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadī-
tājs varēs vadīt ne vairāk kā desmit skolēnu darbu. 
Tāpat NVA kompensēs izdevumus par skolēnam 
veikto veselības pārbaudi, ja tā paredzēta normatī-
vajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, 
kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadīju-
miem darba vietā.

Arī šogad NVA īstenotais skolēnu vasaras nodar-
binātības pasākums norisināsies no 1. jūnija līdz 
31. augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties va-
rēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasāku-
mam plānots uzsākt maijā NVA tīmekļvietnē. Kat-
ram valsts reģionam tiks noteikts atsevišķs skolēnu 
pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums.

Detalizēta informācija par pasākuma nosacījumiem 
pieejama NVA tīmekļvietnē.

Award vadītāju kursi jauniešiem

Valsts izglītības satura centrs 11. un 12. aprīlī 
Rīgā, Strūgu ielā 4, organizē kursus “The Duke of 
Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu 

izaugsmei”, kuros tiks apmācīti un darbam ar jau-
niešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s Inter-
national Award Latvia jaunie vadītāji.

Dalības maksa 26,88 eiro (neiekļaujot ēdināšanas, 
nakšņošanas un transporta izdevumus).

Pieteikšanās – līdz 3. aprīlim, aizpildot un iesūtot 
pieteikuma anketu uz e-pasta adresi katrina.spru-
dzane@visc.gov.lv; award@visc.gov.lv.

Plašāka informācija šeit.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=574
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=574
mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
mailto:award@visc.gov.lv
https://visc.gov.lv/intizglitiba/pedprofpilnveide/info.shtml#mart15
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Zemgales lauksaimnieki un lauku 
iedzīvotāji aicināti uz konferenci “Stipri 
reģioni, stipra valsts!” Jelgavā

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina Zemga-
les lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus 

apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” 
5. aprīlī LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātē Jelgavā, Svētes ielā 18. Konferences sā-
kums – plkst. 11.

Konferences mērķis ir diskutēt ar zemniekiem, uz-
ņēmējiem un iedzīvotājiem par Latvijas reģionu 
turpmāko attīstību pēc 2020. gada – nākamajā ES 
plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam. 
Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” diskusijās 
piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, 
kā arī ZM, Lauku atbalsta dienesta un LLKC eksperti.

Konferenci organizē ZM un LLKC. Dalība konferencē 
ir bez maksas.

Konference “Stipri reģioni, stipra valsts!” šopava-
sar jau notikusi Kurzemē un notiks arī Latgalē un 
Vidzemē.

Uzlabotas iespējas meklēt traktortehnikas 
valsts tehnisko apskati

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) iz-
veidojusi interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/
karti traktortehnikai, tajā jebkurš interesents var 
meklēt tehniskās apskates vietu un laiku iespējami 
tuvu traktortehnikas atrašanās vietai.

Kartē var izvēlēties vēlamo atrašanās punktu, uz 
kura uzklikšķinot atvērsies skaidrojošā informācija. 
Katram norādītajam punktam ir pievienotas koor-
dinātas, lai apskates vietu ērtāk meklēt meklēša-

nas aplikācijā. Karti var palielināt un samazināt, tās 
kreisajā augšējā stūrī ir iespēja meklēt pēc vēlamās 
adreses vai laika, bet pēc tam piemeklēt tuvāko no-
rādīto apskates vietu vai arī sazināties ar apskates 
veicēju pēc punktos norādītās kontaktinformācijas.

Tehniskā apskate ārpus birojam piegulošās teritorijas 
tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās 
vietai pēc iepriekš saplānota izbraukumu grafika. Ar 
tehniskās apskates izbraukuma grafiku var iepazī-
ties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Tehniskās apska-
tes” (šeit), vai novadu pašvaldībās (klientu apkalpo-
šanas centros, preses izdevumos, tīmekļa vietnē).

http://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/tehniskas-apskates?nid=2667#jump
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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.
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