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LPS Valdes sēde

10. aprīlī visi Latvijas pašvaldību vadītāji tika aicinā-
ti uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistriju (VARAM), kur ministrs Juris Pūce cēla priek-
šā jauno administratīvi teritoriālā iedalījuma karti, 
kas paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 
35 (visas prezentācijas un pasākuma videoierakstu 
atradīsit šeit).

Pēc pašvaldību reformas prezentācijas pasākuma 
LPS Valde pulcējās kārtējā ikmēneša sēdē, lai ap-
spriestu gan šo ministrijas piedāvājumu, gan citus 
jautājumus.

Valde apstiprināja 12. aprīļa Novadu dienas darba 
kārtību un diskutēja par LPS 30. kongresā izskatā-
majām tēmām, kā arī atzina, ka lietderīgi būtu šo-
brīd tik aktuālo jautājumu par administratīvi teri-
toriālo reformu skatīt arī starptautiskā kontekstā, 

piemēram, pieaicinot kolēģus no Igaunijas, kas ne-
sen izgājusi cauri reformai.

Izskatot jautājumu par apbalvošanu ar Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) Atzinības rakstu un nozī-
mi, Valde nolēma šogad apbalvojumu par nozīmīgu 
profesionālu ieguldījumu pašvaldību attīstībā pie-
šķirt bijušajai Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājai Janīnai Jalinskai, bijušajam Balvu novada 
domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim, ilg-
gadējai LPS žurnāla “Logs” redaktores vietniecei 
Dainai Oliņai un bijušajam Talsu novada domes 
priekšsēdētājam Aivaram Lācarum. Apbalvojumi 
tiks pasniegti LPS 30. kongresā, kas notiks 17. maijā 
Rīgā.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/seminari_atr/?doc=27303
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Novadu diena Gulbenē

12. aprīlī Gulbenes Kultūras centrā kuplā skaitā pul-
cējās Novadu dienas dalībnieki, lai apspriestu ad-
ministratīvi teritoriālās reformas (ATR) kritērijus 
un pašvaldību funkcijas.

Atklājot Novadu dienu, uzrunas teica Latvijas No-
vadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kukainis, LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis un Gulbenes novada 
domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Priekšpusdienā ar ziņojumiem (tie pieejami šeit) 
uzstājās Pārresoru koordinācijas centra vadītāja 
vietnieks Vladislavs Vesperis, Agroresursu un eko-
nomikas institūta Lauksaimniecības attīstības un 
ekonomisko attiecību daļas Ekonomikas nodaļas 
vadošais pētnieks Dr. oec. Andris Miglavs, vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Ju-
ris Pūce, Dr. oec. Latvijas Universitātes asociētais 
profesors LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un 
Mālpils novada domes deputāts Eiropas Reģionu 
komitejas Latvijas delegācijas loceklis Aleksandrs 
Lielmežs.

Ministrs vairākkārt uzsvēra, ka ATR virsmērķis ir 
ekonomiski stiprākas pašvaldības, tomēr konkrētu 
rīcības plānu, kā to sasniegt, viņš pašvaldībām vēl 
nevarēja sniegt. Tāpat nav pieejami arī ekonomis-
kie aprēķini, kas pierādītu, ka reforma dos gaidāmo 
rezultātu. Zināms vienīgi tas, ka reformas ieviešana 
izmaksās līdz pat astoņiem miljoniem eiro. Ministrs 
arī informēja, ka ir uzsākta reformas sabiedriskā 
apspriešana, un aicināja sabiedrību aktīvi tajā pie-
dalīties.

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4636-novadu-diena-administrativi-teritorialas-reformas-kriteriji-un-pasvaldibu-funkcijas
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Novadu dienas paneļdiskusijā, ko vadīja Latvijas 
Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kukainis, 
piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Saeimas 
deputāts Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddi-
rektors Viktors Valainis, Saeimas deputāte Inese 
Ikstena, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce, Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Raivis Ragainis, Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Ķekavas novada do-
mes priekšsēdētāja Viktorija Baire, Salacgrīvas no-
vada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Bal-
tinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Ta-
bore, Mālpils novada domes deputāts Aleksandrs 
Lielmežs un pētnieks Andris Miglavs.

Pašvaldību vadītāji reformai saredz vairākus ne-

gatīvus aspektus, kas var veicināt jaunu depopu-
lācijas vilni, varas attālināšanos no iedzīvotājiem, 
neskaidru reģionālo politiku, turklāt valstī šobrīd 
notiek vai ir plānotas vairākas reformas, kuras nav 
saskaņotas ne savstarpēji, ne arī ar ATR. Ministrs 
Juris Pūce klātesošajiem solīja, ka reformas sakarā 
apmeklēs katru pašvaldību, savukārt par dažās paš-
valdībās plānotajām iedzīvotāju aptaujām viedokļa 
izzināšanai viņš atzina, ka to rezultātiem būs tikai 
informatīvs raksturs.

Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par legalizācijas un 
apostilles formalitātes atcelšanu ES

11. aprīlī LPS notika videotiešraide par legalizācijas 
un apostilles formalitātes atcelšanu Eiropas Savie-

nībā un iespēju reģistrēties Iekšējā tirgus informā-
cijas sistēmā.

Videokonferencē pašvaldību pārstāvji un citi in-
teresenti tika iepazīstināti ar regulu un turpmāko 
rīcību saistībā ar ES dalībvalstīs izdoto dokumentu 
pieņemšanu, kā arī saņēma skaidrojumu par vaja-
dzību reģistrēties IMI sistēmā un iepazinās ar Ties-
lietu ministrijas prezentāciju.

Vairāk lasiet šeit.

Videokonferences ierakstu var noskatīties LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Videokonference par datu apmaiņas 
veidiem ar Uzņēmumu reģistru

12. aprīlī Pašvaldību savienībā notika tiešraides 
sanāksme, kurā Uzņēmumu reģistra (UR) pārstāv-
ji skaidroja datu saņemšanas iespējas un veidus 
no UR. Ir divi veidi, kā pašvaldības var saņemt da-
tus: servisu veidā un izmantojot reģistra tīmek-
ļa vietnes platformu. Prezentācijā (šeit) norādīta 
secība un kārtība, kādā var iegūt pieejas tiesības 

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4636-novadu-diena-administrativi-teritorialas-reformas-kriteriji-un-pasvaldibu-funkcijas
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4687-videokonference-par-legalizacijas-un-apostilles-formalitates-atcelsanu-es
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/UR_prez_LPS_12042019.pdf
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atbilstošajam saņemšanas kanālam.

Tiešraidē piedalījās arī uzņēmuma “ZZ dats” pār-
stāvji, kuri informēja par kārtību, kādā viņi piedā-
vās pašvaldībām ērtāk un vienkāršāk piekļūt UR 
informācijai servisu veidā (prezentācija šeit).

Tiešraides videoieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

23. aprīlī plkst. 10 notiks kārtējā LPS Finanšu un 
ekonomikas komitejas sēde, kurā tiks skatīti jautā-
jumi saistībā gan ar 2019. gada budžetu, gan jau 
2020. gada budžetu.

Darba kārtība:

1. Tendences un perspektīvas pasaules un Lat-
vijas ekonomikā un to iespējamā ietekme uz 
2020. gada budžetu un budžetu vidējā termi-
ņā – Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas padomes 
loceklis.

2. Par pašreizējo situāciju ar pašvaldību aizņēmu-
miem 2019. gadā, t. sk. par aizņēmumiem iz-

glītības investīciju projektu realizēšanai – Inta 
Komisare, Finanšu ministrijas Pašvaldību finan-
siālās darbības uzraudzības un finansēšanas de-
partamenta direktore.

3. Par risinājumu problēmsituācijai saistībā ar ES 
fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases 
projektu īstenošanu – Centrālās finanšu un lī-
gumu aģentūras pārstāvis.

Vēršam uzmanību, ka 23. aprīļa LPS Finanšu un 
ekonomikas komitejas sēde būs slēgta (tā netiks 
pārraidīta LPS interneta vietnē), tādēļ lūgums ko-
mitejas locekļiem rast iespēju piedalīties sēdē klā-
tienē Pašvaldību savienībā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Pēc komitejas sēdes LPS vietnē tiks publicēts tās 
sēdes daļas ieraksts, kurā skatīts darba kārtības 2. 
un 3. jautājums.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference par trauksmes cēlēju 
ziņojumiem

23. aprīlī plkst. 12:30 Pašvaldību savienībā notiks 
videokonference “Trauksmes cēlēju ziņojumu sa-
ņemšana un izskatīšana” (vēršam uzmanību, ka sā-
kuma laiks mainīts no plkst. 12 uz 12:30).

Programma:

•	 Trauksmes celšanas būtība un pazīmes. Trauk-
smes celšanas mehānismi. Trauksmes cēlēja zi-
ņojuma iesniegšana. Kā likuma prasības attiecas 
uz pašvaldībām (iekšējā un ārējā ziņošana).

•	 Identitātes aizsardzība. Aizliegums radīt nelab-
vēlīgas sekas. Trauksmes cēlēju un viņu radinie-
ku aizsardzības garantijas.

•	 Diskusija (jautājumi un atbildes).

https://www.zzdats.lv/
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/ZZ_Dats_VPS_UR_2019-04-12.pdf
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/366-par-datu-apmainas-veidiem-ar-uznemumu-registru
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Lektori:
Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes po-
litikas departaments (likuma izstrādes darba gru-
pas locekle);
Kaspars Rācenājs, jurists, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība (likuma izstrādes darba grupas loceklis).

Pirms semināra aicinām ar likuma prasībām iepa-
zīties šeit.

Jautājumus būs iespēja uzdot videokonferences 
laikā, tomēr lūdzam tos iesūtīt jau iepriekš (līdz 
17. aprīlim) uz e-pasta adresi vineta.reitere@lps.lv. 
Uz šo pašu adresi arī jāsūta pieteikums, ja vēlaties 
piedalīties videokonferencē klātienē.

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 24. aprīlī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtībā: diskusija un LPS kopīga viedokļa vei-
došana par administratīvi teritoriālo reformu pirms 
LPS 30. aprīļa Valdes sēdes.

10. aprīļa LPS Valdes sēdē diskusijās tika secināts, 
ka VARAM piedāvātais ATR modelis pašreiz ir strat-
ēģiski svarīgākais pašvaldību attīstības jautājums. 
Tāpēc vēlams LPS 30. kongresā, kas notiks 17. mai-
jā Rīgā, paust pašvaldību kopīgu viedokli par šo 
jautājumu, ciktāl to izdosies izveidot. Kaut arī par 
reformas detaļām domas varētu atšķirties, svarī-
gi apkopot to vienojošo, kas nāktu par labu valstij 
kopumā un katra atsevišķā novada iedzīvotājiem. 
Valde uzdeva Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejai apkopot pašvaldību grupu viedokļus ko-
pīgas platformas veidošanai ATR jautājumā, lai to 
izdiskutētu Valdes sēdē 30. aprīlī.

12. aprīlī diskusija Novadu dienā Gulbenē izvirzīja 
virkni problēmjautājumu par VARAM sagatavotā 
informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apsprieša-
nai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma 
modeli” projektu (jautājumi nav sakārtoti pēc to 
nozīmīguma):

• vai piedāvātais modelis mazinās normatīvismu 
(tiesību normu apjomu un skaitu, šo normu uzrau-
dzībā iesaistīto ierēdņu un pašvaldības darbinieku 
birokrātiskā darba daudzumu);

• vai pašreizējais ceļu stāvoklis nodrošinās iedzīvo-
tāju komunikāciju piedāvātajās robežās (cik varētu 
izmaksāt pieejamības nodrošināšana);
• vai piedāvātajā modelī ir godīgi pārstāvēti gaidā-
mie ieguvumi un zaudējumi no reformas (kuri ie-
guvumi un zaudējumi būtu iekļaujami diskusijā ar 
sabiedrību);
• vai steiga reformas īstenošanā (atkāpes no MK 
procedūras, solījums pozitīvos mērķus paskaidrot 
pēc jauno teritoriju izveidošanas) ir pamatota;
• kāda forma būtu lietderīgākā (deputātu viedok-
lis, sabiedriskā aptauja, vietējais referendums, visu 
formu apvienojums) katras teritorijas iedzīvotāju 
viedokļa noskaidrošanai;
• vai reforma ir koordinēta ar pārējām valstī uzsāk-
tajām reformām (izglītības reforma, sociālo pakal-
pojumu deinstitucionalizācija, valsts vietējo ceļu 
transformācija, nākamā plānošanas perioda reģio-
nālās attīstības programma, NAP un citas);
• kādas pārmaiņas vēlēšanu sistēmā nepiecieša-
mas, lai nodrošinātu katras apvienotās teritorijas 
(novada pagasti un novada pilsētas) pārstāvniecību;
• vai nav jāprecizē pašvaldību funkcijas (potenciālā 
deleģēšana reģionu pašvaldībām, kādu funkciju at-
došana valstij vai saņemšana no valsts pašvaldību 
autonomajā atbildībā);
• vai piedāvāto varas attālināšanos no iedzīvotājiem 
kompensēs ar vienveidīgākiem pakalpojumiem;
• vai, izveidojot ES lielākos novadus (pēc iedzīvo-
tāju skaita un teritorijas), nepazaudēsim vēlētāju 
uzticību un to aktivitāti pašvaldību vēlēšanās;
• vai nevajadzētu sākumā vienoties par valsts re-
ģionālo politiku (konkretizējot galvenos mērķus un 
līdzekļus) un tikai pēc tam piedāvāt jaunu adminis-
tratīvā dalījuma karti, u.c.

Sēde netiks translēta videotiešraidē.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums
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•	 10. aprīlī LETA: “Pašvaldību savienība pagaidām 
kritiska par reformas piedāvājumu, norāda uz 
informācijas trūkumu” – komentē LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis.

•	 11. aprīlī LETA: “LPS vadītājs no administratīvi 
teritoriālās reformas piedāvājuma pašlaik nesa-
skata faktiski nekādus ieguvumus” – LPS vadītājs 
Gints Kaminskis.

•	 12. aprīlī LETA: “Gulbenē diskutēs par adminis-
tratīvi teritoriālo reformu” – par Latvijas Novadu 
apvienības rīkoto Novadu dienu, kas veltīta ad-
ministratīvi teritoriālajai reformai.

•	 13. aprīlī LETA: “LPS pārstāvis: Pašvaldību robe-
žu grozīšana un administrāciju centralizācija ne-

veicinās ekonomiku” – LPS vecākā padomnieka 
Māra Pūķa paustais Novadu dienā Gulbenē.

•	 8. aprīlī LPS padomnieces sociālajos jautāju-
mos Ilzes Rudzītes dalība televīzijas LTV7 ziņās 
par GMI “Социальная безответственность?” 
(šeit).

•	 10. aprīlī LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
telefonintervija Latvijas Radio 1 raidījumā “Pēc-
pusdiena” par Valsts kontroles plānoto revīziju 
pašvaldību infrastruktūras objektos (šeit).

•	 10. aprīlī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība 
televīzijas TV24 raidījumā “Latvijas labums” par 
administratīvi teritoriālo reformu (šeit; šeit un 
šeit).

•	 11. aprīlī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība 
LTV1 raidījumā “Rīta Panorāma” par administra-
tīvi teritoriālo reformu (šeit).

•	 11. aprīlī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība 
Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā” par ad-
ministratīvi teritoriālo reformu (šeit).

•	 12. aprīlī televīzijas LNT sižets par Novadu dienu 
Gulbenē “Reģionālajai reformai šobrīd zems at-
balsts” (šeit).

Pašvaldību pārstāvji kritiski par Eiropas 
Komisijas ieteikumiem Latvijai

10. aprīlī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegāciju Eiro-
pas Reģionu komitejā ar būtiskākajiem secināju-
miem un ieteikumiem Eiropas Komisijas februārī 
publicētajā “2019. gada ziņojumā par Latviju” ie-
pazīstināja Eiropas Komisijas Ekonomikas un finan-
šu lietu ģenerāldirektorāta ekonomikas analītiķis 
Jānis Malzubris.

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā pār-
stāvjus šāgada ziņojumā visvairāk satraukušas 
norādes par vēlamām tālejošākām reģionālajām 

reformām un pašvaldību piešķirtajām nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidēm.

Visasākās diskusijas izvērtās par pašvaldību pie-
šķirtajām NĪN atlaidēm iedzīvotājiem un speciālo 
ekonomisko zonu uzņēmumiem, kas Eiropas Ko-
misijas ieskatā izkropļo īpašuma nodokļu piemēro-
šanu un rada nevienlīdzīgu attieksmi pret nodokļu 
maksātājiem. Latvijas delegācijas vadītājs Andris 
Jaunsleinis asi kritizēja ziņojumā norādīto, ka dažas 
vietējās iestādes iesaldē kadastrālās vērtības un 
piemēro īpašu nodokļu režīmu, kas nosaka atšķirī-
gas nodokļu likmes robežās no 0,2% līdz 1,5%, un 
piešķir nodokļu atlaides līdz pat 90% apmērā. “Ar 

LPS MEDIJOS

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=10&m=4&y=2019&page=1
https://xtv.lv/rigatv24/video/nPBGa8zX78o-10_04_2019_latvijas_labums_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/09PNW8XA7gD-10_04_2019_latvijas_labums_2_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/EV47dQRwGxZ-kapec_mazam_pasvaldibam_finansiali_jaatbalsta_lielas_pasvaldibas
https://www.youtube.com/watch?v=LLifMMjnum4
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=11&m=4&y=2019&d2=&m2=&y2=&channel=1&keyword=
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas/lnt-zinas-10319000/
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nožēlu jākonstatē, ka ziņojumā iekļauti tendenciozi 
secinājumi par publiskajām finansēm pašvaldību 
jomā. Tiek popularizēts viedoklis, kas balstīts uz 
viedokļiem, ne faktiem, piemēram, ka pašvaldība 
var iesaldēt kadastrālās vērtības, lai gan tās nosa-
ka valsts. Tāpat arī pašvaldību uzņēmumiem Rīgā 
nav nodokļu atlaižu,” uzsvēra A. Jaunsleinis.

Interesanti, ka ziņojumos par abām pārējām Bal-
tijas valstīm nav ietverta kritika par NĪN piemēro-
šanu. Tā, piemēram, Igaunijā rezidentiem NĪN par 
ēku nav jāmaksā un nodoklis par zemi nav jāmaksā, 
ja tas ir vienīgais īpašums un nepārsniedz noteik-
tu apjomu. Savukārt Lietuvā jāmaksā nodoklis par 
zemi, bet ne par ēku, ja tas ir vienīgais īpašums.

Andris Jaunsleinis arī norādīja, ka tiek piedāvāti ri-
sinājumi nesvarīgām problēmām, bet nav piedāvā-
jumu galvenajai – kā novērst milzīgās reģionālās at-
šķirības, sabiedrības noslāņošanos un nabadzību. 
Ziņojumā pārmests, ka pašvaldībām ir grūti sniegt 
labas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus, pro-
blēma ir finanšu stabilitāte un tām ir zema motivā-
cija piesaistīt investīcijas un radīt darbvietas. Tāpat 
norādīts, ka pašvaldības ir mudinātas brīvprātīgi sa-

darboties politikas jomās ar starpreģionu aspektu, 
lai gan būtu vēlamas tālejošākas reģionālās refor-
mas (tai skaitā administratīvās, teritoriālās un pa-
kalpojumu reformas).

Latvijas delegācijas locekļi no Mālpils un Jaunpils 
novada Eiropas Komisijas pārstāvim atklāja, ka 
viņu pārstāvēto mazāko novadu attīstība notiek arī 
patlaban un ka šobrīd iedzīvotājiem neviens nevar 
atbildēt, kā viņu dzīve uzlabotos pēc administratīvi 
teritoriālās reformas, kad pakalpojumu pieejamība 
tikai attālināsies.

Latvijas delegācija uzaicināja Eiropas Komisijas pār-
stāvjus izpētes vizītē šoruden apmeklēt Latvijas 
pašvaldības, lai viņi uzskatāmos piemēros pārlie-
cinātos par reālo situāciju pašvaldību attīstības un 
NĪN jomā.

Ar “2019. gada ziņojumu par Latviju” var iepazīties 
Eiropas Komisijas vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,

padomniece Eiropas Savienības jautājumos

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_lv.pdf
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Viss, ko svarīgi zināt par EP vēlēšanām un 
ne tikai

Tuvojoties Eiropas dienai 9. maijā un Eiropas Par-
lamenta vēlēšanām 25. maijā, arvien vairāk iedzī-

votāju, jauniešu un vietējo interešu grupu aicinās 
pašvaldību vadību uzstāties ar prezentācijām un 
piedalīties diskusijās par ES jautājumiem. Lai varē-
tu brīvāk runāt dažādās auditorijās, Eiropas Parla-
menta informācijas birojs Latvijā ir sagatavojis ērti 
izmantojamus materiālus par Eiropas Savienības 
paveikto, lēmumu pieņemšanu un vēlēšanām:

video par ES ietekmi ikdienā, EP darbu un #Eiropas-
Vēlēšanas2019 (1:30 min);

prezentācija par ES ietekmi ikdienā, EP darbu un 
#EiropasVēlēšanas2019;

infografika par #EiropasVēlēšanas2019;

viss par #EiropasVēlēšanas2019: biežāk uzdotie 
jautājumi un atbilde.

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 desmit atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saska-
ņoti, bet trīs – nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-233 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”

08.04.2019. 21.03.2019. Nē

2. VSS-239 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabine-
ta 2014. gada 12. augusta noteikumos nr. 468 “Noteikumi par 
valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekš-
metu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem””

10.04.2019. 21.03.2019. Jā

3. VSS-265 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Durbes novada paš-
valdības īpašumā”

11.04.2019. 28.03.2019. Nē

https://trello.com/b/P8ineRQU
https://trello.com/b/P8ineRQU
https://trello.com/c/ixnwOnvN/106-prezentācija-par-es-ietekmi-ikdienā-ep-darbu-un-eiropasvēlēšanas2019-pieaugušajiem
https://trello.com/c/ixnwOnvN/106-prezentācija-par-es-ietekmi-ikdienā-ep-darbu-un-eiropasvēlēšanas2019-pieaugušajiem
https://trello.com/c/xX8pDVeA/69-infografika-par-eiropasvēlēšanas2019
https://trello.com/c/dIlADSVk/67-viss-par-eiropasvēlēšanas2019-biežāk-uzdotie-jautājumi-un-atbildes-eiropas-parlamenta-birojs-latvijā-cvk-knab
https://trello.com/c/dIlADSVk/67-viss-par-eiropasvēlēšanas2019-biežāk-uzdotie-jautājumi-un-atbildes-eiropas-parlamenta-birojs-latvijā-cvk-knab
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4. VSS-246 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

11.04.2019. 28.03.2019. Jā

5. VSS-251 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma no-
došanu Sējas novada pašvaldības īpašumā”

11.04.2019. 28.03.2019. Jā

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

11.04.2019. 28.03.2019. Jā

7. VSS-253 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma piešķiršanu Do-
beles novada domei ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbū-
vei Dobeles novada Naudītes pagasta Apguldes ciemā”

11.04.2019. 28.03.2019. Jā

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

11.04.2019. 28.03.2019. Nē

9. VSS-283 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu 
likumā”

11.04.2019. 04.04.2019. Jā

10. VSS-306 – Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošinā-
šanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu 
uzturēšanai”

11.04.2019. Jā

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

VSS-233 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēr-
šanas likumā” (skatiet šeit);

VSS-265 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu 
Durbes novada pašvaldības īpašumā” (skatiet šeit);

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

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

11. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-307 – Likumprojekts “Grozījumi Tūrisma likumā”

VSS-308 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-310 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Lugu novē-
rošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

VSS-312 – Likumprojekts “Grozījumi Personu aplie-
cinošu dokumentu likumā”

VSS-295 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzi-
jai”

VSS-297 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos nr. 91 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Soci-
ālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īste-
nošanas noteikumi””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/263-vss-233-likumprojekts-grozijumi-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likuma
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/262-vss-265-par-ministru-kabineta-rikojuma-projektu-par-valstij-piederoso-nekustamo-ipasumu-nodosanu-durbes-novada-pasvaldibas-ipasuma
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/264-vss-266-par-informativo-zinojumu-celvedis-piektas-paaudzes-5g-publisko-mobilo-elektronisko-sakaru-tiklu-ieviesanai-latvija
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471847
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471854
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471854
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471834
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VSS-298 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 386 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba 
tirgus un nabadzības risku pētījumi un monito-
rings” īstenošanas noteikumi””

VSS-300 – Rīkojuma projekts “Par Tukuma novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemī-
tes ielā 1a, Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-301 – Rīkojuma projekts “Par Grobiņas nova-
da pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pār-

ņemšanu valsts īpašumā”

VSS-302 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu”

VSS-303 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu”

VSS-306 – Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresur-
su nodrošināšanu valsts informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai”

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

MK atbalsta LPS viedokli: nevar 
automātiski sodīt par dažu dienu 
kavējumu nodokļu deklarāciju iesniegšanā

15. aprīlī Ministru kabinets (MK), izskatot likum-
projektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un 
nodevām””, kas saistīts ar Administratīvās atbildī-
bas likumu un tajā paredzētajām Valsts ieņēmu-
mu dienesta (VID) tiesībām automātiski sodīt par 
laikus neiesniegtām nodokļu deklarācijām, kurš 
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, atbalstīja LPS 
viedokli neieviest automātisko sodīšanu par VID 
dažas dienas kavētām nodokļu un informatīvajām 
deklarācijām, kā arī sodīšanas bargumā nošķirt re-
gulāros deklarāciju iesniegšanas kavētājus no tiem, 
kas deklarācijas parasti iesniedz laikus. MK komi-
teja uzdeva vienoties par uzlabotu likumprojektu, 
ņemot vērā gan LPS iebildumus, gan LPS viedoklim 
ļoti līdzīgos MK locekļu paustos apsvērumus.

Iepriekš LPS vairākkārt jau norādīja, ka likumpro-
jekts būtiski jāuzlabo, nepieļaujot, ka 25 eiro so-

danauda tiktu automātiski uzlikta pat par vienas 
vai divu dienu nokavēšanu, turklāt neatkarīgi no 
faktiskajiem apstākļiem.

Pamatojoties uz LPS iebildumiem, Saeimas Juridis-
kā komisija pagājušā gada izskaņā lūdza Finanšu 
ministriju izstrādāt sabalansētāku piedāvājumu, 
gan ņemot vērā atkārtotību – cik bieži un ilgstoši 
nodokļu maksātājs kavē deklarāciju iesniegšanu –, 
gan arī īpaši vērtējot mazos nodokļu maksātājus, 
kam vispirms varētu piedāvāt nodokļu uzskaites at-
vieglojumus, nevis uzlikt sodu.

“LPS ir gandarīta, ka jaunās valdības ministri pēc 
būtības sadzirdējuši Pašvaldību savienības jau 
ilgstoši paustās bažas par minēto likumprojektu, 
kura virzība pēc būtības tika uzsākta iepriekšējās 
valdības laikā. LPS nenoliedz, ka deklarācijas ir jā-
iesniedz un tas jādara laikus, tomēr vairākkārt no-
rādījusi, ka automātiskā sodīšana būtu apsverama 
attiecībā uz ilgstošiem un regulāriem kavētājiem, 
nevis ikvienu, kurš nokavējis pat vienu dienu. Tā-
pat LPS ieskatā automātisko sodīšanu nedrīkstētu 
attiecināt uz mazajiem nodokļu maksātājiem, kā 
arī fiziskām personām, kas nav saimnieciskās dar-
bības veicēji, jo diemžēl atbilstoši spēkā esošajam 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) regulējumam 
arī algas nodokļa maksātājiem, par kuriem nodok-
li aprēķina darba devējs, var izrādīties, ka rodas 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471846
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
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pienākums obligāti iesniegt IIN deklarāciju un pie-
maksāt IIN, ko konkrētais cilvēks var pat nezināt,” 
skaidro LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Sanita Šķiltere.

Administratīvās atbildības likuma, kas stāsies spē-
kā 2020. gada 1. janvārī, 164. pants nosaka tiesī-
bas VID tā informācijas sistēmās automātiski uzlikt 
administratīvos sodus par nodokļu un informatī-
vo deklarāciju neiesniegšanu. Savukārt šā likuma 
161. pants paredz, ka automātiskās sodīšanas ga-
dījumā uzliek attiecīgajam pārkāpumam noteikto 
minimālo sodu.

Vakar MK komitejā skatītais likumprojekts “Gro-
zījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” 
(125. pants) paredzēja par deklarāciju iesniegšanas 
kavējumu no vienas līdz desmit dienām uzlikt mi-
nimālo sodu – piecas soda vienības (Administratī-
vās atbildības likums nosaka, ka 1 soda vienība ir 
5 eiro, tādējādi 5 sodas vienības ir 25 eiro). Tādē-
jādi pat gadījumā, ja deklarācija tiktu iesniegta ar 
vienas dienas nokavējumu, VID automātiski uzliktu 
25 eiro lielu sodu.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Seminārs Smiltenē par labo praksi ES 
fondu projektu īstenošanā

17. aprīlī ar semināru Smiltenē Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) šonedēļ turpina pavasara 
semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības 
(ES) fondu atbalsta izmantošanā.

Seminārs Smiltenē notiks 17. aprīlī plkst. 11 Smilte-
nes tehnikumā (Smiltenes pagasta Kalnamuižā 10).

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA vietnē.

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

bas centru, Finanšu ministriju un ES fondu projektu 
īstenotājiem stāsta par aktualitātēm ES fondu ie-
viešanā, kā arī sniedz projektu īstenošanai noderī-
gu informāciju, piemēram, par izmaksas pamato-
jošajiem dokumentiem, komunikācijas iespējām ES 
fondu projektos, būvdarbu iepirkumu un līgumu 
kontroli un materiālu drošumu un atbilstību būv-
niecības projektos.

Aprīlī semināri notiks arī citos reģionos:

Kurzemē – 24. aprīlī plkst. 11 Kuldīgā (Kuldīgas 
Mākslas namā 1905. gada ielā 6);

Latgalē – 30. aprīlī plkst. 11 Rēzeknes novadā (at-
pūtas centrā “Bāka” Gaigalavas pagasta Kvāpānos).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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Konference “Stipri reģioni, stipra valsts!” 
Preiļos

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

meklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”. 
Konference notiks 18. aprīlī Preiļu novada Kultū-
ras centrā (Preiļos, Raiņa bulvārī 28). Konferences 
sākums 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 konferen-
cē – bez maksas.

Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” šopava-
sar notiek Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē.

Informatīvais seminārs par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES 
programmas “Eiropa 
pilsoņiem” informācijas 

punkts Latvijā aicina piedalīties bezmaksas infor-
matīvajā seminārā, kas notiks 25. aprīlī Rīgā (viesnī-
cā “Rixwell Hotel Konventa sēta” (Kalēju ielā 9/11).

Semināra mērķis ir Latvijas pašvaldību un to pa-
dotības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju un 
biedrību pārstāvjus informēt par programmu “Ei-
ropa pilsoņiem”.

Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, ka līdztekus 
informācijai par programmas piedāvātajām finan-
sējuma iespējām un veidlapas aizpildīšanas speci-
fiku projekta partnerorganizācijas pieredzē dalīsies 
Stopiņu novada domes pārstāvji, kuri stāstīs par 
programmas 2. atbalsta darbības 1. apakšpasāku-
mā “Pašvaldību sadraudzība” atbalstīto projektu 
“Together we are EU”, un biedrības “Solis tuvāk” 
pārstāve, kura stāstīs par programmas 1. atbalsta 
darbībā “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” at-
balstīto projektu “URBAN RECOVERY 17-17”.

Detalizētāka informācija un pieteikšanās seminā-
ram ŠEIT.

Līdz aprīļa beigām var pieteikties 
finansējumam starptautiskiem jaunatnes 
jomas projektiem

30. aprīlis ir šogad jau otrais projektu konkursa 
noslēdzošais datums programmās “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. 
Tādēļ jauniešu grupām, nevalstiskajām organizāci-
jām, biedrībām, sociālajiem uzņēmumiem, valsts 
un pašvaldību institūcijām ir pēdējais brīdis sākt 
darbu pie projektu pieteikumu rakstīšanas.

Abu programmu projekti ir gan starptautiski, 
gan nacionāli ar mērķi uzlabot kvalitāti darbā ar 

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=a1fb87cee2&e=c29645e246
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jaunatni, veicināt sabiedrībā solidaritāti, iedrošināt 
jauniešus pašus īstenot savus projektus, iesaistīties 
un kļūt sociāli aktīviem.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” projektu īstenošanai 2019. gadā pieejami teju 
2,8 miljoni eiro. Otrajā projektu konkursā, kas no-
slēgsies 30. aprīlī, pieejami 1 080 092,24 eiro. Kopu-
mā šogad projektus “Erasmus+” jaunatnes jomā var 
iesniegt trīs reizes gadā – līdz 5. februārim (konkurss 
jau noslēdzies), līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespē-
jams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – 
“Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes 
veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinie-
ku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jau-
natnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Par “Eiropas Solidaritātes korpusu”

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” pro-
jektu īstenošanai 2019. gadā Latvijai ir pieeja-
mi vairāk nekā 1,4 miljoni eiro. Otrajā projektu 
konkursā, kas norisinās līdz 30. aprīlim, pieejami 
576 646,28 eiro. Kopumā šogad projektus “Eiro-
pas Solidaritātes korpusā” var iesniegt trīs reizes 
gadā – līdz 7. februārim (konkurss jau noslēdzies), 
līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunie-
šiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties 
starptautiskā brīvprātīgajā darbā vai īstenot pašiem 
savus solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt 
kādu sabiedrībā aktuālu problēmu.

Projektu pieteikumi abās programmās iesniedza-
mi tiešsaistē. Plašāka informācija: www.jaunatne.
gov.lv.

Lieldienas ir vieni no visvairāk gaidītajiem svētkiem, kas saistās ar pavasara atnākšanu, un neatņema
ma Lieldienu svētku tradīcija ir olu krāsošana. Tā ir visā pasaulē izplatīta Lieldienu svinību sastāvdaļa, 

kas simbolizē auglību un jaunas dzīvības rašanos. Kā olu krāsošanas tradīcija radusies, precīzu ziņu nav, 
taču par vienu pētnieki ir vienisprātis: olas krāsot sāka daudz vēlāk nekā izmantoja par pavasara svētku 
simbolu. Jāteic, ka diezin vai mūsdienās daudzi tic olai kā īpašai noslēpumainai un mistiskai zīmei, taču 
katru pavasari miljoniem cilvēku olas krāso, tādējādi saglabājot to simbolisko nozīmi.

Tomēr, lai vai kā cilvēki censtos veidot tradīcijas un padarīt dzīvi interesantāku un krāšņāku, daba 
dzīvo savu dzīvi, un pavasarī dažādu krāsu un raibuma pakāpju olas bijušas vienmēr, kopš vien pa

saulē ir eksistējušas dzīvas būtnes, kas tās dēj. Mums, protams, vislabāk zināmas un līdz ar to arī visvairāk 
izmantotas ir putnu olas.

Latvijā ligzdo un olas dēj ap 200 putnu sugu, 
katrai no tām ir atšķirīgs olas lielums, forma un 

krāsojums, ko nosaka putna dzīvesveids. Tā, pie
mēram, ķīvītes un tārtiņi ligzdo uz zemes seklās 
bedrītēs, tādēļ tiem ir svarīgi, lai olas no ligzdas 
nevarētu viegli aizripot. Tāpēc to olas ir izteikti ko
niskas. Raibas olas parasti ir tiem putniem, kuru 
ligzdas atrodas atklātās vietās. Tas tādēļ, lai olas sa
plūstu ar apkārtni un nebūtu tik viegli ieraugāmas. 
Savukārt dobumperētājiem putniem, kā arī tiem 
putniem, kuri visu perēšanas laiku sēž uz olām, 
ligzdu neatstājot, tās mēdz būt vienkrāsainas, 

LIELDIENAS SAGAIDOT

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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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.

nereti baltas, jo ir paslēptas, tādēļ nav vajadzīgs vēl īpaši maskēties. Protams, mēdz būt izņēmumi. Tomēr 
izrādās, ka olu krāsai nav tikai maskēšanās nozīme vien. Zinātnieki uzskata, ka krāsu pigmenti čaumalā 
olu pasargā no ultravioletā starojuma, kas var būt kaitīgs dīglim. Pētījumos noskaidrots, ka putniem, 
kuriem vienā sezonā ir vairāki perējumi, otrajā un turpmākajos perējumos ir vairāk krāsainu olu. Tas no
zīmē, ka pigmenti stiprina olas čaumalu, jo ar katru nākamo perējumu kalcija trūkuma dēļ olu čaumalas 
var būt trauslākas.

No Latvijā savvaļā sastopamajiem putniem vislielākā ola ir paugurknābja gulbim – tās svars var sa
sniegt pat 300 gramus –, savukārt vismazākā ola, kas var svērt nepilnu gramu, ir Latvijas mazākajam 

putniņam zeltgalvītim, kurš pats sver tikai ap pieciem gramiem. Tomēr vienā dējumā parasti ir vairākas 
olas, tādēļ to kopējais svars var ievērojami pārsniegt putna mātītes svaru: piemēram, zeltgalvīša dējumā 
var būt pat līdz 11 olām, kuru kopējais svars sasniedz 110% no mātītes svara.

Cilvēki olu krāsošanai izmanto gan dažādas sintētiskās krāsvielas, gan dabas materiālus. Kā savas krā
sainās olas rada putni? Neraugoties uz olu krāsu un rakstu dažādību, to krāsu palete ir pārsteidzoši 

maza, proti, putnu olu krāsu nosaka tikai divi pigmenti. Zilo un zaļo krāsu veido pigments biliverdīns, 
ko ražo žults, bet protoporfirīns, kas veidojas no asins sastāvā esošā hemoglobīna, ir sarkanā un brūnā 
krāsā. Olu pigmentācija notiek olvadā olu attīstības pēdējā posmā. Atkarībā no viena vai otra pigmenta 
daudzuma veidojas konkrētās olas krāsa, krāsu plankumi vai abu kombinācija.

Ja, sagaidot Lieldienas, šogad ir vēlme pamēģināt ne tik bieži izplatītus olu krāsošanas veidus, tādējādi 
sacenšoties ar dabas radītajām krāsām, var pamēģināt spinātus, kas olas nokrāsos zaļā krāsā, aveņu 

zari dos sarkanu, bet kārklu (pūpolu) zari ar mizu – dzeltenu krāsu. Zilpelēku krāsu olām piešķirs mūsu 
purvos bieži sastopamā, bet maz novērtētā melnā vistene. Izmantojot ķērpjus, piemēram, briežu ķērpi, 
Lieldienu simbolu krājums tiks papildināts ar pelēki brūnām olām.

Raibas olas un priecīgas Lieldienas!
Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

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/
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