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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Valdes sēde

13. augustā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valdes sēdē pašvaldību vadītāji uzklausīja zināt-
nieku Dr. oec. Andra Miglava, Dr. geogr. Pētera 

Šķiņķa un Dr. oec. Māra Pūķa izstrādāto teritorijas 
attīstības pārvaldības reformas piedāvājumu, kas 
dienasgaismu ieraudzīja jūlijā, un nolēma aicināt 
Ministru kabinetu uzsākt saprātīgu diskusiju par 
administratīvi teritoriālo reformu (ATR).
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Latvijas zinātnieki secinājuši, ka centralizēta un pa 
nozarēm organizēta valsts pārvalde Latvijā izrādīju-
sies neefektīva, proti, savā kontrolē paturot vairu-
mu finansiālo un institucionālo resursu un funkciju, 
valsts nav izmantojusi vienu no efektīvas pārvaldī-
bas principiem – iespējami lielu atbildības daļu pār-
virzīt uz reģioniem un pašvaldībām. Tāpēc zinātnie-
ki piedāvā veikt kompleksu teritorijas pārvaldības 
reformu, kas skartu gan pārvaldības struktūru, gan 
finanšu pārvaldību, gan arī teritoriālo organizāciju.

LPS Valdes locekļi uzsvēra, ka piedāvātais reformas 
modelis ir saprātīgs un balstīts datos un skaitļos 
pretstatā vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra Jura Pūces piedāvātajam ATR modelim, un 
bija vienisprātis, ka jāuzsāk argumentēta diskusija 
ar Ministru kabinetu, lai rastu optimālo reformas 
risinājumu, kas vērsts uz Latvijas attīstību, nevis 
vienkārši robežu grozīšanu. Pašvaldību vadītāji arī 
atzina, ka līdz šim rīkotās VARAM diskusijas ar paš-
valdību deputātiem bijis formāls process, bez vēlē-
šanās patiesi izzināt pašvaldību viedokli.

LPS Valde konstatēja, ka ministra J. Pūces piedāvā-
tais modelis līdzšinējo konsultāciju gaitā nav guvis 
pietiekamu atbalstu, un rosināja tālākajām diskusi-
jām par pamatu ņemt zinātnieku izstrādāto terito-
riālās pārvaldības modeli. Vairāk lasiet šeit. Turpat 
atrodams arī zinātnieku piedāvājums.

Vēl Valde izskatīja VARAM izstrādāto likumprojek-
tu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas li-
kumā”, kurā paredzēts, ka pašvaldības jaunus gal-
venos teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tus – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas un teritorijas plānojumus – izstrādās 
pēc pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā, bet līdz tam 
izmantos spēkā esošos plānošanas dokumentus. 
Ministrija to pamato ar gaidāmo ATR, plānojot, 

ka 2021. gadā pašvaldību vēlēšanas notiks jau pēc 
jaunā administratīvā sadalījuma.

LPS, izvērtējot no pašvaldībām un plānošanas re-
ģionu administrācijām saņemtos viedokļus, iztei-
kusi būtiskus iebildumus pret VARAM izstrādāto 
likumprojektu, jo tā pieņemšanas gadījumā visām 
pašvaldībām, neņemot vērā dažādās situācijas plā-
nošanas dokumentu izstrādē (šobrīd tiek izstrādāti 
25 teritorijas plānojumi, 35 attīstības programmas 
un viena stratēģija), līdz 2021. gada pašvaldību vē-
lēšanām tiks liegta iespēja izstrādāt, apstiprināt un 
uzsākt jaunu plānošanas dokumentu sagatavoša-
nu, kas var nopietni apdraudēt attīstības procesus 
novados un tādējādi arī visā valstī kopumā.

Pašvaldību savienība uzskata, ka tikai katras paš-
valdības ziņā ir izvērtēt situāciju un lemt par jauna 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrā-
des nepieciešamību. Šobrīd ministrijai nav nekāda 
konkrēta pamata uz laiku aizliegt pašvaldībai pildīt 
tās autonomo funkciju un pārtraukt plānošanu. Ie-
robežojot pašvaldību iespējas plānot savu attīstību 
un sagatavot plānošanas dokumentus, tiek liegta 
iespēja tajos savlaicīgi integrēt pašvaldību un to 
teritoriju vajadzības, iniciatīvas, Eiropas Savienības 
un nacionālās politikas, īstenot Nacionālo attīstības 
plānu un veiksmīgi sagatavoties, lai iekļautos jau-
najā ES plānošanas periodā un uzsāktu fondu ap-
guvi jau 2021. gada nogalē. Plašāks ieskats, kā arī 
LPS atzinums pieejams šeit.

LPS padomnieces Kristīne Kinča un Vineta Reitere 
informēja par pašvaldību deputātu tiesībām atteik-
ties no atlīdzības un par Iekšlietu ministrijas priekš-
likumu grozījumiem likumā “Par pašvaldībām”.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par Eiropas mobilitātes 
nedēļu 2019

15. augustā Latvijas Pašvaldību savienībā notika 
videokonference par Eiropas mobilitātes nedēļu 
(EMN) 2019, kurā aicinātas iesaistīties arī pašval-
dības.

Projekta vadītāja Sanita Kacuba pastāstīja, ka EMN 
notiks no 16. līdz 22. septembrim ar mērķi veicināt 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4929-lps-valde-aicina-ministru-kabinetu-uzsakt-sapratigu-diskusiju-par-administrativi-teritorialo-reformu
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4946-lps-aizliedzot-pasvaldibam-iespeju-izstradat-planosanas-dokumentus-tiek-bremzeta-attistiba
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sabiedrības informētību par ieguvumiem no pār-
vietošanās ar velosipēdu un kājām, kā arī viedo 
pilsētu attīstību. Šāgada kampaņa tiek īstenota ar 
saukli #GudrāksSolis. Savukārt Liepājas pašvaldības 
administrācijas vides aizsardzības vecākā speciālis-
te Aija Štāle dalījās pieredzē par pērn realizēto pro-
jektu un dalību gan EMN nacionālajā konkursā, gan 
“European Mobility Week Award” konkursā.

VARAM aicina Latvijas pašvaldības, uzņēmumus, 
skolas un nevalstiskās organizācijas pieteikt kon-

kursam videi draudzīgai mobilitātei veltītus pasā-
kumus un aktivitātes, reģistrējot savu dalību vietnē 
www.mobilityweek.eu.

Tiešraides videoieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” (šeit). 
Prezentācijas meklējiet šeit!

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru mācību vizīte 
Dānijā

Lai iepazītos ar labākajiem risinājumiem atkritumu 
apsaimniekošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, 
vides aizsardzības un citās jomās, Latvijas Pašval-
dību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) priekšsēdē-
tājs Ivo Virsis, LPIA Valdes locekļi Guntars Gogulis 
(Jēkabpils pilsēta), Agris Bukovskis (Mālpils no-
vads), Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads), Dmitrijs 
Pavlovs (Rīgas Austrumu izpilddirekcija), Andris 
Razma (Priekules novads) un Agris Vilks (Dobeles 
novads), kā arī LPS padomnieces Sniedze Sproģe 
un Elita Kresse no 13. līdz 16. augustam devās pie-
redzes apmaiņā uz Dāniju. Tā bija viena no projekta 
darbībām ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitā-
tes programmā “Valsts administrācija”.

Izpilddirektori apmeklēja Dānijas enerģijas met-
ropoli Esbjergas pašvaldību un tikās ar Esbjergas 
mēru Jesperu Frostu Rasmusenu. Esbjerga pirms 

20 gadiem pārgāja uz videi draudzīgo vēja enerģi-
ju, un uzsvars tiek likts uz jūras vēju enerģiju. Es
bjergas osta ir lielākā Ziemeļu jūras osta, liels trans-
porta mezgls. Esbjergas ostas pārvalde ir sadarbo-
jusies ar Rīgas ostas pārvaldi GREENCRUISEPORT 
projektā, kas īstenots ar Eiropas Strukturālo un 
investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadar-
bība” INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacio-
nālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 
līdzfinansējumu.

Pēc tam izpilddirektori apmeklēja senāko Dānijas 
pilsētu Rībi un otro lielāko Dānijas pilsētu Orhūsu. 
Aizpērn Orhūsa, centrālā Dānija un Rīgas–Gaujas 
reģions (arī Lombardijas reģions Itālijā) ieguva ie-
spēju kļūt par Eiropas gastronomijas reģionu. Šādu 
titulu ik gadu piešķir diviem vai trim tīkla reģio-
niem.

Vērtīgas tikšanās notika Vejlē, kas ir devītā lielākā 
pilsēta Dānijā. Daudz interesanta un noderīga par 
Dānijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu iz-
pilddirektori uzzināja Vejles atkritumu pārstrādes 
departamentā. Vejles inovāciju un uzņēmējdar-
bības inkubators Spinderihallerne kalpo par izmē-
ģinājumu vietu domes departamentiem, un liela 
daļa atvēlēta radošiem cilvēkiem, kas uzsāk savu 
biznesu.

Plašāks ieskats šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

http://www.mobilityweek.eu
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/395-videokonference-par-eiropas-mobilitates-nedelu-2019
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4933-videokonference-par-eiropas-mobilitates-nedelu-2019
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4949-pasvaldibu-izpilddirektori-macibu-vizite-danija-gust-noderigas-atzinas
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
20. augustā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par plānotajām izmaiņām kadastrālās vērtēša-
nas sistēmā (Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, VSS493).

2. Par Tieslietu ministrijas piedāvātajām izmaiņām 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtī-
bā.

3. Par jaunās būvju klasifikācijas projektu.

4. Jaunākā informācija par pašvaldību budžetu 
2020. gadā un vidējā termiņā.

Komitejas sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas 

jautājumos

LPS un Finanšu ministrijas ikgadējās 
sarunas

LPS un Finanšu ministrijas (FM) gadskārtējās saru-
nas notiks 21. augustā plkst. 11:30 Finanšu minis-
trijā (Rīgā, Smilšu ielā 1, Portretu zālē, 202. telpā).

Darba kārtībā iekļautie jautājumi:

1. Par valdības plānotajām izmaiņām iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma 
nodokļa politikā no 2020. gada un vidējā termiņā. 

Nodokļu izmaiņu fiskālā ietekme uz pašvaldību bu-
džetu.

Minimālā mēneša darba samaksa, IIN likmes, ar IIN 
neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgā-
dībā esošu personu apmērs 2020. gadā.

2. Par prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem 
pašvaldību budžetā 2020. gadā un vidējā termi-
ņā. Speciālā valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
2020. gadā un vidējā termiņā, dotācijas sadales 
nosacījumi.

Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam.

3. Par pašvaldību aizņemšanās iespējām 
2020. gadā. Par situāciju ar pašvaldību aizņēmu-
miem 2019. gadā.

4. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 21. au-
gustā plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Darba kārtība:

Atklātā daļa

1. Par iespējamo risinājumu autoceļu valstiskajam 
un reģionālajam pārvaldības un finansējuma mo-
delim un rīcības plānu valsts reģionālo un valsts 
vietējo autoceļu sakārtošanas programmai, salāgo-
jot to ar ATR. Uzaicināti: Satiksmes ministrijas (SM) 
Autosatiksmes departaments, VARAM, AS “Latvijas 

valsts ceļi” un “Latvijas ceļu būvētājs”.

2. Par grozījumiem likumā “Par autoceļiem” un 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteiku-
mos nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
kārtība””: informēs LPS padomnieks tautsaimniecī-
bas jautājumos Aino Salmiņš. Uzaicināts SM Auto-
satiksmes departaments.

3. Par grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpo-
juma likumā. Uzaicināti: SM Autosatiksmes depar-
taments un SIA “Autotransporta direkcija”.

Slēgtā daļa

Par iespējamo finansējumu autoceļiem un sabied-
riskajam transportam 2020. gadā.

Sēdes atklāto daļu varēs skatīties tiešraidē LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS un VARAM ikgadējās sarunas

LPS un VARAM ikgadējās sarunas notiks 22. au-
gustā plkst. 10 VARAM ēkā (Rīgā, Peldu ielā 25, 
409. telpā).

Darba kārtība:

10:00–10:10 – Ievadvārdi, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

10:10–12:00

1. LPS un VARAM 2018. gada sarunās panākto vie-
nošanos izpilde.

2. Par pašvaldību iespēju aizņemties Valsts kasē.

3. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu pārvaldība: pašvaldību un VARAM pienā-
kumu sadalījums un subsidiaritāte, valsts atbalsts 
un jūras piekrastes sauszemes daļas noteikšana un 
reģistrācija.

4. Pašvaldību informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju sektora vieta un loma valsts centralizētās 
arhitektūras infrastruktūrā.

5. Valsts informācijas sistēmu un pašvaldību datu 
apmaiņas mehānismi.

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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6. Reģionālā politika un Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam.

7. Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpo-
šanas centru attīstības politiku.

8. Pašvaldību atbildība atkritumu apsaimniekoša-
nas organizēšanā, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo 
atkritumu apsaimniekošana un depozīta sistēmas 
iekļaušanās kopējā sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā.

9. Klimata pārmaiņu ierobežošana un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām: pašvaldību loma Latvijas pie-
lāgošanās klimata pārmaiņām plānā laikposmam 
līdz 2030. gadam un Nacionālajā enerģētikas un 
klimata plānā iekļautie pasākumi periodam līdz 
2030. gadam.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
22. augustā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Vispārīgās izglītības iestāžu nodrošinājums ar 
pedagogiem: informēs Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) Izglītības departamenta direktora viet-
niece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba 
Bašķere.

2. Pedagogu izglītības politikas un pedagogu profe-
sijas attīstības plāns: informēs IZM Augstākās izglītī-

bas, zinātnes un inovāciju departamenta direktora 
vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone.

3. IKT izmantošana izglītības nodrošināšanai sko-
lās, labās prakses piemēri. Eizglītības un tālmācī-
bas tehnoloģiskie risinājumi un to izmantošanas 
iespējas un trūkumi Latvijas skolās: informēs Latvi-
jas Universitātes Informācijas tehnoloģijas depar-
tamenta direktors Arnis Voitkāns.

4. Mācību procesa organizēšana attālināti un stun-
du blokos: informēs Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 
direktors Kārlis Strautiņš.

5. Cilvēkresursu – pedagogu – lietderīga izmanto-
šana un mācību procesa organizēšanas pieredze 
Jelgavas novada skolās: informēs Jelgavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

6. Dažādi.

Komitejas locekļi aicināti komitejas sēdē piedalīties 
klātienē.

Sēdi varēs skatīties arī tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot 
šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
27. augustā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–
2027. gadam projektu (Reģionālās politikas pa-
matnostādnes pieejamas šeit): informēs VARAM 
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits.

2. Par pirmo sarunu rezultātiem ar VARAM: infor-

mēs LPS padomniece reģionālās attīstības jautāju-
mos Ivita Peipiņa.

3. Par LPS sagatavoto atzinumu par konceptuālo zi-
ņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”: 
informēs Ivita Peipiņa.

4. Par pirmo sarunu rezultātiem ar Finanšu minis-
triju: informēs LPS padomniece finanšu un ekono-
mikas jautājumos Lāsma Ūbele.

5. Par LPS Tautsaimniecības komitejā lemto (par 
finansējumu autoceļiem un grozījumiem Sabiedris-
kā transporta pakalpojumu likumā): informēs LPS 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis un LPS padomnieks tautsaimniecības jau-
tājumos Aino Salmiņš.

6. Dažāda informācija.

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs

13. augustā LETA: “LPS Valde diskutēs par alternatī-
vo piedāvājumu pašvaldību reformai”.

13. augustā LETA: “LPS valdībai piedāvās sākt dis-
kusijas par apriņķu izveidi, iepauzējot VARAM iz-
strādātās kartes ieviešanu”.

13. augustā LV portāls: “Aizliedzot pašvaldībām 
plānošanas dokumentus izstrādāt līdz vēlēšanām, 
tiek bremzēta attīstība” (šeit).

13. augustā lsm.lv: “Latvijas Pašvaldību savienī-
ba aicinās “restartēt” pašvaldību reformu plānu” 
(šeit).

13. augustā lsm.lv: “Novadu reforma: pašvaldības 
nejūtas uzklausītas” (šeit).

13. augustā lsm.lv raidījumā “Ziņas vieglajā valodā”: 
“Pašvaldību savienība grib veidot apriņķus” (šeit).

13. augustā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
dalība Latvijas Radio 4 rīta raidījumā “Домская 
площадь” plkst. 7:36 par administratīvi teritoriālo 
reformu (šeit).

13. augustā LPS padomnieces Guntas Lukstiņas da-
lība Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā”: “Būs 
jāreģistrē sausās tualetes. Ar kādām pārmaiņām 

LPS MEDIJOS

http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307131-aizliedzot-pasvaldibam-planosanas-dokumentus-izstradat-lidz-velesanam-tiek-bremzeta-attistiba-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-pasvaldibu-savieniba-aicinas-restartet-pasvaldibu-reformu-planu.a328600/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/novadu-reforma-pasvaldibas-nejutas-uzklausitas.a328631/?fbclid=IwAR3OVIloKfSuwDgjYvA3QJb9ibyvRiCg3L7bNmFYZTeoAG1-f2XgRMxthsA
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinas-vieglaja-valoda/zinas-vieglaja-valoda-13augusta.a328649/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=8&d=13
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jārēķinās cilvēkiem” (šeit).

13. augustā LTV1 raidījums “Panorāma” par LPS 
Valdes sēdi: “Novadu reforma: pašvaldības nejūtas 
uzklausītas (šeit).

15. augustā LETA: “Uz pirmo sēdi sanāks darba gru-
pa, kurā apspriedīs bērnu tiesību aizsardzības sistē-
mas pilnveidi”.

15. augustā LETA: “RACA vadītājs: apriņķu izveide 
šobrīd būtu tikai lieki tēriņi un “politisko cīņu lau-
ku” atvēršana”.

15. augustā LV portāls: “Notikusi bērnu tiesību aiz-

sardzības sistēmas pilnveides darba grupas tikša-
nās” (šeit).

16. augustā LETA: “LM: izmaiņas bērnu tiesību aiz-
sardzības sistēmā nav tikai institucionāls, bet arī 
sabiedrības izpratnes jautājums”.

16. augustā LETA: “LPS: aizliedzot pašvaldībām iz-
strādāt plānošanas dokumentus, tiks bremzēta at-
tīstība”.

18. augustā LPS padomnieces Ināras Dundures 
dalība TV24 raidījumā “Mana balss” par iniciatīvu 
“Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības ped
agogu nodarbinātībā” (šeit un šeit).

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 divus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un abi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-744 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumos nr. 126 
“Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzī-
bas, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība””

13.08.2019. 18.07.2019.

Jā

2. VSS-742 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekus-
tamā īpašuma “Gobu parks”, Viļakas ielā 5a, Žīguros, Žīguru pagastā, 
Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā”

14.08.2019. 18.07.2019.
Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi un nesaskaņojumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, 
sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/bus-jaregistre-sausas-tualetes.-ar-kadam-parmainam-jarekinas-cil.a120365/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/novadu-reforma-pasvaldibas-nejutas-uzklausitas.a328631/?fbclid=IwAR3OVIloKfSuwDgjYvA3QJb9ibyvRiCg3L7bNmFYZTeoAG1-f2XgRMxthsA
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307100-notikusi-bernu-tiesibu-aizsardzibas-sistemas-pilnveides-darba-grupas-tiksanas-2019
https://xtv.lv/rigatv24/video/EV47dYerGxZ-18_08_2019_mana_balss_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/a6BpzgD9Nq1-18_08_2019_mana_balss_2_dala
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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8. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS744 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumos nr. 
126 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumen-
ta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instru-
menta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un 
auditu veikšanas kārtība””

VSS748 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvokļa 
īpašuma pārdošanu”

VSS768 – Likumprojekts “Grozījumi Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likumā”

VSS770 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robež-
kontroles punkta zemes nodalījuma joslai”

VSS771 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas 
Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS751 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos nr. 
51 “Noteikumi par darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. 
aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegu-
mu atlases kārtas īstenošanu””

VSS765 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumos nr. 
473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pie-
minekļu saraksta””

VSS772 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos nr. 
468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palieli-
nāt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku ie-
kļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo 
bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas 
noteikumi””

VSS773 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos nr. 
913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu 
līmeni””

VSS742 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Gobu parks”, Viļakas ielā 5a, Žīguros, 
Žīguru pagastā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas 
novada pašvaldības īpašumā”

15. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS777 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos nr. 
1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāci-
ju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””

VSS782 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS783 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novē-
rošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

VSS784 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, pārdošanu”

VSS785 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagas-
tā zemes nodalījuma joslai”

VSS786 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma 1. maija ielā 16b, Ludzā, Ludzas novadā, 
pārdošanu”

VSS787 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā, pārdošanu”

VSS789 – Noteikumu projekts “Noteikumi par rī-
cību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto 
mantu un dokumentiem”

VSS807 – Informatīvais ziņojums “Darba vidē bal
stīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: 
īstenošana un attīstība”

VSS780 – Noteikumu projekts “Ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādis”

VSS781 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu dar-
ba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti dar-
bam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. 
pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476093
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476131
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476131
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476112
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476128
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476388
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476388
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476388
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476389
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476389
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476389
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476392
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476392
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476392
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476375
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VSS797 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos 
nr. 1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo 
autoceļu posmu sarakstiem””

VSS808 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos nr. 
919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirku-
ma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem””

VSS812 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

VSS813 – Likumprojekts “Fiziskās personas atbrī-
vošanas no parādsaistībām likums”

VSS814 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

VSS815 – Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa 
likumā”

VSS816 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli””

VSS817 – Likumprojekts “Grozījumi Maksātnespē-
jas likumā”

VSS818 – Likumprojekts “Grozījumi Notariāta liku-
mā”

VSS819 – Likumprojekts “Grozījums Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likumā”

VSS820 – Informatīvais ziņojums “Par Modernizā-
cijas fonda ieviešanu”

VSS821 – Noteikumu projekts “Atkritumu un to 
pārvadājumu uzskaites kārtība”

VSS822 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos 
nr. 546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, 
kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai iz-
raugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un 
atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie no-
sacījumi””

VSS823 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos nr. 
703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas 
atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, at-
kritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas 
starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas 
kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas 
kārtību””

VSS824 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos nr. 
788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķi-
rošanas vietām””

Garantētās atlīdzības izmaksas AS “PNB 
banka” klientiem tiks uzsāktas 22. augustā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņē-
musi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kār-
tību AS “PNB banka” klientiem, sākot ar 22. augus-
tu, uzticot šo atlīdzību izmaksu veikt AS “Citadele 
banka”. Tādējādi garantēto atlīdzību izmaksas “PNB 
bankas” klientiem uzsāks piektajā darbadienā kopš 
noguldījumu nepieejamības iestāšanās, kuru FKTK 
konstatēja ar 2019. gada 15. augusta lēmumu, ap-
turot AS “PNB banka” (iepriekš “Norvik banka”) 
darbību.

Katram AS “PNB banka” klientam izmaksās garantē-
to atlīdzību līdz 100 000 eiro. Šo atlīdzību izmaksai 
ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro, ko pilnībā 

segs no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF), 
valsts budžeta līdzekļi šim mērķim nebūs vajadzīgi.

99,2% AS “PNB banka” klientu garantētās atlīdzī-
bas veidā savus noguldījumus saņems pilnībā. No 
tiem 95% ir iekšzemes klienti un tikai 4,2% – ārval-
stu klienti.

Ņemot vērā, ka ievērojama daļa AS “PNB bankas” 
ir pensiju un pabalstu saņēmēji, FKTK un AS “Cita-
dele banka” strādā ciešā sadarbībā ar Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai klientiem 
nodrošinātu pēc iespējas ātru un ērtu pensiju un 
pabalstu saņemšanu.

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība AS “PNB 
banka” klientiem

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476421
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476421
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476422
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476422
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476423
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476423
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476424
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476424
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476379
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476379
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476380
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476380
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476383
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•	 privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/
pensiju) saņēmējs ar jau esošu kontu AS “Cita-
dele banka”:

Nav jādodas uz AS “Citadele banka” filiāli. Jūsu ga-
rantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz AS 
“Citadele banka” kontu. Bankas konsultants infor-
mēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz 
AS “Citadele banka”. Sešu mēnešu laikā no atlīdzību 
izmaksu sākuma jums jāapstiprina VSAA, vai turpi-
nāsiet saņemt maksājumus AS “Citadele banka”.

•	 Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/
pensiju) saņēmējs, bez konta AS “Citadele ban-
ka”:

Sākot ar 22. augustu, varat doties uz noteiktām AS 
“PNB banka” filiālēm, dokumentu parakstīšanai 
līdzi ņemot pasi vai ID karti. Jums tiks automātis-
ki atvērts konts AS “Citadele banka” un ieskaitīta 
garantētā atlīdzība. Internetbanka jums būs pieeja-
ma uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu 
karti saņemsiet pa pastu divu darba dienu laikā un 
turpmāk varēsiet to izmantot norēķiniem un skaid-
ras naudas izņemšanai. Turpat aizpildiet iesniegu-
mu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņem-
šanu AS “Citadele banka” vai paziņojiet VSAA par 
vēlmi to saņemt citas bankas kontā.

•	 Privātpersona, rezidents ar jau esošu kontu AS 

“Citadele banka”:

Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību sa-
ņemšanu internetbankā vai AS “Citadele banka” fi-
liālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz pie-
teikumā norādīto kontu – jau esošu kontu AS “Cita-
dele banka” vai kontu jebkurā citā finanšu iestādē.

•	 Privātpersona, rezidents bez konta AS “Citade-
le banka”:

Dodieties uz AS “Citadele banka” filiāli, identificē-
jieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitī-
jumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

•	 Privātpersonas-ārvalstu rezidenti:

Zvaniet uz AS “Citadele banka” un vienojieties par 
tikšanos! Dodieties uz AS “Citadele banka” filiāli 
Rīgā, Republikas laukumā 2a, identificējieties un 
saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz 
savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

•	 Juridiskās personas un to pārstāvji:

Zvaniet uz AS “Citadele banka” informatīvo tālruni 
67010000 un vienojieties par tikšanos! Dodieties 
uz norādītajām AS “Citadele banka” filiālēm, iden-
tificējieties un atveriet kontu AS “Citadele banka” 
vai saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu 
uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.
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•	 Ievērībai klientiem, kuriem jādodas uz AS “Ci-
tadele banka”:

Lai izmaksu process noritētu raiti, klienti tiek aici-
nāti pirms došanās uz AS “Citadele banka” pārlieci-
nāties, ka spēkā esošie klienta personu apliecinošie 
dokumenti ir AS “PNB banka” rīcībā jeb ir aktualizē-
ta klienta identifikācijas informācija.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 
100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītā-
jam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām per-

sonām par visu veidu noguldījumiem jebkurā va-
lūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu 
noguldījumiem un uz noguldījumu procentiem, kas 
uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās 
dienai.

1. pielikumā atradīsit filiāļu sarakstu, uz kurieni doties 
gan “Citadeles bankas” klientiem, kas nav VSAA klien-
ti, gan “PNB bankas” klientiem, kas ir VSAA klienti.

FKTK interneta vietnē izveidota speciāla sadaļa, kā 
arī konsultatīvie tālruņa numuri (šeit).

VVD gaida pieteikumus “Zaļās izcilības 
balvai”

Foto: Ilmārs Znotiņš

Valsts vides dienests (VVD) aicina uzņēmumus pie-
teikties nozares balvai “Zaļās izcilības balva 2019” 
un pieteikt balvai sadarbības partnerus.

VVD “Zaļās izcilības balva” tiek pasniegta uzņēmu-
miem un pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī 
ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, 
kā arī pēc savas iniciatīvas īsteno pasākumus ietek-
mes uz vidi samazināšanai.

Pretendentu izvirzīšana balvai padarīta atvērtāka 
nekā iepriekš: līdz šim pretendentus izvirzīja tikai 
VVD reģionālās vides pārvaldes, bet šogad pieteik-
ties aicināti uzņēmumi paši.

“Zaļās izcilības balva 2019” tiks pasniegta sešās no-
minācijās:

– “A kategorijas piesārņojošas darbības operatori”;

– “B kategorijas piesārņojošas darbības operatori”;

– “C apliecinājuma piesārņojošas darbības opera-
tori”;

– “Atkritumu apsaimniekotāji, komersanti, kuriem 
izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas”;

– “Operatori, kuri veic darbības ar jonizējošā staro-
juma avotiem”;

– “Pašvaldības”.

Pretendentu vērtēšanas kritēriji publicēti VVD tī-
mekļvietnē šeit.

Pieteikumi brīvā formā, aprakstot un pamatojot iz-
virzītā uzņēmuma vai pašvaldības atbilstību izvirzī-
tajiem kritērijiem, līdz 15. septembrim jānosūta uz 
VVD epasta adresi pasts@vvd.gov.lv.

https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/informacija-par-as-pnb-banka/
http://www.vvd.gov.lv/aktualitates/zalas-izcilibas-balva/
mailto:pasts@vvd.gov.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_33_p1.pdf
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2020. gadā Latvijas jauniešu galvaspilsēta 
būs Ventspils

Ventspils pilsēta izcīnījusi uzvaru Izglītības un zināt-
nes ministrijas organizētajā konkursā un 2020. gadā 
būs Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Tas nozīmē, ka 
nākamgad Ventspilī tiks organizēti valsts lielākie 
jaunatnes jomas pasākumi, piemēram, Starptautis-
kā jaunatnes diena, Latvijas jaunatnes darbinieku 
pieredzes apmaiņas seminārs, konkursa “Labākais 
darbā ar jaunatni” godināšanas pasākums un citi, 
uzņemot Ventspilī dažādu interešu jauniešus, jau-
natnes darbiniekus un citus interesentus.

Konkursa fināla kārtā kopā ar Ventspili par uzvaru 
sacentās arī Daugavpils un Jēkabpils pašvaldība. 
Kaut gan sabiedrības balsojumā internetā Daugav-
pils ieguva lielāku atbalstu, tomēr konkursa žūrijas 

un sabiedrības balsojuma kopvērtējumā Ventspils 
apsteidza konkurentus.

Konkursā Ventspils savu gatavību uzņemties jaunie-
šu galvaspilsētas statusu pamatoja ar īstenotajiem 
atbalsta pasākumiem un nodrošināto infrastruk-
tūru jauniešu izaugsmei visdažādākajās jomās – 
izglītībā, sportā, mūzikā, mākslā, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijās, uzņēmējdarbībā, līdz-
dalības un iniciatīvu atbalstā, saturīgā un aktīvā 
brīvā laika pavadīšanā. Kā lielisks piemērs Latvijas 
mērogā ir Ventspils pašvaldības darba ar jaunatni 
modelis: 2015. gadā pēc jauniešu iniciatīvas tika 
izveidota Ventspils Jauniešu māja, lai nodrošinātu 
telpas, konsultatīvo un resursu atbalstu jauniešu 
iniciatīvām, kā arī tika noslēgts deleģēšanas līgums 
ar jauniešu organizāciju “Ventspils jauniešu dome”, 
kas ar pašvaldības un projektu konkursos piesaistī-
tā finansējuma palīdzību īsteno jauniešiem nozīmī-
gus projektus.

Paša konkursa uzdevumi ir popularizēt darbu ar 
jaunatni, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes 
jomā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību un iesais-
tīšanos sabiedriskajos procesos. Konkursu minis-
trija organizēja jau piekto reizi. 10. augustā Ikšķilē 
šā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētas – Ikšķiles 
un Olaines novada – rīkotajā jauniešu festivālā “IK 
Fest2019” notika apbalvošanas ceremonija.

Ventspilī notiks Starptautiskais Alīdas 
Vānes mūzikas festivāls un vokālistu 
konkurss

No 21. līdz 24. augustam Ventspilī, koncertzālē 
“Latvija”, norisināsies Starptautiskais Alīdas Vānes 

mūzikas festivāls, kura programmā iekļautas meis-
tarklases, koncerti un starptautiskais vokālistu kon-
kurss.

Konkursa mērķis ir atklāt jaunus, talantīgus izpildī-
tājmāksliniekus, veicināt viņu profesionālās karje-
ras izaugsmes iespējas un godināt pasaulē pirmās 
atzītās latviešu operdziedātājas Alīdas Vānes pie-
miņu. Par konkursa galveno balvu (balvas autors – 
tēlnieks Oskars Mikāns) un vērtīgām naudas bal-
vām sacentīsies 22 dalībnieki.

Tradicionāli konkursa žūrijas darba vadība uzticēta 
Latvijas spilgtākajiem operas māksliniekiem. Pērn 
žūrijas priekšsēdētājas pienākumus veica izcilā lat-
viešu operas zvaigzne Inga Kalna. Šogad žūrijas dar-
bu vadīs pasaulē pazīstamā operdziedātāja Maija 
Kovaļevska. Žūrijas sastāvā – Karmene Radovska, 
Vladimirs Prudņikovs, Irina Gavrilovici un Ainārs 
Rubiķis.
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Vokālistu konkursa 2. kārta, kā arī publikas balso-
jums par skatītāju simpātiju norisināsies 21. augus-
tā plkst. 10:30, bet fināls – 23. augustā plkst. 11. 
Abus šos pasākumus bez maksas var apmeklēt ik-
viens interesents.

Festivāla atklāšanas koncertā 21. augustā plkst. 19 

uzstāsies trīs mūziķes – vijolniece Paula Šūmane, 
pianiste Agnese Egliņa un dziedātāja Natalija Ri-
tere no Krievijas. Galā koncerts un vokālistu kon-
kursa apbalvošanas ceremonija notiks 24. augustā 
plkst. 19. Koncertā muzicēs Festivāla orķestris di-
riģenta Aigara Meri vadībā, operdziedātāja Liene 
Kinča un vokālistu konkursa laureāti.

20. Kamermūzikas festivāls Balvos

No 23. līdz 25. augustam Balvu muižā notiks 20. 
Kamermūzikas festivāls, kas pulcēs izcilus mūzikas 
instrumentu virtuozus, kvartetu un solistus.

Festivālu ievadīs pasākums “Mūzika saulrietam” 
23. augustā plkst. 19, kas Balvos norisināsies jau 
ceturto reizi un ir neparasts ar to, ka par koncert-
zāli pārtaps Balvu ezers, skatuve būs plosts, sēdvie-
tas – laivas, stāvvietas – ezera krasti. Šogad saulrie-

tā Balvu ezerā par muzikālajiem priekšnesumiem 
rūpēsies mūziķis Marko Ojala un trubadūre Anta 
Eņģele.

Kamermūzikas festivāla divās dienās tiks piedāvāti 
četri koncerti, kur katrs klausītājs varēs atrast mu-
zikālo piepildījumu savai gaumei. Šim festivālam 
īpašu noskaņu piešķirs gan izsmalcinātā mūzika un 
talantīgie mūziķi, gan skaistā un akustiskā koncert-
zāle, no kuras logiem paveras skats uz Balvu ezeru.

20. Kamermūzikas festivāls tiks atklāts 24. augus-
tā plkst. 16 ar pasaulē pieprasītā latviešu pianista 
Andreja Osokina koncertu “Andrejs Osokins latvie-
šu un amerikāņu klaviermūzikā. Paralēles”. Savu-
kārt plkst. 19 Ilona Bagele un Samsons Izjumovs 
festivāla apmeklētājus aicinās uz krievu romanču 
vakaru, kur piedalīsies Svetlana Okuņa (vijole), Inga 
Sunepa (čells), Mareks Auziņš (kontrabass), Vladi-
mirs Kudrins (ģitāra), Inita Āboliņa (akordeons), 
Ivars Kalniņš (sitamie instrumenti) un Ilze Ozoliņa 
(klavieres).

25. augustā plkst. 16 būs Grīga koncerts “Troļļu 
zemes skaņu burvis”, kas nebūs tikai koncerts, bet 
gan ceļojums uz Norvēģiju paša Edvarda Grīga va-
dībā. Šajā muzikālajā ceļojumā vedīs operdziedātā-
ja Marlēna Keine, čelliste Agate Ozoliņa un pianiste 
Ilze Jaunzeme. Plkst. 19 Kamermūzikas festivāla 
noslēguma koncertā “Balle Vīnē” uzstāsies “Lat-
vian Sound Quartet”: Jana Zeļenska (oboja), Līva 
PlociņaJanova (vijole), Māra Botmane (čells) un 
Roksana Tarvide (klavieres).

Vairāk informācijas par 20. kamermūzikas festivālu 
šeit.

http://balvi.lv/aktualitates-kultura/20102-20-balvu-kamermuzikas-festivals-2019-balvu-muizas-koncertzale
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Ape pilsētas svētkos aicina sadzirdēt, 
sajust un izbaudīt

Dziesmas vārdi “Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s” ir tieši 
kā par Apes novadu, kas izveidots 2009. gadā – ar 
Api, Trapeni, Gaujienu un Virešiem, kas savijas lo-
gotipā un nu jau desmit gadus dzīvo tā, lai dvēse-
le priecājas. Apes pilsētas svētkos “Apes pilsētas 
svētki manā novadā”, kas norisināsies no 23. līdz 
25. augustam, varēs ielūkoties novadā, kurā gadu 
laikā, savienojot mūsdienīgo ar gadsimtos godinā-
to, iegūtas lielas un noturīgas vērtības.

23. augustā visas dienas garumā tiks veidots Ziedu 
paklājs pie Apes novada domes ēkas, kur arī vakarā 
atzīmēs neaizmirstamo “Baltijas ceļu” un tā 30. ga-
dadienu ar novada amatierkolektīvu piedalīšanos. 

Aija Andrejeva uzburs romantisku svētku sajūtu 
koncertu pilsētiņas centrā, un ar brīnumainām, 
maģiskām krāsām un skaņām tiks gleznots Apes 
novada stāsts Ebru tehnikā.

24. augusta rīta stundā Apes pilsētiņas ielās di-
žosies unikālo braucamrīku parāde, tiks izstāstīts 
Apes novada stāsts svētku koncertā “Dvēsele prie-
cājas”, varēs doties izbraucienos ar Stāmerienas 
vilcieniņu, sacensties par Spēcīgākās pilsētas titulu, 
asināt prātu erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija”, 
bet vakarā iedzīvotājus un novada viesus aicinās 
grupa “Baritoni”, pieskandinot pilsētu un novadu 
ar pozitīvām emocijām, un par lustīgu balli līdz rīta 
gaismai rūpēsies grupa “Galaktika”.

Vairāk informācijas: www.apesnovads.lv.

http://www.apesnovads.lv
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Daugavpils novada svētki ar gadsimtu elpu

Šogad Daugavpils novada svētki notiks 24. augustā 
Naujenes pagasta Juzefovas Muižas parkā, kas vei-
dots 19. gadsimtā holandiešu stilā. Tajā atrodamas 
vairāk nekā 100 dažādu augu sugas, bet īpašo at-
mosfēru veido simtgadīgas Eiropas ciedru priedes, 
korķa goba un baltā papele. No Juzefovas parka iztek 
avots, kura ūdenim piemītot dziednieciskas īpašības.

Svētki sāksies plkst. 13 ar tradicionālo amatnieku 
un ražotāju tirdziņu “Meistaru dārzs” stadionā, 
turpināsies ar sporta aktivitātēm un velotriāla pa-
raugdemonstrējumiem, Pagastu tradīciju ielu, kurā 
pagasti dižosies ar savu kultūras un kulināro man-
tojumu, Ģimeņu parku un Jauniešu terasi, lielfor-
māta fotogrāfiju izstādi “Senās prasmes fotogrāfi-
jās”, skaļo lasīšanu bērniem un jauniešiem, spēl-
filmas “Rūdolfa mantojums” brīvdabas izrādi un 
Daugavpils novada videostāstu, dzejas lasījumiem 
un koncertiem. Vakarā Muižas parka teritoriju iz-
gaismos gaismas takas, kuras objekti taps sadarbī-
bā ar Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mākslinieku 
Valdi Grebežu, un koncerta noslēgumā varēs vērot 
uguns šova demonstrējumus.

Vairāk informācijas: novadadienas.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.

Velobraucējus aicina mēroties spēkiem ar 
Gulbenes–Alūksnes bānīti

24. augustā Alūksnes un Gulbenes novadā notiks 
velobraukšanas sacensības “Bānīša kauss 2019: 
apsteidz tvaiku”, kurās sportisti un riteņbraukšanas 
entuziasti aicināti pārbaudīt savus spēkus, mērojo-
ties ātrumā ar šaursliežu bānīti.

Šīs sacensības jau kļuvušas par tradīciju, kurās ve-
lobraucēji sacenšas ar bānīti – kurš ātrāk sasniegs 
maršruta otru galapunktu. Šogad starts būs pulk-
sten 13 Gulbenes stacijā. 33 kilometru attālumu 
starp Gulbeni un Alūksni bānītis mēro pusotrā stun-
dā, tādēļ paredzams, ka pēc pulksten 14 Alūksnē 
pie bānīša stacijas varēs sagaidīt ātrākos riteņbrau-
cējus, kuri pirmie būs tikuši galā ar 45–50 km garo 

sacensību trasi, kas ved pa autoceļiem bānīša slie-
žu tuvumā.

Pirms sacensību sākuma Gulbenes stacijas apkār-
tnē iespēja piedalīties velobraukšanas aktivitātēs 
būs arī jaunajiem riteņbraucējiem. Mazie velo-
braucēji sacensībām varēs pieteikties uz vietas 
Gulbenē, bet tie dalībnieki, kas vēlas sacensties ar 
bānīti, aicināti pieteikties sacensībām iepriekš, līdz 
20. augusta pulksten 23:59 reģistrējoties biedrības 
“VeloRīts” vietnē www.velorits.lv, sadaļā “Bānīša 
kauss 2019”.

Sacensībās apbalvos pirmo trīs godalgoto vietu ie-
guvējus katrā vecuma grupā un trīs labākās koman-
das, savukārt absolūtajā vērtējumā seši labākie sie-
viešu un vīriešu konkurencē saņems naudas balvu.

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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