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LPS Valdes tikšanās ar Ministru prezidenta 
amata kandidātu Kariņu

15. janvārī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) noti-
ka LPS Valdes un Ministru prezidenta amata kandi-
dāta Artura Krišjāņa Kariņa tikšanās, kurā pašval-
dību vadītāji pauda gandarījumu par A. K. Kariņa 
profesionālo redzējumu un gatavību sadarboties 
ar pašvaldībām, lai pieņemtie lēmumi būtu bal

stīti uz reālajām vajadzībām un reālo situāciju. 
“Galvenais, ko esmu šo daudzo gadu laikā politikā 
iemācījies: ir jārunā un ir jāklausās. Esmu gatavs 
uzklausīt profesionālu viedokli, jo no manas puses 
lēmumi balstīsies uz analīzi – gan reģionālās, gan 
jebkuras citas reformas kontekstā, gan visos citos 
jautājumos, kas skar pašvaldības un valsti kopu-
mā,” tikšanās gaitā uzsvēra Ministru prezidenta 
amata kandidāts.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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Vietvaru kritiku izpelnījās jaunās valdības dekla-
rācija, kas tika raksturota kā melnraksts un doku-
ments, kurā trūkst profesionāla un izsvērta redzē-
juma par pašvaldību, reģionu un Latvijas attīstību 
kopumā. Pašvaldību vadītāji piedāvāto deklarācijas 
projektu novērtēja kā atkāpšanos no demokrātijas 
un iejaukšanos pašvaldību autonomajās funkcijās. 
Piedāvātajā deklarācijas tekstā ir skaidri redzama 
nepārdomāta pieeja plaši apspriestajai reģionālajai 
reformai. LPS Valde uzsvēra, ka līdz šim nav izvērtē-
ta 2009. gadā veiktā reforma – tās ietekme uz valsts 
un pašvaldību budžetiem un lietderība kopumā. 
Turklāt pašvaldības jau šobrīd plaši praktizē dažā-
das sadarbības formas, tādējādi optimizējot pakal-
pojumu pieejamību un ietaupot budžeta līdzekļus.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis vērsa A. K. Kariņa 
uzmanību arī uz medijos izskanējušo viedokli, ka 
jāpārskata daļa, ko pašvaldības saņem no kopējiem 

valsts ieņēmumiem. “Pašvaldības savu darbību plā-
no ilgtermiņā, tāpēc pašvaldībām piekrītošā nodokļu 
proporcija 19,6% apmērā valsts konsolidētā kopbu-
džeta nodokļu ieņēmumos ir jānostiprina ar likumu 
kā pastāvīga norma. Šādā gadījumā darbotos pro-
porcionalitātes princips starp valsts un pašvaldību fi-
nanšu iespējām: palielinoties nodokļu ieņēmumiem 
valstī kopumā, pieaugtu arī pašvaldībām pieejamais 
līdzekļu apjoms; attiecīgi krīzes laikos, sarūkot ko-
pējiem ieņēmumiem, proporcionāli samazinātos arī 
pašvaldību budžeti,” uzsvēra G. Kaminskis.

Sanāksmes noslēgumā LPS Valde vienojās izstrādāt 
ieteikumus jaunajai deklarācijai un nosūtīt tos Mi-
nistru prezidenta amata kandidātam A. K. Kariņam.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

18. janvārī Pašvaldību savienībā notika Latvijas Pie-
krastes pašvaldību apvienības Valdes sēde, kurā tās 
biedri lēma šogad vēl kopt piekrastes joslu, kas pie-
der valstij un atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) pārvaldības teritorijās.

Piekrastes pašvaldību apvienības Valde, izskatot 
jautājumu par jūras piekrastes joslas apsaimnieko-
šanu 2019. gada vasaras sezonā, nolēma, ka, izrā-
dot pretimnākšanu DAP un ņemot vērā tās pieeja-
mos pamatbudžeta finanšu līdzekļus, pašvaldības 
vēl vienu gadu gādās par atkritumu vākšanu DAP 
turējumā esošajās jūras piekrastes joslas teritori-
jās, tomēr turpmāk par īpašumu apsaimniekošanu 
būs jārūpējas pašai DAP. Latvijas Piekrastes pašval-

dību apvienība aicinās DAP vērsties katrā pašvaldī-
bā, lai noslēgtu līgumu ar pašvaldību par pārvaldes 
turējumā esošo teritoriju apsaimniekošanu.

Atgādinām, ka saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu, 
kas stājās spēkā 2015. gadā, vietējā pašvaldība gādā 
par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un 
jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un 
nodrošina to sanitāro tīrību, ja valdītājs nav par vi-
des aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija.

Savukārt par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir 
valdītājs jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atro-
das dabas liegumos, nacionālo parku dabas liegu-
ma vai ainavu aizsardzības zonā. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tai pēc 
likuma piekrītošās piekrastes daļas īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās ir nodevusi pārvaldīšanai DAP.

Vēl apvienības Valde apsprieda piekrastes apsaim-
niekošanas projekta gatavošanu, nacionālo rīcības 
plānu dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā 
jūrā un krastā un jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas 
un apsaimniekošanas plānu Latvijas piekrastē.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos
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Videokonference par “ZZ dats” izstrādāto 
skaidras naudas darījumu reģistrēšanas 
iespēju

22. janvārī plkst. 13:30 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) LPS rīko videokonferenci par 
“ZZ dats” izstrādāto skaidras naudas darījumu re-
ģistrēšanas iespēju. Videokonferences mērķis ir 
atgādināt pašvaldībām par izmaiņām skaidras nau-
das darījumu uzskaitē un demonstrēt skaidras nau-
das darījumu reģistrācijas moduļa iespējas.

Videokonferencē tiks aplūkoti šādi jautājumi:

• kopsavilkums par likumdošanas izmaiņām skaid-
ras naudas darījumu uzskaitē un to ietekmi uz paš-
valdības darbību;

• SIA “ZZ dats” izstrādātais Vienotās pašvaldību sis-
tēmas Saistību samaksas modulis bezskaidras un 
skaidras naudas darījumu reģistrēšanai;

• izmaiņas NĪN darījumu apstrādē nekustamā īpa-
šuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO;

• skaidras naudas maksājumu par nekustamo īpa-
šumu nomu apstrāde nekustamo īpašumu iznomā-
šanas sistēmā NOMA;

• saistību samaksas modulis kā kasiera darba vieta; 
datu nodošana SIA “ZZ dats” izstrādātajai resursu 
vadības sistēmai GVEDIS;

• skaidras naudas darījumu apstrāde NINO un 
NOMA sistēmās, ja pašvaldība izmanto citu izstrā-
dātāju vadības (grāmatvedības) sistēmu un skaid-
ras naudas darījumus reģistrē tajā;

• skaidras naudas darījumu apstrāde, ja pašvaldība 
izmanto citu izstrādātāju vadības (grāmatvedības) 
sistēmu, bet skaidras naudas darījumu reģistrēša-
nai izmantos SIA “ZZ dats” izstrādāto Saistību sa-
maksas moduli.

Videokonferenci varēs vērot tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvi-
deoarhivs/tiesraide/.

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

LPS Būvniecības apakškomitejas sēde

22. janvārī plkst. 14 
LPS telpās (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 3. stā-
va zālē) notiks LPS 
Būvniecības apakško-
mitejas sēde.

Ekonomikas minis-
trijas sagatavotie 
priekšlikumi paredz 
grozīt speciālos būv-
noteikumus (grozī-
jumi MK 2014. gada 
2. septembra notei-
kumos nr. 529 “Ēku 
būvnoteikumi”), no-

sakot, ka būvniecības ierosinātāja iesniegums par 
attiecīgo būvdarbu pabeigšanu vienlaikus ir uzska-
tāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam būv-
ju datu reģistrācijai vai atjaunināšanai Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Pēc 
LPS domām, piedāvātie grozījumi var izraisīt virkni 
risku, jo, atsakoties no būves kadastrālās uzmērī-
šanas pirms nodošanas ekspluatācijā, pašvaldībām 
par pienākumu tiek uzliktas papildu funkcijas – 
veikt ēku faktisko uzmērīšanu, lai pārliecinātos par 
tās atbilstību būvprojektam.

Būvniecības apakškomitejas sēdē tiks pārrunāti bū-
ves kadastrālās uzmērīšanas aspekti, tajā skaitā 
par datiem, kas pašvaldību būvvaldei nepiecieša-
mi, lai pieņemtu ēku ekspluatācijā. Uz sēdi uzaici-
nāta Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas 
departamenta direktore Olga Feldmane.

http://www.lps.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Darba kārtības otrais jautājums ir grozījumi Būvnie-
cības likumā saistībā ar būvniecības procesu digi-
talizāciju.

Aino Salmiņš, 

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas 
un Izglītības un kultūras komitejas sēde

23. janvārī plkst. 13 Latvijas Pašvaldību savienībā 
notiks apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas 
un Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā izska-
tīs jautājumu par Valsts kontroles (VK) veikto revī-
ziju “Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, 
nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un 
lietderīga?” (ar revīzijas materiāliem varat iepazī-
ties šeit).

Darba kārtība:

1. Par VK revīzijas ziņojumu “Vai pašvaldību rīcība 
ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārva-

dājumus, ir likumīga un lietderīga?” (uzaicināti: VK 
Padomes loceklis Piektā revīzijas departamenta di-
rektors Edgars Korčagins un Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji).

2. Sabiedriskā transporta aktualitātes (uzaicināts 
Autotransporta direkcijas Valdes priekšsēdētājs 
Kristiāns Godiņš):

• 2018. gada pasažieru skaita dinamika un fi-
nanšu rādītāji sabiedriskajā transportā;
• 2019. gadam pieejamais finansējums sabied-
riskajam transportam un faktiski nepiecieša-
mais apmērs;
• paveiktais un plānotais skolēnu pārvadājumu 
pilnveidošanā un perspektīva tuvākajiem gadiem.

3. Dažādi.

Sēdes norisei varēs sekot 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.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Sanāksme par pašvaldības deputātu 
atlīdzību

25. janvārī plkst. 9 LPS savā mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē) organizē sanāksmi, kurā 
plānots pārrunāt iespējamo risinājumu strīdus si-

tuācijai saistībā ar Valsts un pašvaldību institūci-
ju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
5. panta otrās daļas piemērošanu mēnešalgas 
noteikšanā pašvaldības domes deputātiem, kuri 
neieņem algotu amatu pašvaldības domē. Uz sa-
nāksmi uzaicināti VK, Korupcijas novēršanas un ap-
karošanas biroja (KNAB), Saeimas Juridiskā biroja, 
Valsts kancelejas, VARAM un Latvijas Zvērinātu re-
videntu asociācijas pārstāvji.

Par strīdus ābolu starp VK (tagad pastarpināti arī 
KNAB) un pašvaldībām un LPS ir kļuvuši vārdi likuma 

TIEŠRAIDE

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-pasvaldibu-riciba-ar-finansu-lidzekliem-nodrosinot-skolenu-parvadajumus-ir-likumiga-un-lietderiga/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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5. panta otrajā daļā “mēnešalgu nosaka proporcio-
nāli nostrādātajam laikam”. Kopš 2010. gada paš-
valdības (jau astoņus gadus) Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 5. panta otro daļu ir piemērojušas, ievēro-
jot nosacījumu, ka pašvaldības deputāta mēnešal-
ga nevar pārsniegt likumā noteikto deputātu mē-
nešalgas augšējo robežu. Stundas likme, ko likums 
nereglamentē, deputātiem pašvaldībās noteikta, 
izvērtējot virkni aspektu – darbu apjomu un saturu, 
pašvaldības lielumu un struktūru, budžeta iespējas 
u.tml. Tādējādi noteiktā darba stundas likme depu-
tātam katrā pašvaldībā varēja atšķirties, bet visas 
pašvaldības ievēroja principu, ka deputāta mēneš-
alga nevar pārsniegt likumā noteikto maksimālo 
mēnešalgu deputātam (arī tad, ja atbilstoši nostrā-
dāto stundu skaitam un stundu likmei būtu jāmak-
sā vairāk).

Pērn VK, 2017. gada saimnieciskā gada pārskata 
revīzijā pārbaudot pašvaldību deputātu atlīdzības 
noteikšanas kārtību un tās atbilstību normatīvo 
aktu prasībām, nāca klajā ar jaunu Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku at-
līdzības likuma 5. panta otrās daļas interpretāciju: 
proti, deputātu mēnešalgas aprēķinā bijis jāņem 
vērā arī maksimālās stundas likmes ierobežojums 
(2017. gadā – 6,14 eiro, kas aprēķināts, vadoties 
no deputātiem noteiktās maksimālās mēnešalgas 
982 eiro un 160 darba stundām mēnesī). Vienlai-
kus VK nav norādījusi nevienu normatīvo aktu, kurā 
būtu noteikts pašvaldības deputāta darba laiks 160 
stundas mēnesī.

LPS ir saņēmusi apstiprinājumu gan no Saeimas Ju-
ridiskā biroja, gan VARAM, ka Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums neierobežo pašvaldības rīcības brīvību no-
teikt laika atskaites vienību un par to samaksājamo 

summu un uz deputātu nav iespējams attiecināt 
pieņēmumu, ka darba stundu skaits mēnesī ir 160 
stundas, kā arī to, ka likums nosaka tikai pašvaldī-
bas domes amatpersonu mēnešalgas maksimālo 
apmēru, ko nedrīkst pārsniegt.

VK, protams, ir tiesības nākt klajā ar jaunu tiesī-
bu normas tulkojumu, taču LPS ieskatā loģiskajai 
darbību secībai šajā gadījumā vajadzēja būt šādai: 
1) jautājums starp visām iesaistītajām pusēm tiek 
izdiskutēts un panākta vienošanās par vienādu iz-
pratni, kā turpmāk nosakāma pašvaldības deputā-
ta mēnešalga (iespējams, nepieciešami grozījumi 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā vai jāizstrādā metodis-
kie materiāli); 2) ja puses vienojas, ka jāmaina paš-
valdības deputātu mēnešalgas aprēķina kārtība, 
tad pašvaldībām tiek dots laiks izmaiņu ieviešanai 
un kontrole, vai jaunā kartība ieviesta, notiek tikai 
pēc tam. Šobrīd situācija ir pretēja: diskusija par 
pašvaldības deputātu mēnešalgas noteikšanas kār-
tību nenotiek, bet VK jau lūgusi KNAB uzsākt lietas 
ierosināšanu pret pašvaldībām. LPS ieskatā šāda 
situācija ir nepieņemama. Arī VK darbība tiek fi-
nansēta no sabiedrības locekļu (nodokļu maksātā-
ju) līdzekļiem, tādēļ šo līdzekļu izlietojumam jābūt 
efektīvam un lietderīgam. Nevajadzīgas tiesāšanās 
un nevajadzīgi administratīvie procesi arī ir nodok-
ļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšana.

Sanāksmē LPS aicinās dalībniekus diskutēt un vie-
noties par vienādu izpratni, kā turpmāk nosakāma 
mēnešalga pašvaldību deputātiem, kuri neieņem 
algotu amatu pašvaldības domē, un vienoties par 
pušu rīcību periodā, kamēr tiek panākta šī vieno-
šanās.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) 
sanāk sme notiks 1. februārī 
plkst. 10 Rīgā, VEF Kultūras pils 
Kamerzālē.

Dienas kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:20 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis

10:20–11:40 – Vidi degradējošās būves Rīgā: kā to 
novērst? – Rīgas pilsētas Īpašumu komitejas priekš-
sēdētājs Oļegs Burovs
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11:40–12:00 – Kolēģu pieredze: jauna dzīve degra-
dētajām teritorijām Kurzemes plānošanas reģio-
nā – Sarmīte Ozoliņa

12:00–12:30 – Kultūrvēsturiskais mantojums – 
gods vai sods? – Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldes vadītājs Juris Dambis

12:30–13:00 – Tūristiem draudzīga Rīga un zīmols 
Live Riga – Vita Jermoloviča

13:00–13:30 – Rīdzinieka kartes priekšrocības

13:30–14:00 – Kultūras ziņas – Rīga 2019

Objektu apskate: VEF Kultūras pils, LMT – jaunie 
produkti un Jaunā Teika.

Reģistrēties LPIA sanāksmei var līdz 25. janvārim šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

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.

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņo-
ti, bet viens dokumentu projekts nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīšanas
datums

Izsludināšanas
datums

Saska-
ņojums

1. VSS1281 – Noteikumu projekts “Noteikumi par kārtību, kādā 
cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdz-
niecības upuri”

14.01.2019. 20.01.2018. Nē

2. VSS14 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 15. marta noteikumos nr. 158 “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta 
mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas ma-
ģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmen-
tāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas 
transporta sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi””

14.01.2019. 10.01.2019. Jā

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://goo.gl/forms/oJPNZOVACQqMRuNr2
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3. VSS15 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016.g ada 20. decembra noteikumos nr. 859 “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbal-
sta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas 
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības 
līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monito-
ringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības 
vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””

16.01.2019. 10.01.2019. Jā

4. VSS16 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 375 “Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras nolikums””

16.01.2019. 10.01.2019. Jā

5. VSS17 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2018. gada 18. aprīļa rīkojumā nr. 167 “Par Latvijas institūci-
ju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta 
līdzfinansējumu 2018.–2020. gadā””

16.01.2019. 10.01.2019. Jā

Pagājušonedēļ nosūtītais atzinums par normatīvo 
aktu projektu, ko LPS nesaskaņo:

VSS1281 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem 

personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” 
(skatiet šeit).

Šis un iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzi-
numi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sa-
daļā Par LPS/ LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

17. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS45 – Likumprojekts “Grozījumi Energoefektivi-
tātes likumā”

VSS35 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai”

VSS33 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos nr. 188 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas 
pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efek-
tīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas 
noteikumi””

VSS29 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 
Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

VSS30 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāsla-
va–Preiļi–Madona pārbūves projekta īstenošanai”

VSS31 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 
Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/245-vss-1281-par-ministru-kabineta-noteikumu-projektu-noteikumi-par-kartibu-kada-cilveku-tirdzniecibas-upuri-sanem-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-un-kriterijiem-personas-atzisanai-par-cilveku-tirdzniecibas-upuri
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468560
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468560
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468547
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468547
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468542
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468542
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468542
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468544
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/


8

Nevēlēšanās apzināt visus valstij 
piekritīgos īpašumus rada zaudējumus 
sabiedrībai

14. janvārī Ministru ka-
bineta komiteja (MKK) 
neņēma vērā LPS lū-
gumu nodrošināt visu 
valstij piekritīgo nekus-
tamo īpašumu uzskaiti, 
un tas atstāj iespaidu 
uz valsts un pašvaldību 
budžetiem.

Komiteja neieklausījās arī LPS pārstāves paustajā: 
“28 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas nav 
pieņemami, ka valsts nav apzinājusi un uzskaitījusi 
visus valstij piekritīgos nekustamos īpašumus, nav 
arī izprotama nevēlēšanās to darīt. Šos īpašumus 
neuzskaitot, tiek radītas negatīvas sekas valsts bu-
džetam, jo neuzskaitīts īpašums netiek apsaimnie-
kots un uzturēts, tādējādi tas zaudē vērtību vai iet 
bojā. Daudzi šādi īpašumi pat apdraud cilvēku dro-
šību, jo laika gaitā ir pārvērtušies par graustiem. 
Tāpat negatīvas sekas tiek radītas pašvaldību bu-
džetam, jo nav personas, kura būtu atzīstama par 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par šo īpa-
šumu.”

Atbilstoši Civillikumam nekustamas bezīpašnieka 
lietas piekrīt valstij. Savukārt likuma “Par Valsts ie-
ņēmumu dienestu” 8. panta 3. punkts uzliek Valsts 
ieņēmumu dienestam (VID) pienākumu uzskaitīt 
valstij piekritīgo mantu, kā arī uzliek Ministru ka-
binetam pienākumu noteikt kārtību, kādā veicama 
valstij piekritīgās mantas uzskaite.

Pagājušās pirmdienas MKK darba kārtībā bija ie-
kļauts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos 
nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritī-
gās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, 
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizāci-

jas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”, kurā 
diemžēl tiek sašaurināts ar likumu VID uzliktais 
pienākums, un Ministru kabinets nevēlējās dot 
pienākumus:

• uzskaitīt visu bezīpašnieka mantu, kas palikusi 
pēc juridisko personu izslēgšanas no Uzņēmumu 
reģistra vestajiem reģistriem;

• uzskaitīt bezīpašnieka nekustamas lietas un veikt 
nepieciešamās darbības, lai valsts reģistros reģis-
trētās bezpiederības nekustamās lietas tiktu atzītas 
par bezīpašnieka mantu, kas piekritīga valstij;

• uzskaitīt bezmantinieka mantu un veikt nepie-
ciešamās darbības gadījumos, kad valsts reģistros 
reģistrētam nekustamajam īpašumam nav man-
tinieku; šāds nekustamais īpašums ir jāatzīst par 
bezmantinieka mantu, kas piekrīt valstij.

LPS cer arī uz Valsts kancelejas juristu izpratni šajā 
jautājumā, lai nepieļautu ar MK noteikumiem sa-
šaurināt Valsts ieņēmumu dienestam ar likumu 
doto uzdevumu – uzskaitīt visu valstij piekritīgo 
mantu, nevis tikai tādu mantu, par kuru Valsts ie-
ņēmumu dienestam paziņo citas institūcijas.

Īpašu neizpratni rada nevēlēšanās uzskaitīt pat 
tos nekustamos īpašumus, kas ir reģistrēti zemes-
grāmatā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
reģistrā un kuru īpašnieki šajos reģistros ir tādas 
juridiskas personas, kuras pati valsts izslēgusi no 
Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, tātad 
šādu juridisku personu vairs nav. LPS ieskatā šādus 
īpašumus ņemt uzskaitē ir iespējams nevilcinoties 
un ar automatizētām metodēm, savietojot divus 
valsts reģistrus.

Dienu vēlāk – 15. janvārī – šo jautājumu skatīja Mi-
nistru kabineta sēdē, bet arī tur LPS lūgums netika 
sadzirdēts.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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Sēlijas novadu apvienībai – jauns vadītājs Sēlijas novadu apvienības biedru sapulcē, kas no-
tika 15. janvārī Salas novadā, pilnvaras no apvie-
nības iepriekšējās vadītājas – Salas novada domes 
priekšsēdētājas Irēnas Sproģes – pārņēma Neretas 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, kurš 
šajā amatā tika ievēlēts vienbalsīgi.

Par viņa vietnieku tikpat lielā vienprātībā tika ievē-
lēts Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans 
Rāzna.

Sēlijas novadu apvienībā ietilpst septiņi novadi: 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Nere-
tas, Salas un Viesītes novads. Atbilstoši apvienības 
nolikumam vadības maiņa notiek ik pēc diviem ga-
diem.

APSVEICAM!

Par Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētāju ievēlēts Andrejs Elksniņš

17. janvārī par Daugavpils pilsētas domes priekš-
sēdētāju atkārtoti ievēlēts politiskās partijas “Sa-
skaņa” saraksta līderis Andrejs Elksniņš. Viņa kan-
didatūru atbalstīja astoņi no 15 pašvaldības depu-
tātiem.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

NVA aicina darba devējus pieteikties 
vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pie-
ņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbi-

nieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Ap-
mācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka prak-
tiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus: darba de-
vējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņe-
mot no NVA dotāciju.

“Apmācības pie darba devēja” īstenošanai var pie-
teikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā 
arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās 
partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. 
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Pieteikums darbinieka praktiskai apmācīšanai darba 
devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz 29. janvārim.

Detalizētāka informācija pieejama NVA interneta 
vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Seminārs par ERAB atbalstu un investīciju 
iespējām

5. februārī Rīgā, Doma laukumā 4, notiks Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un Fi-
nanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru un AS “Attīstības finanšu in-
stitūcija ALTUM” rīkots seminārs par ERAB sniegta-
jām iespējām un līdzšinējo pieredzi energoefekti-
vitātes projektu finansēšanā uzņēmumu darbības 
attīstībai un paplašināšanai ārvalstīs, kā arī alterna-

tīvu ārējā finansējuma veidu piesaistē, tajā skaitā 
caur vērtspapīru emisiju vai akciju kotēšanu fondu 
biržā. Uz semināru aicināti uzņēmēji, valsts, pašval-
dību un to uzņēmumu pārstāvji.

Seminārā paredzētas divas sesijas – par energo-
efektivitātes projektu finansēšanu un finansējuma 
piesaisti uzņēmumu darbības paplašināšanai –, ku-
rās ERAB, valsts un privātā sektora eksperti dalīsies 
pieredzē un diskutēs par praktiskiem risinājumiem 
attiecīgajā jomā.

ERAB eksperti būs pieejami arī atsevišķām divpusē-
jām sarunām par iespējamo sadarbību uzreiz pēc 
semināra, kā arī nākamajā dienā – 6. februārī.

Semināram var pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu līdz 31. janvārim.

Konference par bioloģisku zemes 
apsaimniekošanu

Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Latvijas 

Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju (LBLA) un 
sabiedrību “Bioefekts” 7. februārī LU Akadēmis-
kā centra Dabas mājas Magnum auditorijā aicina 
uz zinātnisko konferenci “Zemes apsaimniekošana 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
https://ej.uz/erab
https://ej.uz/erab
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atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem: 
ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē”.

Līdzās LU un Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes asociētajiem profesoriem konferencē pieda-
līsies arī pārstāvji no Latvijas Dabas fonda, Valsts 
augu aizsardzības dienesta, VSIA “Sertifikācijas un 
testēšanas centrs”, Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra, LBLA, kā arī bioloģisko saimniecī-
bu “Ķelmēni”, “Kaņepītes” un “Dzērves” saimnieki, 
lai spriestu par augsnes nozīmi bioloģiskajā lauk-
saimniecībā un uzklausītu praktiķus, bioloģiskos 
lauksaimniekus, kuri dalīsies savā saimniekošanas 
pieredzē.

Pieteikšanās: elektroniski līdz 1. februārim šeit.

Konference “Motivējošās sarunas”

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības 
nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Na-
cionālo bibliotēku LNB Ziedoņa zālē (Rīgā, Mūkusa-
las ielā 3) 9. februārī organizē konferenci “Motivē-
jošās sarunas”, uz ko tiek gaidīti vecāki, kuri audzina 
bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, pedagogi, 
psihologi un atbalsta speciālisti.

Konferencē uzstāsies vieslektore Līrija Ortisa 

(Urugvaja, Zviedrija) – psiholoģe, psihoterapeite un 
konsultante (KBT) un MI (MINT), daudzu grāmatu 
un nozīmīgu publikāciju autore par tādām tēmām 
kā motivējošās sarunas autisma, uzmanības deficī-
ta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) gadījumos, 
attiecību risināšana ar pusaudžiem, vardarbība ģi-
menē. Viņa ir arī attiecību un personīgās izaugsmes 
konsultante Zviedrijas laikrakstā “Dagens Nyheter”, 
eksperte profesionāļu medijos un tādos medijos, 
kas domāti cilvēkiem ar funkcionāliem, tajā skaitā 
garīgiem un psihiskiem, traucējumiem, kā arī viņu 
aprūpē un izglītībā iesaistītām personām.

Dalībai konferencē var pieteikties līdz 1. febru-
ārim, nosūtot reģistrācijas anketu uz epasta adresi 
velki@velki.lv.

Informatīvais seminārs par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties 

informatīvajā seminārā, kas notiks 7. februārī Rīgā, 
viesnīcā “Astor Riga Hotel” (Z. A. Meierovica bulvā-
rī 10).

Šajā seminārā tiks izklāstīta vispārīga informācija 
par programmu, īpaši akcentējot programmas 2. 
atbalsta darbības 2.2. apakšpasākumu “Pašvaldī-
bu tīklojumi” saistībā ar tā tuvojošos uzsaukumu 
1. martā. Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, 
ka līdztekus informācijai par programmas piedāvā-
tajām finansējuma iespējām un veidlapas aizpildī-
šanas specifiku projekta partnerorganizācijas pie-
redzē dalīsies biedrības “Sociālās inovācijas centrs” 
Valdes locekle Anita Stirāne.

Pieteikšanās semināram – tikai elektroniski.

Plašāka informācija šeit.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBAsjSVjEi8xR7XEkdXmijuW9O4ghZAn_vsTTrgjnOt-XHQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:velki@velki.lv
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-eiropa-pilsoniem-2014-2020/jaunumi/februari-notiks-bezmaksas-informativais-seminars-par-es-programmu-eiropa-pilsoniem-3249
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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.

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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