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LPS Valdes sēde un sarunas ar Finanšu 
ministriju

21. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde un pēc tam – sarunas ar Finanšu 
ministriju (FM).

Valde nolēma sasaukt LPS Domes sēdi 5. mar-
tā. Domē tiks izskatīts Ministru kabineta un LPS 

2019. gada vienošanās un domstarpību protoko-
la projekts, LPS sapulces un 30. kongresa norises 
vieta un laiks, izmaiņas LPS Valdes sastāvā un LPS 
2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāme.

Pēc tam Valde apsprieda jautājumus sarunām ar 
FM, par ko informēja LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis un LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Lāsma Ūbele. Uz Finanšu ministriju 
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Valdes locekļi devās ar vienotu pozīciju, lai kopā 
aizstāvētu pašvaldību prasības jautājumos, par ko 
vēl nav panākta vienošanās.

LPS un FM sarunās, ko vadīja finanšu ministrs Jānis 
Reirs un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, turpināja 
skatīt LPS un Ministru kabineta 2019. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola projektā iekļautos 
jautājumus.

Šajās sarunās un arī iepriekšējās ir panākta vieno-
šanās par virkni jautājumu, tomēr domstarpības 
vēl joprojām saglabājušās divos pašvaldībām būtis-
kos jautājumos – par nodokļu ieņēmumiem pašval-
dību budžetā un aizņemšanās iespējām. Sarunas 
vēl turpināsies.

Attiecībā uz nodokļu ieņēmumiem valdības piedā-
vājums ir pašvaldībām paredzēt iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa (IIN) ieņēmumus kopā ar speciālo dotā-
ciju ne mazāk kā 1,47 mljrd. eiro apmērā atbilstoši 
no 2019. gada 1. janvāra noteiktajam sadalījumam 
pa pašvaldībām, kā arī garantēt pašvaldībām piekrī-
tošā IIN prognozi 100% apmērā. Valdības piedāvā-
jums nozīmē, ka salīdzinājumā ar pagaidu budžetā 
2019. gadam paredzēto finansējumu pašvaldībām 
IIN un speciālās dotācijas kopsumma nemainīsies, 
tādējādi nebūs izmaiņu arī pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas aprēķina rezultātos (iemaksu pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fondā un dotāciju no fon-
da apmēros, izlīdzinātajos vērtētajos ieņēmumos).

Vienlaikus valdības piedāvājums nozīmē arī to, ka 
likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 
2019. un 2020. gadam” ietvertais nosacījums, ka 
2019. gadā pašvaldību nodokļu ieņēmumi kopā ar 
speciālo dotāciju ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu 
ieņēmumiem (neieskaitot VSAO iemaksas veselī-
bas aprūpes finansēšanai), netiks ievērots. Šajā 
gadījumā pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi 
kopā ar speciālo dotāciju 2019. gadā būs 19,4% no 
kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem.

LPS prasība ir ievērot vidēja termiņa budžeta ietva-
ra 2018., 2019. un 2020. gadam likumu un pašval-
dībām nodrošināt, ka 2019. gadā pašvaldību no-
dokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir 19,6% 
no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem (neieskaitot 
VSAO iemaksas veselības aprūpes finansēšanai). 
Tas nozīmē, ka IIN ieņēmumiem pašvaldību bu-
džetā kopā ar speciālo dotāciju būtu jābūt vismaz 
1,49 mljrd. eiro, kas būtu par 14,4 milj. eiro jeb 1% 
vairāk nekā valsts pagaidu budžetā paredzētais. Arī 
katras pašvaldības izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi 
šajā gadījumā būtu par nepilnu 1% lielāki.

Otrs būtisks jautājums, par kuru vienošanās nav 
panākta, ir nosacījumi pašvaldību aizņēmumiem 
2019. gadā. No šā gada FM vēlas būtiski mainīt 
aizņemšanās nosacījumus, atceļot valsts budžeta 
likumā noteiktos aizņēmuma mērķus un prasot 
aizņēmumu saņemšanai nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu. FM uzstāj, ka pašvaldības līdzfi-
nansējumam jābūt ne mazākam kā 25% no kopē-
jām projekta izmaksām. Izņēmuma gadījumi, kuros 
pašvaldības līdzfinansējums netiek prasīts, ir šādi:

1) vidējā termiņa aizņēmumiem, kam ir noslēgti 
aizdevuma līgumi līdz 01.01.2019., tiek saglabāts 
piešķirtais aizņēmuma apmērs, ievērojot aizņē-
mumu atļaujā norādītos nosacījumus (vidējā 
termiņa aizņēmumiem, kam aizdevuma līgumi 
ir noslēgti līdz 01.01.2019., pašvaldības budže-
ta līdzfinansējums 2019. gadā jānodrošina tikai 
ceļu un kultūras iestāžu investīciju projektiem, ja 
aizņēmumu atļaujā ir norādīta piebilde par līdzfi-
nansējuma apmēra nodrošināšanu 2019. gadā);

2) ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfi-
nansēto projektu īstenošanai;

3) EKII līdzfinansēto projektu īstenošanai, kuros 
aizņēmuma apmērs neattiecināmajām izmak-
sām nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu 
kopsummu;

4) valsts nozīmes sporta, aizsardzības infrastruktū-
ras attīstības projektu īstenošanai, kuri tiek rea-
lizēti ar valsts budžeta līdzfinansējumu.

2019. gadā varēs saņemt aizņēmumus arī 
2018. gadā uzsākto projektu (izņemot ceļu un kul-
tūras iestāžu investīciju projektu) finansēšanai ar 
šādiem nosacījumiem:

a) projekta finansēšanai 2018. gadā ir saņemts 
valsts budžeta aizdevums ar aizdevuma izņem-
šanu tikai 2018. gadā;

b) līdz 2019. gada aizdevuma pieprasījuma iesnieg-
šanai ir veikta apmaksa ne mazāk kā 20% ap-
mērā no būvdarbu līgumā paredzētās summas 
(ja apmaksa veikta mazākā apmērā nekā 20%, 
trūkstošā daļa līdz 20% pašvaldībai jāfinansē no 
sava budžeta).

Ministru kabineta un LPS 2019. gada vienošanās un 
domstarpību protokola projekta izskatīšana papla-
šinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē notiks 
4. martā, savukārt protokola izskatīšana LPS Domes 
sēdē – 5. martā.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

20. februārī LPS Tautsaimniecības komitejas sēdē 
izskatāmais pamatjautājums bija Nacionālā ener-
ģētikas un klimata plāna (NEKP) 2021.–2030. ga-
dam izaicinājumi pašvaldībām un ar to saistītie 
jautājumi – ES fondu aktualitātes klimata un ener-
ģētikas jomā, transports un energoefektivitāte, nā-
kotnes vīzija elektrības, dabasgāzes un ūdeņraža 
resursu izmantošanā sabiedriskajā transportā un 
obligātās iepirkumu komponentes (OIK) ietekme 
uz siltumapgādes tarifiem.

Komitejas viesi bija Ekonomikas ministrijas (EM) 
valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš, ES fon-
du stratēģijas departamenta direktora vietnieks 
Boriss Kņigins un Publisko investīciju attīstības 
nodaļas vadītāja Anita Kalniņa, Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks, 
Zemgales plānošanas reģiona projektu speciālists 
Raitis Madžulis un Latvijas Siltumapgādes uzņē-
mumu asociācijas prezidente Ina BērziņaVeita.

Apspriežot NEKP, tika uzsvērts, ka būtiski šajā plānā 
paredzēt arī reģionālās sadarbības principus: tas 
nozīmē, ka Latvijai jārēķinās arī ar citu valstu, īpaši 
Baltijas valstu, plānu savstarpējas papildināšanas 
iespējām. Pastāv reālas bažas, ka uzstādītie mērķi 
un uzdevumi atjaunojamo energoresursu izman-
tošanai transportā nav reāli, sevišķi kopīgais ener-
goietaupījuma mērķis, kura rezultatīvie rādītāji tiek 
prasīti dubultoti – 19,87 TWh.

Īstenojot šo plānu, jārēķinās, ka samazināsies pie-
ejamo grantu apjoms individuālajiem pieteicējiem 
un mērķu sasniegšanai būs jāmeklē citi finanšu in
strumenti. Diemžēl nav definēts valsts un pašvaldī-
bu līdzfinansējums šo mērķu sasniegšanai.

Latvijas NEKP patlaban izstrādāts pirmais variants, 
kas iesniegts apspriešanai Eiropas Komisijā. Plānā 
galvenais akcents likts uz energoefektivitāti, CO₂ 
izmešu samazināšanu un atjaunojamo energo-
resursu (AER) izmantošanu. Vairākas pašvaldības 
jau ir izstrādājušas energovadības un efektivitātes 
plānus, un komitejas sēdē tika prezentēta pieredze 
Zemgales reģiona energoefektivitātes plāna gata-
vošanā.

Komiteja pieņēma zināšanai EM un FM informāci-
ju, taču vienlaikus atzīmēja, ka Latvijas uzņemtās 
saistības AER īpatsvaru enerģijas galapatēriņā pa-
lielināt uz 45% būtu rūpīgi jāizvērtē.

Komiteja neatbalstīja EM ieceri valsts atbalstu at-
sevišķām plāna darbībām balstīt uz pašvaldību IIN 
un nekustamā īpašuma nodokli, kas veido pašval-
dību budžetu.

Vislielākās diskusijas izraisīja OIK jautājums, kur 
pavērusies neparedzēta šķautne: gaidot un cerot, 
ka OIK tiks atcelts un pazemināsies maksājumi par 
elektrību, palaists garām fakts, ka diezgan daudzi 
centrālapkures uzņēmumi ir OIK saņēmēji. Pastāv 
risks, ka tūlītēja OIK atcelšana atsevišķos gadīju-
mos var izraisīt centralizētās siltumapgādes maksā-
jumu pieaugumu par 20–40%, kas ir daudz vairāk 
par ekonomiju elektrības jomā. Dalībnieki vieno-
jās, ka, atceļot OIK, to nedrīkst mehāniski attiecināt 
uz centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem no 
obligātajā iepirkumā iesaistītajiem uzņēmumiem. 
Ir jānodala tās koģenerācijas stacijas, kas darbojas 
centralizētajā siltumapgādē, un katra situācija jā-
izvērtē atsevišķi. Par šo problemātiku LPS kopā ar 
Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociāciju saga-
tavos vēstuli EM.

Plašāku informāciju un komitejas sēdē sniegtās 
prezentācijas atradīsit šeit.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,

un Andris Akermanis,
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/349-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-20-februari-2019


4

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

21. februārī LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēdē tika izskatīta pašvaldībām pieejamo ES struk-
tūrfondu realizācijas gaita un turpmākie plāni.

Sēdes vadītāja komitejas priekšsēdētāja Ligita Gin-
tere pirmajai vārdu deva projektu vadītājai Lienei 
Voroņenko, kura iepazīstināja ar paveikto un iece-
rēto specifisko atbalsta mērķu (SAM) 8.3.2. “Pa-
lielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm iz-
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 
SAM 8.3.2.1. “Atbalsts nacionāla un starptautiska 
mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu 
attīstībai” sasniegšanā. Viņas stāstījuma kopsavil-
kums pieejams prezentācijā.

Pašvaldību un izglītības speciālistiem nevajadzētu 
palaist garām vairākus datumus: 8. martā notiks 
reģionālās konferences Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, 
Jelgavā un Liepājā, bet valsts mēroga konference 
paredzēta 12. un 13. aprīlī RTU studentu pilsētiņā. 
Savukārt valsts mācību priekšmetu olimpiāžu trīs 
apbalvošanas pasākumi plānoti aprīlī, bet atvērtais 
fizikas olimpiādes noslēguma pasākums – 1. jūni-
jā Latvijas Universitātes DAC un Zinātņu mājā. Lai 
noskaidrotu un veicinātu bērnu talantus, pedagogi 
var pieteikties kursu modulim “Talantīga pedago-
ga kompetence” – mācības Ventspilī notiks 11. un 
12. aprīlī, Valkā – 12. un 13. augustā, Jēkabpilī – 
19. un 20. augustā un Jelgavā – 16. augustā (pie-
teikšanās, rakstot uz e-pasta adresi ilze.justamen-
te@832.visc.gov.lv).

Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”, kura pirmais posms ilgst no 
2017. gada 1. jūnija līdz šā gada 31. maijam, pie-

dalās 352 izglītības iestādes, noslēgti līgumi ar 117 
pašvaldībām, iesaistīti 7386 pedagogi, un dažādos 
projekta pasākumos piedalās 131 967 skolēni. 
Projekta otrais periods turpināsies no 2019. gada 
1. jūnija līdz 2021. gada 31. maijam. Tuvākie plāno-
tie reģionālie semināri: 1. martā Ventspilī un Lie-
pājā un 6. martā Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē. 
Turpmāk projekta atbalsts plānots divām jomām – 
STEM un videi un multidisciplinārajai jomai; pare-
dzētās formas – individuālais darbs, interešu izglītī-
ba un atbalsta personāls sākumskolā. Profesionālās 
pilnveides mācības paredzētas arī pedagogiem.

Par SAM 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un interven-
ces pasākumus” un projektu “PuMPuRS” informē-
ja projekta speciālisti Kristīne Jozauska un Lauris 
Liepiņš (sk. prezentāciju!). Projektā “PuMPuRS” 
martā notiks piecas reģionālās konferences – Jel-
gavā 1. martā, Rēzeknē 5. martā, Rīgā 7. martā, Cē-
sīs 26. martā un Kuldīgā 29. martā –, kā arī martā 
tiks organizēts informatīvais seminārs pašvaldību 
jauniešu projektu koordinatoriem.

Kā tiek īstenots SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karje-
ras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” un projekts “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ie
stādēs”, pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta de-
partamenta Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Inā-
ra Punkstiņa. Plašāk ar šo projektu varat iepazīties 
prezentācijā un apmeklējot VIAA uzturēto vietni 
www.profesijupasaule.lv.

Vēl komitejas dalībnieki noklausījās Izglītības un zi-
nātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes kontroles 

mailto:ilze.justamente@832.visc.gov.lv
mailto:ilze.justamente@832.visc.gov.lv
http://www.profesijupasaule.lv
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dienesta pārstāvju sniegto skaidrojumu par lēmu-
mu pieņemšanu kontekstā ar izglītības iestāžu ti-
poloģijas sakārtošanu.

Vairāk lasiet un prezentācijas meklējiet šeit.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai atverot šo saiti.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par VARAM uzsākto 
2019. gada eindeksa pētījumu

19. februārī Pašvaldību savienībā tika organizēta 
videokonference par Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM) uzsākto šāga-
da Latvijas valsts iestāžu eindeksa pētījumu, ar ko 
iepazīstināja VARAM Elektronisko pakalpojumu no-
daļas vadītājs Gatis Ozols.

Eindekss atspoguļo epārvaldes efektivitāti un 
digitālo transformāciju iestādēs un tiek veikts ik 
gadu. Līdz šim tajā ietilpa divi mērījumi – VARAM 
veidotais valsts tiešās pārvaldes iestāžu eindekss 

un SIA “Lattelecom” organizētais pašvaldību ein-
dekss. Sākot ar šo gadu, tiks veikts viens integrēts 
eindeksa pētījums gan tiešās pārvaldes iestādēs, 
gan pašvaldībās par šādām tēmām: saziņa ar sa-
biedrību un līdzdalība; klientu apkalpošana un at-
balsts; atvērto datu pieejamība; pakalpojumu no
drošināšana; iestādes iekšējo procesu efektivitātes 
rādītāji. Plašāks ieskats šeit.

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Pirmo reizi LPS videotiešraide – Facebook 
kontā

Jau vairākus gadus LPS savā interneta vietnē no-
drošina videotiešraides par visdažādākajiem jautā-
jumiem, bet 22. februārī pirmo reizi notika video-
tiešraide LPS Facebook lapā.

Uzņēmuma “KPMG Latvia” pārstāvis Kaspars Ie-
salnieks un LPS padomnieks interneta tehnoloģiju 
jautājumos Guntars Krasovskis noskaidroja 15 paš-
valdības, kuru vietnēm projektā “Cik kiberdrošas 
ir Latvijas pašvaldības?” martā veiks bezmaksas 
kiberdrošības pārbaudi, ko sadarbībā ar LPS pie-
dāvā kiberdrošības speciālisti no finanšu audita un 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4524-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-21-februari-2019
http://www.lps.lv/
https://ej.uz/eindekss2019_pasvaldibas
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/348-videokonference-par-varam-uzsakto-2019-gada-e-indeksa-petijumu
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/?__tn__=K-R&eid=ARC_o-U85-TX49cEINXZc81sPMHGDFMwRAe0WZVrlV85LTh0u03VYgor_Sx38jrQnuxPaKazMalIZ_6a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXUDHNco5BaGKe_Tlyoe7jPc0g1JIHde5-rJIsnP6A0vs-WOBD2e1UzU0QhJG-2bcXHVj3GXwZDeWCkQXql0E4W7Z31Y5MSkhuv4MUKl6U6JOUDYfSCYYwqlKBRebXOyfSgARNROTln16CI6neyPt3ondSKbqKrn553CuAtLoLdrNw50Irn7rhIKNQQcgQuNE-28lzC6A-v5oCbh0p_w2rudWriOxJQN_rki1PtPrQhL2IYb2isp81xG6HvcsgFG2AQFnUtwC3ZUQkqrW3TWTpDkixqRuzzfiXNDbCmooQP9UGMJO3ggsJRcLZ3jkV-mFg70QqQbCqL883Es411xuvt1cz
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biznesa konsultāciju uzņēmuma “KPMG Latvia”. 
Kiberdrošības pārbaudei pašvaldības tika izvēlētas 
pēc nejaušības principa – izlozes veidā.

Visu 15 pašvaldību kiberdrošības novērtējuma re-
zultāti apkopotā veidā tiks izmantoti, lai ilustrētu 
būtiskākos problēmjautājumus trīs pašvaldību gru-
pās – lielajās, vidējās un mazajās pašvaldībās –, kā 
arī noskaidrotu jomas, kurās Latvijas pašvaldības ir 
spēcīgas, un jomas, kas jāuzlabo.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS ārkārtas Valdes sēde

LPS ārkārtas Valdes sēde notiks 26. februārī 
plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva 
zālē). Tā tiek sasaukta, lai formulētu kopīgo LPS po-
zīciju Ministru kabineta un LPS 2019. gada vienoša-
nās un domstarpību protokola projekta nesaskaņo-
tajos jautājumos – nodokļu ieņēmumi, pašvaldību 
aizņēmumi, pašvaldību ilgtermiņa saistības; valsts 
atbalsts dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 
finansiālajā nodrošināšanā; īres māju būvniecība, 
atjaunošana, pārbūve.

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību sa-
vienības 2019. gada vienošanās un domstarpību 
protokolu (informēs LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis un LPS padomniece finanšu jautājumos Lāsma 
Ūbele).

2. Dažādi.

MK un LPS vienošanās un domstarpību protokols 
tālāk tiks skatīts Ministru kabineta komitejas papla-
šinātajā sēdē 4. martā un LPS Domes sēdē 5. martā.

Mediju klātbūtne LPS Valdes sēdē iespējama sāku-
mā un beigās.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Novadu apvienības Valdes sēde Novadu apvienības Valdes sēde notiks 26. februārī 
plkst. 10.

Darba kārtība:

1. Tikšanās ar labklājības ministri Ramonu Petra-
viču.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.facebook.com/kpmglatvia/?__tn__=K-R&eid=ARCQ0O7Z9W2Au9NEdUHjBPD6LoyS31mqR6dgCiioN4GKl_RZ-flPkQ3qO4_0xeJ_jYbzJ0edzvwv0x9I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXUDHNco5BaGKe_Tlyoe7jPc0g1JIHde5-rJIsnP6A0vs-WOBD2e1UzU0QhJG-2bcXHVj3GXwZDeWCkQXql0E4W7Z31Y5MSkhuv4MUKl6U6JOUDYfSCYYwqlKBRebXOyfSgARNROTln16CI6neyPt3ondSKbqKrn553CuAtLoLdrNw50Irn7rhIKNQQcgQuNE-28lzC6A-v5oCbh0p_w2rudWriOxJQN_rki1PtPrQhL2IYb2isp81xG6HvcsgFG2AQFnUtwC3ZUQkqrW3TWTpDkixqRuzzfiXNDbCmooQP9UGMJO3ggsJRcLZ3jkV-mFg70QqQbCqL883Es411xuvt1cz
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/photos/ms.c.eJwzMjY2NTW0NDcyMDA0MDUw0TOCChgYG5sYWxhbwgWMISqMAf8rCf8~-.bps.a.2335519650010511/2335519720010504/?type=3&theater
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Pārrunājamie jautājumi:

1) par prioritātēm nākamajā ES struktūrfondu 
periodā, t. sk. deinstitucionalizācijas atbal
stam;

2) par minimālās pensijas apmēra un valsts soci-
ālā nodrošinājuma apmēra palielināšanu;

3) par valsts budžeta mērķdotācijām piemaksai 
pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem dar-
bam ar ģimenēm un bērniem;

4) par kopjama invalīda pabalsta saglabāšanu 
personām, kuras saņem ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pa-
kalpojumus;

5) par pabalsta transporta izdevumu kompensē-
šanai iekļaušanu personas ienākumos, no ku-

riem tiek veikta samaksa par ilgstošas sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu u.c.

2. Par likumprojektu “Administratīvi teritoriālās 
reformas turpināšanas likums” (informēs LPS pa-
domnieki Māris Pūķis un Ivita Peipiņa).

3. Par Novadu dienas ieņēmumu un izdevumu 
tāmi (informēs Latvijas Novadu apvienības Valdes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis).

4. Dažāda informācija.

Mediju klātbūtne Novadu apvienības Valdes sēdē 
iespējama sākumā un beigās.

Gints Kukainis,
LPS priekšsēža vietnieks,

Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Skrundā

Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) 
sanāksme notiks 1. martā 
plkst. 10 Skrundas Kultū-
ras namā (Skrundā, Lielajā 
ielā 1a).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Novada prezentācija – Skrundas no-
vada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece.

10:20–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:40–12:10 – Kā pašvaldības simbols var dzīvot 
rotaļlietās? (Latvijas LEGO stāsts) – Latvijas Amat-
niecības kameras goda prezidents Vilnis Kazāks.

12:10–13:10 – Mana zeme – Martins Samms (Igau-
nija).

13:10–13:25 – Dārzu kopšanas tehnika – “Hydro-
matic” produktu attīstības vadītājs Gatis Kaldavs.

Reklāmas pauze – iespēja apskatīt dārza tehniku 
(bagiju) un konsultēties ar firmas pārstāvjiem.

14:00–15:20 – Aktualitātes nekustamā īpašuma 
jomā (Zemes pārvaldības likuma grozījumi un sais-
tītie normatīvie akti, t. sk. pašvaldības nozīmes ceļi, 
koplietošanas ceļš kā apgrūtinājums, zemes noma 
un apbūves tiesības, zemes noma ar izpirkumu) – 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča (40 min).

Kolēģu pieredze:

Par degradētām teritorijām – Liepājas domes Attīs-
tības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols (20 min);

Citāda attīstības plānošana – Talsu novada Attīstī-
bas plānošanas un projektu vadības nodaļas vadī-
tāja Jolanta Skujeniece (20 min).

15:20–15:40 – Valsts meža zemes atsavināšanas 
kārtība zem pašvaldību deklarētām inženierbūvēm 
(statistika, normatīvais regulējums) – AS “Latvijas 
valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes vadī-
tājs Valdis Kalns.

Novada apskate: jaunais Skrundas tirgus; Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka (atklāta 
pagājušā gada janvārī); jaunizveidotā pastaigu taka 
gar Ventu līdz Ventas kalnam (pagājušajā rudenī 
papildināta ar atpūtas vietu); Uzņēmējdarbības 
laukums; militārā pilsētiņa “Mežaine”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 5. martā plkst. 11 LPS mītnē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par LPS Sapulces un 30. kongresa norises vietu 
(informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Par LPS Sapulces un 30. kongresa ieņēmumu un 
izdevumu tāmi (informēs LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis).

3. Par Ministru kabineta un LPS 2019. gada vie-
nošanās un domstarpību protokolu (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis).

4. Dažāda informācija.

Mediju klātbūtne LPS Valdes sēdē iespējama sāku-
mā un beigās.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 5. martā plkst. 14 Rīgas 
domē (Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāvā, sēžu zālē).

Darba kārtība:

1. Par LPS sapulces un 30. kongresa norises vietu 
un laiku (informēs LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis).

2. Par izmaiņām LPS Valdes sastāvā (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis).

3. Par LPS 2018. gada ieņēmumu un izdevumu 
tāmes fakta un 2019. gada ieņēmumu un izdevu-
mu tāmes projekta apstiprināšanu (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis).

4. Viedokļu saskaņošana par Ministru kabine-
ta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada 
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vienošanās un domstarpību protokolu (informēs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

5. Par palīdzības sniegšanu Ukrainai (informēs Ogres 
novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis).

6. Par Ministru kabineta un LPS 2019. gada vienoša-
nās un domstarpību protokolu (informēs Ministru 
prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un LPS priekšsē-

dis Gints Kaminskis).

7. Dažāda informācija.

LPS Domes sēde ir atklāta, un tajā aicināti piedalī-
ties arī mediju pārstāvji.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

EIROPĀ UN PASAULĒ

Augsta līmeņa darba grupā uzsver 
pašvaldību iesaisti makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanā

“Eiropas Komisijas ziņojumā par makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanu atzīts, ka daudzos gadīju-
mos makroreģionālajām stratēģijām trūkst poli-
tiskā atbalsta, kas kavē to veiksmīgu īstenošanu. 
Makroreģionālās stratēģijas sniedz iespējas patie-
sai daudzlīmeņu pārvaldībai, un tiešāka vietējo un 
reģionālo pašvaldību iesaiste prioritāšu un aktivitā-
šu noteikšanā veicinātu stratēģiju sekmīgu ievieša-
nu,” 22. februārī Briselē (Beļģijā) notikušajā augsta 
līmeņa darba grupā par makroreģionālajām stratē-
ģijām uzsvēra Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 

komitejā loceklis, atzinuma “Makroreģionālās stra-
tēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: 
sistēma starptautisku klasteru veicināšanai” autors 
Dainis Turlais.

D. Turlais arī norādīja, ka viena no daudzgadu fi-
nanšu shēmas 2021.–2027. gadam prioritātēm 
ir reģionālo atšķirību samazināšana. “Šeit ir tieša 
saikne ar makroreģionālajām stratēģijām, kurām 
ir potenciāls saprātīgā laikposmā izlīdzināt dzīves 
standartus blakus esošajos reģionos. Tādējādi va-
ram veicināt Lisabonas līgumā minētos Eiropas Sa-
vienības centienus mazināt būtiskas dažādu reģio-
nu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību,” sacīja Latvijas pārstāvis.
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Arī Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pil-
sētpolitikas ģenerāldirektorāta Eiropas teritoriālās 
sadarbības direktorāta direktore Lēna Andešone
Penča uzsvēra vajadzību dažādām iesaistītajām pu-
sēm sadarboties un mācīties gan no citu labās prak-
ses piemēriem, gan piedzīvotajām problēmām. 
Viņa minēja, ka martā Eiropas Komisija dalībvalstis 
iepazīstinās ar konkrētām ES valstīm adresētiem 
ieteikumiem, tai skaitā ieteiktajām investīciju prio-
ritātēm, kas risinātu arī Eiropas Komisijas ziņojumā 
par makroreģionālajām stratēģijām identificētos 
uzdevumus. AndešonePenča atklāja, ka tikšanās 
martā starp Eiropas Komisiju un dalībvalstu pār-
stāvjiem būs arī iespēja ar dalībvalstīm diskutēt par 
nākamo plānošanas periodu pēc 2020. gada.

Viens no Eiropas Komisijas ziņojuma ieteikumiem 
veiksmīgākai makroreģionālo stratēģiju funkcionē-
šanai daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. ga-
dam kontekstā ir, sadarbojoties ar visām iesaistīta-
jām pusēm, galvenās makroreģionālās prioritātes, 

projektus un pārvaldes principus ietvert jau Part-
nerības līgumā. Tas ļaus vēlāk ieviest konkrētas 
makroreģionālo stratēģiju rīcības attiecīgajā darbī-
bas programmā. Saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldī-
bas principu Partnerības līguma gatavošanā dalīb-
valstij jāiesaista arī pašvaldības.

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Makroreģio-
nālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas re-
ģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināša-
nai” sākotnēji tiks pieņemts 26. marta Teritoriālās 
kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas (COTER) 
sēdē Bukarestē (Rumānijā) un apstiprināts 26. jūni-
ja plenārsesijā Briselē.

Ar Eiropas Komisijas otro ziņojumu par makrore-
ģionālo stratēģiju īstenošanu, kas apstiprināts jan-
vāra beigās, var iepazīties Eiropas Komisijas vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi tie ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS80 – Informatīvais ziņojums “Par Izglītības attīstības pamat-
nostādņu 2014.–2020. gadam īstenošanas 2014.–2017. gadā 
starpposma novērtējumu”

18.02.2019. 31.01.2019. Jā

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

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.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2016/report-on-the-implementation-of-eu-macro-regional-strategies
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2. VSS77 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 24. februāra noteikumos nr. 106 “Noteikumi par 
speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un 
pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un 
iesniegšanas kārtību””

19.02.2019. 31.01.2019. Jā

3. VSS109 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu 
Aizputes novada pašvaldības īpašumā”

20.02.2019. 07.02.2019. Jā

4. VSS99 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu 
Raunas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai”

22.02.2019. 07.02.2019. Jā

5. VSS98 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novada, nodošanu Viļakas no-
vada pašvaldības īpašumā”

22.02.2019. 07.02.2019. Jā

6. VSS101 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā”

22.02.2019. 07.02.2019. Jā

21. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS149 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS154 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 003–19 “Būvklimatoloģi-
ja””

VSS139 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS140 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS153 – Likumprojekts “Par Ventspils Augstsko-
las Satversmes grozījumiem”

VSS155 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos nr. 75 

“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasāku-
mu īstenotāju izvēles principiem””

VSS147 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma “V1127 nobrauktuve”, Bēnes 
pagastā, Auces novadā, nodošanu Auces novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS148 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 
Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

VSS143 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ie-
tekmes uz vidi novērtējumu””

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (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

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469855
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469855
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469855
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469856
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469856
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469856
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469861
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469861
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469853
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469853
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469853
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469848
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27. februārī – Vispasaules NVO diena

Šogad 27. februārī pasaulē desmito reizi atzīmēs 
Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) dienu 
(World NGO day). Šajā dienā tiek īpaši izcelta NVO 
misija vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

NVO, pašvaldības un valsts institūcijas aicinātas 
aktīvi iesaistīties un popularizēt NVO vērtības. Šī ir 
diena, kad apmainīties ar zināšanām un pieredzi; 
iespēja skaidrot cilvēkiem, ko NVO dara sabiedrī-
bas labā vietējā, valstiskā un starptautiskā mērogā; 
iespēja iedvesmot cilvēkus apsvērt karjeru NVO 
sektorā; iespēja cilvēkiem vairāk uzzināt par NVO 
pārstāvjiem; NVO iespēja apspriest jautājumus, kas 
ietekmē viņu darbu, un veidot partnerības, kas var 
atrisināt savstarpēju problēmu.

Daži ieteikumi, kā atzīmēt šo svinību dienu:

– savos sociālajos kontos dalieties ar Latvijas Pilso-
niskās alianses sagatavoto informāciju par Vispa-
saules NVO dienu, lai par to uzzina plašāka sabied-
rība;

– aplieciniet publiski, ka esat NVO ģimenes dalīb-
nieks, lietojot tēmturi #NVOdiena;

– nosūtiet valsts vai pašvaldības institūcijām infor-
māciju par savas organizācijas mērķiem un pakal-
pojumiem, par paveiktajiem darbiem;

– parādiet, ka esat pateicīgi par jūsu biedru un aktī-
vistu iesaisti jūsu organizācijas mērķu sasniegšanā, 
nosūtot elektronisko apsveikumu vai noorganizējot 
kopīgu ballīti;

– atzīmējiet savas organizācijas sasniegumus aizva-
dītajā gadā, tiekoties ar pašvaldības vai valsts insti-
tūciju pārstāvjiem;

– izsakiet pateicību saviem atbalstītājiem par viņu 
ieguldījumu jūsu organizācijas darbībā un attīstībā;

– organizējiet atvērto durvju dienu, kad ikviens var 
ienākt un uzzināt, cik brīnišķīgus darbus veic jūsu 
organizācija.

Dalieties ar saviem pasākumiem, notikumiem un 
iniciatīvām, ko plānojat veikt NVO dienā, un iesū-
tiet uz adresi alianse@nvo.lv!

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:alianse@nvo.lv
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Konference “Inovācija attīstībai” Valmierā

27. un 28. februārī Valmierā notiks konference 
“Inovācija attīstībai”, lai rosinātu gan valsts pār-
valdes speciālistus, gan uzņēmējdarbības sektora 
pārstāvjus aktīvāk izmantot inovācijas savā ikdienā. 
Šāda veida pasākums Vidzemē tiek organizēts pir-
mo reizi, un tas notiks “Vidzemes inovāciju nedēļā 
2019”.

Papildus diskusijām konferencē tiks sniegti arī 
praktiski piemēri par šābrīža pasaules tendencēm 
inovāciju jomā, tajā skaitā aprites ekonomikā.

Konferences pirmajā dienā – 27. februārī – tiks ap-
lūkota valsts pārvaldes un pašvaldību speciālistu 
loma jaunu inovāciju attīstīšanā reģionos, savukārt 
otrā diena – 28. februāris – īpaši vērtīga solās būt 
gan topošajiem, gan jau pieredzējušiem uzņēmē-
jiem: pieredzē un zināšanās dalīsies ne tikai paš-
māju eksperti, bet arī deviņi inovāciju attīstītāji no 
ārvalstīm.

Abas konferences dienas gan paredzētas teorētisku 
zināšanu papildināšanai, gan kalpos par iedvesmu 
ar reāliem pieredzes stāstiem, kā arī eksperti būs 
brīvi pieejami individuālu kontaktu dibināšanai.

Konferences dalībnieki varēs apmeklēt Vidzemes 
inovāciju izstādi un iepazīties ar daļu no Vidzemē 
tapušajām inovācijām, kuru radīšana uzņēmu-
miem nesusi izaugsmi un spēju konkurēt Latvijā un 
pasaulē.

Aicinām iepazīties ar visiem pasākumiem “Vidze-
mes inovāciju nedēļas 2019” vietnē šeit, kur pie-
ejami detalizēti pasākumu apraksti un var reģistrē-
ties to apmeklējumam.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2018”

Labklājības ministrija (LM) līdz 28. februārim iz-
sludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2018”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt 
paldies sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz 
profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo 
problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē 
sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominā-
cijās:

* Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 

sociālais darbinieks Latvijā 2018;

* Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sekto-
ra sociālais darbinieks Latvijā 2018;

* Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institū-
cijas vadītājs Latvijā 2018;

* Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi-
nieks Latvijā 2018;

* Labākais žūrijas komisijas izvirzītais sociālais dar-
binieks Latvijā 2018.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiks nominēts par Labāko sociālo dar-
binieku Latvijā 2018. gadā.

Izstrādātas divas elektroniski aizpildāmas anketas, 
lai visiem iesniedzējiem piedāvātu vienādas iespē-
jas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pre-
tendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kri-
tērijiem. Viena anketa paredzēta aizpildīšanai par 
iedzīvotāju izvirzīto kandidātu, savukārt otra pare-
dzēta darba devējiem, lai to aizpildītu par saviem 
kandidātiem, tajā skaitā par nevalstiskas organizā-
cijas izvirzīto kandidātu.

http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2019-02-27/vidzemes-inovaciju-konference-inovacija-attistibai-1-diena.html
http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2019-02-28.html
http://innovation.vidzeme.lv
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Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvi-
jas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību 
un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu 
asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu 
iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. 
Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 
8. martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:

šeit – aizpilda darba devēji, profesionālās un ne-
valstiskās apvienības;

šeit – aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē 
www.lm.gov.lv.

Var iesniegt pieteikumus darbībai 
“Pašvaldību tīklojumi”

ES programmas atbalsta darbības “Pašvaldību tīk-
lojumi” (Networks of Towns) 1. kārtai pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir 1. marts, nenokavējiet un 
neatlieciet uz pēdējo brīdi!

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko 
apskašu sezona

1. martā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
(VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, 
t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atraša-
nās vietai veikt valsts tehnisko apskati.

Traktortehnikas īpašnieki (vadītāji) aicināti pirms 
tehniskās apskates iepazīties ar tuvākās tehniskās 
uzraudzības reģionālās nodaļas biroja tehniskās ap-
skates izbraukuma grafiku. Tehniskā apskate ārpus 
biroja tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas 
atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota izbrauku-
ma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspekto-
ru (izsaukums). Ar tehniskās apskates izbraukuma 
grafiku var iepazīties VTUA tīmekļa vietnes sadaļā 
“Tehniskās apskates” (šeit) vai novada pašvaldībā 
(klientu apkalpošanas centros, preses izdevumos, 
tīmekļa vietnē).

VTUA arī aicina lauksaimniekus savlaicīgi pieteik-
ties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu 
pārbaudēm, jo, līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, 
pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar 
prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ie-
kārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa viet-
nes sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes” (šeit).

http://www.visidati.lv/aptauja/1428883890/
http://www.lm.gov.lv
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=d3b9ac4c48&e=c29645e246
http://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/tehniskas-apskates?nid=2667#jump
https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/smidzinataju-parbaudes?nid=2669#jump
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CFLA aicina komersantus uz semināru par 
ES fondu atbalstu digitālo mācību līdzekļu 
izstrādei

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
komersantus uz semināru par ES fondu projektu at-
lasi programmā, kurā tiks izstrādāti digitāli mācību 
un metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ievieša-
nai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē. No Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) pirmajā atlases kārtā šim 
mērķim paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.

Seminārs notiks 4. martā plkst. 10 Latvijas Univer-
sitātes un Microsoft inovāciju centra telpās (Rīgā, 
Kalpaka bulvārī 4). Semināra darba kārtība un pie-

teikšanās semināram – CFLA vietnē. Semināru būs 
iespējams vērot arī tiešsaistē.

Plānots, ka programmā komersanti izstrādās vai 
adaptēs vismaz 50 digitālos mācību un metodiskos 
līdzekļus kompetenciārajā pieejā balstītā vispārīgās 
izglītības satura ieviešanai, integrējot tajos visās 
mācību jomās apgūstamās caurviju prasmes – kri-
tisko domāšanu un problēmu risināšanu, jaunradi 
un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, 
līdzdalību un digitālās prasmes.

Projektus īstenos komersanti sadarbībā ar partne-
riem – izglītības iestādēm, kas mācību līdzekļus arī 
aprobēs, iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu 
pedagogus un izglītojamos. Valsts izglītības satura 
centrs izstrādātos materiālus publicēs digitālo mā-
cību resursu krātuvē. Projekta finansējuma saņē-
mējs būs atbildīgs par izstrādāto vai adaptēto digi-
tālo mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz 
trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot 
to pieejamību un funkcionalitāti. No ESF tiks segti 
70% projekta izmaksu.

Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA 
līdz 13. maijam. Projektu atlases nolikums, projek-
ta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami 
CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

“NVO fonda” 2019. gada projektu 
iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrāci-
jas fonds (SIF) izsludi-
nājis atklātu projektu 
iesniegumu konkursu 
2019. gadā īstenoja-
miem projektiem Lat-
vijas valsts budžeta 

finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektu ie-
sniegšanas termiņš – 6. marts.

Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pilsonis-
kās sabiedrības attīstību Latvijā, atbalstot iedzīvo-

tāju līdzdalību un sadarbību, nodrošinot demo-
krātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības 
iesaisti iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, 
kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lē-
mumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Programmā plānots atbalstīt projektus divos darbī-
bas virzienos – NVO darbības stiprināšanā un NVO 
interešu aizstāvības stiprināšanā.

Programmas “NVO fonds” konkursa nolikums un 
projekta iesnieguma veidlapa pieejama šeit. Vairāk 
par programmas konkursu uzzināsit šeit. Jautāju-
mus par projektu iesniegumu sagatavošanu varat 
sūtīt uz eadresi konkursi@sif.gov.lv (norādot at-
sauci uz šo projektu konkursu).

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=ca6b8ea385&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=0bb0005aca&e=c29645e246
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Vidzemē notiks semināri par atbalstu 
daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un par 
būvniecības kvalitāti

Ekonomikas ministrija 
sadarbībā ar Attīstī-
bas finanšu institūciju 
Altum un Būvniecības 
valsts kontroles biroju 
(BVKB) 6. un 7. mar-
tā organizē seminārus 

Siguldā, Smiltenē, Alūksnē un Salacgrīvā par ES 
fondu atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku at-
jaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā 
regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa no-
drošināšanu.

Semināros Altum pārstāvji informēs par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pro
grammas nosacījumiem un pieredzi un ieteiks, kā 
kvalitatīvi un sekmīgi īstenot ēku atjaunošanas 
projektus. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra (PTAC) speciālisti sniegs padomus atbilsto-
šu būvmateriālu izvēlei, bet Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) kolēģi atgādinās 
par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu daudz-
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Semināri 
notiks 6. martā plkst. 11 Siguldā (dienas kārtība 
šeit), plkst. 17:30 Smiltenē (dienas kārtība šeit); 

7. martā plkst. 11 Alūksnē (dienas kārtība šeit) un 
plkst. 17:30 Salacgrīvā (dienas kārtība šeit).

Būvvalžu pārstāvji aicināti uz semināru “Izmaiņas 
būvniecības regulējumā un vides pieejamība”, 
kurā EM pārstāvji informēs par pēdējā laika izmai-
ņām būvniecības normatīvajā regulējumā un vides 
pieejamības prasībām, savukārt BVKB eksperti in-
formēs par būvniecības ieceru un būvprojektu iz-
skatīšanu un esaskaņošanu Būvniecības informā-
cijas sistēmā. Tāpat PTAC speciālisti informēs par 
prioritārajiem uzraudzības pasākumiem šogad un 
VUGD kolēģi – par atkāpju no būvnormatīvu uguns-
drošības prasībām saskaņošanu. Semināri notiks 
6. martā plkst. 13 Smiltenē (dienas kārtība šeit) un 
7. martā plkst. 11 Alūksnē (dienas kārtība šeit).

Savukārt būvkomersanti aicināti uz semināru “Bie-
žāk uzdotie jautājumi ēku būvniecības un atjau-
nošanas procesā”, kurā BVKB informēs par ēku 
būvniecības atļauju saņemšanu, ēku energosertifi-
kātiem un to nozīmi ēku būvniecībā un atjaunoša-
nā, kā arī par būvdarbu veikšanu, kvalitātes kontroli 
un ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Semināri notiks 
6. martā plkst. 13 Smiltenē (dienas kārtība šeit) un 
7. martā plkst. 10 Alūksnē (dienas kārtība šeit).

Detalizētāka informācija par visu semināru norises 
vietām, dienas kārtībām un reģistrēšanos dalībai ta-
jos pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

INTERREG Igaunijas–Latvijas programma 
aicina pieteikt projektus 5. konkursam

Igaunijas–Latvijas programma aicina organizācijas 
no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projek-
tu pieteikumus finansējuma saņemšanai. 5. pro-
jektu konkurss ir atvērts programmas prioritātes 
“Tīra un vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās: tū-
risma attīstība, vides aizsardzība un kopīgo ūdeņu 
pārvaldība.

Pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda, un pieteikties var visu veidu 

organizācijas un uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, 
Rīgas un Vidzemes, kā arī no Dienvidigaunijas un 
Rietumigaunijas. Projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņš ir 3. jūnijs.

Konkursa rezultātā programma gaida projektu pie-
teikumus jaunu pārrobežu tūrisma produktu izstrā-
dei, kas balstīti uz kultūras un dabas mantojumu, 
resursu taupīšanas kampaņu īstenošanai un kopīgo 
ūdeņu pārvaldības iniciatīvām Rīgas līcī, kā arī Gau-
jas un Salacas upes baseinos.

Lai informētu par prasībām projektiem un pietei-
kumu sagatavošanai, programma 7. martā Rīgā un 
Tartu (Igaunijā) organizē Informācijas dienas. Tāpat 
Kopīgā sekretariāta darbinieki ir pieejami Tartu un 
Rīgā un konsultē par konkursa prasībām un atbal-
stāmajām darbībām. Konsultācija pirms projekta 
pieteikuma iesniegšanas ir obligāta.

https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/22725-seminars-daudzdzivoklu-maju-renovacija-kvalitativa-buvnieciba-un-esfondi-piesaistesigulda
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/22737-seminars-daudzdzivoklu-maju-renovacija-kvalitativa-buvnieciba-un-esfondi-piesaiste-smiltene
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/22747-seminars-daudzdzivoklu-maju-renovacija-kvalitativa-buvnieciba-un-esfondi-piesaiste-salacgriva
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/22735-seminars-biezak-uzdotie-jautajumi-buvobjekta-smiltene
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/22745-seminars-biezak-uzdotie-jautajumi-buvobjekta-aluksne
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
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Sīkāka informācija un norādījumi par to, kā pieteik-
ties finansējumam, publicēti programmas vietnē 

šeit, un visas jaunākās ziņas saistībā ar konkursu 
tiek izplatītas facebook.com/estlat.

Seminārs Balvos par sociālo uzņēmumu 
regulējumu un finanšu atbalsta iespējām

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa 
un tūrisma centrs 14. martā rīko bezmaksas semi-
nāru “Sociālo uzņēmumu regulējums un finanšu 
atbalsta iespējas”, lai sabiedrību iepazīstinātu ar 

sociālās uzņēmējdarbības konceptu un piemēriem 
un kopīgi diskutētu par sociālās uzņēmējdarbības 
attīstības iespējām Ziemeļlatgales reģionā. Pasāku-
ma mērķauditorija ir jaunie un topošie uzņēmēji, 
biedrības un nevalstiskās organizācijas, ikviens, 
kuru interesē sociālās uzņēmējdarbības ideju ie-
viešana.

Semināra programma pieejama šeit.

Pieteikties semināram var līdz 8. martam, aizpildot 
pieteikšanās anketu šeit.

Šogad akcija “Atvērtās dienas laukos” – 
4.–6. maijā

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, 
kā ik gadu, aicina saimniekus atvērt savas sētas 
un saimniecības “Atvērtajām dienām laukos”, kas 
šogad notiks no 4. līdz 6. maijam Latvijā un 10.–
12. maijā Lietuvā.

Ikviens lauku tūrisma uzņēmējs var pievienoties šai 
akcijai un kopīgi popularizēt laukus un savus audzē-
tos, ražotos produktus un pakalpojumus. Šī akcija 
jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un 
ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot 
visus interesentus, klientus, kaimiņus un vienkār-
ši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar 
bagātīgo piedāvājumu, ko var ieraudzīt, nogaršot, 
sadzirdēt un sajust laukos.

Dalībai akcijā ikviens akcijas dalībnieks (lauku tū-
risma uzņēmējs) izstrādā īpašo akcijas piedāvāju-
mu, kas šajās dienās var ietvert īpašas ekskursijas, 
draudzīgas atlaides, degustācijas, ražošanas proce-
sa izzināšanu, jautras izdarības un spēles, amatu 
demonstrēšanu, radošās darbnīcas, tehnikas de-
monstrēšanu, iespēju iegūt suvenīrus un dāvani-
ņas u.c. darbības. Iedvesmai 2018. gada pavasara 
akcijas dalībnieku piedāvājumus var aplūkot šeit.

Saimnieki dalībai akcijā var pieteikties, aizpildot 
pieteikuma anketu un nosūtot to “Lauku ceļotā-

jam” līdz 11. martam uz epasta adresi lauku@ce-
lotajs.lv.

http://www.balvi.lv/uznemejdarbiba-2/19015-bezmaksas-seminars-balvos-socialo-uznemumu-regulejums-un-finansu-atbalsta-iespejas
https://goo.gl/forms/l7L6Ld9TNubHhslt1
http://www.celotajs.lv/lv/conf/180504-ADL/dalibnieki
mailto:lauku@celotajs.lv
mailto:lauku@celotajs.lv
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Aicinājums piedalīties 5. Eiropas pašvaldību 
kongresā Krakovā

Polijas vēstniecība Latvijā 
aicina Latvijas pašvaldību 
pārstāvjus piedalīties 5. Ei-
ropas pašvaldību kongre-
sā, kas šogad notiks 8. un 
9. aprīlī Krakovā (Polijā). 
Kongresu organizē Austru-

mu studiju institūts.

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

Plašāka informācija 1. pielikumā, 2. pielikumā un 
3. pielikumā vai šeit.

Pieejams ES fondu finansējums ģimenes 
ārstu prakšu attīstībai

Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansē-
jumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras piln-
veidošanai. Šim mērķim projektu atlases apakškār-
tā, kas ilgs līdz 24. aprīlim, no ERAF pieejams vairāk 
nekā 3,1 miljons eiro.

Ģimenes ārstu prakses vietās ar ERAF līdzfinansē-
jumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansēju-
mu 9% apmērā varēs gan veikt būvniecību un vides 
labiekārtošanu, gan papildināt medicīnisko, saim-
niecisko un IT aprīkojumu un iegādāties mēbeles.

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

Tāpat ERAF finansējumu var saņemt pašvaldības 
vai to iestādes, kas nodrošina telpas, aprīkojumu 
ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanai.

ES fondu programmā, kas veicina veselības aprū-
pes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot infrastruk-
tūru ārstniecības iestādēs, ceturtās projektu atla-
ses kārtas pirmajā apakškārtā ģimenes ārstu prak-
šu pilnveidei no ERAF pieejami 3 167 418 eiro un 
335 373 eiro – valsts budžeta finansējums.

Projektu iesniegumus Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra (CFLA) pieņems līdz 24. aprīlim. Projektu 
iesniegumu atlases dokumentācija, kā arī iesniegu-
mu sagatavošanai noderīga informācija pieejama 
CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Projektu iesniegumu sagatavošanai noderīga in-
formācija tiks sniegta semināros Rīgā un reģionos 
martā un aprīlī, par šiem pasākumiem informācija 
būs pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/v-europejski-kongres-samorzadow-2/?lang=en
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_8_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_8_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_8_p3.pdf
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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.

Plānotie atbalsta pasākumi pilnveidotā 
mācību satura un pieejas ieviešanai

LPS nosūtījusi vēstuli pilsētu un novadu izglītības 
pārvalžu un nodaļu vadītājiem un pašvaldību izglī-
tības speciālistiem par 2019. gada pirmajā pusgadā 
plānotajiem atbalsta pasākumiem pilnveidotā mā-
cību satura un pieejas ieviešanai ar Valsts izglītības 
satura centra īstenotā ESF projekta “Kompetenču 
pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 palīdzību, 
taču vēstulē sniegtā informācija var būt saistoša 
plašākam lasītāju lokam. Lasiet 4. pielikumu!

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/
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_8_p4.pdf
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