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LPS ārkārtas Valdes sēde
26. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) ārkārtas Valdes sēde, ko LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis sasauca, lai formulētu kopīgo LPS pozī-
ciju Ministru kabineta (MK) un LPS 2019. gada vie-
nošanās un domstarpību protokola nesaskaņotajos 
jautājumos.

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jau-
tājumos Lāsma Ūbele atzīmēja, ka MK un LPS 
2019. gada protokola projektā palikuši tikai daži 
jautājumi, kuros nav panākts saskaņojums, taču 
divi no tiem ir pašvaldībām ļoti būtiski – nodokļu 
ieņēmumu sadaļa un pašvaldību iespējas saņemt 
aizņēmumus.
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Attiecībā uz nodokļu ieņēmumiem valdības piedā-
vājums pašvaldībām ir paredzēt iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) ieņēmumus kopā ar speciālo 
dotāciju ne mazāk kā 1,47 miljardu eiro apmērā 
atbilstoši no 2019. gada 1. janvāra noteiktajam sa-
dalījumam pa pašvaldībām, kā arī garantēt pašval-
dībām piekrītošā IIN prognozi 100% apmērā. Taču 
vienlaikus valdības piedāvājums nozīmē arī to, ka 
likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 
2019. un 2020. gadam” iekļautais nosacījums, ka 
2019. gadā pašvaldību nodokļu ieņēmumi kopā ar 
speciālo dotāciju ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu 
ieņēmumiem (neieskaitot valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas veselības aprūpes fi-
nansēšanai), netiks ievērots.

Otrs būtisks jautājums, par kuru vienošanās nav 
panākta, ir nosacījumi pašvaldību aizņēmumiem 
2019. gadā, un šis jautājums Valdē raisīja viskar-
stākās diskusijas, īpaši par aizņēmumiem izglītības 
projektiem.

Finanšu ministrija 2019. gadā vēlas mainīt pašvaldī-
bu aizņemšanās nosacījumus, paredzot atcelt visus 
aizņēmumu mērķus (atsakoties arī no prioritārajiem 
projektiem) un nosakot 25% pašvaldības līdzfinan-
sējuma likmi projektiem, kas nav ES, ārvalstu finan-
šu palīdzības vai EKKI līdzfinansētie projekti. Nosacī-
jums par 25% pašvaldības līdzfinansējumu attiektos 
arī uz izglītības iestāžu investīciju projektiem.

LPS Valde uzskata, ka izglītības projekti pašvaldī-
bām ir būtiska prioritāte, tādēļ vismaz attiecībā uz 
šiem projektiem nebūtu pieļaujama prasība no-
drošināt pašvaldības līdzfinansējumu aizņēmuma 
saņemšanai.

Lai gūtu priekšstatu par izglītības mērķim šogad 
nepieciešamo aizņēmumu kopsummu, LPS Valdē 
tika nolemts apkopot pašvaldību datus par izglītī-
bas iestāžu projektiem, kuriem 2019. gadā iesāk-
ta būvniecība (projektēšana un/vai būvdarbi) un 

veikta iepirkuma procedūra vai tiek gatavota do-
kumentācija tās veikšanai un kuri nav ES fondu un 
citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti, t.i., par 
projektiem, kurus pilnībā vai daļēji plānots realizēt 
šogad. Šie dati ļaus uzskatāmāk parādīt, kādas se-
kas radīsies, ja projektu nevarēs realizēt pašvaldību 
aizņēmumu politikas maiņas dēļ.

Šogad būvniecība un remontdarbi izglītības jomā 
ir plānoti lielākajā daļā pašvaldību, tajā skaitā arī 
avārijas situāciju novēršanai izglītības iestādēs. Īpa-
ši aktuāls izglītības infrastruktūras projektu jautā-
jums ir virknē Pierīgas pašvaldību, kur pieaugošais 
iedzīvotāju skaits rada arvien lielāku pieprasījumu 
pēc bērnudārziem un skolām. Pierīgas pašvaldības 
šogad plānojušas gan jaunu bērnudārzu un skolu 
būvniecību, gan esošo izglītības iestāžu paplašinā-
šanu, taču prasība pēc līdzfinansējuma apdraud šo 
projektu realizāciju. Projektus neīstenojot, netiks 
risināts ne bērnudārzu rindu jautājums, ne pārpil-
dīto skolu problēma. Lai izpildītu Finanšu minis-
trijas prasību aizņēmumiem skolu un bērnudārzu 
remontiem un celtniecībai nodrošināt līdzfinansē-
jumu 25% apmērā, pašvaldību budžetos kopumā 
būtu jārod gandrīz 20 miljoni eiro.

“Investīcijas izglītības infrastruktūrā pašvaldības 
plāno vairākus gadus uz priekšu, tādēļ nav pieļau-
jama pēkšņa aizņemšanās noteikumu maiņa, kā 
rezultātā plānotie būvniecības darbi izglītības ob-
jektos var tikt kavēti vai pat apturēti. Pašvaldību 
2019. gada budžeti jau ir pieņemti, un līdzekļi līdz-
finansējuma nodrošinājumam tajos nav paredzē-
ti. 2019. gadā pašvaldībām aizņēmumi izglītības 
infrastruktūras projektu īstenošanai jāsaņem bez 
pašvaldības budžeta līdzfinansējuma,” uzsver LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Vairāk lasiet šeit un šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

Labklājības ministre Ramona Petraviča 26. febru-
ārī, piedaloties LPS Novadu apvienības Valdes sēdē, 
pašvaldību vadītājiem uzsvēra, ka ir gatava tikties 
ar pašvaldībām un vajadzības gadījumā meklēt in-
dividuālu risinājumu, ja neparedzētu izmaksu dēļ 

deinstitucionalizācijas plāna realizēšanā radušās 
problēmas.

Runājot par Labklājības ministrijas (LM) prioritā-
tēm laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam, ministre 
atzīmēja, ka galvenās ir bezdarba un nevienlīdzī-
bas mazināšana, atbalsts ģimenēm, ārpusģimenes 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4567-aiznemsanas-nosacijumu-maina-var-apdraudet-sogad-planotos-buvniecibas-darbus-izglitibas-iestades
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aprūpes attīstīšana, sociālais atbalsts iedzīvotā-
jiem, invaliditātes prevencija un seku likvidēšana, 
atbalsts personām ar invaliditāti un citas un šo jau-
tājumu risināšanā vajadzīgs ne tikai citu ministriju, 
bet arī pašvaldību atbalsts un līdzdalība.

Šogad ministrija bija paredzējusi 17 prioritātes, bet 
šāgada budžetā atbalstītas tikai dažas. Atbalstīto 
vidū ir valsts sociālo aprūpes centru darbinieku 
atalgojuma paaugstināšana, ieviests jauns pabalsts 
adoptētājiem, rasts papildu finansējums cilvēkiem 
ar I grupas invaliditāti kopš bērnības.

Pašvaldību vadītāji aktualizēja vēl vienu prioritāti, 
kas būtiska, domājot par sociālās jomas izaugsmi, – 
piemaksu sociālajiem darbiniekiem, taču saska-
ņā ar R. Petravičas teikto šī prioritāte 2019. gada 
budžetā nav atbalstīta. Jautājums tiks aktualizēts 
2020. gada budžeta kontekstā.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis norādīja, ka daudzām pašvaldībām 
sasāpējis jautājums ir aprūpes institūciju darbība 
un attīstība, un LM valsts sekretāra vietniece Jana 
Muižniece apliecināja, ka arī šī ir nākamā plānoša-
nas perioda prioritāte.

Turpinot sarunu, novadu vadītāji apsprieda jautā-
jumu par garantēto minimālo ienākumu un pabal-

stu sistēmu Latvijā un uzsvēra, ka šis mehānisms 
ir jāmaina, ļaujot pašvaldībām pašām izvērtēt kon-
krētās personas ienākumus un atbilstību statusā 
paredzētā pabalsta saņemšanai. Ministre aplieci-
nāja, ka LM atbalsta šādu iniciatīvu.

Papildu līdzekļus valsts budžetā sociālās jomas sa-
kārtošanai R. Petraviča cer iegūt pēc administratī-
vi teritoriālās reformas, reorganizējot bāriņtiesas. 
Novadu apvienības Valdes vadītājs Smiltenes nova-
da domes priekšsēdētājs Gints Kukainis norādīja, 
ka “risinot šos un citus jautājumus, visam pamatā 
ir jābūt vienam mērķim – mūsu iedzīvotāju labklā-
jībai. Domāju, ka jābūt patiesiem un jāpasaka, ka 
pēc reformas pakalpojumi un labklājība neuzlabo-
sies tikai tāpēc, ka tiks mainīts administratīvais ie-
dalījums”.

Novadu apvienības sēdē tika diskutēts par likum-
projektu “Administratīvi teritoriālās reformas tur-
pināšanas likums”, par ko informēja LPS padomnie-
ki Māris Pūķis un Ivita Peipiņa, kā arī par Novadu 
dienu, kas notiks 12. aprīlī Gulbenē.

Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4547-labklajibas-ministre-sola-parskatit-deinstitucionalizacijas-projekta-sasniedzamos-rezultatus
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Latvijas Pašvaldību savienībā viesos 
delegācija no Azerbaidžānas

27. februārī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
pašvaldību un uzņēmēju pārstāvju delegācija no 
Azerbaidžānas, lai kopā ar vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministru Juri Pūci, LPS priekšsēdi 
Gintu Kaminski un Azerbaidžānas Republikas vēst-
nieku Latvijā Džavanširu Ahunzadi pārrunātu abu 
valstu sadarbības iespējas.

Šogad aprit desmit gadi, kopš Azerbaidžāna dažā-
dās jomās cieši sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām. 

Šajā reizē azerbaidžāņu kolēģi ieradās Latvijā, lai 
noslēgtu jau desmito sadarbības līgumu ar kādu no 
Latvijas pašvaldībām.

Pēc ciemošanās LPS azerbaidžāņu viesi devās uz 
Grobiņas novadu, kur tika parakstīts sadarbības 
līgums starp Grobiņas novadu un Azerbaidžānas 
Kurdemiras pašvaldību.

 
Jana Bunkus,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Skrundā

1. martā izpilddirektori no dažādām malām devās uz 
Latvijas jaunāko pilsētu – 23 gadus veco Skrundu –, 

kur notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru aso-
ciācijas (LPIA) ikmēneša sanāksme. Skrundā viņus 
viesmīlīgi sagaidīja un visu dienu kopā ar izpilddirek-
toriem bija Skrundas novada domes priekšsēdētāja 
Loreta Robežniece un izpilddirektors Guntis Putniņš.
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Sanāksmes ievaddaļā uzstājās igaunis Martins 
Samms, kurš prezentācijā “Mana zeme” atklāja, 
kāpēc par savu zemi sauc Latviju un kā cilvēks šeit 
jūtas. Aizrautīgi savu prezentāciju sniedza Latvijas 
Amatniecības kameras goda prezidents un Jelgavas 
bērnu un jauniešu centra “Junda” skolotājs Vilnis 
Kazāks. Viņš atklāja, kā pašvaldības simbols var dzī-
vot rotaļlietās, un piedāvāja interesantas nodarbes 
bērniem datora vietā. Praktiska bija SIA “Hydro-
matic” produktu attīstības vadītāja Gata Kaldava 
prezentācija, jo viņš bija ieradies ar dārzu kopšanas 
tehnikas paraugu – WBH-16 bagiju, kas piemērots 
dārzu, parku un kapsētu kopšanai.

Galvenais sanāksmē izskatāmais jautājums bija ak-
tualitātes nekustamā īpašuma jomā un publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības, par ko 
informēja LPS padomniece juridiskajos jautājumos 
Kristīne Kinča.

Nekustamā īpašuma jomā pirmām kārtām jāmin čet-
ri būtiski grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kas 
ir spēkā kopš 2018. gada 25. oktobra: zeme tehnis-
kās publiskās infrastruktūras nodrošināšanai (likuma 
5. pants); ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes iz-
mantošana un atsavināšana (8. pants); pašvaldības 
nozīmes ceļš vai iela (8. prim pants); rezerves zemes 
fonda piekritība pašvaldībai (17. panta sestā daļa).

Attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamas zemes 
nomu ar izpirkuma tiesībām noderīgi izpētīt grozī-
jumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvi-
dos”, kas jauniem cilvēkiem paver iespēju uzsākt 
lauksaimniecisko darbību, ir instruments pašvaldī-

bai, lai noturētu vai piesaistītu iedzīvotājus savai 
teritorijai, atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību un 
palīdzētu radīt jaunas darbvietas. Sīkāk šis process 
reglamentēts MK 2017. gada 12. decembra notei-
kumos nr. 741 “Noteikumi par lauksaimniecības 
zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”, kas nosaka 
iesniedzamos dokumentus neapbūvētas lauksaim-
niecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām un 
nomas līguma nosacījumus un tā noslēgšanas un 
izbeigšanas kārtību.

LPS padomnieces prezentācijā atradīsit arī skaid-
rojumus par publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesībām, kur jāievēro noteiktā kārtība 
lauku zemēm un pilsētu zemēm. Atgādinājumam: 
nomas cenas ir jāpārskata reizi sešos gados; nomas 
maksa apliekama ar nodokļiem; apbūvētu zemes-
gabalu var iznomāt no 10 līdz 30 gadiem.

Savā pieredzē dalījās Liepājas domes Attīstības pār-
valdes vadītājs Mārtiņš Ābols, kurš pastāstīja par 
degradētām teritorijām Liepājā, Talsu novada Attīs-
tības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadī-
tāja Jolanta Skujeniece, kura iepazīstināja ar citādu 
attīstības plānošanu Talsos, un AS “Latvijas valsts 
meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Val-
dis Kalns, kurš informēja par valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtību zem pašvaldību deklarētām 
inženierbūvēm.

Vairāk skatiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Seminārs Jēkabpilī par valsts atbalstu ES 
fondu un pašvaldību projektos

28. februārī Krustpils Kultūras namā notika LPS, Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības un Finanšu ministrijas 
organizētais apmācību seminārs “Komercdarbības 
atbalsta kontroles regulējuma piemērošana ES 
fondu projektos un pašvaldību finansētos projek-
tos”.

Šā semināra mērķis bija iepazīstināt pašvaldību 
pārstāvjus ar normatīvo regulējumu, kas jāievēro, 
no publiskiem resursiem sniedzot atbalstu saim-
nieciskās darbības veicējiem, tajā skaitā asociāci-

jām, biedrībām, pašvaldību kapitālsabiedrībām un 
uzņēmumiem.

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4545-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-1-marta-2019
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Semināru atklāja Jēkabpils pilsētas domes priekšsē-
dētājs Raivis Ragainis, kurš pauda gandarījumu, ka 
apmācību vietai izvēlēts reģionālas nozīmes centrs 
Jēkabpils, un atzinīgi novērtēja iniciatīvu atbildīga-
jiem speciālistiem semināros skaidrot aktuālus jau-
tājumus, lai nepieļautu kļūdas projektu sagatavo-
šanā un nodrošinātu veiksmīgu to īstenošanu.

Seminārā, balstoties uz praktisku piemēru analīzi, 
pašvaldību pārstāvji guva plašāku izpratni par to, 
kas ir komercdarbības atbalsts un kādas ir to rak-
sturojošās pazīmes, kādi ir komercdarbības atbal-
sta sniegšanas veidi un kādos gadījumos jāpiemēro 
komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumi ES 
fondu ieguldījumu projektos, pašvaldību attīstības 
projektos un investīciju piesaistes gadījumos.

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 

Andra Feldmane uzsvēra, ka pašvaldībai, sniedzot 
atbalstu komersantam un veidojot uzņēmējdarbī-
bai labvēlīgu vidi, pamatā ir vēlme atbalstīt savus 
uzņēmumus un realizēt ilgtermiņa attīstības iece-
res, taču var izveidoties situācija, kad pašvaldība, 
juridiski nekorekti atbalstot savu uzņēmēju, pati 
pārkāpj likuma regulējumu. Pašvaldībām ir ne-
pieciešamas pamata zināšanas, kāpēc piemēro 
komercdarbības atbalsta kontroli un ko nozīmē 
jēdziens “selektīva ekonomiska priekšrocība” vai 
konkurences kropļojumi ES iekšējā tirgū, neraugo-
ties uz to, ka Latvijas komersanti ir mikro- un mazie 
komersanti.

Vairāk lasiet šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS Komunikācijas nodaļas tikšanās ar 
Sēlijas sabiedrisko attiecību speciālistiem 
Jaunjelgavā

Pilni apņēmības pildīt pirmajā tikšanās reizē pērnā 
gada septembrī Jēkabpils novada Tadenavā doto 
solījumu tikties regulāri, 27. februārī Sēlijas novadu 
sabiedrisko attiecību speciālisti pulcējās Sēlijas vār-
tos – Jaunjelgavā –, kur kolēģus viesmīlīgi sagaidīja 
Jaunjelgavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Evija Vectirāne.

Šajā reizē kopā ar LPS Komunikācijas nodaļu – va-
dītāju Janu Bunku, redaktori Guntu Klismetu un 

sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Rukuti – un 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Salas un 
Viesītes novada sabiedrisko attiecību speciālistiem 
bija arī Neretas novada domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kviesis, kurš šobrīd vada visu septiņu Sēlijas 
novadu apvienību.

Tikšanās dalībnieki gan pārrunāja ikdienas darba 
jautājumus, gan apsprieda sadarbības un Sēlijas 
popularizēšanas iespējas, kā arī gatavošanos gada 
lielajam pasākumam – tautas mākslas svētkiem 
“Sēlija rotā”, kas šogad notiks jūnija beigās Jēkab-
pils novada Ābeļos.

LPS Komunikācijas nodaļa

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4569-seminars-jekabpili-par-valsts-atbalstu-es-fondu-un-pasvaldibu-projektos
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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, Lielajā zālē).

Darba kārtība:

Slēgtā daļa:

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 MK un LPS 2019. gada 
vienošanās un domstarpību protokolu (informēs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

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

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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Sēdes atklātā daļa, kurā aicināti piedalīties arī 
mediju pārstāvji:

6. Par MK un LPS 2019. gada vienošanās un dom-
starpību protokolu (informēs Ministru prezidents 
Arturs Krišjānis Kariņš un LPS priekšsēdis Gints Ka-

minskis).

7. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 6. martā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Lauku telpa un uzņēmēji tajā (informēs Agro-
resursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības 
novērtēšanas daļas vadītāja Elita Benga un LPS 
padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze 
Sproģe).

2. Par reģionālās politikas pamatnostādnēm, to 
struktūru un apspriešanas gaitu reģionālajos fo-

rumos (informēs Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas 
departamenta direktors Raivis Bremšmits).

3. Par ielu un ceļu tīkla plānošanu pašvaldībās turp-
māk (informēs VARAM Telpiskās plānošanas depar-
tamenta direktora vietniece Plānojumu uzraudzī-
bas nodaļas vadītāja Ilze Aigare).

4. Par aktualitātēm Saeimā un valdībā (informēs 
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa).

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai sai-
tei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS MEDIJOS

•	 LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 27. februārī 
Latvijas Radio raidījumā “Pēcpusdiena” par sko-
lu reorganizāciju (šeit).

•	 LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 28. februārī 
Latvijas Radio 4 raidījumā “Подробности” par 
skolu reorganizāciju (šeit).

•	 LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča 1. martā Latvijas TV7 raidījumā “Личное 
дело” par dalīto īpašumu (šeit).

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/sogad-reorganizacija-skars-vismaz-15-skolas-bet-likvidacija-vism.a115286/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=4&d=28&m=2&y=2019&page=1
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.03.2019-kakaja-bol-zemlja-tvoja-dom-moy.id152820/


9

Noslēdzas projekts “Baltic InteGrid” 
par integrētu Baltijas atkrastes vēja 
elektroenerģijas tīkla attīstību

26. un 27. februārī Berlīnē (Vācijā) notika projekta 
“Baltic InteGrid” noslēguma konference, kurā pie-
dalījās visi projekta partneri no Vācijas, Polijas, Bal-
tijas valstīm, Somijas un Zviedrijas.

Latviju pārstāvēja Rundāles novada domes priekš-
sēdētājs LPS Tautsaimniecības komitejas priekš-
sēdētājs Aivars Okmanis, Balvu novada domes 
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Alojas novada do-
mes priekšsēdētājs Valdis Bārda, LPS padomnieks 
enerģētikas jautājumos Andris Akermanis, LPS 
padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos 
Guntars Krasovskis un LPS padomniece ārējo saka-
ru jautājumos Elita Kresse.

Integrēta Baltijas atkrastes vēja elektroenerģijas 
tīkla attīstības projekta noslēguma konferencē tika 
izvērtēti gan sasniegtie rezultāti, gan arī turpmā-
kie soļi. Projekta gaitā sagatavoti vairāki plaši do-
kumenti, tajā skaitā rekomendācijas, kuru mērķis 

ir Baltijas jūras atkrastes vēja enerģijas attīstība un 
kopīga Baltijas jūras tīkla koncepcijas izveide. No-
tikuši arī vairāki tematiskās darba grupas semināri 
par jūras telpisko plānošanu. Latvijā noritēja divi 
pasākumi – reģionālais seminārs “Jūras vēja enerģi-
jas infrastruktūra: iespējas un izaicinājumi Latvijā” 
un starptautiskā konference “Ceļā uz vienotu elek-
troenerģijas tīklu: jūras vēja enerģija un starpsavie-
nojumi Baltijas jūras reģionā”.

Projekta mērķis – veicināt ilgtspējīgas vietējās elek-
troenerģijas ražošanu, turpmāku elektroenerģijas 
tirgu integrāciju un piegādes drošību Baltijas jūras 
reģionā, optimizējot jūras vēja enerģijas potenciālu 
un efektivitāti. Projekta vadošais partneris ir Klima-
ta aizsardzības, enerģijas un mobilitātes institūts 
(IKEM), Vācija.

Projekts īstenots ar ERAF finansiālu atbalstu 
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības programmā.

Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste

EIROPĀ UN PASAULĒ
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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 astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņo-
ti, viens saskaņots ar piebildi un viens nesaskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS138 – Rīkojuma projekts “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca” stratēģisko mērķi”

28.02.2019. 14.02.2019. Nē

2. VSS113 – Noteikumu projekts “Noteikumi par piemērojamo 
elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantoša-
nas specifikāciju un aprites kārtību”

28.02.2019. 14.02.2019.
Jā, ar 

piebildi

3. VSS115 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

01.03.2019. 14.02.2019. Jā

4. VSS122 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves 
projekta īstenošanai”

01.03.2019. 14.02.2019. Jā

5. VSS116 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

01.03.2019. 14.02.2019. Jā

6. VSS123 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža 
(Žagare) pārbūves projekta īstenošanai”

01.03.2019. 14.02.2019. Jā

7. VSS124 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu” 01.03.2019. 14.02.2019. Jā
8. VSS126 – Likumprojekts “Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzī-

bas likumā”
01.03.2019. 14.02.2019. Jā

Pagājušonedēļ nosūtīts viens atzinums par normatīvo aktu projektu, ko LPS nesaskaņo:

VSS-138 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austru-
mu klīniskā universitātes slimnīca” stratēģisko mērķi” (skatiet šeit).

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/252-vss-138-par-ministru-kabineta-rikojuma-projektu-par-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-rigas-austrumu-kliniska-universitates-slimnica-strategisko-merki
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
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28. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-187 – Likumprojekts “Grozījumi Starptautiskās 
palīdzības likumā”

VSS-183 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos nr. 135 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ener-
goefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centrali-
zētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-184 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos nr. 
495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu cen-
tralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegu-
mu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-186 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika””

VSS-157 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas 
personā”

VSS-160 – Noteikumu projekts “Valsts materiālo 
rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas 
kārtība”

VSS-161 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-162 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-177 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inču-
kalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-178 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–
Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-179 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P132 
Rīga–Mārupe (Jaunmārupe) pārbūves projekta īs-
tenošanai”

VSS-180 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 
Ventspils–Kuldīga–Saldus pārbūves projekta īste-
nošanai”

VSS-181 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Sa-
lacgrīvas ostas robežu noteikšanu”

VSS-182 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos nr. 
741 “Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešal-
gu un speciālo piemaksu””

VSS-173 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

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

Projekta “PuMPuRS” konferences 
pedagogu atbalstam

No 1. marta piecās Latvijas pilsētās notiks Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas 
Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” konferences, 

kurās projekta dalībnieki pārrunās līdzšinējo pro-
jekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. 
Tomēr vislielākā vērība konferencēs tiks pievērsta 
tieši pedagogiem, lai pilnveidotu viņu prasmes 
sniegt atbalstu.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470172
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470196
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470196
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470188
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Projekts “PuMPuRS” 
jau otro gadu palīdz 
skolēniem un jaunie-
šiem ar priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
risku, un, atzīmējot 
divu gadu darbu, konfe-

rencēs kopā sanāks visi projektā iesaistītie – ped-
agogi, atbalsta personāls, pašvaldību izglītības 
speciālisti, kā arī projekta eksperti un komanda no 
IKVD. 1. martā jau notika konference Jelgavā, bet 
pārējās vēl priekšā: 5. martā – Rēzeknē, 7. martā – 
Rīgā, 26. martā – Cēsīs un 29. martā – Kuldīgā.

Konferencēs izglītības iestāžu pārstāvji varēs līdz-
darboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, 

kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, 
vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu 
ilgtspējīga atbalsta mehānisma izveidi un darbību.

Konferenču sākumā dalībniekus uzrunās Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, 
projekta vadītāja Inese Vilāne un pašvaldību pār-
stāvji, pēc tam būs iespēja noklausīties ekspertu 
lekcijas un piedalīties darbnīcās par skolotāju sa-
darbību ar vecākiem, konsultatīvā atbalsta snieg-
šanu, jaunatnes iniciatīvām, sadarbību kā sociālo 
atbildību. Konferences noslēgumā notiks paneļdis-
kusija par turpmāku projekta “PuMPuRS” integrē-
šanu reģionā.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv, 
konferenču programma – 1. pielikumā.

“NVO fonda” 2019. gada projektu 
iesniegumu konkurss

Sabiedrības integ-
rācijas fonds (SIF) 
izsludinājis atklātu 
projektu iesnie-
gumu konkursu 
2019. gadā īste-
nojamiem projek-
tiem Latvijas valsts 
budžeta finansēta-

jā programmā “NVO fonds”. Projektu iesniegšanas 
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 dar-
bības virzienos: NVO darbības stiprināšana; NVO 
interešu aizstāvības stiprināšana.

Programmas “NVO fonds” konkursa nolikums un 
projekta iesnieguma veidlapa pieejama šeit. Vairāk 
par programmas konkursu uzzināsit 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 līdzfinansēju-
mu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 

9% apmērā būs iespējams gan veikt būvniecību un 
vides labiekārtošanu, gan papildināt medicīnisko, 
saimniecisko un IT aprīkojumu un iegādāties mē-
beles.

ERAF finansējumam šajā projektu atlasē var pieteik-
ties ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmak-
sātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodrošina 
telpas un aprīkojumu šo pakalpojumu sniegšanai. 
Tāpat ERAF finansējumu var saņemt pašvaldības 
vai tās iestādes, kas nodrošina telpas un aprīkoju-
mu ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanai.

http://www.pumpurs.lv
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
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_9_p1.pdf
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Projektu iesniegumus Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra (CFLA) pieņems līdz 24. aprīlim. Projek-
tu iesniegumu atlases dokumentācija, kā arī to sa-
gatavošanai noderīga informācija pieejama CFLA 
interneta vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”. 
Projektu iesniegumu sagatavošanai noderīga infor-
mācija tiks sniegta arī semināros Rīgā un reģionos, 

par šiem pasākumiem informācija pieejama CFLA 
vietnes sadaļā “Pasākumi”.

Pirmais seminārs notiks 6. martā Rīgā (Elizabetes 
ielā 21, viesnīcas “Monika Centrum Hotels” konfe-
renču zālē. Semināru būs iespējams skatīt arī inter-
neta tiešraidē.

Semināri Vidzemē 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.

Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki un namu 
pārvaldnieki aicināti uz semināru “Daudzdzīvokļu 
māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfon-
di piesaiste”. Semināros Altum pārstāvji informēs 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefekti-
vitātes programmas nosacījumiem un pieredzi un 
ieteiks, kā kvalitatīvi un sekmīgi īstenot ēku atjau-
nošanas projektus. Savukārt Patērētāju tiesību aiz-
sardzības centra (PTAC) speciālisti sniegs padomus 
atbilstošu būvmateriālu izvēlei, bet Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) kolēģi at-
gādinās par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu 
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Semi-
nāri notiks 6. martā plkst. 11 Siguldā (dienas kārtī-
ba 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 Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēs 
par pēdējā laikā veiktajām izmaiņām būvniecības 
normatīvajā regulējumā un vides pieejamības pra-
sībām, savukārt BVKB eksperti informēs par būv-
niecības ieceru un būvprojektu izskatīšanu un e-sa-
skaņošanu Būvniecības informācijas sistēmā. Tāpat 
PTAC speciālisti informēs par prioritārajiem uzrau-
dzības pasākumiem šogad un VUGD kolēģi – par 
atkāpju no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām 
saskaņošanas procesu. Semināri notiks 6. martā 
plkst. 13 Smiltenē (dienas kārtība šeit) un 7. martā 
plkst. 11 Alūksnē (dienas kārtība šeit).

Savukārt būvkomersanti tiek aicināti uz semināru 
“Biežāk uzdotie jautājumi ēku būvniecības un at-
jaunošanas procesā”, kurā BVKB informēs par ēku 
būvniecības atļauju saņemšanu, ēku energosertifi-
kātiem un to nozīmi ēku būvniecībā un atjaunošanā, 

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://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/22733-seminars-izmainas-buvniecibas-regulejuma-un-vides-pieejamiba-smiltene
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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 nori-
ses vietām, dienas kārtībām un reģistrēšanos dalī-
bai tajos 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 ERAF, un pie-
teikties var visu veidu organizācijas un uzņēmumi 
no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes, kā arī no 
Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas. Projektu pie-

teikumu iesniegšanas termiņš ir 3. jūnijs.

Konkursā gaida projektu pieteikumus jaunu pār-
robežu tūrisma produktu izstrādei, kas balstīti uz 
kultūras un dabas mantojumu, resursu taupīšanas 
kampaņu īstenošanai un kopīgo ūdeņu pārvaldības 
iniciatīvām Rīgas līcī, kā arī Gaujas un Salacas ba-
seinos.

Lai informētu par prasībām projektiem un pietei-
kumu sagatavošanai, programma 7. martā Rīgā un 
Tartu (Igaunijā) organizē Informācijas dienu. 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.

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.

Ventspilī diskutēs par lībiešu kultūrtelpu

7. martā plkst. 12 Ventspils muzejā (Ventspilī, Jāņa 
ielā 17) notiks nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā iekļautā pieteikuma “Lībiešu kultūrtelpa” 

prezentācija un diskusija par turpmākajiem plā-
niem. “Lauku ceļotāja” prezidente Asnāte Ziemele 
runās par mazo etnisko kultūrtelpu attīstību un po-
pularizēšanu kā tūrisma galamērķi, savukārt Lībie-
šu institūta vadītājs Valts Ernštreits prezentēs “Lī-
biešu kultūrtelpas” pieteikumu un aicinās diskutēt 
par turpmāk darāmo. Tikšanos organizē Ventspils 
novada pašvaldība sadarbībā ar Lībiešu institūtu un 
Latvijas lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”.

Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies Igau-
nijas–Latvijas pārrobežu projektā “Mazo etnisko 
kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma 
galamērķis: UNESCO tūrisms”. Tā mērķis ir saglabāt 
un aizsargāt nozīmīgo suitu, līvu, kihnu un setu kul-
tūrvēsturisko mantojumu, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos tūrisma pakalpojumus, popularizēt attiecīgos 
reģionus kā tūrisma galamērķus un panākt lībiešu 

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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iekļaušanu UNESCO nemateriālās kultūras manto-
juma sarakstā.

Īstenojot projektu, attīstīs jaunus tūrisma produk-
tus, akcentējot katra reģiona kultūrvēsturiskās 
īpatnības, organizēs daudzveidīgas apmācību pro-
grammas vietējiem tūrisma uzņēmējiem, tiks iz-
strādāts plašs elektroniskās un drukātās informā-
cijas klāsts – bukleti, kartes, vietnes, foto un video-

albumi –, organizēti mediju braucieni un izstādes, 
izdoti CD diski, attīstīs kulinārā mantojuma izman-
tošanu tūrisma mērķiem – apkopos receptes, izdos 
kulinārijas grāmatas, organizēs mācību kursus u.c.

Ventspils novada pašvaldības attiecināmās izmak-
sas projektā ir 104 828 eiro. 85% ir ERAF, 10% – 
Ventspils novada pašvaldības, 5% – valsts budžeta 
līdzfinansējums.

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 at-
balsta iespējas”, lai sabiedrību iepazīstinātu ar so-
ciālās uzņēmējdarbības koncepciju un piemēriem 
un kopīgi diskutētu par sociālās uzņēmējdarbības 
attīstības iespējām Ziemeļlatgalē. Pasākuma mērķ-
auditorija ir jaunie un topošie uzņēmēji, biedrības 
un nevalstiskās organizācijas, ikviens, kuru interesē 
sociālās uzņēmējdarbības ideju ieviešana.

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.

Saimnieki dalībai akcijā var pieteikties, aizpildot pie-
teikuma anketu un nosūtot to “Lauku ceļotājam” 
līdz 11. martam uz e-pasta adresi lauku@celotajs.lv.

http://www.balvi.lv/uznemejdarbiba-2/19015-bezmaksas-seminars-balvos-socialo-uznemumu-regulejums-un-finansu-atbalsta-iespejas
https://goo.gl/forms/l7L6Ld9TNubHhslt1
mailto:lauku@celotajs.lv
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Iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas 
konsultācijām visā Latvijā Advokatūras 
dienās

No 11. līdz 15. martam 
jau desmito reizi notiks 
Advokatūras dienas, 
kad visā Latvijā iedzīvo-
tāji var saņemt advokā-
tu bezmaksas juridiskās 
konsultācijas. Šogad Ad-
vokatūras dienās īpaši 
uzmanība tiks pievērsta 

nekustamā īpašuma jautājumiem ar uzsvaru uz 
kopīpašumu, taču konsultācijas būs iespējams sa-
ņemt arī citās jomās. Latvijas Zvērinātu advokātu 

kolēģija vietnē www.advokatura.lv publiskojusi sa-
rakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzē-
jiem un aicina iedzīvotājus pieteikties.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs aptuveni 
100 zvērinātu advokātu un viņu palīgu. Visvairāk 
zvērinātu advokātu būs Rīgā, bezmaksas konsultā-
cijas tiks nodrošinātas arī citās pilsētās, piemēram, 
Jelgavā, Liepājā, Tukumā, Jēkabpilī un citviet. Iedzī-
votājiem ir pieejams meklētājs Latvijas Zvērinātu 
advokātu padomes vietnē, kur var izvēlēties advo-
kātu, kurš par interesējošo tēmu konsultē tuvākajā 
pilsētā. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pie-
teikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespē-
ja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas 
vai citu ierobežojumu dēļ.

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 (ESF) pro-
jekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā 
“Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka 
praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus: darba 
devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, no 
NVA saņemot dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompe-
tences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā 
profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai 
kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē ne-
kvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenoša-
nai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās 
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņe-
mot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un iz-
glītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka 
praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA 
filiālē jāiesniedz līdz 12. martam.

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

Daugavpils novadā notiks konference 
“Amatniecības darinājumu pārdošana: 
soli pa solim”

 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar 
Lietuvas Zarasu rajona Kultūras centru īsteno pro-
jektu “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktī-
vo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdar-
bības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkul-
tūras pasākumus”. Ar projekta atbalstu Naujenes 
Novadpētniecības muzejam un Naujenes Kultūras 
centram tiek iepirkts amatniecības aprīkojums un 

http://www.advokatura.lv
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
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materiāli, notiek nodarbības aušanas un filcēšanas 
prasmju apgūšanā. Vaboles pagastā Skrindu dzim-
tas muzeja paspārnē tiek iekārtota kulinārā manto-
juma telpa, bet Daugavpils novada Kultūras centrā 
“Vārpa” ir uzstādīts jauns projektors semināru un 
konferenču organizēšanai.

Daugavpils novada un Zarasu rajona amatnieki, 
rokdarbu pratēji, mājražotāji, pašvaldības pārstāv-
ji un iedzīvotāji, kas plāno iesaistīties amatniecī-
bā, aicināti piedalīties konferencē “Amatniecības 
darinājumu pārdošana: soli pa solim”, kas notiks 

12. martā Daugavpils novada Kultūras centrā “Vār-
pa” (Daugavpilī, Dobeles ielā 30).

Tā kā vietu skaits ierobežots, lūgums iepriekš reģis-
trēties, aizpildot pieteikuma formu šeit.

Konferences dalībniekiem tiks piedāvāta informāci-
ja un viedokļu apmaiņa par iespējām radoši attīstīt 
amatniecību lauku teritorijās, iepazīt amatniecības 
biznesa pamatus un uzzināt, kādi amatniecības da-
rinājumi ir pieprasīti Latvijā un Eiropā. Konferences 
programmu skatiet 2. pielikumā.

Cēsīs norisināsies bioekonomikas 
inovācijām veltīts forums

13. martā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisinā-
sies izglītojoši iedvesmojošs forums “Bioekono-
mika: inovāciju iespējas”, kurā starptautiski atzīti 
eksperti iepazīstinās ar bioekonomikas attīstības 
tendencēm Eiropā un pasaulē un piemēriem, kā no 
dažādiem dabas resursiem attīstīt veiksmīgus pro-
duktus, pakalpojumus un biznesus.

Latvijas lauku teritorijas ir bagātas ar dabas re-
sursiem, taču to potenciālu līdz šim nav izdevies 
efektīvi izmantot. Visbiežāk šķēršļi slēpjas zināšanu 
un izpratnes trūkumā, kā arī vājā uzņēmēju, zināt-
nieku, politiku veidotāju un sabiedrības pārstāvju 
sadarbībā. Vidzemes plānošanas reģions un Vides 

risinājumu institūts apņēmušies šo situāciju mai-
nīt, piedāvājot atvērtu, izglītojošu un iedvesmojošu 
forumu “Bioekonomika: inovāciju iespējas”.

Forumā savā pieredzē un zināšanās dalīsies pasaulē 
atzīti bioekonomikas eksperti, praktiķi un inovatori 
no Dānijas, Norvēģijas, Itālijas, Somijas un Latvijas. 
Dalībniekiem būs iespēja ielūkoties bioekonomikas 
attīstības tendencēs Eiropā un pasaulē, uzzināt par 
atbalsta instrumentiem bioekonomikas attīstībai 
un iepazīties ar dabas resursu komercializācijas 
piemēriem un metodēm. Pieredzē dalīsies radoši 
Vidzemes uzņēmēji, bet noslēgumā dāņu futurolo-
ģe Lēne Rākela Andersena foruma dalībniekus ve-
dīs ceļojumā uz 50 gadus tālu nākotni.

Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību, uzņēmu-
mu, augstskolu un zinātnisko institūciju vadītāji un 
lēmumu pieņēmēji. Tas norisināsies divās paralēlās 
sesijās, kuras dalībnieki varēs brīvi mainīt, lai ap-
meklētu sev interesējošas tēmas. Forumā tiks no-
drošināta tulkošana latviešu un angļu valodā. Dalī-
ba – bez maksas.

Forumam var pieteikties līdz 7. martam, aizpildot 
anketu šajā saitē.

Foruma programma skatāma 3. pielikumā.

https://goo.gl/forms/LfIV78x6sNqOxZ5a2
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%209/ej.uz/bioekonomikasforums
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_9_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_9_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.

Aicinājums piedalīties 5. Eiropas 
pašvaldību kongresā Krakovā

Polijas vēstniecība Latvijā ai-
cina Latvijas pašvaldību pār-
stāvjus piedalīties 5. Eiropas 
pašvaldību kongresā, kas šo-
gad notiks 8. un 9. aprīlī Krako-
vā (Polijā). Kongresu organizē 

Austrumu 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 
dalībnieki no 30 Eiropas valstīm.

Plašāka informācija šeit.

Divas jaunas interneta vietnes ērtākai 
nometņu un pulciņu atrašanai

Janvārī darbu uzsākušas divas jaunas interneta 
vietnes, kas būtiski atvieglos vecāku iespējas vien-
kārši un ērti atrast bērniem piemērotākās nomet-
nes un pulciņus. enometnes.lv un epulcini.lv ir 

pieejamas datubāzes, kas nemitīgi tiks papildinātas 
ar saturīgām ārpusskolas laika pavadīšanas iespē-
jām gan Rīgā, gan reģionos, turklāt šajās vietnēs 
tiek apkopota informācija arī par pieaugušajiem 
paredzētiem kursiem un pulciņiem.

Informācija ir pieejama gan latviešu, gan krievu 
valodā, un, lai atvieglotu piemērotākās nometnes 
vai pulciņa atrašanu, izveidots arī īpašs meklētājs, 
kas ļauj ne tikai atlasīt pulciņa veidu, bet arī izvēlē-
ties nodarbību valodu. Tāpat iespējams izvēlēties 
konkrētam vecumam atbilstošās nometnes un pul-
ciņus. Sistēma ļauj meklēt nodarbības arī pa reģio-
niem. Par katru nometni un pulciņu ir izveidots īss, 
saturīgs apraksts, kā arī pievienots fotoattēls.

Vietnēs, kas ērti lietojamas arī viedierīcēs, pastāvī-
gi tiek publicēti jaunākie piedāvājumi, turklāt infor-
mācija pieejama arī Facebook lapās @enometnes.lv 
un @epulcini.lv.

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/
http://www.forum-ekonomiczne.pl/v-europejski-kongres-samorzadow-2/?lang=en
http://enometnes.lv/
http://epulcini.lv/
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