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Latvijas Pašvaldību savienības kolektīvs novēl īpašām sajūtām 
piepildītus svētkus! Uz veiksmīgu sadarbību arī 2017. gadā! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!
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Raimonds Vējonis: valstij vairāk jāuzticas 
savām pašvaldībām

15. decembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” tika svi-
nēta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 25 gadu 
jubileja. LPS vadībai, kolektīvam, pašvaldību vadī-
tājiem, sociālajiem partneriem bija iespēja ne tikai 
dzirdēt atzinīgus vārdus par paveikto, bet arī iepa-
zīties ar LPS dibināšanas vēsturi, biedrības pirmsā-
kumiem un mērķiem šodien. Aicinām arī jūs noska-
tīties nelielu video par LPS 25 gadu vēsturi. Video 
apskatāms LPS interneta vietnē: http://www.lps.
lv/lv/zinas/lps/3448-video-aicinam-jus-neliela-vi-
deo-celojuma-pa-latvijas-pasvaldibu-savienibas-
25-gadu-pastavesanas-vesturi.

Atklājot jubilejas pasākumu, ilggadējais LPS priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis pateicās visām pašvaldī-
bām un to vadītājiem par atbalstu šo 25 gadu laikā 
un īpaši izcēla tos, kuri bija klāt biedrības dibināša-
nas brīdī. “Paldies visiem, kuri palīdzēja nodibināt 
šo organizāciju, – lai viņiem gods un slava!” uzsvē-
ra A. Jaunsleinis.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā 
runā uzsvēra pašvaldību svarīgo lomu reģionu attīs-
tībā. “Latvija. Pašvaldības. Savienība. Katrs vārds 
iemieso vērtību, bet šo vārdu apvienojums atspo-
guļo mūsu valsti. Latvija sakņojas pašvaldībās. Tā ir 

stipra, ja reģioni ir vienoti. Pašvaldību ļaudis ir tie, 
kuri rūpējas par uzņēmējdarbības vidi un darbvie-
tām, izglītību, veselības aprūpi. Viņi ir tie, kuri risi-
na sociālos jautājumus, kopj un rūpējas par mūsu 
zemi, pilsētām un novadiem. Vēlos pateikties visām 
Latvijas pašvaldībām, ka bijāt stipras ekonomiskās 
krīzes laikā. Uzskatu, ka jūsu devums krīzes pārva-
rēšanā ir nenovērtējams. Latvija ir uz pastāvīgas 
pilnveidošanās ceļa, darāmo darbu joprojām ir ļoti 
daudz, jo mūsu mērķis ir labklājībā dzīvojoši cilvēki 
stipros Latvijas novados un pilsētās. Jau 25 gadus 
Latvijas Pašvaldību savienība ir bijusi vērtīgs un 
uzticams valdības un likumdevēja sadarbības part-
neris. Valstij vairāk jāuzticas savām pašvaldībām, 
jo tikai kopīgā darbā iespējams stiprināt Latviju 
nākotnē. Veidot sadarbību 119 pašvaldību starpā 
ir ļoti liela māka, ne katram tas ir pa spēkam. Novē-
lu, lai mūsu kopīgie lēmumi pāraug labos darbos!” 
apsveikuma runā sacīja Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis.

Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Kaspars Gerhards atzinīgi novērtēja pašval-
dību ieguldījumu šo 25 gadu laikā. “Šajos 25 ga-
dos Latvijas pašvaldības ir bijušas ļoti daudzu un 

dažādu izaicinājumu priekšā, bet vienmēr ir rasti 
risinājumi par labu iedzīvotājiem. Visu šo laiku 
Latvijas Pašvaldību savienība ir nākusi klajā ar ļoti 
daudziem priekšlikumiem, tāpēc ir izdarīts milzīgs 
darbs gan likumdošanas sakārtošanā, kas attiecas 
tieši uz pašvaldībām, to tiesībām un lomu, gan no-
dokļu sistēmas sakārtošanā. Iestājoties Eiropas Sa-
vienībā, ir izvērtētas un sagatavotas programmas 
un projekti, kā atbalstīt pašvaldības un reģionālo 
attīstību kopumā. Pašvaldības nereti paveic lielu 
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LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis (centrā) kopā ar vietniekiem Gintu Kaminski (pa kreisi) un Andri Rāviņu (pa labi).

LPS kolektīvs

Foto: Ojārs Martinsons
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darbu, ko ne vienmēr iespējams izvērtēt naudas 
izteiksmē, tāpēc vēlos pateikties gan Jaunsleiņa 
kungam, gan ikvienam pašvaldības vadītājam!” at-
zīmēja ministrs.

Daudzus labus vārdus pašvaldībām un LPS veltīja arī 
ilggadējie sadarbības partneri: Latvijas Darba devē-
ju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kamera, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
ba, kā arī tās bijušais ilggadējais vadītājs Pēteris Krī-
gers, Latvijas Zinātņu akadēmija, Lietuvas Pašval-
dību asociācija, Igaunijas Pilsētu asociācija, Igau-
nijas Lauku pašvaldību asociācija, Holgers Pints, 
kurš kopā ar Dānijas Pašvaldību asociāciju sniedza 
atbalstu LPS tās dibināšanas brīdī, kā arī viens no 
galvenajiem LPS dibinātājiem un pirmais priekšsē-

dis Jānis Bunkšs. Sirsnīgu uzrunu teica arī Latvijas 
Pašvaldību mācību centra pārstāvji un citi sveicēji.

LPS savus ilggadējos sadarbības partnerus sveic ar šai 
jubilejai par godu speciāli izgatavotajām statuetēm. 
Mākslinieks Arvīds Endziņš.

LPS viesojas Gruzijas Vides aģentūras 
pārstāves

14. decembrī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
Gruzijas Vides aģentūras vadītāja Tamara Bagratija 
un organizācijas “Green Alternative” pārstāve Siri-
ne Svaridze, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi dabas 
katastrofu riska mazināšanā un rīcības organizē-
šanā katastrofu gadījumā. Gruzijas pārstāves īpaši 
interesēja šo jautājumu risinājumi vietējā līme-
nī – pašvaldību loma un atbildība. LPS padomnieki 
Sniedze Sproģe, Gunta Lukstiņa, Ivita Peipiņa un 
Aino Salmiņš viesus iepazīstināja ar aktualitātēm 
civilās aizsardzības jomā pašvaldībās – pašvaldību 
civilās aizsardzības komisiju darbību, plūdu risku 
pārvaldības plāniem, agrīnās brīdināšanas sistē-
mas darbību un citiem jautājumiem.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS panāk precizējumu likumprojektā un 
novērš iespēju izvairīties no nekustamā 
īpašuma nodokļa

7. decembrī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”” (nr. 615/Lp12) 
pirms otrā un galīgā lasījuma. Minētais likumpro-
jekts saistīts ar jaunu tiesību institūtu – apbūves 

tiesība, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī un 
kas ir ietverts Civillikumā kā tiesību institūts, kas 
aizstāj brīvprātīgu dalīto īpašumu. Apbūves tiesība 
nozīmē tiesības celt uz svešas zemes (arī uz valsts 
un pašvaldības zemes) nedzīvojamas būves un in-
ženierbūves.

Sākotnēji Tieslietu ministrijas izstrādātais likum-
projekts paredzēja, ka nekustamā īpašuma nodokli 
par būvi, kas uzcelta uz svešas zemes uz apbūves 
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tiesības pamata, maksās tas, kuram ir apbūves 
tiesība, tomēr, pamatojoties uz LPS iebildumiem, 
Ministru kabinetā likumprojekts tika precizēts, un 
Saeimā iesniegtais likumprojekts paredz, ka nekus-
tamā īpašuma nodokli arī par būvi, kas celta uz ap-
būves tiesības pamata, maksās zemes īpašnieks. Uz 
likumprojekta otro lasījumu bija iesniegti priekšli-
kumi, kas piedāvāja atgriezties pie likumprojekta 
sākotnējā piedāvājuma, proti, ka nekustamā īpašu-
ma nodokli par šādi uzbūvēto būvi varētu maksāt 
persona ar apbūves tiesību.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, 
uzklausījusi arī LPS kategoriskos iebildumus, nolē-
ma nemainīt iepriekš konceptuāli atbalstīto regu-

lējumu. LPS padomniece 
finanšu un ekonomikas 
jautājumos Sanita Šķiltere 
norādīja, ka iesniegtajos 
priekšlikumos piedāvātais 
regulējums radīs vilinā-
jumu, ka apbūves tiesību 
beigu posmā persona ar 
apbūves tiesībām varētu 
izlemt nemaksāt nodokli.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3445-lps-panak-precizejumu-likumprojekta-
un-novers-iespeju-izvairities-no-nekustama-ipasu-
ma-nodokla.

Rīgā diskutē par labu pašvaldības 
pārvaldību

13. decembrī Rīgas domē notika pašvaldības zināt-
niski praktiskā konference “Latvijas pašvaldībām – 
25. Ceļā no izpildkomitejām uz pašu valdību”, kurā 
tika diskutēts par to, kādas bijušas izmaiņas pašval-
dību darbībā un kādas ir pašvaldību attīstības per-
spektīvas.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis savā referātā 
sprieda par pašvaldības lomu valsts pārvaldē, kā arī 

to, kas šajā laikā iegūts un 
kas zaudēts.

Plašāka informāci-
ja: https://pasvaldi-
ba.r iga . lv/NR/exeres/
EA5DBFD2-38F9-4A32-
9677-A8DBCAECC4C3.htm
?WBCMODE=Presentation
Unpublished.

Māra Pūķa prezentācija 1. pielikumā.

“Pastāvēs, kas mainīsies” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 
(RPIVA) unikalitāte un spēks reģionos – tās ir filiā-

les un sadarbība ar pašvaldī-
bām. RPIVA darbība orientēta 
uz reģioniem un tieši sasniedz 
reģionu vajadzības. 16. decem-
brī RPIVA pārstāvji tikās ar LPS 
priekšsēdi Andri Jaunsleini. 
RPIVA sveica A. Jaunsleini LPS 
25 gadu jubilejā un pauda iein-
teresētību tiešā sadarbībā jau-
tājumos, kas skar ikvienu paš-
valdību Latvijā. “Pastāvēs, kas 
mainīsies,” Raini citēja Andris 
Jaunsleinis, atzinīgi novērtējot 
plašu pakalpojumu klāstu, ko 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3445-lps-panak-precizejumu-likumprojekta-un-novers-iespeju-izvairities-no-nekustama-ipasuma-nodokla
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3445-lps-panak-precizejumu-likumprojekta-un-novers-iespeju-izvairities-no-nekustama-ipasuma-nodokla
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3445-lps-panak-precizejumu-likumprojekta-un-novers-iespeju-izvairities-no-nekustama-ipasuma-nodokla
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3445-lps-panak-precizejumu-likumprojekta-un-novers-iespeju-izvairities-no-nekustama-ipasuma-nodokla
https://pasvaldiba.riga.lv/NR/exeres/EA5DBFD2-38F9-4A32-9677-A8DBCAECC4C3.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished
https://pasvaldiba.riga.lv/NR/exeres/EA5DBFD2-38F9-4A32-9677-A8DBCAECC4C3.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished
https://pasvaldiba.riga.lv/NR/exeres/EA5DBFD2-38F9-4A32-9677-A8DBCAECC4C3.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished
https://pasvaldiba.riga.lv/NR/exeres/EA5DBFD2-38F9-4A32-9677-A8DBCAECC4C3.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished
https://pasvaldiba.riga.lv/NR/exeres/EA5DBFD2-38F9-4A32-9677-A8DBCAECC4C3.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished
https://pasvaldiba.riga.lv/NR/exeres/EA5DBFD2-38F9-4A32-9677-A8DBCAECC4C3.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_48_p1.pdf
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RPIVA piedāvā reģioniem. Sarunas dalībnieki bija 
vienisprātis, apspriežot Latvijas izglītības sistēmas 
problēmas un izaicinājumus. Sarunas puses vienojās 
par tuvākajiem sadarbības soļiem, un A. Jaunsleinis 
uzaicināja RPIVA pievienoties darbam, kurš tiks uz-
sākts 2017. gadā sadarbībā ar Augstākās izglītības 

padomi, pašvaldībām, pirmsskolām un skolām un 
kura mērķis ir celt izglītības kvalitāti reģionos.

Irina Degtjarjova,
RPIVA rektora vietniece  

attīstības un kvalitātes vadības jautājumos

Iededz Latvijā pirmo Ziemassvētku viedo egli! Šī ir pirmā Latvijas Ziemassvētku viedegle. Tās al-
goritma programmēšanā piedalījās Ministru pre-
zidents Māris Kučinskis kopā ar “Latvijas mobilā 
telefona” prezidentu Juri Bindi.

Viedegle ar tehnoloģiju palīdzību mainīs svētku 
rotas krāsu, reaģējot uz pozitīviem ierakstiem so-
ciālajos tīklos. Ikviens Latvijas iedzīvotājs svētku 
laikā Twitter un Facebook vidē var dalīties ar savu 
stāstu par mūsu valsts un cilvēku panākumiem vai 
labiem notikumiem. Twitter vidē lietojot tēmturus 
#LatvijaVar vai #ManaLatvija, katrs ieraksts liks 
viedeglei iemirdzēties. Tieši tāpat eglei iemirdzē-
ties liks katrs “Patīk” ziņām par viedeglīti Ministru 
kabineta vai LMT Facebook kontā, kā arī komen-
tāru sadaļā pievienotie stāsti par saviem vai citu 
panākumiem.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/iededz-pirmo-latvija-ziemessvetku-vie-
do-egli.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Īpaši austs Latvijas karogs un vēstījumu 
grāmata līdz simtgadei apceļos tautiešus 
pasaulē

15. decembrī Rīgas pilī tika aizsākta jauniešu inicia-
tīva “Latvijas karoga ceļš”: ceļā uz valsts simtgadi 
tautiešus pasaulē apceļos īpašs valsts karogs un 
vēstījumu grāmata. Tajā ikviens, kurš jūt piederību 
Latvijai, būs aicināts ierakstīt vēlējumu valstij simt-
gadē. Karoga ceļojums būs sirsnīga, kopīgi veidota 
dāvana Latvijas valstij un vienlaikus stāsts, ko no-
dot nākamajām paaudzēm. Foto: Valsts prezidenta kanceleja, Toms Kalniņš

https://www.facebook.com/valdibasmaja/?fref=ts
https://www.facebook.com/valdibasmaja/?fref=ts
https://www.facebook.com/LatvijasMobilaisTelefons/?fref=ts
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iededz-pirmo-latvija-ziemessvetku-viedo-egli
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iededz-pirmo-latvija-ziemessvetku-viedo-egli
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iededz-pirmo-latvija-ziemessvetku-viedo-egli
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Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestiju-
mu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus un 

http://medijiem.lv100.lv/zinas/ipasi-austs-latvijas-
karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apce-
los-tautiesus-pasaule/.

Latvijas Institūts piedāvā citādus 
Ziemassvētku apsveikumus

Šogad Latvijas Institūts piedāvā nedaudz citādus 
Ziemassvētku apsveikumus. Trīs kartītes ar trīs īpa-

šām tēmām aicina visus un ikvienu viesoties daudz-
pusīgajā, interesantajā Latvijā.

Plašāka informācija: http://www.li.lv/lv/ziemas-
svetku-apsveikumi.

ES mājā 20. decembrī lekcija par EPSO 
testiem, darba un prakses iespējām ES 
institūcijās

Kā pieteikties darbam Eiropas Savienības institūci-
jās un kļūt par pastāvīgu darbinieku–ierēdni? Kādi 
testi kur un kad jāizpilda? Vai, kad un kur var strā-
dāt, ja iegūta vidējā (profesionālā) izglītība un vēl 
nav augstākās izglītības? Kā vislabāk noformēt pie-

teikumu praksei ES institūcijās? Uz šiem un citiem 
jautājumiem atbildēs Uldis Šalajevs vieslekcijā par 
Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) testiem, 
darba un prakses iespējām ES institūcijās. Pasā-
kums notiks 20. decembrī plkst. 16–18 Eiropas Sa-
vienības mājā Aspazijas bulvārī 28 Rīgā.

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/epso/es-ma-
ja-20-decembri-lekcija-par-epso-testiem-darba-
un-prakses-iespejam-es-institucijas.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Saeima konceptuāli atbalsta 
mikrouzņēmumu nodokļa likmes 
palielināšanu līdz 15%; sociālās iemaksas 
no minimālās algas atcels

No nākamā gada mikrouzņēmumu nodokļa likmi 
plānots noteikt 15% apmērā no apgrozījuma. To 

paredz Saeimā 15. decembrī konceptuāli pieņem-
tie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25439-saeima-koncep-
tuali-atbalsta-mikrouznemumu-nodokla-likmes-
palielinasanu-lidz-15-socialas-iemaksas-no.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus
http://medijiem.lv100.lv/zinas/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus-pasaule/
http://medijiem.lv100.lv/zinas/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus-pasaule/
http://medijiem.lv100.lv/zinas/ipasi-austs-latvijas-karogs-un-vestijumu-gramata-lidz-simtgadei-apcelos-tautiesus-pasaule/
http://www.li.lv/lv/ziemassvetku-apsveikumi
http://www.li.lv/lv/ziemassvetku-apsveikumi
http://esmaja.lv/epso/es-maja-20-decembri-lekcija-par-epso-testiem-darba-un-prakses-iespejam-es-institucijas
http://esmaja.lv/epso/es-maja-20-decembri-lekcija-par-epso-testiem-darba-un-prakses-iespejam-es-institucijas
http://esmaja.lv/epso/es-maja-20-decembri-lekcija-par-epso-testiem-darba-un-prakses-iespejam-es-institucijas
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=782/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25439-saeima-konceptuali-atbalsta-mikrouznemumu-nodokla-likmes-palielinasanu-lidz-15-socialas-iemaksas-no
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25439-saeima-konceptuali-atbalsta-mikrouznemumu-nodokla-likmes-palielinasanu-lidz-15-socialas-iemaksas-no
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25439-saeima-konceptuali-atbalsta-mikrouznemumu-nodokla-likmes-palielinasanu-lidz-15-socialas-iemaksas-no
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25439-saeima-konceptuali-atbalsta-mikrouznemumu-nodokla-likmes-palielinasanu-lidz-15-socialas-iemaksas-no
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Saeima pieņem jaunu Publisko iepirkumu 
likumu

Saeima 15. decembrī galīgajā lasījumā pieņēma 
jaunu Publisko iepirkumu likumu. Jaunā iepirkumu 
kārtība paredz vairākas izmaiņas un jauninājumus, 

kā arī iepirkumu organizēšanā plānots ieviest Eiro-
pas Savienības prasības.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/25436-saeima-pienem-
jaunu-publisko-iepirkumu-likumu.

Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu 
izdevumu atlīdzību 2016. gadā” (Ministru kabineta 
2016. gada 13. decembra sēdes 1.51. darba kārtī-

bas jautājums, TA-2719), 2. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Grozījumi Vides politikas pa-
matnostādnēs 2014.–2020. gadam”, 3. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

LPS NESASKAŅO

VSS-1223 – Informatīvais ziņojums “Par valsts līdz-
dalību valsts akciju sabiedrībā “Privatizācijas aģen-
tūra” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”

VSS-1202 – Noteikumu projekts “Bezdarbnieku uz-
skaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas 
noteikumi”

VSS-1218 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

VSS-1219 – Rīkojuma projekts “Par Varakļānu no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1220 – Rīkojuma projekts “Par Kocēnu nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1215 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos 
Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi””

VSS-1204 – Likumprojekts “Veselības tūrisma attīs-

tības veicināšanas likums”

VSS-1208 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemes 
vienības nodošanu Engures novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-1209 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr.326 
“Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individu-
ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

VSS-1210 – Noteikumu projekts “Valsts pārvaldes 
e-pakalpojumu noteikumi”

VSS-1211 – Noteikumu projekts “Valsts pārvaldes 
pakalpojumu portāla noteikumi”

VSS-1212 – Noteikumu projekts “Valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru vei-
di, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu 
sniegšanas kārtība”

VSS-1213 – Noteikumu projekts “Valsts pārvaldes 
pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes 
kontroles kārtība”

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=621/Lp12
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25436-saeima-pienem-jaunu-publisko-iepirkumu-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25436-saeima-pienem-jaunu-publisko-iepirkumu-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25436-saeima-pienem-jaunu-publisko-iepirkumu-likumu
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406836
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406836
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406824
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406824
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406825
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406825
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406827
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406827
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40406827
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_48_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_48_p3.pdf
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Latvijas simtgadē veidos jaunas vērtības 
un pakalpojumus sabiedrībai

13. decembrī Ministru kabineta sēdē tika apstipri-
nāts Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns tu-
vākajiem pieciem gadiem. Simtgadē veidos jaunas 
vērtības un pakalpojumus sabiedrībai, nacionāla-
jā pasākumu plānā ietverot 800 iniciatīvas Latvijā 
un vēl 70 pasaules valstīs, kur dzīvo mūsu tautieši. 
Turklāt plānā vēl ir vieta lieliskām idejām, ko varēs 
īstenot ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu, 
dāvinot arvien jaunus pasākumus, apņemšanās un 
idejas mūsu valstij lielajā jubilejā.

Šobrīd apstiprinātas 300 nacionālas nozīmes no-
rises, 100 Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas 

Vides aizsardzības fonda atbalstīti projekti un ap-
zinātas vairāk nekā 400 iniciētas norises visā Lat-
vijā.

Ikviens Latvijas cilvēks, organizācija un uzņēmums 
ir aicināts iesaistīties simtgades svinību sagatavo-
šanā – atbalstīt vai iesaistīties kādā no jau plāno-
tajām simtgades svinību norisēm, radīt dāvanu 
Latvijai, nākt klajā ar savu notikumu simtgadei un, 
sākot ar nākamo gadu, notikumu pievienot kopējā 
Latvijas valsts simtgades norišu kalendārā digitāla-
jā platformā www.lv100.lv.

Jau šobrīd Latvijā darbojas 119 valsts simtgades 
svinību koordinatori norisēm visā Latvijā, kuri ie-
saista visplašākās iedzīvotāju grupas. Daudzās paš-
valdībās izstrādāti vietējo simtgades svinību norišu 
plāni, taču tie visu laiku tiek papildināti, jo pieaug 
izglītības iestāžu, uzņēmēju, pilsoniskās sabiedrī-
bas un citu aktivitāte.

Rīgai – balva starptautiskā viedo pilsētu 
konferencē

Rīga saņēmusi “Euro-China Green & Smart City 
Awards 2016” balvu nominācijā “Inovācija” par 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas 
aģentūra” (REA) izstrādāto daudzdzīvokļu māju 
renovācijas rotācijas fonda projektu.

Balva tika pasniegta Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā, kur no-
tika liela starptautiska konference par viedo pilsētu 
zaļās attīstības projektiem. Tajā piedalījās vairāk 
nekā 40 pilsētu pārstāvji no Eiropas Savienības un 
Ķīnas. Konferencē notika vairāki semināri, diskusi-
jas, inovatīvu projektu izstādes un dažādi tematiski 
pasākumi, kā arī tika pasniegtas balvas labākajiem 
pilsētu attīstības projektiem.

REA direktors Timurs Safiuļins šajā pasākumā iepa-
zīstināja ar rotācijas fonda ideju, kas tika izstrādāta 
starptautiskajā projektā “Infinite Solutions”, pie-
saistot ES programmas “Intelligent Energy Europe” 
finansējumu. REA iesaka rotācijas fondu daudzdzī-
vokļu māju renovācijai veidot, sākotnēji izmantojot 
ES finanšu institūciju atbalstu, lai izsniegtu aizde-
vumus māju renovācijai. Pēc tam šie aizdevumi at-

grieztos rotācijas fondā no ietaupījumiem, kas būs 
iegūti no siltināšanas. Pēc ekspertu domām, REA 
izstrādātā rotācijas fonda ideja ir inovatīva un var 
nodrošināt stabilu finansējumu dzīvojamā fonda 
revitalizācijai.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://www.lv100.lv
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Apsveikti uzvarētāji pedagogu konkursā 
par labāko klases audzināšanas stundu

14. decembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcijā (VBTAI) tika sveikti VBTAI organizētā kon-
kursa pedagogiem par labāko klases audzināšanas 
stundu finālisti.

Konkursā skolotāji iesūtīja klases audzināšanas 
stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa 
mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un at-
raktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem 
skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību 
kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un em-
pātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiā-
lu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem. 
Konkursā, ko organizēja kustībā “Draudzīga skola”, 
tika saņemti vairāk nekā 50 pedagogu darbi, kurus 
izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un 
Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

1.–4. klašu grupā uzvarēja Upesleju internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra skolotājas Artas Pavā-

res iesūtītais darbs, Izcilības rakstu saņēma Babītes 
vidusskolas skolotājas Agnijas Dancītes darbs, bet 
Atzinības raksti tika Bauskas sākumskolas pedago-
ģei Daigai Eimusai un Aglonas vidusskolas pedago-
ģei Ritai Ivbulei.

5.–9. klašu grupā vērtēšanas komisija par labā-
ko atzina Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 
5. vidusskolas pedagoģes Gitas Zommeres darbu. 
Izcilības rakstu saņēma Andreja Pumpura Rīgas 
11. pamatskolas skolotājas Ineses Ludes klases 
audzināšanas stundas projekts, bet Atzinības rak-
stus – Balvu pamatskolas skolotājas Ingas Bukšas 
un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidus-
skolas skolotājas Kitijas Pinkovskas darbi.

Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā 
uzvarētāja ir Talsu novada Vakara un neklātienes 
vidusskolas skolotāja Ina Tenberga, bet Izcilības 
rakstu saņēma tās pašas vidusskolas pedagoģe Ine-
ta Pugoviča. Savukārt ar Atzinības rakstu tika ap-
balvots Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ingas 
Strodes konkursam iesūtītais darbs.

Maskosimies Jērcēnmuižā!

Jērcēnmuižas saime aicina ciemos 23. decembrī 
plkst. 17, lai ar dziesmām, rotaļām un jautrību svi-
nētu ziemas saulgriežus. Šogad pasākumam dots 
nosaukums “Maskosimies Jērcēnmuižā!”. Organi-
zatori īpaši priecāsies par apmeklētājiem maskās, 
jo šis ir maskošanās laiks. Viesos būs arī Smiltenes 
čigāni, kuri darbosies masku tradīciju zinātājas Lie-
nes Strazdiņas vadībā. Dziesmās un dančos ar vi-
siem kopā lustēsies arī folkloras kopa “Mežābele”.

Jērcēnmuižas Mednieku namā varēs priecāties par 
raibiem cimdu rakstiem, darbosies Mednieku kro-

dziņš, kurā būs iespējams nobaudīt mednieku bied-
rības “Jērcēni” sarūpēto cienastu, par karstiem zie-
mas dzērieniem gādās biedrība “Esam Jērcēniem”, 
bērni kopā ar vecākiem varēs izcept savu Laimes 
piparkūku un to pašu spēkiem izrotāt. Ikviens varēs 
izkalt Strenču novada 2017. gada Laimes monētu, 
ko šogad rotās Dieva zīme, kura simbolizē gaismu, 
tiekšanos uz pilnību, attīstību, vīrišķo enerģiju, Die-
va padomu, aizsardzību, uzraudzību un svētību.

Kad satumsīs vakars, visi aicināti piedalīties ķekatu 
gājienā un sadedzināt bluķī visu, kas šajā gadā bi-
jis slikts, tā atbrīvojot ceļu jaunajam, lai svētki pie 
mums atnāk pa baltu ceļu!
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Iedegsim “Sveču mežu Skaņajā kalnā”!

Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, Mazsala-
cā norisināsies svētku pasākums – pasaka “Sveču 
mežs Skaņajā kalnā”. Plkst. 15 Skaņākalna dabas 
parks iemirdzēsies tūkstošiem sveču gaismiņās, 
aicinot izbaudīt pastaigu, iedegt sveču ornamen-
tus, uzburt svētku noskaņu dziesmās un dejās 
un varbūt piedzīvot arī Ziemassvētku brīnumu. 
Pasākumā varēs dzirdēt Ziemassvētku trio (Ingus 

Ulmanis, Aigars Voitišķis un Roberts Rasa) ar kon-
certprogrammu “Karameles”, Rihardu Sauli (ģitā-
ra, balss) un kopā ar pasākuma vadītāju radiobalsi 
Ģirtu Auzānu un folkloras kopu “Putni” ieskandināt 
Ziemassvētkus. Par siltu ēdienu un labu noskaņo-
jumu parūpēsies īsta latvju saimniece Ilze Briede, 
amatnieki un vēl citi saimnieki ar dažādiem lauku 
labumiem.

Plašāka informācija: www.mazsalaca.lv.

file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2048/www.mazsalaca.lv
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Vecgada vakarā Ventspils novadā – 
astoņas balles

31. decembrī astoņos Ventspils novada tautas un 
kultūras namos notiks balles. Vecgada vakarā būs 
atvērts Jūrkalnes un Užavas tautas nams, Zlēku, 
Ances, Piltenes, Puzes, Ugāles un Popes kultūras 

nams. Piltenē ballē spēlēs grupa “Kurzemnieki”, 
Puzē Jaungada sagaidīšana notiks 80. gadu disko-
stilā, par mūziku gādās Mikus Gruntmanis, arī Jūr-
kalnē būs diskoballīte, Užavā balli spēlēs grupa 
“Nakts ziņas”, Ancē – Arturs Bānis, Ugālē – grupa 
“Nenāk miegs”, Popē – grupa “Indra & Normunds”, 
Zlēkās – Reinis Krūziņš.
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Jana Bunkus, LPS 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

Informāciju par aktualitātēm sūtiet e-pastā: prese@lps.lv!

Ziņas sagatavojuši Linda Pastare, Dzintra Āboliņa, Taivo Trams, Egils Zariņš, Ginta Gailīte, Anete Gluha, 
Marlena Zvaigzne un Līga Korsaka

Apkopojusi Gunta Klismeta

Jauno gadu Daugavpilī sagaidīs Vienības 
laukumā

31. decembrī plkst. 12 visi daugavpilieši un arī pil-
sētas viesi aicināti uz Jaungada skrējienu.

Pilsētas centrā, Vienības laukumā, darbosies Rūķu 

namiņš un slidotava.

Plkst. 23:30 Vienības laukumu pieskandinās kon-
certprogramma “Gadu mijā”, kurā tiks izdziedātas 
pazīstamākās Jaunā gada un 80. gadu dziesmas. 
Plkst. 1:00 paredzēts svētku salūts un Jaungada 
nakts diskotēka.

Iznācis jaunais žurnāla “LOGS” numurs 
(2016. gada novembris/decembris)

Jaunākajā žurnāla 
“Logs” numurā, kas vel-
tīts Latviju Pašvaldību 
savienības 25 darba ga-
diem un ir pēdējais pa-
pīra formā izdotais LPS 
izdevums, lasiet:

•	 LPS priekšsēdis An
dris Jaunsleinis ievad-
rakstā “Jaunu slieksni 
pārkāpjot” uzsver īpašo 
laiku, kādā šobrīd dzīvo-

jam – gan Latvijas Pašvaldību savienība, kas pār-
kāpusi ceturtdaļgadsimta slieksni, gan ikviens 
no mums, gaidot tuvo gadumijas slieksni –, un 
novēl visiem veiksmīgu sliekšņu pārkāpšanas 
laiku!

•	 Rakstā “Latvijas Pašvaldību savienības attīstī-
ba” LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis rak-
sturo organizācijas sākotnējos mērķus, juridisko 
statusu, vietu Latvijas politiskajā sistēmā, ietek-
mi uz sociāli ekonomiskajiem procesiem, lomu 

pašvaldību prasmju attīstībā un tuvākās nākot-
nes perspektīvu.

•	 LPS 25. gadadienas priekšvakarā savu vērtēju-
mu, pārdomas un ierosinājumus Pašvaldību sa-
vienības turpmākajai attīstībai ar žurnāla starp-
niecību materiālu apkopojumā “Pašvaldību 
vadītāji – par LPS” pauž gan lielo pilsētu, gan 
novadu domju priekšsēdētāji.

•	 Savukārt LPS administrācijas darbinieki atbilžu 
apkopojumā “LPS darbinieki – par pašvaldībām 
un sevi” atklāj savu darbu un pieredzi arī no 
mazliet citādiem aspektiem.

•	 Žurnāla “Logs” veidotāju komanda “Atvadoties 
pirms (jaunas) satikšanās” saka paldies visiem 
brīvprātīgajiem pastniekiem, žurnāla autoriem, 
atbalstītājiem un lasītājiem un sola tikšanās arī 
turpmāk, tikai citādā veidā un formā.

Informējam, ka 2017. gadā žurnāls “LOGS” vairs 
neiznāks papīra formā. Turpmāk tas būs pieejams 
elektroniski (bez maksas). Par elektroniskās žurnā-
la versijas saņemšanu lūdzam interesēties e-pastā: 
prese@lps.lv.

Gaišu, mierīgu un priecīgu svētku laiku vēlot,
Gunta Klismeta un Daina Oliņa

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
mailto:prese@lps.lv

