
2017. gada 6.–12. februāris

Nr. 5

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Ministriju un iestāžu ziņas
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Novadu un pilsētu vēstis

LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas sēde

31. janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, 
kurā tika skatīti šādi jautājumi: par plānotajām 

izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa politikā 
2018. gadā, par LPS pasūtīto pētījumu “Rezultatīvo 
rādītāju iegūšanas iespējas, izmantojot pašvaldību 
budžeta informāciju”, kas sagatavots Norvēģijas Fi-
nanšu instrumenta projektā “Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, 
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par LPS veidoto datubāzi BLIS (Bench Learning In-
formation System) un tās izmantošanas iespējām 
pašvaldību darbā un par LPS un Finanšu ministrijas 
sarunu jautājumiem 2017. gadā.

Finanšu ministrijas (FM) Tiešo nodokļu departa-
menta direktore Astra Kaļāne informēja par ap-
spriestajiem variantiem ministrijas izveidotajā starp
institucionālajā darba grupā, kuras mērķis ir meklēt 
sabalansētus risinājumus nekustamā īpašuma no
dokļa (NĪN) jomā saistībā ar straujām nodokļa bāzes 
izmaiņām. Darba grupā izskatīti četri varianti. A. Ka-
ļāne uzsvēra, ka primāri risināma būtu nekustamā 
īpašuma kadastrālo vērtību sakārtošana.

Diskusijās par vēlamajām izmaiņām NĪN politikā 
tika uzsvērts, ka pašvaldībām jābūt rīcības brīvībai 
regulēt NĪN politiku konkrētajā teritorijā, taču tā 
nedrīkstētu būt līdzeklis cīņā par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa ieņēmumiem; ir jākoriģē kadastrālo 
vērtību bāzes noteikšanas metodika un biežums 
(nekustamo īpašumu kadastrālajai vērtībai iedzī-
votājiem jābūt prognozējamai); pēc iespējas drīzāk 
jābūt skaidrībai par nekustamo īpašumu kadastrā-

lajām vērtībām 2018. gadā, lai pašvaldībām NĪN 
ieņēmumu prognoze nākamajam gadam nebūtu 
jārēķina vairākas reizes.

Par LPS pasūtīto pētījumu “Rezultatīvo rādītāju ie
gūšanas iespējas, izmantojot pašvaldību budžeta 
informāciju”, pastāstīja viena no pētījuma auto-
rēm – Dr. oec. Inga Vilka no SIA “Publiskās pārvaldes 
konsultācijas”. Pētījuma mērķis bija izvērtēt pašvaldī-
bu budžeta informācijas izmantošanas iespējas paš-
valdības vadīšanai nepieciešamo rezultatīvo rādītāju 
aprēķināšanā. Ar šo un citiem pētījumiem var iepa-
zīties LPS salīdzināmo datu datubāzes BLIS sadaļā 
“Publikācijas” / “Pētījumi”: https://blis.lps.lv/lv/.

Plašāku informāciju par komitejas sēdē apspriesta-
jiem jautājumiem atradīsiet šeit: http://www.lps.
lv/lv/zinas/lps/3495lpsfinansuunekonomikas
komitejassede, kā arī LPS komiteju portālā: http://
www.lps.lv/lv/pasvaldibudarbiniekiem/lpskomi-
tejudokumenti/.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

3. februārī Novadu apvienības Valde nolēma No
vadu dienu rīkot šāgada 31. martā. Valde pieņēma 
Bauskas novada pašvaldības laipno piedāvājumu 

Novadu dienas pasākumu norises vietai izvēlēties 
Bauskas novada Īslīces kultūras namu. Uz šo brīdi 
nolemts, ka Novadu dienā viena darba grupa no-
darbosies ar sociālo dienestu kapacitātes un kom-
petences jautājumiem, kā arī apspriedīs sadarbības 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/%28BenchLearning Information System, https:/blis.lps.lv/lv/%29
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/%28BenchLearning Information System, https:/blis.lps.lv/lv/%29
https://blis.lps.lv/lv/
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3495-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3495-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3495-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
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problemātiku ar citām institūcijām – gan pašvaldī-
bas institūcijām, gan ar valsts institūcijām. Par vēl 
vienas darba grupas izveidi tiks spriests 3. marta 
Valdes sēdē.

Valde noklausījās Latvijas Nacionālā kultūras cen-
tra direktores Signes Pujātes ziņojumu par XXVI 
Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku or
ganizatoriskajām aktualitātēm. S. Pujāte prezentē-
ja 2018. gada Dziesmu un deju svētku programmas 
projektu, kas pievienots 1. pielikumā. Paredzēts, 

ka dalībnieku gājiens būs svētku nedēļas sākumā, 
nevis pēdējā svētdienā pirms noslēguma koncer-
ta. Pašlaik vēl saskaņošanas stadijā ir mēģinājumu 
laiki un tiek risināta dalībnieku izmitināšana pa 
naktsmītnēm Rīgas skolās. Valde apsprieda līguma 
nosacījumus par ēdināšanu, jo tiek izvirzīts nosacī-
jums, ka ēdinās tie uzņēmumi, kas konkrētajā skolā 
strādā mācību laikā.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

Dānijas vēstnieks Latvijā atzinīgi vērtē 
līdzšinējo sadarbību starp Latvijas un 
Dānijas pašvaldībām

1. februārī Latvijas Pašvaldību savienībā notika 
LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa, ģenerālsekretā-
res Mudītes Priedes un Dānijas vēstnieka Latvijā 
Hansa Braska tikšanās, kurā abas puses atzinīgi 
novērtēja līdzšinējo veiksmīgo sadarbību starp 

abu valstu pašvaldībām un to pārstāvošajām orga-
nizācijām.

Vairāk informācijas šeit: http://www.lps.lv/lv/zi-
nas/lps/3507danijasvestniekslatvijaatzinigino-
vertelidzsinejosadarbibustarplatvijasundani-
jaspasvaldibam.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3507-danijas-vestnieks-latvija-atzinigi-noverte-lidzsinejo-sadarbibu-starp-latvijas-un-danijas-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3507-danijas-vestnieks-latvija-atzinigi-noverte-lidzsinejo-sadarbibu-starp-latvijas-un-danijas-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3507-danijas-vestnieks-latvija-atzinigi-noverte-lidzsinejo-sadarbibu-starp-latvijas-un-danijas-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3507-danijas-vestnieks-latvija-atzinigi-noverte-lidzsinejo-sadarbibu-starp-latvijas-un-danijas-pasvaldibam
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p1.pdf
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Videokonference par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu

2. februārī LPS un VARAM rīkoja paplašinātu MK 
noteikumu projekta “Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojuma (anotācijas) apspriešanu un diskusiju par 
jautājumiem un pašvaldību pienākumiem, kādus 

paredz šis normatīvais akts. Tajā piedalījās VARAM 
Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte 
Vesere, Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe 
un vecākā referente Anda Ellere, kā arī Konkuren-
ces padomes un pašvaldību pārstāvji.

Konferences videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas šeit: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
videoarhivs/3505videokonferencepardecentra-
lizetokanalizacijassistemuapsaimniekosanuun
registresanu.

Seminārs un grāmata par mazās 
uzņēmējdarbības lomu

Seminārs, kas 2. februārī notika Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZA) Senāta zālē, bija veltīts grāmatas 
“Collaboration Synergy of ICE and EKOSOCLV Pro-
jects” atvēršanai. To atklāja LZA prezidents Ojārs 
Spārītis, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Lat-
vijas Lauku sieviešu apvienības prezidente Vineta 
Geršebeka.

Ziemeļvalstu ministru padomes grupu mikrokre-
dītu projekta, INTERREG projekta FEM, projekta 
ICE un VPP EKOSOCLV sinerģijā radīta grāmata 

“Collaboration Synergy of ICE and EKOSOCLV Pro-
jects”, kas ir Zviedru institūta tematiskās partne-
rības projekta “Innovation. Creativity. Equality” 
(ICE) un Valsts pētījumu programmas EKOSOCLV 
kopdarba rezultāts. Grāmatas atbildīgā redaktore 
ir Dr. habil. oec. profesore Baiba Rivža, zinātniskās 
redaktores – Dr. oec. Elita Jermolajeva un Dr. oec. 
Elīna Konstantinova.

Grāmatas saturu veido divas daļas. Pirmajā ir ICE 
projekta rezultātā izstrādātais pētījums par mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalsta sistēmas 
veicināšanu “Inovācijas atbalsta jaunās metodes 
un modeļi MVU uzņēmumos: tūrismā, kultūrā un 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3505-videokonference-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3505-videokonference-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3505-videokonference-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3505-videokonference-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
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radošajās industrijās”. Otrajā daļā ietverti labās 
prakses piemēri no tūrisma, kultūras un radošo in-
dustriju atbalsta sistēmām Latvijā, Zviedrijā, Balt-
krievijā, Polijā un Lietuvā. Apkopoti arī labākās 
prakses piemēri par sieviešu sekmīgu darbību MVU 
inovatīvas uzņēmējdarbības laukā.

Seminārā tika apspriestas vairākas tēmas: grupu 

mikrokredīta kustība kā Latvijas lauku sieviešu ap-
vienības (LLSA) un Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes zinātnieču sadarbības rezultāts; LLSA 
grupu mikrokredīta fonda darba pieredze; Baltijas 
un Zviedrijas sieviešu uzņēmēju sadarbības nozī-
me; Strūves tūrisma maršruts – Strūves ģeodēzis-
kais loks, kas iekļauts UNESCO kultūras mantojuma 
sarakstā; mikrokredīta grupu veiksmes stāsti.

LPS priekšsēža tikšanās ar Latvijas 
Pensionāru federācijas pārstāvjiem

3. februārī ciemos pie LPS priekšsēža Andra 
Jaunsleiņa bija ieradies Latvijas Pensionāru fede-
rācijas (LPF) priekšsēdētājs Andris Siliņš un vairāki 
Valdes pārstāvji, lai iepazīstinātu ar LPF valdes aici-
nājumu Saeimai un valdībai un aicinājumu pensio-
nāru organizācijām.

Aicinājumā Saeimai un valdībai LPF sakarā ar 

valsts 100. dzimšanas dienu aicina veikt izmaiņas 
likumdošanas aktos, lai varētu ierosināt apbal-
vojumam ar valsts augstākajām atzinības zīmēm 
personas, kuras atdevušas dzīvību Latvijas neat-
karības atjaunošanas cīņās. Savukārt aicinājumā 
pensionāru organizācijām LPF aicina pensionāru 
biedrības aktīvi piedalīties pašvaldību vēlēšanās, 
virzīt savus pārstāvjus vēlēšanu sarakstos, panākt 
to ievēlēšanu, lai iespējami plaši izmantotu paš-
valdību iespējas senioru dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai.
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Izpilddirektori Engurē izaicina rekordus

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) 2017. gada pirmā izbraukuma sanāksme no-
tika 3. februārī Engures novada Smārdes pagas
ta Milzkalnē, Šlokenbekas muižā. Šoreiz norises 
vietu apzīmēja četri atšķirīgi vietvārdi! (Šis gan ir 
tikai tāds “minirekordiņš”.) Engures novada centrs 
Smārdē atrodas jau kopš 2009. gada, kad novadā 
kopā dzīvošanu uzsāka Engures, Lapmežciema un 
Smārdes pagasts. Vietvārds “Engure” katra iztēlē 
uzbur jūru, jo pašvaldībai pieder trešā garākā jūras 
robeža. Tomēr jūru todien neapciemojām. Izpilddi-
rektori ar to tikās vien folkloras kopas “Milzkalnie-
ki” dziesmā un novada domes vadoņu “dueta” – 
priekšsēdētāja Gundara Važas (pa kreisi) un izpild-
direktora Imanta Valera – stāstījumā, kā arī novada 

prezentācijā un uzņēmējdarbībai veltītajā videofil-
miņā. Uzņēmēju novadā ir daudz. Pēc sanāksmes 
ciemiņi dažus no viņiem sastapa klātienē. Somu uz-
ņēmumā SIA “Kaski” vērojām ārdurvju ražošanu, 
dāņu SIA “M. P. Socks” – košu un raibu diegu pār-
tapšanu visu lielumu valkātājiem tīkamās zeķēs un 
zeķbiksēs. Īpaša stāsta vērts ir Ceļu muzejs Šloken-
bekas muižā un arhitektoniski mūsdienīgā lidosta 
“Jūrmala”, kura jau labu laiku pilnā gatavībā gaidīt 
gaida brīdi, kad beigsies ieilgušie ķīviņi ap šo ob-
jektu, lai uzsāktu “īstus” lidojumus. Tomēr plašāku 
stāstu un fotoattēlus par Engures novadā redzēto 
atstāsim žurnāla “Logs” februāra numuram.

Sanāksme jau februārī uzstādīja pārsteidzoši aug-
stu latiņu apmeklētības ziņā – vairāk nekā 180 da
lībnieku! Fakts, ka dalībnieku skaits šoreiz tuvojās 
LPIA sanāksmju apmeklētības augstākajam sasnie-
gumam, liecina par izvēlēto tematu aktualitāti. 
Daudzi izpilddirektori līdzbraucējos bija aicinājuši 
attīstības speciālistus. Vai 2017. gadā kāds temats 
būs spējis raisīt vēl lielāku interesi, noskaidrosies 
gada beigās.

Otra labā ziņa tiem, kas nebija ieradušies Šloken-
bekā: LPS vēsturei saglabātas ne tikai prezentācijas 
(tās meklējiet mūsu interneta vietnē pie profesio-
nālajām apvienībām, sadaļā “Izpilddirektoru aso-
ciācija”), bet arī sanāksmes videoieraksts. NB! To 
noskatīties ir pavisam viegli. LPS mājaslapas aug-
šējā labajā stūrī ir simbolu virkne, atliek tikai izvē-
lēties YouTube simboliņu (otrais no labās). Uzspie-
žot uz tā, atvērsies sēdes ieraksta videoklipi. Ja šis 
paņēmiens kādam neiet pie sirds, izmantojiet pie-
kļuves saiti: https://www.youtube.com/channel/
UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw.

LPIA sanāksmes pirmā daļa bija veltīta Lauku attīs
tības programmas pasākumu ieviešanai (lauku ceļi 
un LEADER projekti). Zemkopības ministrijas Lauku 
attīstības atbalsta departamenta nodaļas vadītāja 
Zane Līde un Lauku atbalsta dienesta direktores 
vietnieks smārdenieks Ģirts Krūmiņš papildināja 
viens otru, lai atgādinātu pašlaik svarīgāko. Viena 
no aktualitātēm – Lauku attīstības programmā pa-
redzētais finansējums grants ceļiem. Vairākas paš-
valdības jau gatavas startam, citas vēl spriež, tomēr 
svarīgi darbus ieplānot tā, lai 2019. gada 1. decem
brī projekti būtu iesniegti. Tātad jāparedz laiks 
iepirkumam, projektēšanai. Labāk visu neatlikt uz 
pēdējo brīdi, lai varētu paspēt izstrādāt vēl papild-
projektu gadījumā, ja izrādītos, ka atvēlētā kvotas 
nauda paliek pāri. Prezentācijā tika aktualizēti arī 
LEADER vietējo rīcības grupu uzdevumi. Pašvaldī-
bām rūpīgi jāapdomā priekšlikumi VRG stratēģijām, 
kas reāli spētu kalpot uzņēmējdarbības atbalstam. 
LEADER nauda paver iespējas, piemēram, iekārtot 
tirdzniecības vietas, uzcelt noliktavas u.tml. Izpild-
direktoru uzmanība tika vērsta arī uz meliorāci
jas pasākumiem. LPS uzskata, ka pirms nākamās 
kārtas atvēršanas būs vajadzīga domu apmaiņa. 
Nauda visiem nepietiks, tomēr, lemjot par pašval-
dības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
pārbūvi un atjaunošanu, jāpanāk vienošanās, lai 
līdzekļus pirmām kārtām saņemtu plūdu un palu 
riskam pakļautās teritorijas.

Otrajā daļā VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsē-
dētājs Jānis Lange stāstījumā par autoceļu finansē
šanas modeli un atbildēs uz klātesošo jautājumiem 
bija vienisprātis ar zālē sēdošajiem par visai bezcerī-
go situāciju mūsu valsts ceļu saimniecībā. Valsts ceļu 
atjaunošanas plāni 2017. gadam nav iepriecinoši, jo 
Kohēzijas fonda līdzekļi apgūti jau gandrīz pilnībā. Ko 
darīt tālāk? Mērķis savienot nacionālos un novada 
centrus ir sen gaidīts, un ļoti gribētos, lai tas būtu 
reāls, bet valdība nepiešķir līdzekļus tā sasniegšanai. 

https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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Mērķi nevajadzētu mainīt, bet būtu jāpagarina mēr-
ķa sasniegšanas termiņš un mērķtiecīgi uz to jāiet. 
Jānis Lange atgādināja arī pašvaldībām noderīgo 
pētījumu par nepieciešamo ceļu daudzumu, noslo-
gojumu, kategorijām, apsaimniekošanas modeļiem, 
kuru LPS ir nosūtījusi visām pašvaldībām.

LPS padomniece Sniedze Sproģe akcentēja Zemes 
pārvaldības likuma aktualitātes un to, ka jānodro-
šina piekļuve visiem īpašumiem. Viņa atgādināja 
zemes reformas kļūdu piemērus, kad nesaprātīgi 
noteiktas robežas cilvēkiem neļauj izmantot ceļu, 
piekļūt upei, ezeram vai citam publiskam objek-
tam. Svarīgi vienoties par iespējamajiem risināju-
miem, lai tās labotu. Sniedze Sproģe aicināja paš-
valdību pārstāvjus ziņot LPS par dzīvē vērotajiem 

atgadījumiem, kā arī sūtīt priekšlikumus situācijas 
normalizēšanai. Informācija noderēs, diskutējot ar 
ministriju pārstāvjiem un Saeimas deputātiem.

Īpašu svētku akcentu sanāksmei piešķīra aktīvāko 
eparaksta lietotāju sumināšana. Latvijas Valsts ra-
dio un televīzijas centra mārketinga daļas vadītāja 
Vineta Sprugaine nosauca līderu trijnieku – Rīgas 
dome, Rēzeknes novads un Ventspils novads –, bet 
apbalvoja čaklāko “parakstītājpašvaldību” desmit-
nieku. “RIX Technologies” komercdirektore Vita 
Viese cildināja aktīvākos dokumentu vadības sis-
tēmas “Namejs” lietotājus, kā arī iepazīstināja ar 
sistēmas jaunumu – eparakstu.

Daina Oliņa

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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Videokonference par priekšvēlēšanu 
aģitācijas ierobežojumiem

8. februārī plkst. 11 LPS notiks videokonferen-
ce par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem 
pirms 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Tajā piedalīsies KNAB Politisko organizāciju finansē-
šanas kontroles nodaļas vadītāja vietniece Vineta 

Ostrovska un galvenā speciāliste Karīna Poļanska.

Tiešraide būs skatāma šeit: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/tiesraide/. Tiešraides laikā ir ie-
spējams uzdot jautājumus, sūtot uz epasta adresi: 
tiesraide@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par ERAF IKT Rīgas 
projektu

8. februārī plkst. 14 LPS notiks projekta “Pašval

dību klientu informācijas pārvaldības risinājums” 
prezentācija, ar ko iepazīstinās Rīgas domes Infor-
mācijas tehnoloģiju centra Projektu izstrādes no-
daļas vadītājs Mārtiņš Plīkšs.

Diskusiju varēs vērot LPS tiešraidē: http://www.
lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesraide/, kā arī uzdot 
jautājumus, sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

Jautājumus varat uzdot arī iepriekš, līdz 8. febru-
ārim nosūtot tos uz epasta adresi: guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPD padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videokonference par krīzes komunikāciju 
no valsts drošības dienestu skatpunkta

LPS un Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību pro-
fesionāļiem (LASAP) 9. februārī plkst. 18 aicina uz 
videokonferenci par krīzes komunikāciju no valsts 
drošības dienestu skatpunkta. Videokonferencē 
piedalīsies: Sigita Pildava (Valsts policija), Viktorija 
Gribuste (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests) un Ilze Bukša (Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests).

Videokonference tiešsaistē būs pieejama LPS inter-

neta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminariunvi-
deo/tiesraide/. Tās laikā varēsiet uzdot jautājumus, 
sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Videoieraksts vēlāk būs pieejams LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
videoarhivs.

Aicinām jautājumus iesūtīt jau iepriekš, adresējot 
tos: jana.bunkus@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs
mailto:jana.bunkus@lps.lv
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Videokonference par datos balstītu 
lēmumu pieņemšanu izglītībā

9. februārī plkst. 14 LPS tiek organizēta videokon-
ference “Datos balstīta lēmumu pieņemšana izglī
tībā pašvaldībās sadarbībā ar “Edurio” piedāvāju
mu pašvaldībām”.

“Edurio” ir izglītības tehnoloģiju uzņēmums, kas 
tika radīts, lai palīdzētu uzlabot izglītības kvalitā-
ti Latvijā un pasaulē, dodot iespēju skolu tīklu un 
skolu vadītājiem un skolotājiem ērti iegūt skolēnu, 
skolotāju un vecāku atgriezenisko saiti un nekavē-
joties redzēt datu analīzi, lai to izmantotu rīcībai. 
“Edurio” šobrīd izmanto vairāk nekā 300 skolās 
Latvijā. Pašvaldībām kā skolu dibinātājiem “Edu-
rio” var palīdzēt labāk saprast skolās notiekošo, lai 
pieņemtu pamatotus un līdzsvarotus lēmumus par 
skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām, ma-

teriāltehniskajiem ieguldījumiem, attīstības projek-
tu virzību, to ietekmes izvērtēšanu u.c.

Videokonferences laikā jums būs iespēja iepazīties 
ar “Edurio” piedāvājumu, dzirdēt pašvaldību piere-
dzi par to, kā tās izmanto “Edurio”, un uzdot savus 
jautājumus gan uzņēmuma, gan pašvaldību pār-
stāvjiem. Plašāk sk. 2. pielikumā.

Ar “Edurio” demoversiju var iepazīties: https://
edurio.com/demo/skolasrezultati (demo rezultātu 
skatīšanai vēlams izmantot Chrome pārlūku).

Aicinām pievienoties diskusijai klātienē vai vērot 
diskusiju LPS tiešraidē: http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/tiesraide/. Tiešraides laikā būs 
iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz epasta ad-
resi: tiesraide@lps.lv. Jautājumus var uzdot arī ie-
priekš, līdz 9. februārim tos nosūtot uz epasta ad-
resi: zane.zvaigzne@lps.lv.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 14. februārī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. VARAM aktualitātes reģionālās attīstības jomā 
(ziņo: Aivars Draudiņš, VARAM valsts sekretāra 
vietnieks reģionālās attīstības jautājumos).

2. Par sarunu tēmām ar VARAM 2017. gadā (ziņo: 
Ivita Peipiņa, LPS padomniece reģionālās attīstī-
bas jautājumos).

3. Par projektu “LVĢMC ģeotelpisko datu informā-

cijas sistēmas izveide”: mērķi, sasniedzamie re-
zultāti un pašvaldību ieguvumi (ziņo: Anta Jan-
tone, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģi-
jas centra Informācijas analīzes daļas vadītāja).

4. Par priekšlikumiem likuma “Par zemes dzīlēm” 
grozījumiem (ziņo: Edgars Pastars, vecākais ju-
rists, zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”).

5. Dažādi.

Komitejas sēdes norisi būs iespējams vērot tiešrai-
dē LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari
unvideo/tiesraide/. Tiešraides laikā jautājumus 
varēs uzdot, sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

https://edurio.com/demo/skolasrezultati
https://edurio.com/demo/skolasrezultati
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:zane.zvaigzne@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p2.pdf
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Uzsver pašvaldību lomu pārdomātas 
specializācijas īstenošanā

“Katrai vietējai un reģionālajai pašvaldībai jāsniedz 
iespēja attīstīt savas iekšējās vietējās un reģionā-
lās spējas, tai skaitā Pārdomātas specializācijas 
stratēģijas īstenošanas, uzraudzības un kontroles 
mehānismus,” 31. janvārī Briselē (Beļģijā) Reģionu 
komitejas Sociālās politikas, izglītības, nodarbinā-
tības, pētniecības un kultūras komisijas sanāksmē 
norādīja Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pār-
stāvis Rundāles novada domes priekšsēdētājs Ai
vars Okmanis.

Diskutējot par Pārdomātas specializācijas stratēģi-
jas (RIS3) reģionālo ietekmi, Okmanis arī uzsvēra, 
ka RIS3, tajā ietvertie tautsaimniecības transfor-
mācijas virzieni, prioritātes un specializācijas jo-
mas tieši attiecināmas ne tikai uz reģioniem, bet 
arī vietējām pašvaldībām. Arī Eiropas Parlamenta 
REGI komitejas pārstāvis Lamberts van Nistelroijs 
sanāksmē akcentēja pašvaldību lomu pārdomātas 
specializācijas īstenošanā: “Pārdomāta specializā-
cija var palīdzēt rast spēcīgākos punktus, īpašas 

darbības nišas jūsu pašvaldībās. Tāpat pārdomātai 
specializācijai būtu vairāk jāveicina sadarbība, un 
tieši jūs varat atrast partnerus un veicināt reģionā-
lo sadarbību.”

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane, lūgta komentēt Reģionu komi-
tejā apstiprināto atzinumu “Pārdomātas speciali-
zācijas stratēģijas: reģionālā ietekme un reģionu 
sadarbība”, uzsvēra, ka ne tikai reģionālās, bet arī 
vietējās pašvaldības ir piemērota vieta inovatīvu 
ekosistēmu izveidei. “Latvijai kā mazai, bet atvērtai 
ekonomikai ir svarīgi palielināt valsts konkurētspē-
ju, un vienīgā iespēja to paveikt ir attīstīt zināšanās 
balstītu ražošanu un pakalpojumus. Pašvaldībām 
ar inovāciju potenciālu ir liela nozīme, lai radītu 
nepieciešamo saikni starp Eiropas Savienības poli-
tikas virzieniem, rūpniecību, pētniecības centriem, 
augstākās izglītības iestādēm un iedzīvotājiem,” 
skaidroja Feldmane.

Reģionu komitejas atzinumu “Pārdomātas specia-
lizācijas stratēģijas (RIS3): reģionālā ietekme un 
reģionu sadarbība” plānots apstiprināt 22. marta 
plenārsesijā.

Eiropas Komisija apliecina pašvaldību 
lomu attīstības sadarbībā

“Uzsākot kopīgu programmu īstenošanu attīstī-
bas sadarbības valstīs, šādu programmu izstrādē 
un īstenošanā, kā arī uzraudzībā un izvērtēšanā 
jāiesaista arī vietējās un reģionālās pašvaldības, 
izmantojot to zināšanas un pieredzi. Tas varētu 
palīdzēt vēlāk izvērtēt iespējamos uzlabojumos 
turpmāk īstenojamās programmās,” diskusijā par 
Eiropas Komisijas sagatavoto paziņojumu “Priekš-
likums par jaunu Eiropas konsensu attīstības jomā” 
3. februārī Briselē notikušajā Reģionu komitejas 
(RK) Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lie-
tu un ārlietu komisijas sanāksmē norādīja Latvijas 
delegācijas RK pārstāve Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Latvijas delegācija Reģionu komitejā iesniegusi vai-
rākus grozījumus minētajā Reģionu komitejas atzi-
numā, kurus atzinīgi novērtējis atzinuma sagatavo-
tājs Spānijas delegācijas pārstāvis Hesuss Gamal-
jo Aljers (Jesús Gamallo Aller). Eiropas konsenss 
ir viena no iniciatīvām, kā Eiropas Savienība savā 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2128054&meetingSessionId=2158589
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attīstības sadarbības politikā iekļaus 2015. gadā 
ANO pieņemto Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam, kas ir jauns, vērienīgs satvars ilgtspē-
jīgas attīstības un nabadzības izskaušanai. Gamaljo 
Aljers uzsvēra, ka būtiski minēto ANO programmu 
uztvert kā daudzlīmeņu un daudzpusēju program-
mu, kurā iesaistītas ne tikai valdības, bet arī vietē-
jās un reģionālās pašvaldības. 

Uzrunājot Reģionu komisijas locekļus, I. Bērziņa 
atklāja, ka arī Latvijas pašvaldības, līdzīgi kā paš-
valdības daudzviet citur Eiropā, pēdējo mēnešu 
laikā iesaistījušās ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
izvērtēšanā, spriežot, kurus no 17 mērķiem izvirzīt 
par prioritāriem Latvijā, kā sadarboties iedzīvotā-
jiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts institūci-
jām, lai izdarītu pareizo izvēli un nekļūdītos ievie-
šanā. Tāpēc Latvijas delegācijas pārstāve jo īpaši 
atbalstīja Reģionu komitejas priekšlikumu veicināt 
vietējo pašvaldību un reģionu pilnīgu iesaistīšanos 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas nostād-
ņu veidošanā.

Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības ģene-
rāldirektorāta vietnieks Klauss Rūdišhauzers (Klaus 

Rudischhauser) savā uzrunā vēlreiz uzsvēra pašval-
dību lomu attīstības sadarbības politikā. Viņš arī 
skaidroja, ka Eiropas Konsenss attīstības jomā, kas 
pieņemts 2005. gadā, patlaban tiek atjaunots, ņe-
mot vērā jaunos izaicinājumus pasaulē, piemēram, 
drošības un klimata pārmaiņu jomā. “Jaunums ir 
tas, ka jaunais Konsenss būs saistošs dalībvalstīm. 
Eiropas Komisijas mērķis ir pabeigt sarunas ar Ei-
ropas Parlamentu, Padomi un pārējām ieinteresē-
tajām pusēm, tai skaitā vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, nākamo trīs līdz četru mēnešu laikā. 
Mēs vēlamies panākt patiesu vienprātību šajā jau-
tājumā, un plānojam parakstīt jauno Eiropas kon-
sensu Eiropas Attīstības dienu laikā, kas 7.–8. jūnijā 
norisināsies Briselē,” atklāja Eiropas Komisijas pār-
stāvis. 

Balsojums par Latvijas delegācijas iesniegtajiem 
grozījumiem atzinumam “Priekšlikums par jaunu 
Eiropas konsensu attīstības jomā; mūsu pasaule, 
mūsu cieņa, mūsu nākotne” plānots 8.–9. februāra 
RK plenārsesijā. 

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Aktuālais par gada diferencēto 
neapliekamo minimumu

Pielikumā (3. pielikums), ko sagatavojusi Labklā-
jības ministrija, varat uzzināt, kādas izmaiņas ie-
viestas 2016. gadā un kas mainās 2017. gadā; kas 
mainīsies personai ar algu līdz 380 eiro un virs 
380 eiro; vai, pakāpeniski samazinoties mēneša 

neapliekamajam minimumam, personas reālie ie-
nākumi gada laikā nesamazināsies; kuras personas 
var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu; kad ir 
jāiesniedz gada ienākumu deklarācija; kur var sa-
ņemt padomu jautājumos par deklarācijas iesnieg-
šanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu 
u.c. skaidrojumus.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

CFLA var iesniegt projektus dalītas 
atkritumu savākšanas sistēmas attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izslu-
dinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi VARAM 
sagatavotajā Eiropas Savienības fondu programmā 
par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu atkritumu ap-

saimniekošanas nozarei, lai veicinātu dažādu veidu 
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un re-
ģenerāciju.

Programmas mērķis ir attīstīt dalītas atkritumu sa-
vākšanas sistēmu un veicināt materiālu otrreizēju 
izmantošanu. Atbalstu varēs saņemt gan šķiroto at-
kritumu savākšanas punktu un laukumu izveidei un 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
https://www.eudevdays.eu/
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2128053&meetingSessionId=2158587
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p3.pdf
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pilnveidošanai, gan arī savākšanas maršrutu izvei-
dei. Lai paaugstinātu atkritumu nozares saimnie-
ciskās darbības veicēju jaudu, varēs veikt ieguldī-
jumus ražošanas telpās, iekārtās, kā arī iegādāties 
darbmašīnas un transportlīdzekļus.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA turpināsies 
līdz 28. aprīlim. Projektu iesniedzēji var būt komer-
santi, pašvaldības vai pašvaldību iestādes, kas dar-

bojas atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Par izsludināto projektu atlasi papildinformā-
ciju varēs gūt seminārā, kas notiks 2. martā 
plkst. 11 Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā (Rīgā, Peldu ielā 25), 409. telpā. 
Pieteikšanās semināram – CFLA mājaslapā. Se-
mināru varēs vērot arī tiešraidē CFLA mājaslapā:  
www.cfla.gov.lv.

LPS izsludina pieteikšanos grantu projektu 
konkursam

LPS izsludina pieteikšanos mikrograntu projektu 
konkursam projektā “Vietējās pašvaldības – attīstī-
bas izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” 
(“LADDER – Local Authorities as Drivers for Devel-
opment Education and Raising Awareness”). Eiro-
pas Komisijas finansētais projekts LADDER (www.
ladderproject.eu) ir vērsts uz sabiedrības izpratnes 
veicināšanu DEAR jomā, kuras mērķis – informēt ES 
pilsoņus par attīstības jautājumiem, mobilizēt lie-

lāku sabiedrības atbalstu nabadzības novēršanas 
pasākumiem, atbalstīt jaunas idejas un mainīt at-
tieksmes.

Termiņš projektu pieteikumu saņemšanai ir 6. marts.

Projekta pieteikums kopā ar projekta budžeta tāmi 
(parakstīti, apzīmogoti un ieskanēti) jānosūta uz e
pasta adresi: elita@lps.lv.

Plašāka informācija 4. pielikumā, 5. pielikumā un 
6. pielikumā, kā arī pie LADDER projekta koordina-
tores Elitas Kresses (67508534; elita@lps.lv).

Jaunatnes politikas valsts programmas 
atklātie projektu konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) izsludinājusi atklātos projektu konkursus:

– “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā 
līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”: 
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes
starptautiskoprogrammuagenturaizsludina
atklatoprojektukonkursu3;

– “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 
līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptau-
tiskajā jaunatnes politikā”: http://jaunatne.gov.
lv/lv/raksti/jaunatnesstarptautiskoprogram-
muagenturaizsludinaatklatoprojektukon-
kursu4;

– “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām paš-
valdību un jaunatnes organizāciju partnerības 
stiprināšanai”: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/
jaunatnesstarptautiskoprogrammuagentura
izsludinaatklatoprojektukonkursu5.

Apmācības jauniešiem par brīvprātīgo 
darbu vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aici-
na jauniešus no visas Latvijas piedalīties apmācībās 
jauniešiem par brīvprātīgo darbu vietējā līmenī. 

http://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/anketa/pieteiksanas-seminaram-5211-varam
http://www.cfla.gov.lv
http://www.ladder-project.eu
http://www.ladder-project.eu
mailto:elita@lps.lv
mailto:elita@lps.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-3
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-3
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-3
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-4
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-4
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-4
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-4
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-5
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-5
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-5
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p5.docx
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p6.xlsx
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Apmācības notiks no 3. līdz 5. martam Ķekavas 
novadā, viesu namā “Rāmavas Depkina muiža”. 
Apmācību mērķis ir veidot jauniešiem priekšstatu 
par savām iespējām un veicināt jauniešu iesaistīša-
nos brīvprātīgajā darbā vietējā līmenī, kā arī veidot 
izpratni par brīvprātīgo darbu kā iespēju mācīties, 

gūt darba pieredzi un sniegt ieguldījumu sabiedrī-
bas labā.

Pieteikšanās apmācībām – līdz 17. februārim, aiz-
pildot pieteikumu šeit: http://ejuz.lv/bdvietejali-
meni. Vairāk informācijas – 7. pielikumā.

http://ejuz.lv/bdvietejalimeni
http://ejuz.lv/bdvietejalimeni
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p7.pdf
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Diskusija par starptautisko nodokļu politiku

15. februārī ES mājas kamīnzālē Rīgā, Aspazijas 
bulvārī 28, notiks diskusija par starptautisko no-

dokļu politiku.

Pieteikšanās – līdz 9. februārim, rakstot: lapasin-
fo@gmail.com.

Sākta nemateriālā kultūras mantojuma 
saraksta izveide

2017. gada 10. janvārī Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) sācis veidot nacionālā nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstu. Pieteikumus sarak
stam var sagatavot un iesniegt līdz 30. jūnijam.

Nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarak
stu veidos elementi, kas uzskatāmi par valsts aiz-
sargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vēr-
tību un kā iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās 
kopienas atbalsts un līdzdalība.

Plašāka informācija: http://www.lnkc.gov.lv/jau-
numi/sakaspieteikumupienemsananemateriala
kulturasmantojumasarakstam/b/47/.

Lai palīdzētu kvalitatīvi sagatavot pieteikumus, 
Valsts kultūrkapitāla fonds šim nolūkam ir izveidojis 

mērķprogrammu “Nacionālā nemateriālā kultūras 
mantojuma saraksta pieteikumu sagatavošana”. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 30. janvāra 
līdz 3. marta plkst. 12.00. Konkursa rezultāti tiks 
izziņoti pēc 17. marta.

Kontaktinformācija: VKKF programmas kuratore 
Inga Baltā, tālrunis: 67503178, epasts: inga.bal-
ta@kkf.lv. Plašāka informācija, nolikums un pietei-
kuma veidlapa: http://www.vkkf.lv/#2857. Aicinām 
izmantot VKKF piedāvāto iespēju!

Esam pārliecināti, ka ikvienā novadā un pilsētā ir 
nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes un to 
praktizētāji paaudzēs vai arī cilvēki, kuri no jauna 
apgūst un atjauno savu kultūras mantojumu.

Signe Pujāte,
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore
Tālr. 67228985, e-pasts: pasts@lnkc.gov.lv.

Valsts publisko pakalpojumu sniegšanai 
un VPVKAC attīstībai piešķirti vairāk nekā 
940 000 eiro

31. janvārī valdība atbalstīja VARAM sagatavo-
to kārtību, kādā pašvaldībām tiks piešķirta valsts 
budžeta dotācija valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izvei-
dei un uzturēšanai valsts pakalpojumu sniegšanai 
2017. gadā. Šogad atvēlētais finansējums VPVKAC 
tīkla attīstībai un minēto pakalpojumu nodrošinā-

šanai ir 940 394 eiro apmērā.

Pamatojoties uz piešķirto valsts budžeta dotācijas 
apmēru, šogad tiks nodrošināta 13 novadu un čet-
ru reģionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru izveide un uzturēšana, 
kā arī 2015. gadā izveidoto 59 VPVKAC uzturēšana. 
Tādējādi šogad VPVKAC pakalpojumi būs pieejami 
76 novadu un pilsētu iedzīvotājiem.

Detalizēta informācija par VPVKAC pieejama: 
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

mailto:lapasinfo@gmail.com
mailto:lapasinfo@gmail.com
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/sakas-pieteikumu-pienemsana-nemateriala-kulturas-mantojuma-sarakstam/b/47/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/sakas-pieteikumu-pienemsana-nemateriala-kulturas-mantojuma-sarakstam/b/47/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/sakas-pieteikumu-pienemsana-nemateriala-kulturas-mantojuma-sarakstam/b/47/
mailto:inga.balta@kkf.lv
mailto:inga.balta@kkf.lv
http://www.vkkf.lv/#2857
mailto:pasts@lnkc.gov.lv
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
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VARAM izstrādājusi prasības zaļajam 
publiskajam iepirkumam

Lai veicinātu zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmanto-
šanu valsts un pašvaldību institūciju rīkotajos kon-
kursos, VARAM sagatavojusi jaunu regulējumu – 
MK noteikumu projektu “Prasības zaļajam publis-
kajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”. 
Noteikumu projekts 2. februārī nodots izskatīšanai 
sadarbības partneriem, izsludinot to valsts sekretā-
ru sanāksmē.

Informācija par ZPI galvenajiem principiem un 

sniegtajiem ieguvumiem un pieredzes stāsti ir ap-
kopoti video, kas pieejams VARAM tīmekļa vietnē: 
http://ieej.lv/Kz5ub.

Lai kliedētu mītu, ka videi draudzīgās preces mak-
sā vairāk, VARAM tīmekļa vietnē ir pieejams pre-
ču aprites cikla izmaksu kalkulators: http://ieej.lv/
PImpY.

Noteikumu projekts pieejams šeit: http://ieej.
lv/2eVjS. Sīkāka informācija par zaļo publisko ie-
pirkumu ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē: www.
varam.gov.lv.

Muzeji varēs tirgot suvenīrus un 
iespieddarbus

Lai izpildītu Valsts kontroles ieteikumu un likumdo-
šanā regulētu tiesības muzejiem veikt saimniecisko 
darbību, proti, suvenīru un iespieddarbu tirdzniecī-
bu, un kopumā aktualizētu muzeju nozares norma-
tīvo regulējumu, valdība 31. janvāra sēdē apstip-
rināja Kultūras ministrijas iniciēto likumprojektu 
“Grozījumi Muzeju likumā”.

Lielākā daļa muzeju apmeklētājus nodrošina gan ar 
informatīviem materiāliem – bukletiem, darba la-
pām –, gan arī muzeja priekšmetu fotogrāfijām, re-
produkcijām, lietiskiem izstrādājumiem. Likumpro-

jektā noteikts, ka no šo priekšmetu tirdzniecības 
muzeji nedrīkst gūt peļņu: suvenīri un iespieddarbi 
jāpārdod par pašizmaksu.

Turpmāk muzeju nozares normatīvajā regulējumā 
paredzētas izmaiņas arī jautājumos, kas saistīti ar 
Nacionālā muzeju krājuma valsts informācijas sis-
tēmas pārzināšanu, reģionālā muzeja statusa no-
teikšanu, muzeju akreditāciju, Latvijas Muzeju pa-
domes sastāvu un kompetenci, kārtību, kādā reģis-
trē muzejus, starptautiski pieņemtās terminoloģi-
jas un definīciju ieviešanu Latvijas muzeju nozares 
normatīvajā regulējumā.

Valdības akceptētie grozījumi likumā tiks virzīti iz-
skatīšanai Saeimā.

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta protokollēmuma projektu 
“Par Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra 
sēdes protokollēmuma (prot. nr. 67, 41. §) “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra 
noteikumos nr. 75 “Noteikumi par vides aizsardzī-
bas vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem 
īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”” 2. punktā dotā uzdevuma izpildi”, 

8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “No-
teikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (VSS1045), 
9. pielikums.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā pārrau-
ga pašvaldību ceļu būvniecību un uzturēšanu”, 
10. pielikums.

http://ieej.lv/Kz5ub
http://ieej.lv/PImpY
http://ieej.lv/PImpY
http://ieej.lv/2eVjS
http://ieej.lv/2eVjS
http://www.varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_5_p10.pdf
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VSS100 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 
542 “Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības 
ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrē-
tu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu 
darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un 
veic to uzskaiti””

VSS99 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2011. gada 20. septembra noteikumos Nr. 
706 “Dabas parka “Pape” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi””

VSS115 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 15.  marta noteikumos Nr. 
160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzī-
vojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi””

VSS116 – Plāna projekts “Energoefektivitātes po-
litikas alternatīvo pasākumu plāns enerģijas gala-
patēriņa ietaupījuma mērķa 2014.–2020. gadam 
sasniegšana”

VSS117 – Noteikumu projekts “Noteikumi par kār-
tību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas energo-
efektivitātes fondos obligātā enerģijas ietaupījuma 
mērķa sasniegšanai, un kārtību, kādā tiek izmantoti 
energoefektivitātes fonda līdzekļi”

VSS91 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienības 
Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, valstij piederošo 4/21 
domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS118 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
autoceļiem””

VSS94 – Noteikumu projekts “Prasības zaļajam 
publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kār-
tība”

VSS102 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos 
Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākuma “Valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”” atklātu projektu iesniegumu konkursu 
veidā””

VSS103 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 
“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

VSS104 – Noteikumu projekts “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām 
rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sa-
darbībai”

Rīgā iemūrēs kapsulu jaunas biokurināmā 
katlumājas pamatos

Kopuzņēmuma “Rīgas BioEnerģija” dibinātāji un 
īpašnieki – AS “Rīgas siltums” un SIA “Enerģijas ri-
sinājumi” – kopā ar būvnieku pārstāvjiem trešdien, 
8. februārī, svinīgā pasākumā iemūrēs kapsulu bio-
kurināmā katlumājas pamatos. Jaunā katlumāja at-
radīsies Rīgā, Rencēnu ielā 16.

Kopuzņēmums “Rīgas BioEnerģija” plāno būvēt di-
vas biokurināmā katlumājas. Pirmā taps Rencēnu 
ielā, un tajā paredzēts uzstādīt iekārtas ar augstu 
efektivitātes un automatizācijas pakāpi. Katlumājā 
siltuma ražošanai izmantos Latvijas izejmateriālu – 
koksnes šķeldu. Tā būs lielākā šāda veida katlumāja 
Rīgā un Latvijā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412078
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412077
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412096
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40410491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40410491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40410491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40410491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412084
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Svinīgi uzsāks valsts Ventspils Mūzikas 
vidusskolas ēkas būvniecību

8. februārī Ventspilī, Lielā laukuma dienvidu daļā 
pie Pāvila ielas, svinīgi tiks uzsākti būvniecības dar-
bi ēkai, kurā atradīsies valsts Ventspils Mūzikas vi-
dusskola ar koncertzāles funkciju.

Ēkas būvniecību plānots pabeigt 2019. gada sā-
kumā, kad Ventspils iegūs ne tikai mūsdienīgu, 
energoefektīvu izglītības iestādes mājvietu, bet arī 
augstvērtīgu koncertu norises vietu. Topošā ēka 
Ventspilī būs unikāla ar tajā izmantotajiem inovatī-
vajiem tehniskajiem risinājumiem, kas nodrošinās 
zemu enerģijas patēriņu.

Kuldīgā atvērs grāmatu “Kuldīgas pilsoņu 
saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam”

8. februārī Kuldīgas Vecajā rātsnamā notiks grāma-
tas “Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 
1889. gadam” atvēršanas svētki.

Lai nodrošinātu vēsturiskās informācijas pieejamī-

bu, iespiestās grāmatas eksemplāri interesentiem 
būs pieejami Kuldīgas novada muzejā un Kuldīgas 
Vecajā rātsnamā, bet grāmatas elektronisko versiju 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka iecerējusi publicēt bib-
liotēkas vietnē http://biblio.kuldiga.lv/ un ievietot 
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku 
kopkatalogā https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/
advancedsearch.aspx.

Rēzeknē pirmo reizi Latgales reģionā 
notiks biznesa uzsācēju gadatirgus

9. februārī Rēzeknē, radošo pakalpojumu centrā 
“Zeimuļs”, pirmo reizi Latgales reģionā notiks bez-
maksas informatīvais pasākums jaunajiem un to-
pošajiem uzņēmējiem “Atbalsta gadatirgus bizne-
sa uzsācējiem”. Pasākumu rīko “Attīstības finanšu 
institūcija ALTUM”, tajā piedalīsies reģiona iedves-

mojošākie uzņēmēji un institūcijas, kuras uzņēmē-
jiem var sniegt būtisku atbalstu biznesa sākuma 
soļos.

Pasākuma dalībnieki varēs uzzināt koncentrē-
tus piedāvājumus visdažādākajiem atbalsta me-
hānismiem, ko sniedz ne tikai valsts, bet arī 
pašvaldības, bankas un dažādas nevalstiskās  
organizācijas.

http://biblio.kuldiga.lv/
https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx
https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx
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Rundāles novada uzņēmēju forums

10. februārī Rundāles novada Bērsteles kultūras 
namā notiks tradicionālais novada uzņēmēju fo-
rums. Šogad tajā runās par novada un Latvijas uz-
ņēmējdarbību un tās attīstības tendencēm, sadar-
bības un atbalsta formām, kā arī prezentēs pērn 
ieviesto indeksu “Investīcijām draudzīgākā pašval-
dība”. Paredzēta arī interaktīva saruna ar uzņēmē-
jiem “Panākumu domāšanas stratēģija”.

19. Starptautiskais ledus skulptūru 
festivāls Jelgavā

No 10. līdz 12. februārim Jelgavā, Pasta salā, notiks 
19. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Šogad 
tā tēma ir “Karnevāls”.

Plašāka informācija par festivālu: www.festivali.jel-
gava.lv.

Preiļu pilsētas 89. dzimšanas dienas sarīkojumi

http://www.festivali.jelgava.lv/
http://www.festivali.jelgava.lv/
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Priekules pilsētai – 89

Februārī Priekule un iedzī-
votāji svin pilsētas dzimša-
nas dienu. Galvenās svētku 
svinības priekulniekiem un 
viesiem notiks 11. februārī, 
kad Priekules Kultūras namā 

koncertu sniegs Mārtiņa Ruska “Trio” un vietējie 
pašdarbības kolektīvi.

Pasākuma gaitā par īpašiem nopelniem iedzīvotā-
jiem pasniegs Priekules novada augstākos apbal-
vojumus. “Goda priekulnieka” tituls šogad piešķirts 
Priekules pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Inai 
Dalbiņai un elektromontierim Visvaldim Ivanovam.

Reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu 
Valentīndienas gadatirgus Kuldīgā

11. februārī Kuldīgā, tirdzniecības centrā “RIMI”, 
notiks reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) Valentīndienas gadatirgus, kurā varēs iegā-
dāties ne tikai Kuldīgas, bet arī Talsu, Liepājas un 
citu Kurzemes reģiona skolu audzēkņu gatavoto 
produkciju.

SMU dalībniekus vērtēs kompetenti žūrijas locekļi, 
tajā skaitā uzņēmēji, Kuldīgas novada domes pār-
stāvji, “Swedbank” pārstāvji un citas ekonomikas 
un uzņēmējdarbības jomā pazīstamas un sevi pie-
rādījušas personības.

“Auto traks 2017” Gaiziņā

11. februārī ar rekordlielu dalībnieku skaitu, šovu 
un jaudīgu uguņošanu gaidāmas kalnā braukšanas 
sacensības Gaiziņā.

Vairāk informācijas šeit: http://gaizins.lv/ziema/
pasakumiziema.

http://gaizins.lv/ziema/pasakumi-ziema
http://gaizins.lv/ziema/pasakumi-ziema
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Ziņas sagatavojušas Linda Rence, Egita Vītola, Kristīne Duļbinska, Sandra Eglīte, Kristīne Kociņa, Līga 
Svara un Ilze Riekstiņa

Apkopojusi Gunta Klismeta

Uzmanību!
Šogad žurnāls “LOGS” vairs neiznāks papī
ra formā, bet būs pieejams elektroniski.

Lai pieteiktos žurnāla “LOGS” un/vai ikne

dēļas Infolapas saņemšanai savā e-pastā, 
lūdzu, atveriet šo saiti: http://www.lps.lv/
lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdo
tie-jautajumi/#question-13 un reģistrējie
ties!

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” galvenā redaktore: gunta@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

http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/biezak-uzdotie-jautajumi/#question-13
jana.bunkus@lps.lv
gunta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



