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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

20. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Izglītības un kultūras komitejas kārtējā sēde, 
ko vadīja Mārupes novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiģe un LPS padomniece Ināra 
Dundure.

Šajā reizē komiteja izskatīja Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
tapušā dokumenta “Izglītība mūsdienīgai lietpra-
tībai: mācību satura un pieejas apraksts” turpmā-
ko pilnveidošanu, praktisko pielietojumu un tālāko 
virzību, par ko informēja projekta vadītāja Velga 
Kakse, mācību satura ieviešanas struktūrvienības 
vadītāja Zane Oliņa un vecākā eksperte partnerību 
nodrošināšanā Ilze Saleniece, kā arī Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnie-
ce Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 
direktore Gunta Arāja un Latvijas Izglītības un zi-
nātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsē-
dētāja Inga Vanaga.

ESF projektu par prasmēs balstītu pieeju mācību sa-
turā īsteno IZM pakļautībā esošais Valsts izglītības 
satura centrs (VISC), kurā izstrādāts dokuments “Iz-
glītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un 
pieejas apraksts” (pieejams portālā “SKOLA2030”).

Jaunā mācību satura un pieejas apraksta sabiedris-
kā apspriešana ilga līdz 1. februārim, un tajā iesais-
tījās arī pašvaldības un skolas, izsakot savu viedokli 

un ieteikumus.

Dokumenta apspriešanas gaitā LPS norādīja uz ne-
pilnībām un neprecizitātēm tajā, nosūtot vēstuli 
Ministru kabinetam un izglītības un zinātnes minis-
tram. Joprojām nav skaidrs dokumenta turpmākais 
pielietojums, tāpēc ir svarīgi turpināt tā pilnveido-
šanu un praktisko izmantošanu.

Lai paustu savu viedokli par izstrādāto dokumen-
tu, komitejas sēdē piedalījās Mārupes vidusskolas 
matemātikas, fizikas un programmēšanas skolotājs 
Aleksandrs Vorobjovs, Latvijas Universitātes (LU) 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 
profesore Latvijas Matemātikas skolotāju apvienī-
bas prezidente Rudīte Andersone, filoloģijas zināt-
ņu doktore Vineta Poriņa, sabiedriskās organizāci-
jas “Vecāku alianse” pārstāvji Elīna Boguša un Ieva 
Bērziņa, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas docents 
Andrejs Mūrnieks, Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pār-
valdes priekšniece direktora vietniece Dina Vīk sna, 
Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Česlavs Batņa un citi dalībnieki.

Vairāk lasiet šeit.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4025-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-20-marta-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/147-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-20-marta
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 21. martā tika 
organizēta divās daļās: pirmā bija atklātā daļa, ku-
ras videoieraksts pieejams šeit, un slēgtā daļa, kurā 
apsprieda Tautsaimniecības komitejas nolikumu.

Vispirms Attīstības finanšu institūcijas Altum Valdes 
priekšsēdētāja padomnieks Edgars Kudurs informē-
ja par Altum piedāvājumu uzņēmumiem saņemt 
aizdevumus energoefektivitātes pasākumiem, at-
jaunojamai enerģijai un ilgtspējīgam transportam. 
Galvenie programmas nosacījumi: finansējuma 
intensitāte – 5 000 000 eiro; aizdevumiem var ne-
būt finanšu nodrošinājuma; pašu ieguldījums 15%; 
aizdevuma termiņš – septiņi gadi; atmaksa aizdevu-
miem veicama no energoietaupījumiem.

Izskatot darba kārtības otro jautājumu, Ekonomi-
kas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģēti-
kas jautājumos Jānis Patmalnieks iepazīstināja ar 
obligātā iepirkuma komponentes (OIK) finansē-
šanas modeļa izmaiņām un to ietekmi uz atse-
višķām elektroenerģijas patērētāju grupām. Viņš 
informēja, ka AS “Latvenergo” atpirkusi savas sais-
tības par 750 miljoniem eiro un, veicot OIK sama-
zinājumu, vairāku pasākumu rezultātā uzlabojusies 
rūpniecības uzņēmumu konkurētspēja. AS “Sada-
les tīkls” klientu vadības direktors Imants Krūmiņš 
pastāstīja par grozījumiem sistēmas pieslēguma 
noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībnie-
kiem, kā arī pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja 
iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas piedāvāto konsultāciju dokumentu par 
grozījumiem elektroenerģijas sistēmas pieslēguma 
noteikumos.

Komitejas dalībnieki, uzmanīgi noklausījušies sēdē 

sniegtās prezentācijas (tās pieejamas šeit), atzina, 
ka OIK sistēma nav efektīva, jo pastāv atšķirīga pie-
eja par uzstādītās jaudas maksājumiem: maksu par 
uzstādīto jaudu veic tikai patērētāji, bet ražotāji 
maksā tikai par pieteikto pašpatēriņu. OIK maksā-
jums ir uzskatāms par valsts atbalstu, tādējādi at-
balsta saņēmējam pašam jādeklarē sava atbildība. 
Komiteja atbalsta viena pieslēguma izveidi, caur 
kuru notiktu uzskaite, vai vairāku pieslēgumu sum-
mēšanu un uzskata, ka komersantam jānodrošina 
vismaz 50% siltumenerģijas pēc pašpatēriņa, tāpat 
ražošanas uzsākšanas laikā jābūt uzstādītai vismaz 
pusei no plānotās jaudas. LPS Tautsaimniecības ko-
miteja neatbalsta Ekonomikas ministrijas piedāvā-
jumu – aizsargāto lietotāju atbalsta administrēšanu 
uzdot pašvaldībām. Komiteja atbalsta grozījumus 
sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas 
sistēmas dalībniekiem, kas paredz iespēju uz devi-
ņiem mēnešiem atteikties no pieslēguma vai sama-
zināt pieslēguma jaudas.

Vēl komiteja uzklausīja LPS padomnieci Kristīni Kin-
ču, kura informēja par piespiedu dalītā īpašuma 
problemātiku un iespējamajiem risinājumiem, un 
nolēma likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas li-
kums” nosūtīt pašvaldībām izvērtēšanai, pēc tam 
pašvaldību priekšlikumus izskatīt LPS Būvniecības 
un mājokļu apakškomitejā.

LPS padomnieks Aino Salmiņš iepazīstināja ar 
2018. gada sarunu tēmām ar Satiksmes, Ekonomi-
kas, Iekšlietu un Aizsardzības ministriju. Komiteja 
apstiprināja piedāvātās sarunu tēmas saskaņā ar 
pielikumu (šeit).

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/144-tautsaimniecibas-komiteja-sede-21marta-2018
http://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4028-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-21-marta-2018
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/5_Konsolidetas sarunas  ministrijām  2018.pdf
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

27. marta LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde bija veltīta diskusijai par jautājumu, kas sais-
tīts ar pašvaldību budžetu: vai būtu jāsaglabā nor-
matīvajos aktos noteiktais pašvaldības budžeta 
dalījums pamatbudžetā un speciālajā budžetā, 

vai arī no šāda dalījuma ir jāatsakās un jāveido 
vienots pašvaldības budžets. Sēdē piedalījās arī 
Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības 
uzraudzības un finansēšanas departamenta direk-
tore Inta Komisare un direktores vietniece Baiba 
Tisenkopfa. Vairākums komitejas locekļu pēc ilgā-
kām diskusijām atbalstīja viedokli par vienotu paš-
valdības budžetu.

Komitejas sēdē tika pārrunāts arī jautājums par 
to, kāda informācija būtu ietverama pašvaldības 
saistošajos noteikumos par budžetu un paskaid-
rojuma rakstā. Diskusijas par šo jautājumu vēl tur-
pināsies.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

Foto: Sandra Bērziņa

21. martā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
(LPPA) Valdes sēdē LPS padomniece Gunta Luksti-
ņa informēja par LPS sagatavoto un Latvijas Vides 
aizsardzības fondā iesniegto nacionālās nozīmes 
projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana”.

Sekojoši, sēdē piedaloties Dabas aizsardzības pār-
valdes (DAP) ģenerāldirektoram Jurim Jātniekam, 
tika pārrunāta jūras piekrastes joslas apsaimnie-

košana DAP pārvaldībā nodotajās piekrastes joslas 
daļās (nacionālo parku un dabas liegumu piekras-
tes joslās), sadarbība ar pašvaldībām un korekta 
attieksme vienam pret otru. Sēdes dalībnieki vie-
nojās par pilotpraksi šāgada sezonā: DAP un tās 
pašvaldības, kas projekta gaitā paredzējušas veikt 
pasākumus visas piekrastes garumā pašvaldības 
administratīvajās robežās (t.sk. arī DAP pārvaldības 
teritorijās), slēgs savstarpējus sadarbības līgumus. 
LPPA Valde lēma šo 2018. gada sezonas pilotpraksi 
izvērtēt sezonas beigās.

G. Lukstiņa informēja par LPS prasībām valsts insti-
tūcijām ievērot Civillikumu – pludmales piederību 
valstij līdz augstākajai bangai, tā to attēlot nekusta-
mo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā, 
regulāri atjaunojot jūras piekrastes joslas datus, un 
attiecīgi papildināt šobrīd sagatavotos grozījumus 
Ministru kabineta noteikumos “Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas notei-
kumi”. Valde nolēma atbalstīt LPS izteiktās prasī-
bas.

LPS padomniece Sandra Bērziņa norādīja uz izsludi-
nātajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā un vērsa 
Valdes locekļu uzmanību uz diskutablajiem jautāju-
miem, t.sk. uz ieceri atļaut ar mehāniskiem trans-
portlīdzekļiem pārvietoties, apstāties un stāvēt uz 
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dabīgām brauktuvēm krasta kāpas aizsargjoslā. 
Valde nolēma neatbalstīt šo ieceri, pamatojot to ar 
pastiprinātu piekrastes joslas izbraukāšanas risku. 
Vienlaikus Valde pauda atbalstu grozījumu redak-
cijai, kas paredz iespēju krasta kāpu aizsargjoslā 
veikt pašvaldību ceļu vai māju ceļu būvniecību, lai 
nodrošinātu piekļuvi pie likumīgi uzbūvētām dzīvo-
jamām ēkām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas, 
kā arī veikt nobrauktuvju būvniecību pludmalē.

S. Bērziņa arī iepazīstināja ar biedrības “Latvijas
Zaļā kustība” projektu 28. maijā rīkot jūras piekras-
tes sakopšanas talku, iesaistot Nacionālos bruņo-

Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē 27. martā 
interesantu un noderīgu prezentāciju par atbalsta 
mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdar-
bības sekmēšanai savā teritorijā bija sagatavoju-
si LPS padomniece uzņēmējdarbības jomā Andra 
Feldmane (šo un citas prezentācijas skatiet šeit).

Viņas kolēģi klātesošos iepazīstināja ar vairākām 
aktualitātēm savas atbildības jomās: LPS padom-

tos spēkus un Zemessardzi, kā arī 8. septembrī 
organizēt priežu stādīšanas talku piekrastē. Šādas 
talkas Latvijas Zaļā kustība iecerējusi rīkot ik gadu 
maija pēdējā un septembra pirmajā sestdienā.

Sēdes noslēgumā tika skatīti grozījumi Administra-
tīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā attiecībā 
uz piekrastes ciemiem, jautājums par piekrastē iz-
skalotajiem roņiem, kā arī Valde nolēma apvienī-
bas sapulci rīkot rudenī.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

nieks Guntars Krasovskis informēja par oficiālās 
e-adreses ieviešanu; padomniece Kristīne Kinča –
par Ministru kabineta noteikumu projektu “Pub-
liskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi”, padomniece Vineta Reitere – par Lab-
klājības ministrijas (LM) sagatavotajiem priekšliku-
miem grozījumiem Bāriņtiesu likumā, padomniece 
Ilze Rudzīte – par LM izstrādāto plānu minimālo 
ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.–
2020. gadā un padomniece Ivita Peipiņa – par Mi-
nistru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi 
par publisko ūdeņu nomu”.

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

LPS priekšsēža dalība LIZDA Padomes sēdē

21. martā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un pa-
domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra
Dundure piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdē.

Sēdē tika apspriestas turpmākās sadarbības iespē-

jas, LIZDA pārstāvju iesaiste skolu reorganizācijas 
un likvidācijas procesā (komisijās, sanāksmēs), kā 
uzlabot LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju 
informēšanu par pašvaldību plāniem skolu tīkla 
optimizācijā, korekta darba uzteikumu izteikšana, 
savlaicīga informēšana par izmaiņām darba līgu-
mos pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, 
koplīgumu un vienošanos slēgšana starp LIZDA un 

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4033-novadu-apvienibas-valdes-sede-27-marts-2018
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pašvaldībām un abu organizāciju turpmākā rīcība 
pēc Satversmes tiesas lēmuma, kas skar pedagogus 
visā Latvijā.

Viens no problēmjautājumiem, kas izskanēja pub-
liski, ir reforma, kura paredz 2019. gada 1. septem-
brī skolas gaitas uzsākt bērniem no sešu gadu ve-
cuma, taču arodbiedrības pārstāvji sēdē vairākkārt 

uzsvēra, ka joprojām nav pietiekamas informācijas 
par virkni būtisku jautājumu, kas skar šo reformu.

Sanāksmes noslēgumā LIZDA un LPS vienojās ko-
pīgi organizēt reģionālās konferences, kurās tiks 
aktualizēti jautājumi par pedagogu metodiskā 
atbalsta (skolas, novada, valsts līmenī) sistēmas 
pilnveidi.

Foto: LIZDA

LPS priekšsēža un satiksmes ministra 
tikšanās

22. martā satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar 
LPS priekšsēdi Gintu Kaminski, LPS Tautsaimnie-
cības komitejas priekšsēdētāju Rundāles novada 

pašvaldības vadītāju Aivaru Okmani, LPS padom-
nieku Aino Salmiņu un LPS sistēmu analītiķi Jāni 
Upenieku, lai pārrunātu aktualitātes autoceļu no-
zarē, tajā skaitā gatavību sākt diskusiju par vietējas 
nozīmes ceļu nodošanu pašvaldībām.

Foto: Satiksmes ministrija
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Videokonference par valsts pārvaldes 
atvērtajiem datiem

No 19. līdz 23. martam Latvijā norisinājās ikgadējā 
informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa 2018”, kurā 
Latvijas Pašvaldību savienībā 19. martā notika vi-

deokonference “Kādi ieguvumi iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem no valsts pārvaldes atvērtajiem da-
tiem?”.

Videokonferencē LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis un sistēmu analītiķis Jānis Upenieks skatītā-
jus iepazīstināja ar LPS izveidoto salīdzināmo datu 
datubāzi BLIS – https://blis.lps.lv/lv/. BLIS veidota, 
lai palīdzētu pašvaldībām pieņemt lēmumus, kas 
balstīti uz reāliem datiem, un sniegtu tiešu, nepa-
starpinātu informāciju iedzīvotājiem par situāciju 
viņu pašvaldībā salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldī-
bām u.tml.

Videoieraksts pieejams šeit.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Videokonference par Publisko personu un 
iestāžu sarakstu

22. martā Pašvaldību savienībā notika videokonfe-

rence par Publisko personu un iestāžu sarakstu, ko 
veido un uzturēs Uzņēmumu reģistrs (UR).

Šis temats jau tika aizsākts 15. februāra videokon-
ferencē (plašāka informācija šeit; videoieraksts 
pieejams šeit).

Šoreiz UR Attīstības departamenta projektu vadītā-
ja Jana Jantone un vecākā eksperte Jūlija Lukjano-
va atbildēja uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un 
norādīja uz raksturīgākajām kļūdām.

Videoieraksts pieejams šeit; prezentācijas meklē-
jiet šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS – Lielās talkas koordinatore un izdales 
materiālu bāze

26. martā, gatavojoties Lielajai talkai un šā pasā-
kuma pašvaldību koordinatoru ikgadējam pasā-
kumam, Pašvaldību savienībā ar brīvprātīgo pa-
līdzīgajām rokām tika sašķiroti Lielās talkas ma-
teriāli.

https://blis.lps.lv/lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/142-videokonference-kadi-ieguvumi-iedzivotajiem-un-uznemejiem-no-valsts-parvaldes-atvertajiem-datiem
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3952-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/131-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/146-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu-2-dala
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4032-videokonference-par-publisko-personu-un-iestazu-sarakstu-2-dala
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Tā kā LPS ir “Lielās talkas izdales materiālu bāze”, 
tās pašvaldības, kas nebija klāt pašvaldību koor-
dinatoru pasākumā 28. martā viesnīcā “Bellevue 
Park Hotel Riga”, izdales materiālus var saņemt 

Pašvaldību savienībā darbdienās no plkst. 8 līdz 18.

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā pieņemts Latvijas valdībai 
saistošs ziņojums par vietējo un reģionālo 
demokrātiju Latvijā

27. un 28. martā Strasbūrā norisinājās Eiropas vie-
tējo un reģionālo pašvaldību kongresa 34. plenār-
sēde, kurā tika pieņemts ziņojums par vietējo un 
reģionālo demokrātiju Latvijā. Plenārsēdē piedalī-
jās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Jelgavas pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Kārsa-
vas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Vakar plenārsēdes pirmās dienas noslēgumā tika 
skatīts un pieņemts ziņojums par vietējo un re-
ģionālo demokrātiju Latvijā un apstiprināti LPS un 
Latvijas delegācijas iesniegtie grozījumi rekomen-
dācijās, kur Latvijas valdība tiek aicināta saglabāt 
pašvaldību ieņēmumu apjomu vismaz pašreizējā 
līmenī, ņemot vērā nodokļu reformas ietekmi. LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis pateicās ziņojuma sa-
gatavotājiem Ksavjē Kadorē (Francija) un Markam 
Kolsam (Beļģija) par sadarbību ziņojuma izstrādē, 
kurā ņemti vērā vairāki LPS un Latvijas delegācijas 

iesniegtie Latvijas pašvaldībām vērtīgie priekšliku-
mi, kas nākotnē palīdzēs nodrošināt pašvaldību sis-
tēmas stabilitāti un demokrātijas attīstību Latvijā. 

Februārī Monitoringa komitejā tika priekšskatīts 
ziņojums, un jau tad LPS priekšsēdim Gintam Ka-
minskim izdevās veikt vairākus precizējumus ziņo-
juma tekstā un rekomendācijās. Šāds ziņojums tiek 
izstrādāts reizi piecos gados un, lai arī rekomendā-
ciju formā, tomēr saistošs Latvijas valdībai, jo tā ir 
parakstījusi un ratificējusi Vietējo pašvaldību hartu, 
kurā iekļautie principi ir piemērojami demokrātis-
kai pašvaldību sistēmas attīstībai.

Ziņojums balstās uz kongresa pārstāvju vizīti Latvijā 
2017. gada septembrī, kurā, tiekoties ar LPS, paš-
valdību, Saeimas, ministriju u.c. pārstāvjiem, tika 
skatīta un analizēta hartā iekļauto principu ievēro-
šana Latvijā. Kopumā ziņojumā pašvaldību situācija 
Latvijā tiek vērtēta pozitīvi, minēts, ka pašvaldībām 
ir liela autonomija un plašs pilnvaru spektrs, kā arī 
efektīvs pašvaldību un centrālās valdības dialogs. 
Pozitīvi tiek vērtēta pašvaldību savstarpējā sadar-
bība. Savukārt kā vājā vieta tiek minēta pašvaldību 

EIROPĀ UN PASAULĒ
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finanšu nestabilitāte, kā arī trūkumi finanšu izlīdzi-
nāšanas sistēmā. Kongresa rekomendācijās valdībai 
ieteikts novērst situāciju, kad pašvaldību ieņēmu-
mu daļa ir nestabila un grūti prognozējama, tādēļ, 
īstenojot reformas, pašvaldību nodokļu ieņēmumu 
daļai jābūt vismaz tādai, kāda tā bijusi iepriekšē-
jā gadā. Kongress arī iesaka palielināt valsts iegul-
dījumu izlīdzināšanas fondā. Ziņotāji vērš Latvijas 
valdības uzmanību uz tendenci “pārregulēt” paš-
valdību autonomās funkcijas, kas faktiski samazina 
to autonomiju. Un, lai arī sarunu sistēma starp paš-
valdībām un valsti kopumā ir laba, tomēr to varētu 
padarīt vēl efektīvāku, pagarinot konsultāciju laiku 
starp valdību un pašvaldībām. Tāpat kā iepriekšējā 
ziņojumā, tiek ieteikts nepilsoņiem piešķirt tiesības 
balsot pašvaldību vēlēšanās. Šo rekomendāciju ar 
virkni nepatīkamu pārmetumu atbalstīja Krievijas 
delegācija. Kongress arī aicina Latviju pievienoties 
hartas papildprotokolam par iedzīvotāju līdzdalību 
pašvaldību darbībā. 

LPS 28. kongresā tika pieņemta rezolūcija par Ei-
ropas Padomes monitoringu, kurā viens no prio-

ritārajiem priekšlikumiem bija iekļaut ziņojuma 
rekomendācijās punktu, kas paredz pašvaldībām 
tiesības brīvi aizņemties investīcijām attīstībai, pie-
vienojoties hartas 9. panta 8. punktam. Šis priekš-
likums laika gaitā tika izņemts no rekomendācijām, 
jo LPS un Ministru kabinets ziņojuma izstrādes lai-
kā vienojušies, ka šāds lēmums tiks pieņemts.

Pēc ziņojuma apstiprināšanas savu viedokli par zi-
ņojumu un tajā skartajiem problēmjautājumiem 
tika aicināts izteikt VARAM parlamentārais sekre-
tārs Jānis Eglītis.

Kopumā Latvijas delegācija ir ļoti apmierināta ar 
sasniegto un gaida, ka valdība šīs rekomendācijas 
ņems vērā. Tāpat delegācijai ir prieks par Eiropas 
pašvaldību pārstāvju lielo atbalstu kongresa ple-
nārsēdes laikā, kad tika pieņemts ziņojums un gro-
zījumi rekomendācijās: tikai viens pārstāvis nobal-
soja “pret”.

Kristīne Kūlīte, 
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Dainis Turlais aicina apvienot labākās 
rūpnieciskās un tehnoloģiskās spējas 
drošības veicināšanai

Foto: Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja (RK) 23. martā Briselē 
(Beļģijā) pieņēma Latvijas delegācijas RK locekļa 
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dai-
ņa Turlā sagatavoto atzinumu “Priekšlikums par 
Eiropas Aizsardzības fondu”.

“Eiropas Savienībai jābūt ietekmīgam globālam 

spēlētājam. Lai to panāktu, tai jābūt vienotu, eko-
nomiski attīstītu un militāri spēcīgu valstu savienī-
bai. Nav mazu un vāju valstu Eiropas Savienībā; ir 
vienota, stipra un spēcīga Eiropas Savienība. Eiro-
pas Aizsardzības fondam jāveicina un jāatbalsta 
dalībvalstis, reģioni un uzņēmumi, lai šo mērķi sa-
sniegtu,” iepazīstinot ar atzinumu, savā uzrunā RK 
locekļiem norādīja D. Turlais.

Diskusijas par Eiropas Aizsardzības fondu, kas ie-
tver Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu, notiek laikā, kad ES dalībvalstu drošī-
bas jautājums kļuvis īpaši aktuāls. Tāpēc pirmo reizi 
no ES budžeta tiks piešķirts finansējums ES drošī-
bas stiprināšanai, Eiropas Aizsardzības fondam pa-
pildinot un vairojot dalībvalstu ieguldījumus aizsar-
dzības vajadzību izpētē, prototipu izstrādē, kā arī 
aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju iegādē. Savā 
atzinumā Latvijas delegācijas pārstāvis akcentēja 
ES ārējo robežu nozīmi un nepieciešamību veici-
nāt šo reģionu drošības un aizsardzības kapacitātes 
pilnveidošanu. “Ļoti svarīga, īpaši maziem un vidē-
jiem uzņēmumiem un īpaši ES ārējo robežu reģio-
nos, ir finansējuma pieejamība, tajā skaitā atvieg-
lota pieejamība. Pakāpeniski jāapvieno labākās 
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rūpnieciskās un tehnoloģiskās spējas. Arvien vairāk 
inovāciju rodas mazo un vidējo uzņēmumu sektorā, 
kam nepieciešamas pārdomātas finanšu investīci-
jas. Es ieteiktu organizēt specifiskas konsultācijas 
konkrētu finanšu instrumentu izmantošanā, kā ma-
zināt barjeras mazo un vidējo uzņēmumu investīci-
ju saņemšanai,” aicināja ziņotājs.

Eiropas Aizsardzības fondam būs divi atzari: pēt-
niecība, izstrāde un iegāde. LPS jau rakstījusi, ka Ei-
ropas Aizsardzības fonds ar ES budžeta līdzfinansē-
jumu un Eiropas Komisijas atbalstu praktiskās lie-
tās radīs pamudinājumus dalībvalstīm sadarboties 

aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju kopīgā izstrādē 
un iegādē, piegādes ķēdēs iekļaujot dažādu valstu 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Tiesīgi būs 
tikai sadarbības projekti, un noteikta daļa kopējā 
budžeta būs iezīmēta kā izlietojama projektiem ar 
MVU pārrobežu dalību. Pētniecībai līdz 2019. gada 
beigām piešķirti 90 miljoni eiro, no kuriem 25 mil-
joni jau piešķirti 2017. gadam. Savukārt 500 miljoni 
eiro kopā 2019. un 2020. gadā piešķirti izstrādei un 
iegādei Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmā.

Vairāk lasiet šeit.

Darba tirgus, sociālā aizsardzība un 
produktivitāte: EK identificē lielākos 
Latvijas izaicinājumus

22. martā Briselē Latvijas delegācija Eiropas Reģio-
nu komitejā tikās ar Eiropas Komisijas Ekonomikas 
un finanšu lietu ģenerāldirektorāta ekonomikas 
analītiķi Ingaru Zustrupu, lai diskutētu par Eiropas 
Komisijas marta sākumā publicēto “2018. gada zi-
ņojumu par Latviju”.

Eiropas Komisijas pārstāvis kā būtiskākos ziņojumā 
izklāstītos izaicinājumus uzsvēra darba tirgu, soci-
ālo aizsardzību un produktivitāti. Aicināts izvērtēt 
nodokļu reformu, ekonomikas analītiķis pozitīvi 
vērtēja samazināto nodokļu slogu mazo algu saņē-
mējiem. Taču viņš norādīja, ka nodokļu reformas 

ietekme uz nevienlīdzības samazināšanu ir mini-
māla un tai ir augstas izmaksas. I. Zustrups arī at-
klāja Eiropas Komisijas vērtējumu, ka budžeta de-
ficīts saglabāsies aptuveni 1% apmērā no IKP, taču 
nodokļu reformas izmaksas lielā mērā ir izsmēlušas 
2019. gada fiskālo telpu.

Šā gada ziņojumā Eiropas Komisija kopumā no-
vērtējusi, ka Latvija panākusi nelielu progresu 
2017. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu 
īstenošanā (nodokļu īpatsvara darbaspēka izmak-
sās samazināšanā iedzīvotājiem ar zemiem ienāku-
miem, nodokļu saistību izpildes uzlabošanā, palieli-
not publisko veselības aprūpes pakalpojumu snieg-
šanu, atjauninot profesionālās izglītības mācību 
programmu). Savukārt ierobežots pro gress panākts 
sociālās drošības tīkla adekvātuma uzlabošanā.

Foto: Agita Kaupuža

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4046-d-turlais-aicina-apvienot-labakas-rupnieciskas-un-tehnologiskas-spejas-drosibas-veicinasanai
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-latvia-lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-latvia-lv.pdf
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Ziņojums par Latviju sagatavots Eiropas semestra 
procesā, kura mērķis ir saskaņot dalībvalstu budže-
ta, makroekonomisko un strukturālo politiku, lai 
dalībvalstis valsts budžeta veidošanā un citos eko-
nomikas politikas veidošanas aspektos laikus varē-
tu ņemt vērā Eiropas Savienības apsvērumus. Aprīlī 
dalībvalstis iesniegs plānus, kuros izklāstīs, kā tiks 
panākta valsts finanšu stabilitāte un kas tiks darīts, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu iz-
augsmi. Savukārt maijā Eiropas Komisija nāks klajā 
ar konkrētai valstij adresētiem ieteikumiem.

Sarunā no Latvijas delegācijas RK piedalījās dele-
gācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
Mālpils novada domes deputāts Aleksandrs Liel-
mežs, Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds 
Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un ko-
rupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis Turlais, kā arī LPS padomniece 
uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane un 
Komunikācijas nodaļas vadītāja Jana Bunkus.

Vairāk lasiet šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Gunārs Ansiņš RK plenārsesijā uzsver ES 
fondu nozīmi modernas tautsaimniecības 
attīstībai Latvijā

22. un 23. martā Briselē norisinājās Eiropas Reģio-
nu komitejas 128. plenārsesija, kurā plaši tika dis-
kutēts par kohēzijas politiku. Debatēs uzstājās arī 
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas 

attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, 
kurš akcentēja, ka Latvija joprojām nav sasniegusi 
ES vidējo attīstības līmeni, tādēļ ES fondi ir būtisks 
atbalsts modernas tautsaimniecības īstenošanai 
un attīstības veicināšanai Latvijā.

“Kohēzijas politika mums dod iespēju iegūt lielā-
ku attīstības ātrumu. Es un mana pilsēta esam par 
modernu kohēzijas politiku, kur ieguldījumi terito-
rijās atbilst to vajadzībām un saskan ar to attīstī-
bas stratēģijām. Uzskatu, ka ieguldījumiem pilsēt
attīstībā pēc 2020. gada jābūt desmit procentiem 
no kohēzijas politikas finansējuma. Vēlos uzsvērt, 
ka finanšu instrumenti ievērojami sekmē efektīvu 
resursu izmantošanu, taču tie nedrīkst aizvietot 
dotācijas. Vienlaikus būtu vēl vairāk jāorientējas 
uz aktivitāšu efektivitāti un rezultātu. Pēdējo divu 
plānošanas periodu laikā daudz izdarīts, lai likum-
došanu vienkāršotu, taču joprojām saskaramies ar 
ļoti detalizētiem noteikumiem un lielu administra-
tīvo slogu, kas noteikti jāsamazina,” pauda Liepājas 
domes priekšsēdētāja vietnieks.

Vairāk lasiet šeit.

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4047-darba-tirgus-sociala-aizsardziba-un-produktivitate-ek-identifice-lielakos-latvijas-izaicinajumus
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4041-ansins-rk-plenarsesija-uzsver-es-fondu-lielo-nozimi-modernas-tautsaimniecibas-attistibai-latvija
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LPS Komunikācijas nodaļas vadītājas 
tikšanās ar Eterbēkas pašvaldības 
izdevuma veidotājiem

Aizvadītajā nedēļā LPS Komunikācijas nodaļas va-
dītāja Jana Bunkus Briselē tikās ar Eterbēkas paš-
valdības Komunikācijas nodaļas speciālistiem, lai 
apspriestu pašvaldību izdevumu veidošanas un iz-
došanas pamatprincipus Beļģijā.

Eterbēkas novadā dzīvo aptuveni 45 000 iedzīvo-
tāju. Šajā pašvaldībā, līdzīgi kā daudzviet Latvijā, 
izdevums ir ar senām tradīcijām, tas iznāk divās va-
lodās (Beļģijā ir trīs oficiālās valodas). Izdevums ir 
bezmaksas un tiek piegādāts katrā pastkastītē. Beļ-
ģijā pašvaldību izdevumi visbiežāk iznāk vienu rei-
zi mēnesī, tomēr pašvaldības pašas lemj, vai izdot 
biežāk. “Viss atkarīgs no novada lieluma. Ja nepie-
ciešams, papildus tiek izdotas ziņu lapas, kas pa-
rasti vairāk veltītas tam, lai aicinātu iedzīvotājus, 
piemēram, uz kāda projekta apspriešanu,” sarunā 
pastāstīja Eterbēkas pašvaldības Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Natālija 
Vensāna.

Beļģijā pašvaldību informatīvie izdevumi pilnībā ir 
pašvaldību pārraudzībā, to darbību neregulē ne-
viens valsts likums.

Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Foto: Agita Kaupuža

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 3. aprīlī plkst. 10 LPS mītnē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Eiropas Padomes monitoringa rezultātiem un 
ieteikumiem, vērtējot pašvaldību demokrātiju Lat-
vijā (informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Par LPS komiteju nolikumiem (informēs LPS pa-
domniece Kristīne Kinča).

3. Par LPS Domes sasaukšanu 17. aprīlī un sēdes 
darba kārtību (informēs LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis).

4. Par LPS biedru sapulces un 29. kongresa darba 
kārtību (informēs LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis).

5. Par LPS kongresa rezolūciju “Normatīvisma ma-
zināšanas ceļa karte” (informēs LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis).

6. Par problēmu sakarā ar “ļaunprātīgu” pārdekla-
rēšanos saistībā ar bāriņtiesas lietām (informēs 
LPS padomniece Vineta Reitere).

7. Par Labklājības ministrijas sagatavotajiem 
priekšlikumiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā 
(informēs LPS padomniece Vineta Reitere).

8. Dažādi jautājumi: par Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas lēmumu par pašvaldī-
bu informatīvajiem izdevumiem (informēs LPS 
padomniece Jana Bunkus).

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4044-lps-komunikacijas-nodalas-vaditajas-tiksanas-ar-eterbekas-pasvaldibas-izdevuma-veidotajiem
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Seminārsmeža ekspedīcija Kalvenē

        

LPS sadarbībā ar Aizputes novada domi, AS “Lat-
vijas valsts meži” un Meža īpašnieku biedrību rīko 
praktisku semināru-meža ekspedīciju, kas notiks 

5. aprīlī Kalvenes kultūras namā.

Aicināti pieteikties pašvaldību darbinieki, lai kopī-
gi meklētu labākos variantus pašvaldību meža ap-
saimniekošanai, kā arī lai uzklausītu praktiķu pado-
mus šajos jautājumos.

Dalībai seminārā var pieteikties līdz 29. martam, 
rakstot uz e-pasta adresi sniedzes@lps.lv.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Ikšķilē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāk-
sme notiks 6. aprīlī plkst. 10 Ikšķiles 
novada Tīnūžu Tautas namā.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Ikšķiles novada domes priekšsēdē-
tāja Induļa Trapiņa uzruna. Novada prezentācija 
(izpilddirektors Mariss Martinsons).

10:30–10:45 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētāja vietnieks Guntars Gogulis).

ES fondu līdzekļi: iespējas un atdeve. Teritoriju 
augšupejas rādītāji. Darbavietas. Infrastruktūra. 
Apdzīvotība. Nodokļu maksātāji:

10:45–11:15 – Droša pārtika: BIOR pētījumi (direk-
tors Aivars Bērziņš).

11:15–11:45 – NAP īstenošanas vidusposma seci-
nājumi un rekomendācijas (PKC vadītāja vietnieks 
un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas 
vadītājs Vladislavs Vesperis).

11:45–12:15 – Fondu ieguldījumi teritorijās. Rādī-
tāju loma un būtība Kohēzijas politikā, kā arī Dar-
bības programmā (ES fondu stratēģijas departa-
menta direktora vietnieks Boriss Kņigins; vadošās 
iestādes pārstāvis).

Projektu ieviešanas un uzraudzības aktuālie jautā-

jumi. Labā prakse (CFLA Infrastruktūras attīstības 
departamenta direktore Solita Dombrovska).

12:15–13:00 – Reģionu aina: lauku teritorija, LAP 
ieguldījumi, iedzīvotāji skaitļos (AREI Lauku attīs-
tības novērtēšanas daļas vadītāja pētniece Elita 
Benga).

Pārtraukums – vietējo produktu degustācija.

13:30–14:00 – IIN maksātāji katrā teritorijā. Cita 
pieeja VID datu analīzē (LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis un sistēmu analītiķis Jānis Upenieks).

Pieredzes un veiksmes stāsti:

14:00–14:30 – VRG “Zied zeme” projekti teritoriju 
attīstībai – inovāciju un izaugsmes pamati (biedrī-
bas valdes locekle Linda Cīrule).

14:30–15:10 – Klasteru veidošana – instruments 
attīstībai. Vidzemes pārtikas un tūrisma klasteri, 
“ENTER GAUJA” (Vidzemes plānošanas reģiona 
projektu vadītājs Kristaps Ročāns); Veselības tūris-
ma klasteris (klastera vadītāja Gunta Ušpele).

15:10–15:30 – Pieslēguma maksas atgūšanas ie-
spējas (AS “Sadales tīkli”).

Pusdienas Ogres tehnikumā.

16:00–18:00 – Novada apskate: Ogres tehnikums 
(atrodas Ikšķiles novadā); mēbeļu ražotājs SIA “Sno-
res” – “Eksporta un inovācijas balvas 2017” 1. vie-
tas ieguvējs; novada iepazīšana gida pavadībā.

Lūgums pieteikt dalību līdz 30. martam!

Pieteikšanās izpilddirektoru sanāksmei Ikšķilē šeit.

mailto:sniedzes@lps.lv
https://goo.gl/forms/Z5Zo79jD2uv9gNIs1
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” 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.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

Par MK noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbal-
sta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprū-
pei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamī-
bu personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pa-
sākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšana” īstenošanas noteikumi”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta 2018. gada 27. marta sēdes 
1.4. darba kārtības jautājumu (TA-1738), 2. pieli-
kums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos nr. 184 

“Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, saga-
tavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un ma-
teriālu reģenerāciju””, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzla-
bot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu 
iesniegumu atlases ceturto kārtu”, 5. pielikums.

22. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-295 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-285 – Likumprojekts “Par Latvijas Republikas 
valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu 
par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu”

VSS-286 – Likumprojekts “Grozījumi Vides aizsar-
dzības likumā”

VSS-299 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plū-
du riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi””

VSS-300 – Informatīvais ziņojums “Par situācijas 
novērtējumu darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” projektā 
“Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, 
Jelgavas novadā pārbūve””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451371
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451349
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451349
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451349
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451375
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_12_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_12_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_12_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_12_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_12_p5.pdf
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Apbalvoti Latvijas labākie sociālie 
darbinieki

Lai apzinātu un pateiktu paldies sociālajiem darbi-
niekiem, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālajā 
darbā, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem 
dažādu sociālo problēmu risināšanā un novērša-
nā un popularizē sociālā darbinieka profesiju, jau 
piekto gadu notika Labklājības ministrijas (LM) rī-
kotais konkurss “Labākais sociālais darbinieks Lat-
vijā 2017”, ko LM organizēja sadarbībā ar Sociālo 
darbinieku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību soci-
ālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profe-
sionālo sociālā darba speciālistu asociāciju.

23. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika svi-
nīgā apbalvošanas ceremonija.

Par Galvenās balvas saņēmēju atzīts un titulu 
“Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2017” ie-
guva Burtnieku novada Sociālā dienesta sociālais 

darbinieks Jānis Zauers.

Nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sek-
tora sociālais darbinieks” balvu saņēma nodibinā-
juma “Valdardze” sociālā darbiniece Indra Priede, 
bet nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais sociālā die-
nesta sociālais darbinieks” – Iecavas novada Soci-
ālā dienesta sociālā darbiniece Anda Krūmiņa.

Savukārt nominācijā “Darba devēja un/vai profe-
sionālās apvienības izvirzītais sociālās institūcijas, 
struktūrvienības, nodaļas vadītājs” par labāko atzīts 
sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktors Alvars 
Šteinbergs, bet nominācijā “Darba devēja un/vai 
profesionālās apvienības izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks” – Liepājas pilsētas pašvaldības 
sociālā dienesta sociālā darbiniece Māra Baklašova.

Žūrijas speciālbalvu saņēma pašvaldības aģentūras 
“Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina 
Balgalve.

APSVEICAM!

Foto: Labklājības ministrija
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Konkursa “Laukiem būt!” 2018. gada 
uzvarētāji

Idejām piepildīts un sirsnīgā sacensības garā aizva-
dīts konkursa “Laukiem būt!” fināls. Konkursā, ko 
jau sesto gadu rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs, uzvaras laurus šoreiz plūca jaunie-
ši no Latgales, Vidzemes un Zemgales.

1. vietu un galveno balvu 2400 eiro šogad ieguva: 
kategorijā “Lauksaimniecības produkcijas pievie-
notās vērtības radīšana (tajā skaitā mājražošana un 
maza apjoma pārtikas pārstrāde)” – Velga Sarmule 

no Rēzeknes ar mājas kārumiem “Cukurella”; ka-
tegorijā “Nelauksaimniecības nozare (ražošana)” – 
Aija Zīmele no Preiļiem ar attīstošām un radošām 
rotaļlietām ar stāstu; kategorijā “Nelauksaimnie-
cības nozare (pakalpojumi)” – Artūrs Dumbris no 
Tukuma ar ideju par radošu mūzikas darbnīcu; ka-
tegorijā “Lauksaimniecība” – Sintija Elste no Cēsīm 
ar mikrodārzeņu, zaļumu un ēdamo puķu piedāvā-
jumu restorāniem.

Konkursa otrās vietas ieguvējiem piešķirti 1400 
eiro, trešās – 1000 eiro, bet ceturtās vietas ieguvēji 
saņems 100 eiro naudas balvu katrs.

Foto: Ieva Rudzutaka

Seminārs par finanšu plānošanu ES fondu 
projektos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piedā-
vā iepazīties ar metodisko materiālu plānoto mak-
sājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagata-
vošanai.

CFLA aicina ES fondu finansējuma saņēmējus iepa-
zīties ar informāciju vietnes sadaļā “Palīgs finan-
sējuma saņēmējiem”, kur var rast atbildes uz bū-
tiskākajiem jautājumiem par plānoto maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas grafika nozīmi, nosacīju-
miem un saturu. Tāpat finanšu plānošanā saņēmēji 
aicināti sadarboties ar savu CFLA projekta vadītāju.

Par finanšu plānošanas un ar to saistītajiem risku 
izvērtēšanas jautājumiem plašāk tiek diskutēts 
pavasara semināru ciklā “Labā prakse ES fondu 
projektu īstenošanā”. Šāds seminārs 4. aprīlī no-
tiks Rēzeknē (Rēzeknes novada pašvaldības Lielajā 
zālē Atbrīvošanas alejā 95a). Pieteikšanās seminā-
ra apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA 
vietnē.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
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Seminārs par kvalitatīvu būvniecību

Ekonomikas ministrija un 
Attīstības finanšu institū-
cija Altum organizē infor-
matīvus seminārus par 
kvalitatīvu būvniecību un 

aicina uz tiem būvniecības nozares pārstāvjus un 
projektu īstenotājus.

6. aprīlī Rīgā notiks seminārs “Apmestās fasādes un 
logu montāža. Teorija un prakse”.

Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministri-
jas vietnē.

Forumskonkurss “Sieviete arhitektūrā, 
dizainā, būvniecībā”

Jau otro reizi Latvijā iz-
sludināts forums-kon-
kurss “Sieviete arhitek-
tūrā, dizainā, būvniecī-
bā”, kuram var pieteik-
ties līdz 12. aprīlim.

Foruma-konkursa mērķis ir popularizēt sabiedriski 
aktīvas sievietes, izcilas profesionāles, kuras snie-
gušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un 
būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās un 

piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina procesu reali-
zēšanā, veicināšanā vai pasūtīšanā.

Forumam-konkursam ir sešas nominācijas: “Sievie-
te arhitektūras pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinā-
tāja”; “Sieviete būvniecības pasūtītāja vai pasūtī-
šanas veicinātāja”; “Sieviete dizaina pasūtītāja vai 
pasūtīšanas veicinātāja”; “Sieviete arhitekte”; “Sie-
viete būvniece”; “Sieviete dizainere”.

Nolikums pieejams šeit.

Pašvaldības īpaši aicinātas pieteikt enerģiskas sie-
vietes no reģioniem!

Otrā pieteikšanās ES fondu mācībām 
pieaugušajiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina 
iedzīvotājus otrajā kārtā pieteikties ES fondu pie-
augušo izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”.

Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 
25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savas profe-
sionālās prasmes un konkurētspēju 12 dažādās 
tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 
līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. 

Izvēlēties mācību programmu var šeit.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 
pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordi-
natori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Savukārt 
Nodarbinātības valsts aģentūras 28 filiālēs var sa-
ņemt karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras 
veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu 
saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un 
cita praktiska informācija pieejama vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/jau-otro-riezi-latvija-tiek-izsludinats-forums-konkurss-sieviete-arhitektura-buvnieciba-dizaina/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
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Izsludināts konkurss bērnu tiesību 
aizsardzības un vardarbības prevencijas 
jomā

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības un 
nevalstiskās organizācijas līdz 6. aprīlim piedalīties 
projektu konkursā, kura mērķis ir bērniem, īpaši 
pirmsskolas un sākumskolas vecumā, un speciālis-

tiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem (pedagogi, so-
ciālie pedagogi, sociālie darbinieki u.c.), sniegt pa-
matprasmes un zināšanas par drošību un vardarbī-
bas risku mazināšanu. Projektu paredzēts finansēt 
no valsts budžeta līdzekļiem.

Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma veid-
lapām var iepazīties LM interneta vietnes www.
lm.gov.lv sadaļā “Aktuāli”.

Ģimeņu atbalsta projektu konkurss 
pašvaldībām sadarbībā ar NVO

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludinājusi 
atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budže-
ta finansētajā mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta 
projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”.

Konkursā tiks atbalstītas šādas aktivitātes: ģimenei 
draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana; no-
metņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas 
un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģime-
nes nometne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos 
un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vēr-

stu aktivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu 
veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi 
u.c.).

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldī-
bai vai tās izveidotai iestādei, kas pilda pašvaldības 
deleģētos pārvaldes uzdevumus, vai arī pašvaldībai 
sadarbībā ar NVO.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma veid-
lapa pieejama VRAA tīmekļa vietnē http://www.
vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/.

Projektus var iesniegt līdz 23. aprīlim.

Latvijas prāta spēļu turnīra pirmā spēle

PRĀTA SPĒLES: SIMTGADES KAUSS ir dāvana Lat-
vijai 100 gadu svinībās, kur aicina piedalīties, pār-
baudīt sevi, uzzināt ko jaunu, veicināt svētku sajūtu 

visa gada garumā. Pirmā spēle notiks jau 7. aprīlī 
Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 
centrā (Svētes ielā 33).

Turnīrs norisināsies visa gada garumā Latgalē, Zem-
galē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā. Piedalīties spēlē 
var ikviens pilngadīgs interesents individuāli vai ar 
četru līdz sešu cilvēku komandu – svarīgi, lai ko-
mandā būtu vismaz viena pilngadīga persona. Dalī-
ba ir bez maksas.

Plašākai informācija: http://lv100.prataspeles.lv/.

http://www.lm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv
http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/
http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/
http://lv100.prataspeles.lv/
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VBTAI meklē skolēnus un pedagogus, 
kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursus “Skolēns, kuram es gribu 
pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pa-
teikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās 
iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē 
pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē 
bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mā-
cību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu 
rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas bijis 

tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās 
pieteicējam.

Savus pieteikumus konkursa dalībnieki var iesūtīt 
elektroniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā 
var izmantot dažādas tehnikas – eseju, prezentāci-
ju, fotokolāžu utt. –, taču īpaši tiek gaidīti videopie-
teikumi. Konkursa darbus var iesniegt līdz 30. ap-
rīlim. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu 
pasākumu rudenī.

Detalizētāka informācija par konkursu pieeja-
ma VBTAI interneta vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā 
“Konkursi”.

Konkurss “Latvijas dabas vērtības visiem”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, svi-
not Latvijas simtgadi, aicina pieteikt konkursam 
“Latvijas dabas vērtības visiem” tos dabas objek-
tus, kas ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.

Tās dabas vietas, ko vides pieejamības eksperti 
atzīs par pieejamām cilvēkiem ar invaliditāti, tiks 
ievietotas vides pieejamības aplikācijā Mapeirons, 
lai informētu sabiedrību, ka tur var droši doties ik-
viens, lai baudītu dabu un atrastos dabā. No visām 
pieejamajām vietām septiņas vispieejamākās da-
bas vietas, kur padomāts par visiem, tajā skaitā par 

cilvēkiem ar invaliditāti, godinās īpašā pasākumā 
jūnijā.

Lai piedalītos konkursā, ikviens iedzīvotājs, uzņē-
mējs un pašvaldība aicināti līdz 1. maijam iesū-
tīt informāciju par dabas vietām, kas, jūsuprāt, ir 
pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Tās var būt vis-
dažādākās vietas: dabas takas, dabas parki, meži, 
pļavas, jūras piekraste, akmeņi, piekļuves vietas pie 
upes vai ezera, makšķerēšanas vietas un citas da-
bas apskates vietas.

Lai pieteiktu dabas vietu, jāaizpilda pieteikuma an-
keta šeit. Konkursa nolikums pieejams šeit.

WiFi4EU: sākas reģistrēšanās ES 
finansējuma saņemšanai bezmaksas 
bezvadu interneta tīklāju ierīkošanai 
publiskās vietās

Eiropas Komisija 20. martā atklāja tīmekļa portālu 

WiFi4EU. Tagad pašvaldības visā Eiropā tiek aicinā-
tas reģistrēties portālā www.WiFi4EU.eu maija vidū 
gaidāmajam pirmajam projektu konkursam par ie-
spēju saņemt ES finansējumu publisku bezmaksas 
bezvadu interneta tīklāju (hotspots) ierīkošanai.

Programma WiFi4EU piedāvā pašvaldībām vau-
čerus 15 000 eiro vērtībā, kas paredzēti bezvadu 
interneta (WiFi) tīklāju ierīkošanai publiskās vie-
tās, tai skaitā bibliotēkās, muzejos, publiskos par-
kos un laukumos. Pašvaldības WiFi4EU vaučerus 
var izmantot Wi-Fi iekārtu iegādei un uzstādīšanai 
(bezvadu piekļuves punktos) pašu izvēlētos vietē-
jās sabiedriskās dzīves centros. Tīkla uzturēšanas 
izmaksas segs pašvaldība.

http://www.bti.gov.lv
https://goo.gl/forms/Kt9kHk1J2NovbcZL2
http://www.apeirons.lv/new/files/Konkursa_nolikums.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

EK pārstāvniecība Latvijā aicina piedalīties 
akcijā “Atpakaļ uz skolu 2018”

No 19. marta līdz 11. maijam ES valstīs norisinās 
akcija “Atpakaļ uz skolu”, lai sniegtu jauniešiem uni-
kālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar Eiropas lie-
tu ekspertiem – cilvēkiem, kuru darba pienākumi 
ir saistīti ar dažādām ES darbības jomām un aktu-
āliem notikumiem.

Kā Eiropas lietu eksperts akcijā “Atpakaļ uz skolu” 
var iesaistīties ikviens, kurš savā ikdienā saskaras ar 
Eiropas Savienības tematiku, strādājot ES institūci-
jās, valsts vai pašvaldības iestādēs vai nevalstiskajā 
sektorā. Eksperta pieredze ES lietās var būt ne ti-
kai politiskajos jautājumos, bet arī savā konkrēta-
jā darba jomā pārstāvot Latvijas intereses Eiropas 
Savienībā, tai skaitā sadarbojoties ar citu ES valstu 

partneriem un īstenojot ES finansētus projektus. 
Vizītē eksperts var jauniešiem stāstīt gan par savu 
darba pieredzi, gan ES aktualitātēm kopumā.

Eiropas lietu eksperti akcijai “Atpakaļ uz skolu 2018” 
var pieteikties līdz 29. martam, aizpildot tiešsaistes 
pieteikuma anketu: http://ej.uz/AUS18-eksperti.

Plašāka informācija šeit.

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://ej.uz/AUS18-eksperti
http://ej.uz/AUS18-infoEkspertiem

