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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS ikgadējās sarunas ar Ekonomikas 
ministriju

3.  septembrī  norisinājās  Latvijas  Pašvaldību  sa-
vienības  (LPS)  un  Ekonomikas  ministrijas  (EM) 
ikgadējās sarunas, kurās puses pārrunāja nozares 
budžeta prioritātes, mājokļu un enerģētikas politi-
ku, tūrisma attīstību un citus jautājumus. Sarunas 

vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un ekono-
mikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Sarunās  EM  prezentēja  budžeta prioritātes 
2021.–2023. gadam, tajā skaitā informēja par Mo-
dernizācijas  fonda  izveidi,  enerģētikas  politikas 
budžeta finansējumu, Konkurences padomes ka-
pacitātes stiprināšanu, atbalstu eksporta darījumu 
risku mazināšanai u. c.

Foto: Ekonomikas ministrija



2

Puses  novērtēja  līdzšinējo  produktīvo  un  efektī-
vo  sadarbību  mājokļu pieejamības risināšanā. 
Izskatot  kārtējā  gada  valsts  budžeta  izdevumos 
iekļaujamās  prioritātes,  LPS  uzsvēra,  ka  būtiski 
fokusēties uz mājokļu tehniskā stāvokļa un ener-
goefektivitātes uzlabošanu, kā arī veicināt mājok-
ļu  atbilstību  augstiem  būvniecības  standartiem. 
Sarunās  tika  panākta  vienošanās  2021.  gadā  iz-
strādāt valsts atbalsta programmu īres namu būv-
niecībai un ieviest finanšu instrumentu, kas veici-
nātu  dzīvojamā  fonda  attīstību  un  saglabāšanu, 
nodrošinot valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju kvalitātes uzlabošanai.

Puses  ir  vienisprātis,  ka  mājokļu  garantiju  pro
grammai jāparedz papildu finansējums 5 milj. eiro 
apmērā. Programma veicina nekustamā īpašuma 
tirgus attīstību, palielina nekustamo īpašumu pār-
došanas darījumu skaitu un dzīvojamo māju būv-
niecību, kā arī tai ir būtiska ietekme uz hipotekāro 
kredītu  tirgu.  Tāpat  jāparedz  valsts  līdzfinansē-
jums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta no-
drošināšanā denacionalizēto namu īrniekiem.

Tikšanās reizē norisinājās diskusija par īres likumu 
un valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrī-
vošanas pabalstu nodrošināšanai denacionalizēto 
namu īpašniekiem. Puses arī pārrunāja iespējamos 
finanšu  instrumentus  dzīvojamā  fonda  attīstības 
veicināšanai un mājokļu garantiju programmu.

Sarunās klātesošie izskatīja jautājumu par Būvnie-
cības likuma izmaiņām un enerģētikas politikas 
attīstību,  tajā  skaitā  Eiropas Savienības  finansē-
jumu  enerģētikas  programmām,  siltumapgādei, 
energoefektivitātei u. c.

Visbeidzot,  EM  prezentēja  tūrisma politikas at-
tīstības virzienus un nozarei plānoto atbalstu.

Foto no sarunām skatiet šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēdē 2. septembrī tika izskatīta Pašvaldību savie-
nības sarunu gaita ar Zemkopības ministriju un Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) un vairāki Ministru kabineta (MK) notei-
kumu projekti.

Vispirms LPS padomniece lauku attīstības jautāju-
mos Sniedze Sproģe raksturoja LPS šāgada saru-

nas ar Zemkopības ministriju un padomniece re-
ģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa – LPS 
sarunas ar VARAM, sakot paldies visiem to dalīb-
niekiem un pašvaldību pārstāvjiem par  līdzdalību 
sarunās.

S. Sproģe  atzīmēja,  ka  ar Zemkopības ministriju 
izdevies rast vienotu izpratni par daudziem izvirzī-
tajiem jautājumiem un LPS ir pārstāvēta visās dar-
ba  grupās,  kur  apspriež  nākamā  plānošanas  pe-
rioda aktivitātes un finansējumu. Diemžēl Eiropas 
naudu, kas paredzēta lauku attīstībai, pašvaldības 
varēs  apgūt  tikai  caur  vietējām  rīcības  grupām. 
Rudenī vēl turpināsies diskusija par to, kas ir lauku 
teritorija, un LPS uzturēs prasību par finansējumu 
lauku  infrastruktūrai, meliorācijai,  ceļiem,  lauku-
miem un  citiem vajadzīgiem objektiem. Komite-
ja vienojās, ka atsevišķs sarunu temats ir Pierīgas 
pašvaldības,  no  kurām  lielai  daļai  ir  plašas  lauku 
teritorijas, tāpēc Pierīgas pašvaldību apvienība rī-
kos tikšanos ar sava reģiona novadiem, pieaicinot 
LPS pārstāvi, lai tālāk uz valdību virzītos ar vienotu 
viedokli.

Savukārt I. Peipiņa, raksturojot sarunas ar VARAM, 
bilda, ka tās nav vedušās tik gludi, kā vēlētos, un 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6055-lps-un-ekonomikas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-vienojas-par-atbalstu-majoklu-pieejamibai


vairākas domstarpības LPS un ministrijai saglabā-
jušās par tiem pašiem jautājumiem, kas iekļauti jau 
pagājušā  gada  sarunu  protokolā,  piemēram,  par 
jūras piekrastes  ierakstīšanu zemesgrāmatā u.  c. 
LPS uzskata, ka nepietiekami  iezīmēta  reģionālā 
attīstība un ir nepieciešama valsts programma no-
males efekta mazināšanai un infrastruktūras attīs-
tībai  ārpus  novadu  administratīvajiem  centriem. 
Ar  piemēriem  no  dzīves  padomnieču  stāstījumu 
ilustrēja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Sprindžuks.

Komiteja  apsprieda  arī  vairākus  MK  noteikumu 
projektus, par kuriem informēja VARAM Telpiskās 
plānošanas  un  zemes  pārvaldības  departamenta 
Telpiskās  plānošanas  politikas  nodaļas  vadītāja 
Kristīne Kedo, Valsts ilgtspējīgas attīstības plāno-
šanas departamenta direktora vietniece un Reģio-
nālās  attīstības plānošanas nodaļas  vadītāja Jev-
gēnija Butņicka un Teritoriju attīstības izvērtēša-
nas nodaļas vecākais konsultants Armīns Skudra.

VARAM  izstrādātajam MK noteikumu projektam 
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentu projektu valsts 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”  LPS  lūdz 
precizēt vairākus punktus, kuros precīzi jānosaka, 
ko  tad Valsts  reģionālās  attīstības  aģentūra  vēr-
tēs, lemjot par mērķdotācijas piešķiršanu, un kādi 
būs iemesli mērķdotācijas izmaksas atteikumam. 
K.  Kedo  atzīmēja,  ka  iepriekšējā  dienā ministrija 
izsūtījusi  noteikumus  atkārtotai  saskaņošanai  un 
tie esot papildināti un precizēti, arī par mērķdotā-
ciju. LPS iebildumus un ierosinājumus varat izpētīt 
prezentācijā šeit.

Otrs dokuments – MK noteikumu projekts “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumos nr. 628 “Noteikumi par pašvaldī-
bu teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem”” –, kā piebilda VARAM pārstāves, esot sa-
gatavots,  lai  papildinātu  regulējumu attiecībā  uz 
valstspilsētām,  kas  nodrošina  kopīga  attīstības 
plānošanas  dokumenta  izstrādi  arī  piegulošajām 
novadu  pašvaldībām,  un  noteiktu  kopīga  plāno-
šanas  dokumenta  saturu,  ko  veido  ilgtspējīgas 
attīstības  stratēģijas  un  attīstības  programmas 

(VARAM  prezentāciju  skatiet  turpat!).  Jāpiebilst, 
ka  Pašvaldību  savienībai  ir  būtiski  iebildumi  pret 
šo  noteikumu  projektu,  jo,  pēc  LPS  domām,  tas 
neatbilst ne Eiropas vietējo pašvaldību hartai, ne 
likumā “Par pašvaldībām” un Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā noteiktajam. LPS priekšlikums 
ir papildināt noteikumu projektu ar normām, kas 
noteiktu kārtību, kādā pašvaldība var izmainīt te-
ritorijas plānojumu atbilstoši publiskajā apsprieša-
nā saņemtajiem priekšlikumiem pirms plānojuma 
galaredakcijas apstiprināšanas.

Trešais komitejā apspriestais dokuments – MK no-
teikumu projekts “Administratīvā centra, ciema 
vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratī-
vās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un 
ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktua-
lizēšanas noteikumi” – nosaka kārtību, kādā gro-
za pilsētas un ciema robežas, kā arī izveido vai lik-
vidē ciemu, tāpat kārtību, kādā ciemam piešķir pil-
sētas statusu vai pilsētai – ciema statusu, kārtību, 
kādā groza pagasta robežu (negrozot pilsētas un 
administratīvo  robežu),  kā  arī maina  administra-
tīvo centru, un kārtību, kādā groza administratīvo 
teritoriju  robežas.  VARAM  prezentācijā  atradīsit 
arī  interesantu statistiku par  lielākajiem ciemiem 
un pilsētām pēc  iedzīvotāju skaita. LPS  ir daudzi 
iebildumi, ar kuriem varat iepazīties prezentācijā.

Komiteja nolēma, ka neskaidro  jautājumu risinā-
šanai kopā ar VARAM darba grupās precizēs gan 
valstspilsētu  un  apkārtējo  novadu  sadarbību,  iz-
strādājot plānošanas dokumentus, gan jauno pil-
sētu veidošanas nosacījumus.

Sēdes noslēgumā LPS vecākais padomnieks Mā-
ris Pūķis informēja par likuma “Par pašvaldībām” 
izstrādes gaitu.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS viet-
nes  www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  – 
Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/6032-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-2-septembri-2020
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/547-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-2-septembri-2020


Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Cesvainē

Latvijas  Pašvaldību  izpilddirektoru  asociācijas 
(LPIA)  sanāksme  notika  4.  septembrī Cesvaines 
vidusskolā,  kas,  pēc  Cesvaines  novada  domes 
priekšsēdētāja Viļņa Špata teiktā, ir vienīgā neat-
karības laikā uzbūvētā vidusskola Latvijas laukos. 
Savā uzrunā viņš atzīmēja arī to, ka Cesvainē atro-
das gan lielākā pils un lauku baznīca, gan augstā-
kais punkts Baltijā.

Novada  prezentāciju  turpināja  pašvaldības  iz-
pilddirektors Uģis Fjodorovs, kas iepazīstināja ar 

Cesvaines  novada  vizītkarti  un  nozīmīgākajiem 
pašvaldības projektiem, pie kuriem jāpieskaita in-
vestīcijas  infrastruktūrai,  energoefektivitātes  pa-
augstināšanas projekti, ar Lauku atbalsta dienesta 
palīdzību īstenotie mazie projekti un veselības vei-
cināšanas projekts. Pašvaldība lepojas gan ar vie-
tējiem  uzņēmumiem  –  “Cesvaines  pienu”,  “Ces-
vaines alu”, kūdras pārstrādes rūpnīcu, zemnieku 
saimniecībām un citiem –, gan tūrisma centru un, 
protams,  savu  simbolu,  skaisto  pili,  kas Covid-19 
dēļ  šovasar piedzīvojusi  lielu  tūristu pieplūdumu. 
Izpilddirektori  skatīt  Cesvaines  novada  lepnumu 
varēja arī savām acīm, pēc sanāksmes piedaloties 
nelielā ekskursijā.

4

Videokonference par pašvaldību 
komunikāciju: iespējas, izaicinājumi un 
realitāte

3.  septembrī  Latvijas  Pašvaldību  savienībā  noti-
ka  videokonference  par  pašvaldību  komunikāci-
ju –  iespējām,  izaicinājumiem un  realitāti –, kurā 
uzstājās Biznesa augstskolas “Turība” pasniedzē-
jas  Jana Bunkus (pa labi)  un  Jolanta Derkevica-
Pilskunga.

Biznesa  augstskolas  “Turība”  Komunikācijas  vir-
ziena  vadītāja,  lektore,  Latvijas  Asociācijas  sa-
biedrisko  attiecību  profesionāļiem  Valdes  locek-
le,  komunikācijas profesionāle Jana Bunkus  savā 
prezentācijā  “Komunikācijas  eksperts  un burvis  – 
viegli  sajaukt”  pastāstīja  gan  par  savu  pieredzi, 

gan pašvaldību komunikācijas speciālistu ikdienas 
pienākumiem. Viņa arī iepazīstināja ar pērn veikto 
pētījumu par Latvijas pašvaldību sabiedrisko attie-
cību speciālistu profesionālās darbības problēmām 
un  iespējamiem  risinājumiem  un  sniedza  savus 
secinājumus un  ieteikumus. Viena no galvenajām 
rekomendācijām: mērķtiecīgi jāsekmē sabiedrisko 
attiecību  speciālistu  profesionalitāte,  nosakot  arī 
konkrētus  amata  pienākumus,  kā  arī  nebaidoties 
viņus gatavot kā vadības līmeņa speciālistus.

Savukārt viņas kolēģe Jolanta Derkevica-Pilskun-
ga, kas ir Biznesa augstskolas “Turība” Komunikā-
cijas virziena maģistrantūras programmas vadītā-
ja,  lektore,  komunikācijas  profesionāle,  “JDP  In-
tegrated Communications”  īpašniece, dalījās pie-
redzē un ieteikumos par pašvaldību komunikāciju, 
kas var būt gan kā bieds, gan kā sabiedrotais. Lai 
virsroku ņemtu otrais, svarīga nozīme ir pašvaldī-
bas  komunikācijas  stratēģijai,  dažādām  kampa-
ņām, mārketingam, daudzpusīgam un saistošam 
saturam un, protams, personībām, kas to veido.

Abas prezentācijas skatiet šeit!

Videokonferences  ieraksts  pieejams  LPS  vietnes 
www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Vi-
deoarhīvs” vai šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6046-videokonference-par-pasvaldibu-komunikaciju-iespejas-izaicinajumi-un-realitate
http://www.lps.lv


LPS Valdes sēde LPS Valdes sēde notiks 8. septembrī plkst. 10 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par atvieglojumiem 1991. gada barikāžu dalīb-
niekiem; par 1991. gada barikāžu 30. gadadienas 
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LPIA  septembra  sanāksme bija  veltīta  reformām 
un praktiskiem ieviešanas jautājumiem.

Vispirms administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) ceļa karti  iezīmēja VARAM  valsts  sekretāre 
Ilze Oša un Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas 
departamenta pārstāvji, kas iepazīstināja ar MK no-
teikumu projektiem saistībā ar ATR, topošo Pašval-
dību likumu, rokasgrāmatu u. c. Stāstītāji īpašu uz-
manību pievērsa paredzētajai sabiedrības iesaistei, 
kam  iecerēti  trīs  instrumenti:  līdzdalības  budžets, 
kolektīvais iesniegums par aktuālajiem jautājumiem 
un  iedzīvotāju valdes. Klātesošo  jautājumus  raisīja 
MK noteikumi  par  līdzfinansēšanu plānošanas  do-
kumentiem un par mantas, tiesību un saistību nodo-
šanu, pārdali un sadali. VARAM speciālistes apsolīja, 
ka rīkos semināru valstspilsētām un apkārtējiem no-
vadiem par viņiem specifiskiem jautājumiem.

Par  otru  reformu  –  bāriņtiesu reorganizāciju – 
informēja Labklājības ministrijas  valsts  sekretāra 
vietniece Jana Muižniece. Pārmaiņas iecerētas ne 
tikai  nosaukuma maiņā  (bērnu  tiesību  aizsardzī-

bas dienests bāriņtiesas  vietā), bet  arī  bāriņtiesu 
skaita  samazinājumā  un  funkcionālajā  padotībā, 
kā arī paredzēta atbalsta programmas izstrāde. To 
plānots veikt līdz nākamā gada 1. jūlijam.

AS  “Latvenergo”  Energotehnoloģiju  pārdošanas 
vadītājs  Ivars Inkins  pastāstīja par energotehno-
loģijām un to risinājumiem pašvaldībām, savukārt 
“RCG Light House” Valdes priekšsēdētājs Kaspars 
Osis un Valdes  loceklis Raits Bebris  iepazīstināja 
ar  ESCO modeļa  ieguvumiem pārejai  uz  augstas 
energoefektivitātes LED apgaismojumu.

Nākamā LPIA tikšanās paredzēta 2. oktobrī Balti-
navā, un tajā runās par aprites ekonomiku un kli-
mata pārmaiņām.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/6045-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-4-septembri-cesvaine
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atceres pasākumiem – informēs 1991. gada ba-
rikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais.

2. Par  aktualitātēm  jaunā  pašvaldību  likuma  iz-
strādē;  ar  ATR  likuma  pārejas  noteikumiem 
saistītie MK noteikumi – informēs LPS padom-
niece  juridiskajos  jautājumos  Kristīne Kinča, 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un LPS 
padomniece  reģionālās  attīstības  jautājumos 
Ivita Peipiņa.

3. Par  LPS Domes  sēdes  sasaukšanu  –  informēs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

4. Par LPS kongresa  sasaukšanu –  informēs LPS 

priekšsēdis Gints Kaminskis.

5. Par  LPS  un  Finanšu  ministrijas  sarunām  par 
pašvaldību  budžetu  2021.  gadā  un  vidējā  ter-
miņā; par LPS un Ministru kabineta 2021. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektā 
iekļautajiem  jautājumiem  –  informēs  LPS  pa-
domniece  finanšu  un  ekonomikas  jautājumos 
Lāsma Ūbele.

6. Dažādi  –  informēs  LPS  priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS sarunas ar Finanšu ministriju

Latvijas Pašvaldību savienības sarunas ar Finanšu 
ministriju  (FM) notiks 9. septembrī plkst. 11 FM 
ēkā (Rīgā, Smilšu ielā 1), un tajās tiks pārrunāti jau-
tājumi saistībā ar 2021. gada pašvaldību budžetu.

Sarunu darba kārtība:

Finanšu ministrijas kompetences jautājumi MK 
un LPS 2021. gada un vidēja termiņa ietvara vie-
nošanās un domstarpību protokolā:

1. Iedzīvotāju  ienākuma nodokļa  (IIN)  ieņēmumi 

pašvaldību budžetā un valsts budžeta speciālā 
dotācija 2021. gadā un vidējā termiņā.

2. IIN  ieņēmumu  garantijas  pašvaldībām;  IIN  ie-
ņēmumu  plūsmas  nodrošināšana  pašvaldību 
budžetos 2021. gada pirmajā pusgadā saistībā 
ar vienotā nodokļu konta ieviešanu.

3. Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un  ilgtermi-
ņa saistības 2021. gadā un vidējā termiņā.

4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana (PFI), dotācija 
PFI fondam un dotācija pašvaldībām 2021. gadā 
par bērniem bērnunamos un veco ļaužu pansio-
nātu un centru iemītniekiem, kuri tajos ievietoti 
līdz 1998. gada 1. janvārim.

Jautājums par LPS Valdes dalību sarunās tiks pār-
runāts LPS Valdes sēdē 8. septembrī.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS  Izglītības  un  kultūras  komitejas  sēde  notiks 

10. septembrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē). Sēde tiks translēta tiešrai-
dē, un tai varēs sekot LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/


Aicinām uz forumu “Pašvaldība – 
digitālās sabiedrības veidotāja”!

Aicinām  pašvaldību  vadītājus  reģistrēties  foru-
mam “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veido-
tāja”, kas norisināsies 15. septembrī tiešsaistē!

Foruma mērķis ir vairot ideju, zināšanu un pieredzes 
apmaiņu starp pašvaldībām, dalīties ar labo praksi, 
kā arī diskutēt par pašreizējiem izaicinājumiem un 
problēmām digitālas sabiedrības veidošanā.

Skatītājus sagaidīs  intensīvs rīta cēliens ar divām 
lekciju  un  diskusiju  sesijām.  Programmas  pirmā 
sesija  veltīta  attālināto  pakalpojumu  saņemša-
nai, tajā LPS padomnieks informācijas tehnoloģi-
ju  jautājumos Guntars Krasovskis  stāstīs,  kādus 

rīkus  pašvaldības  izmantoja  ierobežojumu  laikā, 
lai  darbiniekiem  nodrošinātu  pilnvērtīgu  darba 
vidi. Swedbank Klientu  servisa pārvaldes vadītājs 
Vadims Frolovs  ļaus  ielūkoties  bankas  pieredzē 
klientu  apkalpošanas  kanālu  transformācijā.  Pie-
redzē ar jaunu risinājumu pašvaldību klientu infor-
mācijas pārvaldībai dalīsies Rīgas domes Informā-
cijas tehnoloģiju centra Projektu izstrādes nodaļas 
vadītājs Mārtiņš Plīkšs. Pirmā sesija noslēgsies ar 
diskusiju “Gatavs darbam digitālajā laikmetā”.

Otrajā sesijā tiks runāts par administratīvi  terito-
riālo reformu – ko vērts zināt pašvaldībai; kā jūtas 
pašvaldība  starp  divām  reformām;  kādas  labas 
pārmaiņas  gaidām?  Par  šiem  un  citiem  jautāju-
miem runās lektori – “ZZ dats” direktora vietnieks 
Dainis Dosbergs,  Valsts  kontroles  Padomes  lo-
ceklis Edgars Korčagins – un viesi no Latvijas paš-
valdībām.

Forumu noslēgs  vieslektora  lekcija  par  pārmaiņu 
vadību – kā pielāgoties un vadīt komandu pārmai-
ņu laikā.

Foruma programma un reģistrācija pieejama šeit.

Aicinājums reģistrēties pašvaldību forumam  līdz 
10. septembrim.
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Konkurss bērniem un jauniešiem par 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Latvijas Pašvaldību savienība izsludinājusi “zibens 
konkursu” bērniem, skolu jaunatnei un jauniešiem 
par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un aicina 
līdz 22. septembrim iesūtīt video ar savu redzēju-
mu par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem mūsu 
ikdienā.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi aptver visu, ar ko 
sastopamies katru dienu, sākot no gaisa, ko elpo-
jam, parka, kas  ir pie  skolas,  līdz pat mājai,  kurā 
dzīvojam, atpūšamies un pildām mājasdarbus. Un 
tas viss –  lai  veicinātu mūsu visu  izaugsmi un  ie-
spēju padarīt nākotni labāku!

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.zzdats.lv/pasvaldibu-forums/


Video var būt filmēts ar jauniešiem pieejamo apa-
ratūru  (telefonu,  videokameru),  video  ilgums  – 
pēc  izvēles,  taču  lai  auditorija  spētu  uztvert  ko-
dolīgo vēstījumu. Rosinām veidot arī interaktīvus 
video  ar  intervijām,  iesaistot  savas  pašvaldības 
politiķus!

Balvas labākajiem video: mugursomas un ūdens 
pudeles, kā arī  iespēja piedalīties nākamajos LPS 
rīkotajos  semināros  par ANO  ilgtspējīgas  attīstī-
bas mērķiem,  lai  paustu  savu  skatījumu par  bēr-
nu un jauniešu lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sekmēšanā. Labākos video demonstrēsim Latvijas 
auditorijai LPS rīkotajos  tematiskajos semināros, 
kā arī starptautiskajai auditorijai – Eiropas Reģio-
nu un pašvaldību padomes (CEMR) semināros un 

informatīvajās kampaņās.

Video līdz 22. septembrim varat nosūtīt uz epasta 
adresi Agita.Kaupuza@lps.lv!

Vairāk informācijas par ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, kam 25. septembrī svinēsim piecus ga-
dus, atradīsit šajā tīmekļa vietnē.

Iedvesmai aicinām noskatīties Jaunpils “Animāci-
jas studijas” radītās multiplikācijas filmas par ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem mūsu ikdienā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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• 31.  augustā  LETA:  “LPS:  jaunie  VM  aptieku 
izvietojuma  kritēriji  rada  satraukumu  par  far-
maceitiskās  aprūpes  pieejamību  mazākajās 
pašvaldībās”  –  par  Veselības  ministrijas  (VM) 
piedāvātajām  izmaiņām  aptieku  izvietojuma 
kritērijos, un LPS viedoklis, ko pauž LPS Veselī-
bas un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdē-
tājs Guntis Libeks.

• 31. augustā NRA:  “Pašvaldības:  jaunie kritēriji 
rada  satraukumu  par  aptieku  pieejamību ma-
zākajās  pašvaldībās”  –  par  VM  paredzētajām 
izmaiņām  aptieku  izvietojuma  kritērijos  un 
farmaceitiskās aprūpes pieejamību mazākajos 
novados, par ko informēja Guntis Libeks (šeit).

• 1. septembrī Jurista Vārds: “LPS un VBTAI vie-

nojas par sadarbību” – par LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska  tikšanos  ar Valsts  bērnu  tiesību 
aizsardzības  inspekcijas  priekšnieku Jāni Ābeli 
(šeit).

• 1.  septembrī  LSM.lv;  LR1:  “Panākta  koncep-
tuāla  vienošanās par  trim būtiskām  izmaiņām 
nodokļu  politikā”  –  LPS  priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība LR1 raidījumā “Pēcpusdiena” par 
paredzētajām nodokļu izmaiņām (šeit).

• 1.  septembrī  LSM.lv;  LTV1;  Replay.lv:  “LPS: 
pašvaldībām ienākumu kritums jākompensē” – 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska viedoklis LTV1 
raidījumā  “Panorāma”  par  paredzētajām  no-
dokļu  izmaiņām  un  pašvaldību  ieņēmumu  sa-
rukšanu (šeit un šeit).

LPS MEDIJOS

mailto:Agita.Kaupuza@lps.lv
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.youtube.com/watch?v=u5ZV7BZa2uo&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://nra.lv/latvija/323516-pasvaldibas-jaunie-kriteriji-rada-satraukumu-par-aptieku-pieejamibu-mazakajas-pasvaldibas.htm
https://juristavards.lv/doc/277098-blpsb-un-vbtai-vienojas-par-sadarbibu/
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=1&m=9&y=2020&page=1
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ekonomists-iin-atvieglojumu-celsana-nepalidzes-vecakiem-ar-zemam-algam.a372685/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/195708/lps-pasvaldibam-ienakumu-kritums-jakompense
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• 1.  septembrī  Skaties.lv;  TV3 Ziņas  –  LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis par paredzētajām 
nodokļu izmaiņām (šeit).

• 2. septembrī LETA: “LPS vadītājs kritiski vērtē 
FM  piedāvājumu  pārdalīt  IIN  ieņēmumus  par 
labu  valstij”  –  par  LPS  priekšsēža  Ginta Ka-
minska  sacīto  intervijā  Latvijas  Radio  sakarā 
ar Finanšu ministrijas piedāvāto IIN ieņēmumu 
pārdali par labu valstij.

• 2. septembrī LETA: “Kariņš: pēc IIN ieņēmumu 
pārdales ES nauda pašvaldībām palīdzēs mēr-
ķētā veidā kompensēt negūtos  ieņēmumus” – 
par  LPS  priekšsēža Ginta Kaminska  intervijā 
Latvijas Radio  kritizēto piedāvājumu  IIN  ieņē-
mumu pārdalei.

• 2. septembrī LETA:  “Pārdalot  IIN  ieņēmumus, 
pašvaldību  budžetiem  ies  secen  91  miljons 
eiro”  –  par  Finanšu ministrijas  iecerēto  IIN  ie-
ņēmumu  pārdali  starp  pašvaldību  un  valsts 
budžetiem un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sacītais Latvijas Radio.

• 2. septembrī Diena: “Kad pārmaiņu velns slēp-
jas detaļās” – par jauno koalīcijas piedāvājumu 
nodokļu izmaiņu jomā un LPS viedoklis.

• 2. septembrī Diena: “Pārdalot IIN ieņēmumus, 
pašvaldību  budžetiem  ies  secen  91  miljons 
eiro” – par IIN ieņēmumu sadalījumu starp paš-
valdību un valsts budžetiem un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacītais Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī  LA.lv:  “Aprēķināts,  cik  daudz 
naudas  ies  secen  pašvaldībām  pēc  IIN  ieņē-
mumu  pārdales”  –  par  IIN  ieņēmumu  sadalī-
jumu starp pašvaldību un valsts budžetiem un 
pašvaldību  aplēstajiem  zaudējumiem un  LPS 
priekšsēža  Ginta Kaminska  sacītais  Latvijas 
Radio (šeit).

• 2.  septembrī NRA:  “Valsts  budžetu  stutēs  uz 
pašvaldību, mikrouzņēmumu un rakstnieku rē-
ķina” – par nodokļu reformēšanu un pārdali un 
LPS iebildumi (šeit).

• 2.  septembrī  NRA:  “Kariņš:  papildu  finansē-
jums  no  ES  palīdzēs  pašvaldībām  attīstīties 
mērķētā veidā” – par Finanšu ministrijas piedā-
vāto  IIN  ieņēmumu pārdali  par  labu  valstij  un 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacītais  inter-
vijā Latvijas Radio (šeit).

• 2. septembrī NRA: “Pārdalot  iedzīvotāju  ienā-
kuma nodokļa  ieņēmumus, pašvaldību budže-
tiem  ies  secen 91 miljons eiro” – par  IIN  ieņē-
mumu  sadalījuma  maiņu  starp  pašvaldību  un 
valsts budžetiem un LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska sacītais Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī Delfi:  “LPS vadītājs kritiski vērtē 
FM  piedāvājumu  pārdalīt  IIN  ieņēmumus  par 
labu valstij” – par FM piedāvāto IIN ieņēmumu 
pārdali un LPS priekšsēža Ginta Kaminska sa-
cītais rītā intervijā Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī Delfi:  “Pārdalot  IIN  ieņēmumus, 
pašvaldību  budžetiem  ies  secen  91  miljons 
eiro”  – par  iecerēto  IIN  ieņēmumu  sadalījuma 
maiņu starp pašvaldību un valsts budžetiem un 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska paustais saru-
nā ar Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī  Delfi:  “Māris  Pūķis:  neattāliniet 
aptieku no cilvēka!” – LPS vecākā padomnieka 
Māra Pūķa  viedoklis par aptieku,  farmaceitis-
kās aprūpes un zāļu pieejamību Latvijas reģio-
nos (šeit).

• 2. septembrī TVNET: “LPS vadītājs kritiski vēr-
tē FM piedāvājumu pārdalīt IIN ieņēmumus par 
labu valstij” – par FM piedāvāto IIN ieņēmumu 
pārdali un LPS priekšsēža Ginta Kaminska sa-
cītais intervijā Latvijas Radio (šeit).

• 2. septembrī TVNET: “Kariņš: pēc IIN ieņēmu-
mu  pārdales  ES  nauda  pašvaldībām  palīdzēs 
mērķētā  veidā  kompensēt  negūtos  ieņēmu-
mus”  –  par  iecerētajām  izmaiņām  IIN  pārdalē 
un LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacītais in-
tervijā Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī  TVNET:  “Pārdalot  IIN  ieņēmu-
mus, pašvaldību budžetiem ies secen 91 miljons 

https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10959481
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pardalot-iin-ienemumus-pasvaldibu-budzetiem-ies-secen-91-miljons-eiro-14247551
https://www.la.lv/aprekinats-cik-daudz-naudas-ies-secen-pasvaldibam-pec-iin-ienemumu-pardales
https://neatkariga.nra.lv/ekonomika/323630-valsts-budzetu-stutes-uz-pasvaldibu-mikrouznemumu-un-rakstnieku-rekina?utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect&utm_medium=site&utm_source=nra.lv
https://nra.lv/latvija/323648-karins-papildu-finansejums-no-es-palidzes-pasvaldibam-attistities-merketa-veida.htm
https://nra.lv/latvija/323656-pardalot-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-ienemumus-pasvaldibu-budzetiem-ies-secen-91-miljons-eiro.htm
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/lps-vaditajs-kritiski-verte-fm-piedavajumu-pardalit-iin-ienemumus-par-labu-valstij.d?id=52429959
https://www.delfi.lv/temas/gints-kaminskis
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/pardalot-iin-ienemumus-pasvaldibu-budzetiem-ies-secen-91-miljons-eiro.d?id=52430203
https://www.delfi.lv/news/versijas/maris-pukis-neattaliniet-aptieku-no-cilveka.d?id=52426903&fbclid=IwAR3RLXoAESNskY6--qIFjFXGrtzDj5ac0M95_Rd_DdHhBxnRC8kFDpqNwmo
https://www.tvnet.lv/7052707/lps-vaditajs-kritiski-verte-fm-piedavajumu-pardalit-iin-ienemumus-par-labu-valstij
https://www.tvnet.lv/7052764/karins-pec-iin-ienemumu-pardales-es-nauda-pasvaldibam-palidzes-merketa-veida-kompenset-negutos-ienemumus
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eiro”  –  par  zaudējumiem  pašvaldībām,  ko  ra-
dīs  IIN  ieņēmumu  sadalījuma  maiņa,  un  LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska paustais sarunā ar 
Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī  Jauns.lv:  “Pašvaldību  budžeti  no 
IIN pārdales zaudēs 91 miljonu eiro” – par ieceri 
mainīt IIN ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldī-
bu un valsts budžetiem un LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska sacītais sarunā ar Latvijas Radio (šeit).

• 2.  septembrī  LSM.lv;  LR1  –  LPS  priekšsēža 
Ginta Kaminska dalība LR1 raidījumā “Labrīt” 
(šeit).

• 2. septembrī Skaties.lv:  “Kariņš: pēc  IIN  ieņē-
mumu  pārdales  ES  nauda  pašvaldībām  palī-
dzēs mērķētā  veidā kompensēt negūtos  ieņē-
mumus” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
intervijā Latvijas Radio kritizēto FM piedāvāju-
mu,  kas  pašvaldībām nozīmē  nesamērīgi  lielu 
ieņēmumu samazinājumu (šeit).

• 2. septembrī Skaties.lv:  “Kariņš: pēc  IIN  ieņē-
mumu  pārdales  ES  nauda  pašvaldībām  palī-
dzēs mērķētā  veidā kompensēt negūtos  ieņē-
mumus” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
intervijā Latvijas Radio kritizēto FM piedāvāju-
mu,  kas  pašvaldībām  nozīmē  lielu  ieņēmumu 
samazinājumu (šeit un šeit).

• 3. septembrī LETA: “LPS ar EM spriedīs par vai-
rākiem likumiem un ministrijas budžeta priori-
tārajiem pasākumiem” – par LPS un Ekonomi-
kas ministrijas sarunām.

• 3.  septembrī LETA:  “LPS  rīko videokonferenci 
par pašvaldību komunikāciju” – par LPS rīkoto 
videokonferenci par pašvaldību komunikāciju – 
iespējām, izaicinājumiem un realitāti.

• 3.  septembrī  LETA:  “LPS  priekšsēdētājs  pie-
dāvā līdz ar pašvaldību budžetu samazināšanu 
valstij  pārņemt  kādas  no  to  funkcijām”  –  par 
LPS  priekšsēža  Ginta Kaminska  pausto  vie-
dokli TV3 par FM  iecerēto pašvaldību budžeta 
līdzekļu samazināšanu un funkcijām.

• 3. septembrī TVNET: “LPS priekšsēdētājs pie-
dāvā līdz ar pašvaldību budžetu samazināšanu 
valstij  pārņemt  kādas  no  to  funkcijām”  –  par 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacīto TV3 par 
Finanšu ministrijas iecerēto pašvaldību budže-
ta līdzekļu samazināšanu un iespējamo funkciju 
pārņemšanu valstij (šeit).

• 3. septembrī Skaties.lv; TV3play – LPS priekš-
sēža  Ginta Kaminska  dalība  TV3  raidījumā 
“900 sekundes” (šeit).

• 3.  septembrī  Skaties.lv:  “LPS  priekšsēdētājs 
piedāvā līdz ar pašvaldību budžetu samazināša-
nu valstij pārņemt kādas no to funkcijām” – par 
LPS  priekšsēža  Ginta Kaminska  pausto  TV3 
par  FM  iecerēto  pašvaldību  budžeta  līdzekļu 
samazināšanu un iespējamo funkciju nodošanu 
valstij (šeit).

• 3.  septembrī  LSM.lv;  LTV1  –  LPS  priekšsēža 
Ginta Kaminska dalība LTV1 raidījumā “Šodie-
nas jautājums” par iecerētajām nodokļu izmai-
ņām (šeit).

https://www.tvnet.lv/7052826/pardalot-iin-ienemumus-pasvaldibu-budzetiem-ies-secen-91-miljons-eiro
https://jauns.lv/raksts/zinas/402609-pasvaldibu-budzeti-no-iin-pardales-zaudes-91-miljonu-eiro
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2020&m=9&d=2
https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/finanses/karins-pec-iin-ienemumu-pardales-es-nauda-pasvaldibam-palidzes-merketa-veida-kompenset-negutos-ienemumus/
https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/finanses/karins-pec-iin-ienemumu-pardales-es-nauda-pasvaldibam-palidzes-merketa-veida-kompenset-negutos-ienemumus/
https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/finanses/pardalot-iin-ienemumus-pasvaldibu-budzetiem-ies-secen-91-miljons-eiro/
https://www.tvnet.lv/7053664/lps-priekssedetajs-piedava-lidz-ar-pasvaldibu-budzetu-samazinasanu-valstij-parnemt-kadas-no-to-funkcijam
https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-10964991
https://skaties.lv/zinas/latvija/lps-priekssedetajs-piedava-lidz-ar-pasvaldibu-budzetu-samazinasanu-valstij-parnemt-kadas-no-to-funkcijam/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.09.2020-sodienas-jautajums-nodoklu-izmainas.id195935/
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās)  iesaistīt  Latvijas  Pašvaldību  savienību,  kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie  atzinumi  sākas  ar  konstatējumu  –  vai 
LPS  saskaņo  vai  nesaskaņo  attiecīgo  projektu. 

Abos  gadījumos  projektu  virzītāji  un  dokumentu 
pieņēmēji  var  izvērtēt priekšlikumus  tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā  procedūra  sākas  ar  Valsts  sekretāru  sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 18 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, 
bet 13 nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-695  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu projektu  “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos 
nr.  668  “Energoefektivitātes  monitoringa  un  piemērojamā 
energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi””

31.08.2020. 13.08.2020. Jā

2. VSS-681 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos 
nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budže-
tā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai””

21.08.2020. 13.08.2020. Nē

3. VSS-665 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Oficiālās sta-
tistikas programmu 2021.–2023. gadam”

01.09.2020. 06.08.2020. Jā

4. VSS-677 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos 
nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju””

01.09.2020. 13.08.2020. Nē

5. VSS-654  –  Likumprojekts  “Grozījumi Trauksmes  celšanas  li-
kumā”

01.09.2020. 06.08.2020.

Jā, ar 
priekšl. 
un ie-
bildēm

6. VSS-637 – Par likumprojektu “Grozījumi Civillikumā” 01.09.2020. 30.07.2020. Nē
7. VSS-636 – Par likumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 01.09.2020. 30.07.2020. Nē
8. VSS-638  –  Par  likumprojektu  “Grozījums Civilstāvokļa  aktu 

reģistrācijas likumā”
01.09.2020. 30.07.2020. Nē

9. VSS-640  – Par  likumprojektu  “Grozījums Nekustamā  īpašu-
ma valsts kadastra likumā”

01.09.2020. 30.07.2020. Nē

10. VSS-639 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par atjauno-
tā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību 
daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””

01.09.2020. 30.07.2020. Nē

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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11. VSS-719  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu  projektu  “Gro-
zījums  Ministru  kabineta  2016.  gada  14.  jūnija  noteikumos 
nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””

01.09.2020. 27.08.2020. Jā

12. VSS-645 – Par likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu liku-
mā”

01.09.2020. 30.07.2020. Nē

13. VSS-644 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru””

01.09.2020. 30.07.2020. Nē

14. VSS-643  – Par  likumprojektu  “Grozījumi  likumā  “Par  tautas 
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatī-
vu””

01.09.2020. 30.07.2020. Nē

15. VSS-642 – Par likumprojektu “Grozījums Notariāta likumā” 01.09.2020. 30.07.2020. Nē
16. VSS-641  – Par  likumprojektu  “Grozījums Kredītiestāžu  liku-

mā”
01.09.2020. 30.07.2020. Nē

17. VSS-629 – Par likumprojektu “Grozījums Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”

01.09.2020. 30.07.2020. Nē

18. VSS-704 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsar-
gājamo ainavu apvidus “Nīcgaļu meži” individuālie aizsardzī-
bas un izmantošanas noteikumi”

03.09.2020. 20.08.2020.
Jā, ar 
papildi-
nājumu

LPS  iepriekšējās nedēļās  sniegtie atzinumi pieejami LPS  interneta vietnē www.lps.lv,  sadaļā Par LPS/ 
Atzinumi jeb šeit.

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

3. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS734 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgā 
nekustamā īpašuma “Upeslejas”, Platones pagas-
tā,  Jelgavas  novadā,  nodošanu  Jelgavas  novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS736  –  Rīkojuma  projekts  “Par  valsts  nekus-
tamā īpašuma Pulvera ielā 18, Liepājā, nodošanu 
Iekšlietu ministrijas valdījumā”

VSS744 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes 

“Liepājas Olimpiskais centrs” sastāvā”

VSS738 – Likumprojekts  “Grozījumi  likumā “Par 
interešu  konflikta  novēršanu  valsts  amatpersonu 
darbībā””

VSS746 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 404 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistē-
ma” 6.2.1.  specifiskā  atbalsta mērķa  “Nodrošināt 
konkurētspējīgu un videi draudzīgu TENT dzelzce-
ļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 
6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa  infrastruktūras mo-
dernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””

VSS750 – Noteikumu projekts “Būvju klasifikāci-
jas noteikumi”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491412
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491434
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491434
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491434
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491437
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491442
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Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs 
darbs”

Projekta  “Cienīgs  darbs  sociālās  jomas  darbinie-
kiem Latvijā” seminārs “Sociālais dialogs – cie-
nīgs darbs” notiks 17. septembrī plkst. 10 Prieku-
ļu novadā, viesnīcā “Tigra” (Priekuļos, Veidenbau-
ma ielā 2).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Reģistrēšanās, rīta kafija, tēja.

10:00–11:30  –  Iekšējā  komunikācija:  atslēga  sa-
darbībai un iesaistei – Ieva Zaumane, iekšējās ko-
munikācijas eksperte, uzņēmuma “Ieva Zaumane 
Systemic Change” Valdes locekle.

11:30–12:30 – Darba aizsardzība Covid  laikā: nor-
matīvie  akti,  attālinātais  darbs,  aizsardzības  lī-
dzekļi – Mārtiņš Pužuls, Latvijas Brīvo arodbied-
rību  savienības  konsultants  darba  aizsardzības 
jautājumos.

12:30–13:00 – Pusdienas.

13:00–14:00 – Darba koplīguma tiesiskais  regulē-
jums Darba likumā un Atlīdzības likumā – Kaspars 
Rācenājs,  Latvijas  Brīvo  arodbiedrību  savienības 
jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautā-
jumos.

14:00–14:30 – Diskusija.

Pieteikuma anketu atradīsit 1. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

LM piedāvā intensīvas e-apmācības 
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

Septembrī  Labklājības  ministrija  (LM)  piedāvā 
intensīvu  eapmācību  kursu  veiksmīgai  sociālās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai “Sociālās uzņēmēj-
darbības skola”.

Deviņu  vebināru  ciklā  Latvijas Sociālās  uzņēmēj-
darbības  asociācijas  eksperti  sniegs  zināšanas 
par  dažādām  sociālās  uzņēmējdarbības  tēmām: 

sociālās uzņēmējdarbības pamatiem un nosacīju-
miem, mārketingu, grāmatvedību, nodokļiem, fi-
nanšu vadību un pieteikšanos AS “Attīstības finan-
šu institūcija Altum” grantam. Eapmācības ir bez 
maksas,  un  tajās  aicināti  piedalīties gan  topošie, 
gan esošie sociālie uzņēmēji.

Vebināri notiks septembrī divas vai trīs reizes ne-
dēļā,  darbdienu  vakaros  no  plkst.  18  līdz  19:30 
tiešsaistes  platformā  Zoom  un  LM  sociālā  tīkla 
Facebook  lapā www.facebook.com/labklajibasmi-
nistrija, sadaļā “Pasākumi”.

Katrs vebinārs būs veltīts noteiktai tēmai. 2. sep-
tembrī jau notika vebinārs “Sociālā uzņēmējdarbī-
ba: būtība, definīcija, piemēri un darbības pamati” 
un 3.  septembrī –  “Sociālā uzņēmējdarbība:  liku-
miskais  ietvars,  nosacījumi, mērķgrupas  un  soci-
ālās ietekmes mērīšana”.

Turpmākie vebināri:

8. septembrī  –  “Mārketings  sociālajai  uzņēmēj-
darbībai: produkts un tā priekšrocības, mērķaudi-
torija un zīmols”;

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_37_p1.doc
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
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10. septembrī  –  “Mārketings sociālajai uzņēmēj-
darbībai: komunikācijas kanāli un metodes”;

15. septembrī – “Grāmatvedības darba organizē-
šana: galvenie uzdevumi, dokumenti,  reģistri, bi-
lance, peļņas un zaudējumu aprēķins”;

17. septembrī – “Nodokļi un to aprēķināšana: dar-
ba algas nodokļi, PVN un UIN”;

22. septembrī  –  “Finanšu  vadība:  plānošana  un 
budžetēšana  (finanšu  un  nefinanšu  sastāvdaļa), 
biznesa modeļa dzīvotspējas raksturojums”;

23. septembrī – “Altum grants sociālajai uzņēmēj-

darbībai:  nosacījumi,  pieteikuma  sagatavošana, 
ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas”;

24. septembrī – “Finanšu vadība un pārvaldība: in-
vestīciju plānošana, apgrozāmā kapitāla pārvalde, 
kredītpolitika un finanšu piesaiste”.

Lai piedalītos vebināros, elektroniski jāpiesakās uz 
katru lekciju atsevišķi un datorā vai telefonā jāle-
jupielādē aplikācija “Zoom”.

Plašāka  informācija  par  vebināriem  un  saites  uz 
pieteikšanos  pieejamas  LM  vietnē  šeit.  Papildu 
informācija  gūstama,  rakstot  uz  epasta  adresi 
liga@sua.lv.

Apzina iespējas kļūt par brīvprātīgo 
aprūpētāju krīzes situāciju gadījumā

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA), atsaucoties Lab-
klājības  ministrijas  aicinājumam,  apzina  savus 
biedrus, kuri kritiskā situācijā, ja Covid-19 izplatī-

ba skars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas  institūcijās  (piemēram,  pansionātos, 
slimnīcās, rehabilitācijas centros) strādājošo aprū-
pes personālu, varētu  iesaistīties kā brīvprātīgie 
aprūpētāji primāras sociālās aprūpes nodroši-
nāšanā. Šābrīža Covid-19  izplatības  rādītāji aktu-
alizējuši  nepieciešamību  plānot  turpmāko  rīcību 
Covid-19  epidēmijas  izplatības  novēršanai  un  ie-
teikumu izstrādei jaunas epidēmijas draudu gadī-
jumā, tāpēc ļoti nozīmīgi arī apzināt, vai NVO būtu 
gatavas iesaistīties atbalsta sniegšanā.

LPA  izveidojusi aptaujas anketu,  aicinot  neval
stiskās  organizācijas  dalīties  ar  informāciju  par 
savām iespējām sniegt atbalstu kritiskā situācijā. 
Papildus LPA vēlas noskaidrot, kādi priekšnosacī-
jumi nepieciešami, lai NVO varētu nodrošināt pa-
līdzību.

Savas  atbildes  lūgums  sniegt  līdz 10. septem-
brim, aizpildot aptaujas anketu šeit.

Te ir darbs! #teirdarbs

Ja esi atbildīgs, drosmīgs un mērķtiecīgs, pievie-
nojies Ieslodzījuma vietu pārvaldes komandai!

Ieslodzījuma  vietu  pārvalde  ir  Tieslietu  minis-
trijas  pārraudzībā  esoša  valsts  pārvaldes  ie
stāde,  kuras  uzdevums  ir  izpildīt  sodu,  palīdzot 

http://www.lm.gov.lv/lv/es-finansejums/lm-istenotie-projekti/aktualie-projekti/esf-projekts-atbalsts-socialajai-uznemejdarbibai/0-aktualitates-un-pazinojumi/2-uncategorised/91912-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai-17-08-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJdRzDO4MM4jXfiGBZSDAQkOhQMeqK91L-8_T6lva_CKz7Tg/viewform
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likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

Ieslodzījuma vietu pārvalde piedāvā darbu dažādos 
Latvijas reģionos, dinamisku darba vidi, karjeras at-
tīstības iespējas un ļoti labas sociālās garantijas.

Ieskaties te, https://ieej.lv/vakancesievp, un iepa-
zīsties ar vakancēm un prasībām!

Savu  pieteikumu  un  CV  sūti  uz  epasta  adresi 
ievp@ievp.gov.lv!

Konference “Nākamais solis darbā ar 
jaunatni”

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 
ikgadējā  konference  “Nākamais  solis  darbā  ar  jau-
natni”. Šāgada tēma – lobijs un interešu pārstāvība.

Konferences mērķis ir iedvesmot, dalīties risināju-
mos,  labās prakses piemēros, stiprināt  jaunatnes 
jomas nozīmes atpazīstamību gan vietējā, gan na-
cionālā līmenī un palīdzēt vēl kvalitatīvākā līmenī 
ietekmēt jomai svarīgu lēmumu pieņemšanu.

Šajā  pasākumā  tiks  organizēta  atsevišķa  dar-
ba grupa  tiem  jaunatnes  lietu  specialistiem, kuri 
gada  sākumā  aizpildīja  LPS  izsūtīto  anketu  par 
jaunatnes lietu speciālistu apvienības  nepiecie-
šamību. Arī  tiem,  kas  aptaujā  kaut  kādu  iemeslu 
dēļ  nepiedalījās,  ir  iespēja  pietiekties  šai  darba 
grupai  un  kopīgi  ķerties  klāt  apvienības  izveidei. 
Tā kā  ideja par  šādu apvienību bija  radusies pro-
jekta  laikā  un  tika  formulēta  kā  jaunatnes  lietu 
speciālistu apvienība un par to tika informēti tikai 
pašvaldību  jaunatnes  lietu  speciālisti,  aicinājums 
par šādu iespēju – piedalīties konferencē un darba 
grupā par apvienībās izveidi – dalīties arī ar savas 
pašvaldības kolēģiem un jaunatnes darbiniekiem, 
kuri vēlētos iesaistīties.

Konferences programma:

9:00–10:00 – Ierašanās, reģistrācija.

10:00 – Konferences atklāšana.

10:30 – Paneļdiskusija “Interešu pārstāvība jaunat-
nes jomā Latvijā šobrīd un nākotnes perspektīvā”.

11:45 – Ideju tirgus.

13:00 – Darba grupas.

14:00 – Pusdienas.

15:00 – Darba grupas.

16:00 – Konferences kopsavilkums.

Pieteikšanās  konferencei  tiešsaistē  līdz 11. sep-
tembrim: https://ej.uz/jaunatneskonference.

Ja plānojat piedalīties darba grupā par jaunat-
nes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku 
apvienības izveidošanu, lūgums aizpildīt tikai ze-
māk norādīto saiti uz pieteikšanos. Pieteikumā var 
norādīt,  vai  apmeklēsiet  visu  konferenci  vai  tikai 
darba grupu. Tas nepieciešams, lai varētu progno-
zēt darba grupas dalībnieku skaitu.

Pieteikšanās konferencei un/vai darba grupai par 
jaunatnes  lietu speciālistu un  jaunatnes darbinie-
ku apvienības izveidi: https://ej.uz/JDasociacija.

https://ej.uz/jaunatneskonference
https://ej.uz/JDasociacija
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Dalībnieku  skaits  ir  ierobežots,  un  Jaunatnes 
starptautisko  programmu  aģentūra  (JSPA)  patur 
tiesības  veikt  izmaiņas plānotajā programmā, kā 
arī straujas Covid-19 vīrusa izplatības gadījumā or-
ganizēt konferenci tiešsaistē.

Ja ir kādi jautājumi par konferences norisi, sazinie-
ties ar JSPA kontaktpersonu – Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūras Starptautiskās sadar-
bības un atbalsta daļas projektu koordinatoru Nilu 
Mosejonoku  (nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv; 
+37167356283).

Jautājumos par apvienības izveidi rakstiet vai zva-
niet LPS jaunatnes lietu speciālistei Zanei Zvaigznei 
(Zane.Zvaigzne@lps.lv; 67226536, +37126895665).

Tiešsaistes seminārs “SATIKSME UN 
DATI. Ko varam iegūt? Kā to izmantot?”

Aktualizējot datu nozīmi transporta nozares attīs-
tībā, “Vidzemes plānošanas reģions” 15. septem-
brī plkst. 10  aicina  interesentus  piedalīties  tieš-
saistes seminārā “SATIKSME UN DATI. Ko varam 
iegūt? Kā to izmantot?”.

Semināra mērķis  ir  akcentēt  iespējas,  ko piedāvā 
datu  analīze,  vienlaikus  aktualizējot  diskusiju  par 
to, vai zinām, kur datus meklēt, kā tos iegūt un ar 
kādām metodēm tos var apkopot. Seminārā būs ie-
spēja vairāk uzzināt par teorētiskajiem aspektiem, 
kā arī iepazīt praktiskus datu ieguves un izmanto-
šanas pieredzes stāstus no Latvijas pilsētām.

Seminārs notiks Zoom platformā, darba valoda – 
latviešu.

Dalībai seminārā jāpiesakās līdz 13. septembrim 
šeit.

Skolas varēs elastīgi piemērot pusdienu 
pārtraukumam paredzēto laiku

Lai  nodrošinātu  piesardzību,  distancēšanos  un 

skolēnu  plūsmu  nepārklāšanos,  turpmāk  skolas 
varēs elastīgi piemērot pusdienu pārtraukumam 
paredzēto laiku, atkāpjoties no normatīvos no-
teiktā 30 minūšu starpbrīža. To paredz Izglītības 
un zinātnes ministrijas  sagatavotie grozījumi no-
teikumos par  epidemioloģiskās drošības pasāku-
miem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 
kas 2. septembrī apstiprināti valdībā.

Sabiedrības veselības  interesēs sekmīgi  īstenojot 
piesardzību, skolas nodala dažādas skolēnu klašu 
plūsmas,  lai  pēc  iespējas  vienlaikus  nepulcētos 
dažādu klašu bērni. Tāpēc arī pusdienu starpbrīdi 
skolas varēs noteikt, ņemot vērā katrā konkrētajā 
iestādē  izstrādāto  izglītības organizācijas kārtību 
un piesardzību.  Izglītības  iestādes  turpina pilnībā 
īstenot  visus  līdz  šim  jau  noteiktos  piesardzības 

mailto:nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv
mailto:Zane.Zvaigzne@lps.lv
https://ej.uz/dati_baltic_loop
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491520&mode=mk&date=2020-09-02
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491520&mode=mk&date=2020-09-02
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491520&mode=mk&date=2020-09-02
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nosacījumus –  roku mazgāšanu,  iespēju distan-
cēties,  informēšanu  par  atbilstošāko  rīcību  un 
citus.

Valdība pieņēmusi grozījumus arī saistībā ar brīv-
pusdienu nodrošināšanu 1.–4. klašu skolēniem, 
ja epidemioloģiskās situācijas dēļ mācības notiek 
attālināti. Gadījumos,  kad mācības  notiek  attāli-

nāti, 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanu nodrošina paš-
valdība, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta 
bērna dzīvesvieta un kura jau saņēmusi valsts bu-
džeta  līdzekļus  brīvpusdienu  nodrošināšanai.  Ja 
nepieciešams, pašvaldības sadarbojas un savstar-
pēji pārskaita saņemto valsts budžeta dotāciju, ja 
izglītības iestāde un bērns atrodas dažādās admi-
nistratīvajās teritorijās.

Izsludināta pieteikšanās programmas 
“Sporto visa klase” 7. sezonai

Latvijas  Olimpiskā  komiteja  (LOK)  informēju-
si  pašvaldību  un  izglītības  iestāžu  pārstāvjus  par 
programmas  “Sporto  visa  klase”  realizāciju  Co-
vid-19  pandēmijas  apstākļos  un  apstiprina,  ka 
programma turpināsies un ir izsludināta pieteikša-
nās jaunajai, 7. sezonai.

Projekts  un  tā  programma  īstenojama  atbilsto-
ši  valstī  noteiktajiem  epidemioloģiskās  drošības 
noteikumiem  Covid-19  pandēmijas  izplatības  ie-
robežošanai,  ievērojot  visus  veselības  ekspertu 
ieteikumus, un dalībnieku veselība uzskatāma par 

augstāko prioritāti.

Jaunums šajā gadā programmā “Sporto visa kla-
se” būs  tiešsaistes konferences organizēšana da-
lībniekiem  un  citiem  interesentiem.  Arī  “Sporto 
visa  klase”  programmas  atklāšana  šajā  mācību 
gadā notiks, visiem kopā esot tiešsaistē.

Lai  pieteiktos  programmai  “Sporto  visa  klase”, 
izglītības iestādei līdz 22. septembrim LOK jāno-
sūta piederīgās pašvaldības apstiprināti pieteiku-
mi.

Ar programmas “Sporto visa klase” noteikumiem 
2020./2021. mācību gadā var iepazīties šeit.

Programma  “Sporto  visa  klase” paredz  iesaistīto 
skolu 3., 4., 5. un 6. klašu skolēniem katru nedē-
ļu  nodrošināt  papildus  divas  vai  trīs  fakultatīvās 
sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un sporta 
veidu  federāciju  izstrādātu metodisko materiālu. 
Savukārt  2.  klasēm  nodarbības  programmā  no-
tiek, paredzot  vecuma grupai  atbilstošas fiziskās 
aktivitātes.

Plašāka  informācija:  programmas  “Sporto  visa 
klase” oficiālā mājaslapa.

Amatas novada pašvaldība aicina 
pieteikt pretendentus arheologu Apalu 
vārdā nosauktajai prēmijai

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinā-
jumu “Āraišu ezerpils fonds” izsludinājusi pieteik-
šanos konkursam par arheologu Zigrīdas un Jāņa 
Apalu vārdā nosauktās prēmijas piešķiršanu. Kon-
kursa  mērķis  ir  popularizēt  kultūras  mantojuma 
apzināšanu  un  izpēti  novadā,  vēstures mācīšanu 
un sabiedrības izglītošanu, zinātnisko pētījumu un 
publikāciju izstrādi vēstures zinātnē.

https://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/par-projektu/dokumenti
https://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/sakums
https://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/sakums
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Prēmija  tiek piešķirta kopš 2012. gada, un šogad 
tās piešķiršana saistīta ar Jāņa Apala jubilejas gada 
atzīmēšanu:  arheologam  17.  septembrī  apritētu 
90 gadu. Viņa mūža sapnis un darbs – augšāmcel-
tā Āraišu ezerpils – šogad godināta visa gada ga-
rumā.

Gada  sākumā Latvijas Arheologu biedrība Āraišu 
ezerpili  pasludināja  par  Latvijas  2020.  gada  ar-
heoloģisko pieminekli. Pavasarī projektā “Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” Āraišu 
ezerpils  rekonstrukcija papildināta ar aizsargcelt-
nes  fragmentu. Tas  apmeklētājiem  sniedz  iespē-
ju  dzīvāk  un  precīzāk  iztēloties,  kā  tolaik,  8./9.–
10.  gadsimtā,  varēja  izskatīties  ezerpils,  kad  to 
no  visām pusēm  ieskāva  aizsardzībai  paredzētās 
celtnes – kaujas eja, guļbaļķu žogs un kamerveida 
izbūves.  Jūnijā  tika  atzīmētas  Eiropas  arheoloģi-
jas dienas, kurās caur stāstiem un attēliem varēja 
iepazīties ar Āraišu ezerpils arheoloģiskās izpētes 
gaitu un rekonstrukcijas tapšanas vēsturi.

Kopš  1.  jūlija Āraišu  ezerpils Arheoloģiskā  parka 
apmeklētāju centrā ir atvērta jaunā pastāvīgā eks-
pozīcija, kurā iedvesmojošo stāstu par Jāņa Apala 
sapni – augšāmcelt ezerpili – stāsta arheoloģiska-
jos  izrakumos iegūto senlietu oriģināli, uzņemtās 
fotogrāfijas, zīmējumi, plāni un J. Apala darba ka-
binets, kurā aplūkojama viņa mūža garumā izvei-

dotā bibliotēka. Augustā sadarbībā ar Latvijas Ar-
heologu biedrību tika organizēta talka Meitu salā, 
kurā atjaunots viens no akmens  laikmeta mājok-
ļiem.

Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas 
pasniegšana  paredzēta  17.  oktobrī  kā  viens  no 
J. Apala 90.  gadadienai  veltītajiem pasākumiem. 
Ikviens aicināts pieteikt pretendentus –  zinātnie-
kus,  novadpētniekus,  skolotājus  –,  kuri  ar  savu 
darbu ir veicinājuši kultūras mantojuma un vēstu-
res izpēti pēdējo četru gadu laikā.

Prēmija tiks piešķirta trīs nominācijās:

•	 “Apalu prēmija” par  vēsturiskā mantojuma un 
cilvēku dzīves izpēti novados;

•	 “Apalu prēmija” vēstures skolotājiem par iegul-
dījumu skolēnu izglītošanā;

•	 “Apalu prēmija” par pētījumiem arheoloģijā un 
viduslaiku vēsturē.

Ar  konkursa  nolikumu  var  iepazīties Amatas  no-
vada  pašvaldības  vietnē  www.amatasnovads.lv. 
Pieteikumi  jāiesniedz Amatas novada pašvaldībā 
vai  elektroniski,  sūtot  uz  epasta  adresi  amatas-
dome@amatasnovads.lv līdz 1. oktobrim. Tālru-
nis  informācijai par konkursa norisi: 64127935; e
pasts: amatasdome@amatasnovads.lv.

Autonomais autobuss kursēs Aizkrauklē

Pēc veiksmīgi pavadītām divām nedēļām Jelgavā 
autonomais  autobuss,  ko  “Zemgales  plānošanas 
reģions” atvedis ar projekta INTERREG Baltic Sea 
Region programmas projekta “Sohjoa Baltic” palī-
dzību, no 9. septembra kursēs Aizkrauklē.

Bezpilota  jeb  autonomā  autobusa  atklāšana  no-
tiks 9. septembrī plkst. 13 pie Aizkraukles sporta 
halles  Lāčplēša  ielā  21. Šeit  vietējos  iedzīvotājus 
un  atbraukušos  interesentus  uzrunās  satiksmes 
ministrs Tālis Linkaits, Aizkraukles novada domes 
priekšsēdētājs Leons Līdums un citi. Pēc atklāša-
nas  svinīgajām  uzrunām  autobuss  veiks  pirmos 
braucienus,  tas  kursēs  maršrutā  no  Aizkrauk-
les Vēstures  un mākslas  muzeja  līdz Aizkraukles 
Sv. Terēzes  no  bērna  Jēzus  baznīcai,  pieturvietu 
nosaukumi attiecīgi: “Muzejs” un “Baznīca”.

Elektriskais  transportlīdzeklis Aizkrauklē  atrodas 
jau  kopš  pagājušās  nedēļas,  šonedēļ  tiek  pro
grammēts  tā maršruts. Autobuss  brauks  patstā-
vīgi: ar dažādiem sensoriem tas uztvers apkārtējo 
vidi un zinās, kad piebremzēt vai apstāties pilnībā, 
ja priekšā uzrodas šķērslis. Tomēr ikviens aicināts 
ievērot  piesardzību,  neradīt  mākslīgus  šķēršļus, 
neiet  autobusam  pa  priekšu  un  citādi  netraucēt 

http://www.amatasnovads.lv
mailto:amatasdome@amatasnovads.lv
mailto:amatasdome@amatasnovads.lv
mailto:amatasdome@amatasnovads.lv
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transportlīdzekļa darbību. Jāatzīmē, ka autobusā 
pastāvīgi atradīsies pavadonis, kurš nepieciešamī-
bas gadījumā varēs pārņemt tā vadību.

Autonomais autobuss Aizkrauklē kursēs no 9. līdz 
24. septembrim.

Aktīvās atpūtas cienītājiem – tūrisma 
salidojums Ērgļos

Ar labu ziņu visiem aktīvās atpūtas cienītājiem un 
entuziastiem ir nācis klajā Māris Olte, kurš, nezau-
dējot ticību šajā ierobežojumu laikā, turpināja dar-
bu, un nu trešo reizi Ērgļos 12. septembrī notiks 
Latvijas tūrisma profesionāļu un entuziastu satik-
šanās ar nosaukumu “Tūrisma salidojums”. Izglītot 
sabiedrību par dabai draudzīga un aktīva dzīves-
stila veidošanu, jēgpilnu cilvēka uzvedību dabā un 
videi draudzīgu paradumu izkopšanu un atrast sev 
interesējošos jaunumus, dalīties zināšanās – tie ir 
tikai daļa no pasākuma mērķiem.

“Tūrisma  salidojuma”  sanākšana  kā  katru  gadu 
notiks  bijušajā  Ērgļu  dzelzceļa  stacijā,  ko  Māris 
Olte ar ģimeni izveidojis par aktīvā tūrisma centru 
“Stacija”. Šis pasākums vien parāda, cik Ērgļos  ir 
plašas aktīvās atpūtas iespējas, jo tieši no šīs vie-
tas sāksies visi 13 pārgājieni ar labākajiem un plaši 
pazīstamiem Latvijas aktīvās atpūtas gidiem: pur-
va  brišana,  pārgājiens  pa  zaļajiem  dzelzceļiem, 
krastings  (pārgājiens  pa  upi),  nakts  pārgājieni, 
velopārgājiens,  laivu brauciens, vēsturisks pārgā-
jiens u. c. Tie ir tik daudzi un dažādi, lai katrs inte-
resents var atrast sev  interesējošo –  īsu vai garu, 
dabu izzinošu vai vēsturisku, ar laivām vai velosi-
pēdu. Lai piedalītos, interesentiem iepriekš jāpie-
sakās,  jo  vietu  skaits  ir  ierobežots.  Pieteikšanās 
pārgājieniem šeit.

Ikviens  varēs  supot,  braukt  ar  caurspīdīgām  lai-
vām,  izmēģināt  elektrovelosipēdus  un  citas  dar-
bības. Tāpat notiks kustības “TrashMob” izaicinā-
jums ģimenēm, kurā Tālis Banga parādīs, kā savākt 
atkritumus,  skrienot,  pastaigājoties  vai  dodoties 
citās ikdienas aktivitātēs, savukārt ikviens, kas vē-
lēsies doties savā ritmā, varēs izmantot “Ežu” tieši 
Ērgļiem radīto cilpošanas spēli ģimenēm. Tas viss 
būs pieejams arī Ērgļu posma “Stirnu buks” skrē-
jējiem un faniem, jo “Stacija” atrodas tikai 300 m 
attālumā.

Interesentiem, kas izvēlēsies pavadīt laiku “Staci-
jā” uz vietas, būs  iespēja piedalīties  tādās discip-
līnās  kā  orientēšanās,  kāpšana,  šaušana  ar  loku, 
alus joga vai arī citās ar dabu saistītās meistarkla-
sēs: pirts zāļu paklāju veidošana, stabuļu grebša-
na,  koka  lietu  darbnīca  u.  c.  Līdzās  aktīvai  brīvā 
laika pavadīšanai plānotas  lekcijas, meistarklases 
un  stāsti  par  aktīvā  tūrisma  tematiku:  “Bored  of 
Borders” kapteinis (Kārlis Bardelis), garo taku rub-
rika (Mežtaka, Jūrtaka, 1832.lv, Camino Latvija un 
I. Ziedoņa muzejs “Ceļā ar K. Baronu”), mācību ce-
ļojumi un to nozīme (Māris Žunda),  inovācijas un 
tehnoloģijas aktīvajā tūrismā (Matijs Babris), ceļo-
jumu organizēšana cilvēkiem ar redzes un kustību 
traucējumiem  (“Kurzemes  plānošanas  reģions”), 
piedzīvojumu terapija (Sense of Team), čukču pirts 
meistarklase (“Eži” un “Meža Spa & Apartments”), 
Dodies Dabā  maršrutu  plānošanas  meistarklase 
(Kristaps Kiziks) – tā ir tikai daļa no tēmām, ko va-
rēs izzināt.

Pasākuma aktivitātes turpināsies arī naktī ar saul-
rieta baudīšanu uz SUP dēļa, laivošanu caurspīdī-
gās kanoe laivās ar LED apgaismojumu, aktīvāka-
jiem iespēja kopā ar “Movement Spontaneous” vai 
arī ar “Domas dabā” doties nakts pārgājienos, pa-
licējiem – baudīt Ineses Bērziņas Quartet koncertu 
un nakšņot teltīs vai kokos.

Ar sīkāku pasākuma programmu iespējams  iepa-
zīties: https://www.facebook.com/TurismaSalido-
jums.

http://www.stacija.eu/pargajienu-marsruti
https://www.facebook.com/TurismaSalidojums
https://www.facebook.com/TurismaSalidojums
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Ates muzejā Alūksnes novadā svinēs 
“Pļaujas svētkus Ottesmuižā”

Ar moto “Ražas laiks – kāzu laiks” Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Alūksnes novadā 
12. septembrī no pulksten 11 svinēs tradicionālos 
Pļaujas svētkus.

Ates muzejs, kas šovasar svinēja 35. darbības gada-
dienu, nosaukts tā dibinātāja un ilggadējā vadītāja 
Viktora Ķirpa vārdā. Pēc viņa  iniciatīvas 80. gadu 
sākumā  sākās  novadpētniecības  darbs  Kalncem
pju  vēstures  apzināšanai,  zemnieku,  novadnieku 
un  sibīriešu  piemiņas  saglabāšanai.  Kalncempju 
novadpētniecības muzejs  atklāts  1985.  gadā,  un 
laika gaitā veco Ottes dzirnavu apkārtnē izveido-
jās tam raksturīgā kultūrvēsturiskā ainava.

Muzeja krājuma pamatā ir V. Ķirpa personīgā ko-
lekcija, kas tapusi ar apkaimes iedzīvotāju palīdzī-
bu un laika gaitā papildināta. Krājuma priekšmeti 
raksturo 19. gadsimta beigu periodu un 20. gad-
simtu. Muzeja unikalitāte  ir  tā, ka šeit vienkopus 
atrodas  Latvijas  brīvvalsts  laikā  darbinātā  lauku 
tehnika,  zirgu  inventārs,  vairāki  desmiti  iekšde-
dzes motoru, amatnieku un citi lauku cilvēka dar-
barīki.  Priekšmeti  stāsta  par  latviešu  zemnieka 
dzīvi, darbu,  sadzīvi,  tradīcijām, politiskiem noti-
kumiem,  saimniecisko  darbību,  kultūru,  izglītību 
un sportu, reliģisko dzīvi, pagastā un novadā dzi-
mušo vai dzīvojušo mākslinieku dzīvi, radošo dar-
bību. 1996. gadā par šo ieguldījumu V. Ķirps apbal-

vots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Kad raža no tīruma un lauka novākta, tradicionā-
lajos  Pļaujas  svētkos  ikviens  aicināts  piedalīties 
Vidzemes lauku sētas rudens darbu darīšanā – pa-
griezt lielo rokas dzirnavu akmeni, lai tiktu pie sau-
jas miltu, vai pacelt lielo kalēja āmuru: līdz šim tas 
izrādījies pagrūti ne vienam vien svētku apmeklē-
tājam.

Jau par tradīciju kļuvis, ka Pļaujas svētkos piedalās 
tuvākas  un  tālākas  apkaimes  folkloras  un  tautas 
mūzikas  kolektīvi,  kuri  ne  tikai  uztur možu  garu 
muzicējot, bet arī piedalās  lauku sētas darbu de-
monstrēšanā.  Šogad  svētkos  piedalīsies  Medņe-
vas etnogrāfiskais ansamblis, Jaunlaicenes folklo-
ras kopa “Putnis”, tautas muzikanti “Ziemeļmala”, 
Igauņu ģimene, Grundzāles vidējās paaudzes deju 
kolektīvs  “Rieda”  un  Jaunannas Tautas  nama  se-
nioru deju kolektīvs “Oga”.

Pēc svētku atklāšanas sāksies īstā strādāšana kopā 
ar darbu un amatu pratējiem no Vidzemes un Lat-
gales – labības kulšana ar kuļmašīnām, veļas maz-
gāšana,  kartupeļu  rīvēšana,  kāpostu  skābēšana, 
medus sviešana, kalšanas darbi, karošu grebšana, 
klūdziņu pinumi,  ādas apstrāde un  zirglietu dari-
nāšana, celmu bungu gatavošana, linu auklu apa-
vu  gatavošana,  sveču  gatavošana,  puļķu  maizes 
cepšana, zupas vārīšana un degustācija –, būs arī 
Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” un “Sag-
ša”,  bet  tieši  pusdienlaikā  tiks  atvērts  keramikas 
ceplis keramiķa Kristapa Brasļa vadībā.

Protams,  neiztrūkstoši  lauku  sētas  piekalnē  būs 
arī umurkumurs, kas ar balvām kārdinās stiprinie-
kus  pārbaudīt  savus  spēkus.  Notiks  mājražotāju 
un amatnieku tirdziņš, zemnieku saimniecība “Pu-
renes” piedāvās izjādes ar zirgiem.

Pļaujas  svētku  noslēgumā  pulksten  13:30  ikviens 
aicināts turpat piekalnē atrast tīkamāko vietu, lai 
Baltinavas  dramatiskā  kolektīva  “Palādas”  snie-
gumā  vērotu  komēdijas  “Ontans  i Anne”  2.  daļu 
“Kuo zu goda jubileja”.



Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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Noskaidrotas 2020. gada vērtīgākās 
Latvijas būves

Konkursa “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, di-
zainā” rezultāti tika paziņoti 2. septembrī Stopiņu 
novada jaunajā kultūras namā Ulbrokā.

Konkursam  pieteikumus  bija  iespējams  iesniegt 
četrās  nominācijās:  “Ilgtspējīgākā  ēka”,  “Ilgtspē-
jīgākais projekts”, “Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa” 
un  “Ilgtspējīgākā  studentu  ideja”.  Ilgtspējības  di-
vas galvenās pamata pazīmes  ir pārdomātība un 
pamatotība, kuru apvienojums vienmēr rezultējas 
kā  vērtīga ēka,  labiekārtojums vai  dizaina  izstrā-
dājums.

1.  vieta  nominācijā  “Ilgtspējīgākā  ēka”  piešķirta 
Ventspils koncertzālei “Latvija” ar mūzikas sko-
lu,  kuras  pasūtītājs  ir Ventspils  pilsētas  pašvaldī-
bas iestāde “Komunālā pārvalde”, bet projektēju-
ši, būvējuši un uzraudzījuši David Cook, PS “Merks
Ostas celtnieks” un “Firma L4”.

1. vietu  nominācijā  “Ilgtspējīgākais  projekts”  ie-
guvusi  viedā  Ogres bibliotēka,  kuras  pasūtītājs 
ir Ogres novada pašvaldība, bet realizējuši Valdis 
Onkelis, Rūdis Rubenis un “PBR”.

Nominācijā “Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa” 1. vie-
ta  piešķirta Alūksnei par Tempļkalna apkaimes 
labiekārtojuma realizāciju. Projekta pasūtītājs  ir 
Alūksnes novada pašvaldība. Alūksnes muižas par-
ka mazo arhitektūras formu restaurācijas projektu 
veidojusi “Arhitekta L. Šmita darbnīca”, būvnieks 
“Būvfirma Inbuv”. Tilta no Tempļakalna uz Pilssa-
lu projektu veidojis “Projekts 3”, būvnieks “Tilts”. 
Makšķerēšanas vietas Alūksnes ezera krastā pro-
jektējis Holgers Elers, dizaina birojs “H2E”.

Jāatzīmē arī 2. vietas ieguvēji – sporta un rekreā-
cijas zonas labiekārtojums Saulkalnes daudzstā-
vu namu iekšpagalmā, kam pasūtītājs ir Salaspils 
novada  dome,  un  koka ēku renovācijas centrs 
“Koka Rīga”, kam pasūtītājs ir Rīgas Austrumu iz-
pilddirekcija.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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