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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaim-
niecības komitejas sēdē 16. septembrī klātesošie 
diskutēja par finansējumu autoceļiem, dzīvojamo 
māju privatizāciju, tūrisma infrastruktūras attīs-
tību un citiem jautājumiem. Sēde tika translēta 
tiešraidē, un tās videoieraksts pieejams LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 
finanšu līdzekļu izlietojumu informēja VAS “Latvi-
jas valsts ceļi” Iekšējā audita daļas auditore Inguna 
Kramēna un Satiksmes ministrijas Autosatik smes 
departamenta direktors Tālis Vectirāns.

Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministra padomnieks Madars Lasmanis pre-
zentēja investīciju programmu autoceļu attīstībai 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/549-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-16-septembri-2020
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Komitejas sēdē tika pārrunāta dzīvojamo māju 
privatizācijas pabeigšana (par pajām privatizētās 
dzīvojamās mājas). Situāciju un plānotos risināju-
mus ieskicēja Ekonomikas ministrijas (EM) Juridis-
kā departamenta direktors Kaspars Lore.

Sēdes dalībnieki apsprieda arī EM plānotos pasā-
kumus Eiropas Savienības Atveseļošanas plānā – 
ekonomikas transformāciju un produktivitātes 
celšanu, nacionālās nozīmes industriālo teritoriju 

un parku attīstību, finanšu pieejamību, jaunu pro-
duktu attīstību u. c. Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko infor-
mēja par EM priekšlikumu tūrisma infrastruktūras 
objektu izveidei reģionos.

Sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Videokonference par platjoslas projektu 
un LVRTC pakalpojumiem

17. septembrī Pašvaldību savienībā notika video-
konference ar Satiksmes ministrijas (SM) un Lat-
vijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) 
pārstāvju piedalīšanos, kurā tika apspriesta plat-
joslas optiskā tīkla pieslēgumu punktu efektīvāka 
izmantošana un LVRTC datu centra pakalpojumu 
pieejamība pašvaldībām.

SM Sakaru departamenta direktors Normunds 
Egle norādīja, ka platjoslas optiskā tīkla projekta 
mērķis ir izveidot maģistrālo tīklu un vidējās jū-
dzes atbalsta tīklu, bet ne risināt pēdējās jūdzes 
un/vai pieslēgumu ierīkošanu konkrētām institūci-
jām, piemēram, skolām. Arī LVRTC kā optiskā tīkla 
projekta ieviesējs nav tiesīgs pats sniegt pēdējās 
jūdzes pakalpojumus, to ir tiesīgi darīt tikai elek-
tronisko sakaru komersanti.

Taču optiskā tīkla pieslēguma punktu izmantoša-
nā jau ilgākā laika periodā ir vairākas problēmas:

* daudzus pieslēgumu punktus neiznomā neviens 
operators; punkta ierīkošanai līdzekļi iztērēti, tie ir 
jāuztur, bet atdeves nekādas;

* pēdējās jūdzes izbūve, piemēram, līdz vispārīgās 
izglītības iestādei, vairumā gadījumu ir ārkārtīgi 
dārga, to nevar apmaksāt ne vietējais operators, 
ne arī pašvaldība;

* komersants ir nobloķējis pieslēguma punktu kā 
iespēju savu pakalpojumu sniegšanai, bet negra-
sās to darīt, jo tam nav ekonomiska izdevīguma.

LVRTC pārstāvis Ivars Īverts atzīmēja, ka platjos-
las tīkla projektā katram ir bijusi iespēja ieteikt 
gan kritērijus, gan teritorijas, kurās būtu jāierīko 
pieslēguma punkti. Vidējā jūdze tiek būvēta, pri-
māri domājot par teritorijā esošajām iestādēm, 
cenšoties ierīkot pieslēgumu punktus 100–300 
metru attālumā no izglītības iestādēm.

Pašvaldību pārstāvji vairākkārt uzsvēra, ka 
nepieciešams risinājums pēdējās jūdzes un 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/6086-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-16-septembri-2020


vispārizglītojošo skolu optikas pieslēgumu ierīko-
šanai, uz ko no SM saņēma atbildi, ka šobrīd norisi-
nās elektronisko sakaru tīklu kartēšanas projekts, 
kurā tiks pētītas arī tā saucamās tirgus nepilnības 
un optisko pieslēgumu paplašināšanas iespējas. 
Pēc kartēšanas rezultātiem varēs tālāk lemt par 
nepieciešamo rīcību.

LPS norādīja, ka vēlētos lielāku izpratni un iesaisti 
no Satiksmes ministrijas puses jautājumā par pē-
dējās jūdzes risinājumiem. Pašvaldību savienība 
turpinās uzrunāt valsts institūcijas, lai šīm problē-
mām rastu risinājumu.

LVRTC pārstāvis Kaspars Svirskis informēja par 
pakalpojumiem, kurus var izmantot arī pašvaldī-
bas, detalizēti skaidroja pašvaldību informācijas 
sistēmu iekļaušanas kārtību datu centrā, kas ne-

daudz atšķiras no kārtības, kādu izmanto, ja pa-
kalpojumi tiek iepirkti Iepirkuma likuma izpratnē. 
Galvenā atšķirība ir tā, ka pakalpojumu saņem-
šana sākas ar iesniegumu VARAM par iekļaušanu 
loģiski vienotajā datu centrā. Taču tiem, kas vēlas 
izmantot LVRTC datu centra pakalpojumus, ērtāk 
būtu sākt ar kontaktēšanos ar LVRTC, kas palīdzēs 
dokumentu kārtošanā arī ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Pietei-
kums jāsūta uz e-pasta adresi info@lvrtc.lv.

Sanāksmes videoieraksts skatāms LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos
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LPS dalība forumā “Pašvaldība – 
digitālās sabiedrības veidotāja”

Foto: SIA “ZZ dats”

Šis gads nācis ar daudziem dažādiem izaicināju-
miem, kad sapratām, ka digitālā saite starp paš-
valdībām, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir kļu-
vusi īpaši svarīga, lai kopā izstrādātu labo praksi 
un pieņemtu jaunos izaicinājumus. Tā secināts 
15. septembrī notikušajā forumā “Pašvaldība – di-
gitālās sabiedrības veidotāja”, kas norisinājās jau 
septīto reizi.

Forumā viedokļu līderi dalījās pieredzē un sniedza 
ieteikumus pašvaldībām attālinātā darba nodro-

šināšanai, un diskutēja par un ap jautājumu, vai 
esi gatavs darbam digitālajā laikmetā. Visas vi-
deoprezentācijas pieejamas pasākuma lapā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis foruma atklā-
šanas uzrunā akcentēja digitālo prasmju nozīmi 
pašvaldībās un uzsvēra labo pieredzi Covid-19 
krīzes laikā. Jau pāris dienas pēc valstī izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas LPS rīkoja pirmo video-
konferenci par attālināto mācību procesu, kurā 
piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre. LPS 
piedzīvoja rekordlielu skatītāju skaitu – vairāk 
nekā 3000 pieslēgumu tiešraidei. Tā bija arī laba 
pieredze un izaicinājums tehnoloģiju darbības 
nodrošināšanā. Turpmāko trīs mēnešu laikā LPS 
rīkoja videokonferences un tikšanās tiešsaistē, in-
formējot pašvaldības par jaunumiem.

LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jau-
tājumos Guntars Krasovskis savā prezentācijā 
(šeit) ar praktiskiem piemēriem parādīja, kādi rīki 
pašvaldībām ir pieejami attālinātā darba nodroši-
nāšanai. Viņš arī piedalījās diskusijā “Gatavs dar-
bam digitālajā laikmetā”.

Swedbank Klientu servisa pārvaldes vadītājs Va-
dims Frolovs secināja, ka digitalizācijas iespējas 
izmaina klientu paradumus, tādēļ klientu para-
dumu maiņas tendences jāizvērtē regulāri, t. sk. 
klientu pieredze attiecībā uz piedāvātajiem un 

mailto:info@lvrtc.lv
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/550-videokonference-par-platjoslas-projektu-un-lvrtc-pakalpojumiem
https://www.zzdats.lv/pasvaldibu-forums/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6118-pasvaldibu-foruma-analize-darbu-digitalaja-laikmeta
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izmantotajiem apkalpošanas kanāliem. Viņa 
prezentācijā atrodams ieskats risinājumos, kas 
palīdz veidot klientu pieredzi, piemēram, attāli-
nātā klienta identifikācijā un konta atvēršanā vai 
arī – kā vienlaicīgi ar pirkumu pie tirgotāja tikt pie 
skaidras naudas.

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra di-
rektora p. i. Āris Dzērvāns stāstīja par pašvaldību 
klientu informācijas pārvaldības (PKIP) risinājumu 
ar vienotu datu apstrādi dažādiem kanāliem un 
virtuālās vides tehnisko nodrošinājumu. PKIP sis-
tēma ir jauna, moderna darba vieta, kur pašvaldī-
bas darbinieks ir nodrošināts ar darbam nepiecie-
šamajām funkcionalitātēm.

Foruma otrajā daļā galveno lomu ieņēma adminis-
tratīvi teritoriālā reforma (ATR), kur tika secināts: 
lai sagatavotos ATR, liela loma ir informāciju teh-
noloģijām, jāpārkonfigurē vienotā datubāze, paš-
valdībām jāveic apjomīga datu migrācija, jāauditē 
visi lietotāji un jāveic citi funkcionālie papildinā-
jumi. Savā prezentācijā “ZZ dats” direktora viet-
nieks Dainis Dosbergs iezīmēja galvenos punktus 
pašvaldībai, kuri būtu jāņem vērā un kurus būtu 
vērts zināt pirms ATR.

Gulbenes novads ir starp divām reformām, tāpēc 
tā izpilddirektore Lienīte Reinsone dalījās pie-
redzē, kā novads šo gadu laikā ir centralizējies, op-
timizējies un pārveidojies un kādi politiski un eko-
nomiski lēmumi pieņemti šo transformāciju laikā.

Diskusijā “Neapjukt ceļā uz pašvaldību reformu” 
pārstāvji no Tukuma, Jēkabpils un Gulbenes disku-
tēja, kādi ir pirmie soļi, kas jāsper pašvaldībai ATR 
īstenošanā:

• jāapkopo informācija, lai saprātīgi pieņemtu lē-
mumus;

• jāpieņem labākās pieredzes un prakses no ci-
tām pašvaldībām;

• caurredzama pieeja lēmumu pieņemšanā.

Lai gan dzīvojam digitālajā laikmetā, visa centrā 
tomēr ir cilvēks, un iedzīvotāju apmierinātība ar 
pašvaldību bija, ir un būs svarīga.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Līva Beniņa,
SIA “ZZ dats” mārketinga speciāliste

LPS līdzdalība konferencē “Nākamais 
solis darbā ar jaunatni”

16. septembrī jaunatnes darbinieki no visas Lat-
vijas pulcējās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur 
ceturto gadu norisinājās Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) organizētā konfe-

rence “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. Šogad 
konferencē uzsvars tika likts uz lobija un interešu 
pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni.

“Šis ir nozīmīgs pārmaiņu gads, jo visās ministrijās 
tiek veidotas jaunas attīstības pamatnostādnes, tā-
pēc aicinu ikvienu organizāciju un jaunatnes jomas 



Seminārs pašvaldību interešu izglītības 
un audzināšanas speciālistiem

LPS sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 
organizē semināru pašvaldību interešu izglītības 
un audzināšanas speciālistiem un interešu izglītī-
bas iestāžu direktoriem.

Seminārs notiks 24. septembrī plkst. 10 LPS mīt-
nē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) un tiks 
translēts tiešraidē.

Darba kārtība:

1. Aktualitātes interešu izglītībā un audzināšanā 
2020./2021. mācību gadā – Valsts izglītības sa-
tura centra (VISC) Neformālās izglītības depar-
tamenta direktore Agra Bērziņa.

2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ak-
tualitātes 2020./2021. mācību gadā. Audzinā-
šanas darba plānošana un īstenošana izglītības 
iestādēs – IKVD Kvalitātes novērtēšanas depar-
tamenta direktors Rolands Ozols.

3. Ieteikumi izglītības procesa, t. sk. interešu iz-
glītības nodarbību un ārpusstundu nodarbību, 
īstenošanai Covid-19 epidemioloģiskās situāci-
jas apstākļos – Veselības ministrijas Sabiedrības 
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darbinieku nestāvēt malā un rīkoties. Šis ir īstais 
brīdis piedalīties politikas plānošanā, būt klāt disku-
sijās un iesaistīties pamatnostādņu izveidē. Aktīva 
jaunatnes darbinieku iesaiste ir nepieciešama arī 
novadu stratēģiskajā attīstībā, tāpēc būtiski ir pie-
dalīties gaidāmās reformas politiskajos procesos. Tā 
ir katra jaunatnes darbinieka atbildība jomas stipri-
nāšanai kā vietējā, tā nacionālā līmenī,” konferen-
ces atklāšanas runā uzsvēra izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska.

“Šāgada temats nav izraudzīts nejauši. Jaunatnes 
darbinieki ikdienā dara daudz labu lietu – veido jau-
natnes stratēģijas, īsteno aktivitātes jauniešiem un 
var patiešām lepoties ar paveikto –, bet ar to diem-
žēl ir par maz. Jaunatnes jomā strādājošajiem ir jā-
spēj par savu darbu runāt ar politikas veidotājiem 
gan vietējā, gan valsts līmenī, jo tikai tā ir iespējams 
attīstīt jaunatnes politiku, veicināt jomas atpazīs-
tamību un prestižu, iegūt nozarei nepieciešamo fi-
nansējumu, tādējādi sniedzot atbalstu arvien vairāk 
jauniešiem. Lobijs ir efektīvs veids, kā veidot dialogu 
ar lēmumu pieņēmējiem, un ikviens jaunatnes jomā 
iesaistītais var radīt pozitīvas pārmaiņas savā ko-
pienā,” norāda JSPA direktore Daina Sproģe.

Paneļdiskusijā “Interešu pārstāvība jaunatnes 
jomā šobrīd un nākotnes perspektīvā” piedalījās 
izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Lat-
vijas Jaunatnes padomes izpilddirektore Renāte 

Mencendorfa, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra direktore un domes deputāte Inese Asta-
ševska, jaunatnes politikas eksperts un Politisko 
pētījumu un analīzes institūta direktors Marius 
Ulozs (Lietuva) un Igaunijas Jaunatnes darbinie-
ku asociācijas vadītāja Heilija Grifita. Ieraksts no 
konferences pirmās daļas pieejams JSPA Facebook 
lapā šeit.

Konferences otrajā daļā dalībnieki dalījās mazā-
kās darba grupās un sprieda par sociālo ietekmi 
kā efektīvu lobija rīku, komunikāciju, kā vadīt sevi, 
pirms sākt vadīt citus, starpnozaru sadarbību jau-
natnes jomā un pilsoniskā aktīvisma pieredzi Lietu-
vā – kā mobilizēt un iesaistīt etniskās minoritātes.

Konferencē bija arī divas slēgtas darba grupas. 
Vienā no tām LPS aicināja uz diskusiju par jaunat-
nes lietu speciālistu apvienības nepieciešamību. 
Šāda ideja radusies Erasmus+: Jaunatne darbībā 
projekta “Lobbying for Youth Work” laikā ar mērķi 
izpētīt situāciju jaunatnes jomā Latvijā un pamu-
dināt jaunatnes lietu speciālistus uz šādas apvie-
nības dibināšanu. Aicinām izteikt savu viedokli arī 
jaunatnes darbiniekus, jaunatnes centru darbinie-
kus un citus interesentus! Šis darba grupas pre-
zentāciju skatiet 1. pielikumā!

Zane Zvaigzne,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.facebook.com/watch/?v=950861592059031&extid=mxpGvF7DSPky24hN
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_39_p1.pdf
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veselības departamenta Vides veselības noda-
ļas vadītāja Jana Feldmane.

4. Sadarbības iespējas kultūrizglītībā vispārīgajā 
un interešu izglītībā – projekta Skola 2030 vecā-
kā eksperte, kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību jomas vadītāja Inga Krišāne.

5. LV100 pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības 
un labo darbu maratons” noslēgums 2020. gada 
rudenī un gatavošanās 1991. gada barikāžu at-
ceres 30. gadadienas pasākumam 2021. gada 
janvārī – VISC Interešu izglītības un audzinā-
šanas darba nodaļas vecākā referente Monika 
Daļecka.

6. Informācija par platformu e-pulciņi un e-nomet-
nes darbību – platformu pārstāve Ilze Zvaune.

7. Dažādi.

Semināru varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai se-
kojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespējams uzdot jautājumus, 
rakstot uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Semināru cikls “Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!”

   

LPS aicina uz semināru ciklu “Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!”, kas tiek organizēts 
Meža attīstības fonda projektā.

Kopā plānoti pieci semināri un praktiskie darbi 
dabā, kas notiks sadarbībā ar AS “Latvijas valsts 
meži” un piecām pašvaldībām. Katras pašvaldības 
teritorijā tiks iestādīti jauni krūmi vai koki.

Cikla pirmais seminārs notiks šonedēļ Pāvilostas 
novadā. Vēl tiks organizēti četri reģionālie semi-
nāri: Jelgavas novada Staļģenes pagastā (paš-
valdības meža apsaimniekošanas modeļi, koku 
postījumi un pretlīdzekļi; medības un cīņa ar beb-
riem apdzīvotās vietās; parku un apstādījumu kop-
šana un dendroloģisko stādījumu nozīme ainavā), 
Rēzeknes novada Ozolaines pagastā (Laizānu 
parks, pašvaldību meža apsaimniekošana, senie 
muižu dārzi un mūsdienu tendences), Mazsalacas 
novadā (Skaņākalna parks, pašvaldību meža ap-
saimniekošana, aizsargjoslas mežā un dabas vēr-
tības senajos parkos, muižu parki Meža kadastrā) 
un Siguldā (Saules parks un mežaparka apbūve, 
zaļie risinājumi blīvajās apbūves teritorijās).

Pirmais seminārs – Pāvilostas novadā

Semināru cikla “Saimniekosim 
gudri pašvaldību mežos un par-
kos!” pirmais seminārs notiks 
25. septembrī Pāvilostas nova-
dā.

Tikšanās vieta – Pāvilostas novada Ziemupes Tau-
tas nams.

Dienas programma:

9:45 – kopīga izbraukšana ar autobusu uz Sarai-
ķiem.

10:00 – Bišu dzeņa labirinta apskate, stādīšana, 
eksperta komentāri, pamācības.

11:30 – Pusdienu zupa.

12:00–16:00 – Priekšlasījumi un diskusijas:

1. Mežs kā parka pamats – ainavu arhitekte Lelde 
Eiduka.

2. Pāvilostas novada vēstījums par darbiem mežā 
un parkos – Pāvilostas novada ainavu arhitekte 
Anda Uzare.

3. Pašvaldības – tūrisma galamērķu virzītājas un 
mazā biznesa attīstības virzītājas teritorijā. Ai-
nava – maz novērtēts resurss – tūrisma eksperts, 
RSU un Biznesa augstskolas “Turība” lektors, 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/537-24-septembri-plkst-1000-seminars-pasvaldibu-interesu-izglitibas-un-audzinasanas-darba-specialistiem
mailto:tiesraide@lps.lv


profesionāls gids, Latvijas Hosteļu asociācijas Val-
des priekšsēdētājs Armands Muižnieks.

4. Pašvaldību meža apsaimniekošana – meža eks-
perts Kaspars Riže.

5. Meža ugunsapsardzība – Valsts meža dienesta 
pārstāvis.

Dalība seminārā jāpiesaka līdz 22. septembrim 
šeit.
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Meža dienas 2020 un otrais seminārs – 
Jelgavas novadā

Meža dienas 2020 un semināru cikla “Saimnie-
kosim gudri pašvaldību mežos un parkos!” otrais 
seminārs notiks 29. septembrī Jelgavas novada 
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē.

Dienas programma:

10:00 – Koku un krūmu stādīšanas talka Staļģenes 
muižas parkā kopā ar Staļģenes vidusskolas skolē-
niem un ainavu arhitekti Kristīni Dreiju.

12:00 – Seminārs pašvaldību speciālistiem un in-
teresentiem “Saimniekosim gudri pašvaldību me-
žos un parkos!” (Jaunsvirlaukas pagasta Izglītības, 
kultūras un sporta centrā IKSC “Līdumi” Staļģenē, 
Skolas ielā 4).

Semināra programma:

11:30 – Ierašanās, reģistrēšanās.

12:00 – Jelgavas novada vēstījums par darbiem 
parkos; parku un apstādījumu kopšana un dendro-
loģisko stādījumu nozīme ainavā – ainavu arhitek-
te Kristīne Dreija.

13:00 – Kristīnes Dreijas stāstījums un paraugde-
monstrējumi Staļģenes muižas parkā.

13:40 – Kafijas pauze.

14:10 – Pašvaldību meža apsaimniekošanas mo-
deļi – Latvijas valsts mežzinātnes institūta (LVMI) 
“Silava” direktors Jurģis Jansons.

14:55 – Bojājumi kokiem un pretlīdzekļi. Medības 
un cīņa ar bebriem apdzīvotās vietās – LVMI “Sila-
va” zinātniskais darbinieks Jānis Ozoliņš.

15:40 – Diskusijas.

Reģistrēties semināram var līdz 23. septembrim 
šeit.

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

LPS sarunas ar Finanšu ministriju Latvijas Pašvaldību savienības sarunas ar Finanšu 
ministriju (FM) notiks 30. septembrī plkst. 11 FM 
ēkā (Rīgā, Smilšu ielā 1), un tajās tiks pārrunāti jau-
tājumi saistībā ar 2021. gada pašvaldību budžetu.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5495-1-seminars-pasvaldibu-specialistiem-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5530-1-seminars-pasvaldibu-specialistiem-un-interesentiem-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos


Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Baltinavā

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 2. oktobrī plkst. 10 
Baltinavas Kultūras namā 
(Baltinavā, Kārsavas ielā 16).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:25 – Baltinavas novada domes priekšsē-
dētājas Sarmītes Tabores uzruna un novada pre-
zentācija – izpilddirektors Jānis Bubnovs.

10:25–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:40–11:00 – Pašvaldības iespējas elektroenerģi-
jas rēķina samazināšanā, izmantojot ESCO princi-
pu – “RCG LightHouse” pašvaldību projektu direk-
tors Aivars Draudiņš.

Aprites ekonomika, zaļais kurss, bioekonomika, 
tīra vide

11:00–11:30 – Priekšnosacījumi aprites ekonomi-
kai, zaļajam kursam, bioekonomikai Latvijā – Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātes Bioekonomi-
kas un ilgtspējīgo resursu vadības nodaļas vadītāja 
Anna Vītola-Helviga.

11:30–11:50 – Meža biomasas atlantā: viss par Bal-
tijā pieejamo kurināmo koksni (šeit) – Meža kon-
sultāciju pakalpojumu centra (MKPC) direktors 
Raimonds Bērmanis.

11:50–13:00 – Bezatkritumu principi pašvaldībās:

Atkritumu mazināšanas vispārīgs pamats un prak-
tiskie risinājumi – LU pētnieks, biedrības “Zaļā brī-
vība” vadītājs Jānis Brizga.

Kolēģu pieredze par bezatkritumu pieeju:

Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs 
Atis Egliņš-Eglītis,

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Ginta Kraukle.

13:00–13:30 – Investīcijas atkritumu apsaimnieko-
šanas sektorā – Kaspars Kļavenieks (“Geo Con-
sultants”).

13:30–14:20 – Izaicinājumi atkritumu apsaimnie-
košanas jomā pašvaldībām; valsts un reģionālie 
plāni; mērķu sasniegšana:

Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana un 
pārstrāde. Būvniecības atkritumu apsaimniekoša-
na un pārstrāde – “CleanR” pārstāve, “EkoRija” iz-
pilddirektore Guna Bērziņa,

No nestandarta par standartu šķirošanā – “Eco 
Baltia” Valdes loceklis Jānis Aizbalts, LPS padom-
niece Sniedze Sproģe.

15:30–17:30 – Novada apskate:

Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas 
Romas katoļu baznīca,

Valsts robežsardzes inventāra apskate un paraug-
demonstrējumi,

z/s “Amatnieki” un z/s “Riekstiņi”.

Tā kā Baltinavas novads atrodas pierobežā, da-
lībniekiem OBLIGĀTI jābūt līdzi personu aplieci-
nošam dokumentam.

Lūgums pieteikties līdz 25. septembrim! Reģis-
trēties 2. oktobra sanāksmei Baltinavā var šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

8

https://docs.google.com/forms/d/1rNLk_2HVGIVryXqKj7E-Zw37EO0nl5wabrVjtrKz8Yc/edit?usp=sharing
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EIROPĀ UN PASAULĒ

Eiropas Padomes komitejās akcentē 
galvaspilsētas statusu, jauniešu lomu, 
reformas un pandēmijas ietekmi

No 15. līdz 17. septembrim tiešsaistē norisinājās 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongresa darbs trīs komitejās, kurās piedalī-
jās arī Latvijas delegācijas pārstāvji.

15. septembrī notika Pārvaldības komitejas sa-
nāksme, kurā piedalījās Kārsavas novada domes 
priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Sanāksmes dalībnieki izskatīja vairākus ziņojumus, 
arī par galvaspilsētu statusu. Galvaspilsēta lielāko-
ties ir valsts demogrāfiskais, kulturālais, ekonomis-
kais un politiskais centrs, kas var gan pozitīvi, gan 
negatīvi ietekmēt tās autonomiju. Tāpēc ziņojumā 
netiek uzsvērta vajadzība pēc kāda īpaša galvaspil-
sētas statusa ar vienādiem nosacījumiem visās Ei-
ropas valstīs, bet, tieši pretēji, būtu jāņem vērā gal-
vaspilsētu, kā arī valstu īpašās vajadzības un šāda 
galvaspilsētas statusa nosacījumiem būtu jābūt 
elastīgiem un autonomiju garantējošiem. Turklāt 
ziņojuma rekomendācijās kongresa dalībvalstu 
valdības aicina apsvērt iespēju piešķirt galvaspilsē-
tām kompensācijas par papildu izdevumiem, kas 
rodas, veicot īpašās galvaspilsētas funkcijas.

Komitejas tiešsaistes sanāksmē skatīja arī tādus 
jautājumus kā pilsētu un lauku teritoriju mijiedar-
bība, teritoriālā solidaritāte un mājokļu koplieto-
šanas problēmas.

16. septembrī notika Aktuālo jautājumu komite-
jas sanāksme, kurā piedalījās Jelgavas pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Komitejā tika skatīts un apstiprināts ziņojuma 
projekts “Darbs ar jauniešiem: vietējo un reģionā-
lo pašvaldību loma”. Tajā uzsvērta nepieciešamī-
ba vairāk iesaistīt jauniešus vietējā un reģionālā 
līmenī gan kā profesionāļus, gan kā brīvprātīgos. 
Vietējās un reģionālās pašvaldības aicinātas iz-
strādāt un īstenot novatorisku jaunatnes politiku 
un iesaistīties plašākā dialogā ar jauniešiem, tā 
veidojot iekļaujošāku un demokrātiskāku sabied-
rību. Ziņojumā pašvaldībām tiek piedāvātas vadlī-
nijas, kuru mērķis ir uzlabot koordināciju darbā ar 
jauniešiem visos pārvaldes līmeņos.

Savukārt ziņojums “Kultūra bez robežām: kultū-
ras mantojuma pārvaldība vietējai un reģionālai 
attīstībai” uzsver kultūras mantojuma (kā mate-
riālā, tā nemateriālā) nozīmi ilgtspējīgā pašvaldī-
bu attīstībā, pilsētvides reģenerācijā un, protams, 
tūrismā. Ziņojumā pašvaldības tiek aicinātas ie-
guldīt finansējumu šā mantojuma saglabāšanā, 
atbalstīt un popularizēt to. Dalībvalstu valdības 
aicinātas popularizēt kultūras tūrismu kā līdzekli 
reģionu un pilsētu attīstības atbalstam, vienlaikus 
pieņemot “atbildīga tūrisma” pieeju. Visbeidzot, 
tas aicina visas dalībvalstis, kuras to vēl nav izda-
rījušas, parakstīt un ratificēt Eiropas Padomes vis-
pārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību 
sabiedrībai (FARO konvencija) un Eiropas ainavu 
konvenciju.

17. septembrī notika Monitoringa komitejas sa-
nāksme.

Monitoringa komitejā tika skatīta situācija saistībā 
ar pašvaldību demokrātiju Latvijā, t. sk. ATR. Par 
aktualitātēm pastāstīja Latvijas delegācijas pār-
stāvis Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs 
Harijs Rokpelnis.

Eksperts Marks Kolss, kurš ir arī viens no ziņojuma 
par situāciju Latvijā līdzautoriem, pauda sašutu-
mu, kādā veidā Latvijā tiek īstenota ATR. Kongress 
vairākkārt aicinājis gan Latvijas valdību, gan Saei-
mu ieklausīties iedzīvotāju un pašvaldību viedok-
ļos un neveikt reformu sasteigti. Taču pandēmijas 
ēnā notika pretējais, un ATR likums tika pieņemts 
bez attiecīgām konsultācijām. “Tas ir liels solis at-
pakaļ Latvijas demokrātijā,” teica M. Kolss. Turklāt 
eksperts uzsvēra, ka nav pieņemama kārtība, kādā 



Salaspiliešu pieredzi iepazīst ES 
enerģētikas politikas veidotāji

15. septembrī tiešsaistē notika Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) klimata pār-
maiņu un enerģētikas ekspertu grupas sanāksme, 
kurā tika uzklausīta arī Latvijas un Salaspils pieredze.

Šajā neklātienes tikšanās reizē eksperti sprieda par 
energoefektivitātes politiku un finansējumu, atjau-
nojamiem enerģijas avotiem un zaļo piedāvājumu, 
kā arī par Eiropas Savienības energoefektivitātes 
direktīvu un ES noteikumiem par atjaunojamo 
enerģiju. Saskaņā ar Eiropas Zaļo vienošanos ES 
valstīm līdz 2030. gadam jāpanāk, ka siltumnīc-
efekta gāzu emisijas samazinās par 50–55%, un jā-
sniedz ieguldījums arī citās zaļajās iniciatīvās.

Klimata pārmaiņu un enerģētikas ekspertu sanāk-
smē tika izskatīta arī pašvaldību pieredze šo jautā-
jumu risināšanā. Pēc LPS ieteikuma darba kārtībā 
tika iekļauts jautājums par mūsu valsts labo piemē-
ru, un LPS aicinājumam uzstāties sanāksmē atsau-
cās Salaspils novada uzņēmums “Salaspils siltums”.

Tiešsaistē ar CEMR ekspertu grupas dalībniekiem 
pieredzē dalījās uzņēmuma “Salaspils siltums” 
energoefektivitātes speciāliste Ilze Poļikarpova. 
Viņa Eiropas enerģētikas dokumentu veidotājus 
iepazīstināja ar Salaspils novada pašvaldības dar-
bību siltumapgādes sistēmas modernizēšanā un 
uzņēmuma infrastruktūras attīstībā.

SIA “Salaspils siltums” ir pirmrindnieks šajā jomā 
ne tikai Latvijā, bet visā Austrumeiropā un no ie-
rindas postpadomju katlumājas izaudzis par pa-
saules līmeņa uzņēmumu. Pērnruden Salaspilī tika 
īstenots vērienīgs projekts, kas izmaksāja 7,26 
miljonus eiro, no kuriem 2,73 miljonus sedza ES 
Kohēzijas fonds. Projekts noslēdzās pirms gada, 
2019. gada 12. septembrī, ar Latvijā un Baltijā 
pirmās lielizmēra saules siltumenerģijas stacijas 
atklāšanu. Sešarpus hektārus lielajā laukā uzstā-
dīti 1720 saules kolektori, 8000 m³ akumulācijas 
tvertne un 3 MW šķeldas katlumāja ar dūmgāzu 
kondensatoru. Iekārtojot saules kolektoru lauku ar 
akumulācijas tvertni, “Salaspils siltums” ir pirmais 
uzņēmums Latvijā, kurš izveidojis centralizēto sil-
tumapgādes sistēmu, kas izmanto saules enerģiju. 
Tvertne akumulē dienā saņemto saules siltumu, 
ko pēc vajadzības ieplūdina pilsētas maģistrālajos 
tīklos. Šāds risinājums samazina gan piesārņoju-
mu, gan vietējo iedzīvotāju apkures izmaksas.

Salaspils saules parks šobrīd tāds ir vienīgais Lat-
vijā. Par solāro siltumenerģijas ražošanu Salaspilī 
atzinīgus vārdus pauda arī ES eksperti, atzīstot, ka 
viņi šo saules parku labprāt skatītu arī klātienē.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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atsevišķos gadījumos tiek atlaisti pašvaldību vadī-
tāji. Tāpat eksperts norādīja, ka reformas nodokļu 
politika ir vērsta uz pašvaldību patstāvīgo ieņēmu-
mu samazinājumu un rada draudus pašvaldību bu-
džetu autonomijai.

Visplašākās diskusijas visu trīs dienu laikā Eiropas 
pašvaldību pārstāvju vidū izvērsās, apspriežot Co-
vid-19 pandēmijas ietekmi uz dažādu līmeņu paš-
valdībām. Pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par 
pandēmijas izplatību konkrētajos reģionos un no-
vados, kā arī rīcības plānos un pārdomās par to, ko 

varēja darīt labāk. Daudzas pašvaldības atzina, ka 
valdības līmenī šie jautājumi tika risināti pārāk vis-
pārīgi, uzliekot, piemēram, vienādus ierobežoju-
mus visā valsts teritorijā. Tomēr pandēmijas izpla-
tība nav vienāda visā teritorijā, tāpēc tās apkaroša-
nai nepieciešami dažādi līdzekļi atbilstoši izplatībai 
reģionos. Pašvaldību pārstāvji atzina, ka pašvaldī-
bas ir tuvāk iedzīvotājiem, labāk pārzina situāciju 
un spēj pašas pieņemt atbilstošus lēmumus.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Iespēja piedalīties vebinārā par Baltijas 
jūras reģiona ilgtspējīgu ekonomikas 
pārveidi

Pašvaldību pārstāvji ai-
cināti piedalīties Ālto 
universitātes rīkotajā 
vebinārā “Baltijas jū-
ras reģions – ceļā uz 
ilgtspējīgu ekonomi-
kas pārveidi”, kas no-
risināsies 28. septem-
brī Zoom platformā 
plkst. 10–14. 

Vebinārā par Baltijas 
jūras reģiona iespējām paātrināt ilgtspējīgu eko-

nomikas pārveidi un īstenot ANO ilgtspējīgas at-
tīstības mērķus diskutēs tādi augsta līmeņa poli-
tiķi kā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks 
Marošs Šefčovičs un Eiropas Reģionu komitejas 
viceprezidents Marku Markula. Sanāksmē uzstā-
sies arī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu ko-
mitejā pārstāvis Liepājas pilsētas domes priekšsē-
dētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunārs Ansiņš.

Vebināram līdz 25. septembrim var reģistrēties tī-
mekļa vietnē, kur varat iepazīties arī ar sanāksmes 
darba kārtību.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Par ūdenssaimniecību infrastruktūru un 
notekūdeņu apsaimniekošanu

Notekūdeņu jomas sakārtošana Latvijā ir ļoti 
svarīgs jautājums, kas būtiski ietekmē ne tikai 
vidi, bet arī cilvēku dzīves kvalitāti. Diemžēl no-
tekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā 
joprojām ir daudz darāmā, tādēļ novērtējam, 
ka Valsts kontrole (VK) pievērsusies šim jautāju-
mam un, veicot apjomīgu darbu, ir konstatēju-
si problēmas un sniegusi ieteikumus, kādi būtu 
pašvaldībās veicamie darbi situācijas uzlaboša-
nai. VK akcentējusi arī valstiskā līmenī risināmus 
jautājumus, kas joprojām ir valsts institūciju, 
valdības un politiķu atbildība.

Kā vienu no tādiem var minēt situāciju ar lietus 
notekūdens savākšanas sistēmu, kuras sakārtoša-

na lielā mērā ir bijusi atkarīga no ES finansējuma 
pieejamības. Padarot lietus notekūdeņu kanali-
zācijas sistēmas sakārtošanu atkarīgu tikai no ār-
valstu finansējuma pieejamības un neizvēloties 
citus sakārtošanu motivējošus līdzekļus, netiek 
risinātas problēmas, kas rada vides piesārņojumu. 
Tāpat joprojām nav izstrādāta notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas sistēma, kas ir valsts mērogā 
risināms jautājums.

Politikas plānošanas instrumentu pakļaušana ES 
finansējuma pieejamībai ir cēlonis tam, ka kana-
lizācijas sistēmu plānošana kļuvusi fragmentāra, 
pilnvērtīgi neiekļaujoties teritoriju plānojumā.

VK pamatoti ir secinājusi, ka pakalpojumu snie-
dzēju radītās iespējas pieslēgties centralizētajām 
kanalizācijas sistēmām netiek pilnībā izmantotas. 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem vietējā pašval-
dība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinan-
sējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centrali-
zētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma 
apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. Tomēr 
jāņem vērā, ka pašvaldību finansiālās iespējas ir 
ierobežotas. Diemžēl iepriekš priekšlikums no-
drošināt pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas 

LPS PADOMNIEKU KOMENTĀRS

https://smartup-bsr.eu/final-conference/
https://smartup-bsr.eu/final-conference/
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sistēmai kā valsts atbalstu nav guvis atsaucību, līdz 
ar to pašvaldību sniegtais atbalsts pieslēgumiem 
izriet tikai no pašvaldību finansiālajām iespējām, 
un, ņemot vērā prognozes, ka turpmāk pašvaldī-
bu budžets varētu samazināties vismaz par 10% 
ieņēmumu daļā, šis atbalsts varētu būt vēl mazāks 
vai pat neiespējams, tādēļ šim mērķim jāmeklē citi 
valsts atbalsta veidi. LPS jau 2014. gadā aicināja 
pieslēgumus centralizētajiem tīkliem finansēt no 
valsts un ES budžeta.

Piekrītam, ka problēma ir decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu radīto notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas nodrošināšanā un notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu jaudu atbilstības nodrošināšanā, taču 
arī šajā gadījumā jādomā par finansējuma avo-
tiem, kas nedrīkst būt tikai ES finansējums.

Normatīvajos aktos nav noteikta komunālo pa-
kalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas) mak-
sas (tarifu) aprēķināšanas metodika, kas būtu 
attiecināma uz pašvaldībām, kuras sniedz komu-
nālo notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pa-
kalpojumus. Līdz šim valsts politika meklēja in-
strumentus, kā ieinteresēt pieslēgties, to darot ar 
līdzfinansējumu vai arī nosakot, ka decentralizētie 
asenizācijas pakalpojumi tiks organizēti brīvā tir-
gus apstākļos, tādējādi ieinteresējot patērētāju 
pieslēgties. LPS ir diskutējusi ar VARAM par šo 
jautājumu laikā, kad tapa Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu likums, un politiski tika nolemts, ka to 
regulēs tikai tirgus. Realitāte norāda, ka ne vien-
mēr tiek ievērots samērības princips, kā rezultātā 
nepieciešams izstrādāt vadlīnijas.

Gan plānotā ATR, gan VK revīzijas ziņojums lieci-
na, ka pašvaldībām vajadzēs risināt notekūdeņu 
apsaimniekošanas organizatoriskās struktūras 
jautājumu. Pašvaldībām būs jārod atbildes, vai pa-
kalpojums organizējams tikai centralizēti vai tas 
izdarāms tikai ar kapitālsabiedrību palīdzību, vai 
iespējami kādi kombinēti risinājumi.

Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plā-
nā 2021.–2027. gadam ir aplēsts, ka aglomerāciju 
ūdenssaimniecību pašreizējās darbības nodrošinā-
šanai un attīstībai kopumā nepieciešami 518 559 279 
eiro, no kuriem 220 720 865 eiro tieši kanalizācijas 
tīklu pārbūvei un atjaunošanai, lai novērstu infiltrā-
ciju apjomu. Kanalizācijas tīklu pārbūve un atjauno-
šana ir vitāli svarīga kvalitatīva pakalpojuma turp-
mākā nodrošināšanā un attīstībā, taču šie darbi ir 
finansiāli ietilpīgi, ko šobrīd nav iespējams segt no 
ūdenssaimniecību finanšu līdzekļiem un iekasēta-
jām maksām par nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

• 14. septembrī LA.lv: “Pašvaldības satraukušās 
par spēju nodrošināt iedzīvotājiem pamatfunk-
cijas” – par Finanšu ministrijas un LPS diskusi-

jām par paredzēto iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa pārdali un LPS priekšsēža Ginta Kamin-
ska komentārs (šeit).

• 15. septembrī LETA: “Saistībā ar pilnvaru ter-
miņa beigām Valsts kultūrkapitāla fonda pa-
domes sastāvā nomainījušies visi locekļi” – par 
jauno Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Pado-
mes jauno sastāvu, kurā ir arī LPS ģenerālsek-
retāre Mudīte Priede.

• 15. septembrī LETA: “LPS: problēma ar māju 
pieslēgšanu kanalizācijas tīkliem saistīta ar 
plānošanas pakļaušanu ES finansējuma pie-
ejamībai” – par Valsts kontroles veikto revīziju 

LPS MEDIJOS

https://www.la.lv/pasvaldibas-pret-valdibu
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notekūdeņu apsaimniekošanas jomā pašval-
dībās un LPS padomnieces Sandras Bērziņas 
komentāri.

• 15. septembrī LA.lv: “Skolotāji būs arī mediķi: 
par “neredzamajām” Covid-19 pazīmēm, vecā-
ku “zīmēm” un reālo situāciju skolās” – par pār-
runāto LPS rīkotajā videokonferencē izglītības 
iestādēm par mācību organizēšanu (šeit).

• 15. septembrī NRA.lv: “Pašvaldības taisnojas 
par VK aizrādījumiem kanalizācijas sistēmu jau-
tājumā” – par VK revīziju notekūdeņu apsaim-
niekošanas jomā pašvaldībās un LPS padom-
nieces Sandras Bērziņas komentāri (šeit).

• 15. septembrī LV portāls: “MK apstiprina jaunus 
sastāvus darbam RVCSAP un VKKF padomēs” – 
par jauno VKKF Padomes sastāvu, kurā ir arī 
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede (šeit).

• 15. septembrī LSM.lv; LR1: “Valsts kontrole 
pauž satraukumu par notekūdeņu apsaimnie-
košanas problēmu ieilgušu risināšanu” – par VK 
revīziju un LPS padomnieces Sandras Bērziņas 
komentāri (šeit).

• 15. septembrī LSM.lv; LR4: “На ком отразится 
налоговая реформа?” – LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska dalība raidījumā “Открытый во-
прос” par nodokļu reformu (šeit).

• 16. septembrī LETA: “Nākamnedēļ “Clean R” 
atklās jauno būvniecības atkritumu šķirošanas 
un pārstrādes centru “Nomales”” – par jaunā 
būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrā-
des centra atklāšanu, kurā piedalīsies arī LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

• 16. septembrī ReTV: “Šovakar “Īsi un konkrēti” 
diskusija par dzīvojamā fonda problēmām Lat-
vijā” – LPS padomnieka Aino Salmiņa dalība 
diskusijā par dzīvojamā fonda problēmām un 
mājokļu politiku Latvijā (šeit).

• 18. septembrī Skaties.lv: “Garkalnē nogalinā-
to suņu īpašnieki vērsušies policijā” – raidījumā 
“Bez tabu” par Garkalnes novadā nogalināta-
jiem suņiem un LPS padomnieces Sniedzes 
Sproģes komentārs par klaiņojošu suņu izķer-
šanu un pašvaldību un iedzīvotāju atbildību 
(šeit).

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.

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://www.la.lv/skolotaji-bus-ari-mediki-par-neredzamajam-covid-19-pazimem-vecaku-zimem-un-realo-situaciju-skolas
https://nra.lv/latvija/regionos/324703-pasvaldibas-taisnojas-par-valsts-kontroles-aizradijumiem-kanalizacijas-sistemu-jautajuma.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319863-mk-apstiprina-jaunus-sastavus-darbam-rvcsap-un-vkkf-padomes-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319863-mk-apstiprina-jaunus-sastavus-darbam-rvcsap-un-vkkf-padomes-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319863-mk-apstiprina-jaunus-sastavus-darbam-rvcsap-un-vkkf-padomes-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valsts-kontrole-pauz-satraukumu-par-notekudenu-apsaimniekosanas-problemu-ieilgusu-risinasanu.a374339/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/na-kom-otrazitsja-nalogovaja-reforma.a134233/
https://retv.lv/raksts/sovakar-isi-un-konkreti-diskusija-par-dzivojama-fonda-problemam?fbclid=IwAR0kjxsbDBp1_mUYc7j8Fx2XI4Rjou4MX7FWkpzFqE_mpENczCCEamyUIrg
https://skaties.lv/beztabu/zverudarzs/garkalne-nogalinato-sunu-ipasnieki-versusies-policija/
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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 Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projek-
tiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-717 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā 
nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aiz-
sargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu 
iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”””

14.09.2020. 27.08.2020. Jā

2. VSS-736 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma Pulvera ielā 18, Liepājā, nodošanu 
Iekšlietu ministrijas valdījumā”

21.09.2020. 03.09.2020. Jā

3. VSS-759 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltiņceļš” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

21.09.2020. 03.09.2020. Jā

4. VSS-760 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Burt-
nieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapaiņu ceļš–
Munduru ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

21.09.2020. 03.09.2020. Jā

5. VSS-734 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekritīgā nekustamā īpašuma “Upeslejas”, Platones pa-
gastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldī-
bas īpašumā”

21.09.2020. 03.09.2020. Nē

6. VSS-746 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos 
nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi 
draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti 
un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras 
modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””

21.09.2020. 03.09.2020. Jā

7. VSS-744 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes 
“Liepājas Olimpiskais centrs” sastāvā”

21.09.2020. 03.09.2020. Jā

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

17. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izslu-
dinātie projekti:

VSS-767 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 15. septembra noteiku-
mos nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un 
uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka mak-
sājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai ne-
pieciešamajiem pakalpojumiem””

VSS-768 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritī-
gā nekustamā īpašuma Pīlādžu ielā 6a, Ventspilī, 
nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-769 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Putnu ferma – 1”, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, 
nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-770 – Likumprojekts “Grozījumi Elektroener-
ģijas nodokļa likumā”

VSS-771 – Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu 
likumā”

VSS-772 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības li-
kumā”

VSS-774 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 20. decembra noteiku-
mos nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 
infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 
(autobusi)” īstenošanas noteikumi””

VSS-775 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos nr. 467 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-

tība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 
4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabied-
riskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)” 
īstenošanas noteikumi””

VSS-777 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas 
pašvaldības īpašumā”

VSS-783 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā paš-
valdībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinan-
sētu administratīvi teritoriālās reformas īstenoša-
nas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, 
pašvaldībām apvienojoties”

VSS-784 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 378 
“Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas 
un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales 
un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība 
piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas me-
liorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un 
uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā””

VSS-785 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos 
nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi””

VSS-786 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 
būves””

VSS-787 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos 
nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi””

VSS-788 – Likumprojekts “Grozījumi Meliorācijas 
likumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491981
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491980
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491980
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491980
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491987
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491987
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491961
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491991
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491991
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Pēc atgriešanās no ārvalstīm, arī 
Lietuvas, jāievēro 10 dienu pašizolācija

Ņemot vērā jaunākos starptautisko ekspertu ietei-
kumus attiecībā uz Covid-19 inkubācijas periodu, 
pārskatīts pašizolācijas perioda ilgums, kas jāie-
vēro pēc iebraukšanas vai atgriešanās no valstīm, 
kur ir augsts saslimstības ar Covid-19 līmenis. Paš-
izolācijas ilgums noteikts 10 dienas (līdz šim – 14 
dienas) pēc izbraukšanas no valsts, kas iekļauta 
Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā 
kā valsts ar augstu saslimstību ar Covid-19.

Papildu nosacījumi attiecināti uz personām, ku-
ras nodarbinātas ārstniecības iestādēs, sociālās 
aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs un ir tie-
šā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, 
kuri sniedz palīdzību pacientiem, vai skolotāji, kuri 
strādā ar bērniem. Šiem cilvēkiem astotajā dienā 
pēc attiecīgās valsts pamešanas jāveic Covid-19 
tests. Ja tas būs negatīvs, tad personas 11. dienā 
pēc attiecīgās valsts pamešanas varēs atgriezties 
darbā klātienē. Ja persona nevēlēsies testu veikt, 
pašizolācijas ilgums saglabāsies iepriekšējais – 14 
dienas.

Ņemot vērā saslimšanas ar Covid-19 pieaugumu, 
arī iebraucot Latvijā no Lietuvas, cilvēkiem ir jāie-
vēro pašizolācija.

Ministru kabineta īpašie nosacījumi pierobežas 
teritoriju iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvi-
jas–Lietuvas robežu darba vai mācību vajadzībām, 

paredz, ka arī turpmāk ikdienā šīs personas varēs 
brīvi doties uz Lietuvu un atpakaļ uz Latviju šādos 
gadījumos:

• lai pildītu darba pienākumus Lietuvā (ja var uz-
rādīt nodarbinātības faktu apliecinošu doku-
mentu);

• lai saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu 
vai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi (ja 
var uzrādīt pakalpojuma sniedzēja vai izglītības 
iestādes izsniegtu izziņu);

• lai apmeklētu izglītības iestādes, kā arī interešu 
izglītības pulciņus (ja var uzrādīt izglītības ie-
stādes izsniegtu izziņu);

• lai pavadītu personas ar speciālām vajadzībām 
uz izglītības iestādi, piemēram, skolām un bēr-
nudārziem, kā arī interešu izglītību (ja var uzrā-
dīt iestādes izsniegtu izziņu personai);

• lai saņemtu ārsta nozīmētus veselības aprūpes 
pakalpojumus, kas nav pieejami Latvijas terito-
rijā.

Personas varēs šķērsot valsts robežu, ja nepiecie-
šams organizēt vai apmeklēt bēres.

Atgriežoties Latvijā, piemēram, vakarā pēc darba 
pienākumu veikšanas, šīm personām jāievēro šādi 
papildu drošības principi:

• jāizvairās pakļaut citas personas inficēšanās ris-
kam, kas nozīmē neuzņemt viesus, neorganizēt 
un neapmeklēt privātas tikšanās, neapmeklēt 
sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur 
uzturas daudz cilvēku (izņēmums ir, piemē-
ram, darba vieta vai situācijas, kas saistītas ar 
iepriekš minētajiem gadījumiem robežas šķēr-
sošanai);

• veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpo-
jumu, ir jāievēro piesardzības noteikumi;

• uzturoties sabiedriskās vietās, jālieto mutes un 
deguna aizsegs;

• parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības 
pazīmēm, uzreiz jānodrošina pašizolācija un jā-
sazinās ar ārstu.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI
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Par Covid-19 gadījumiem skolās ir 
jāinformē Izglītības kvalitātes valsts 
dienests

Ministru kabinets (MK) 15. septembrī atbalstī-
jis Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu 
un pieņēmis grozījumus MK 2020. gada 9. jūnija 
noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai”, kas uzliek pienākumu izglītības iestādēm 
informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par 
Covid-19 gadījumiem skolās.

Izglītības iestādei nekavējoties jāinformē Izglītī-
bas kvalitātes valsts dienests par faktu, ka izglī-
tības iestādē noteikti obligātie pretepidēmijas pa-
sākumi, kā arī par to, ka un cik ilgi iestāde īstenos 
mācības attālināti.

Pašvaldībām pieejams finansējums 
jaunveidojamā novada administratīvās 
struktūras projekta izstrādei

15. septembrī Ministru kabinets apstiprinājis 
VARAM izstrādāto noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā administratīvi teritoriālās reformas ietva-
ros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju ko-
pīga jaunveidojamā novada pašvaldības admi-
nistratīvās struktūras projekta izstrādei” (šeit).

Valsts mērķdotācijas kopējais apjoms ir 525 000 
eiro, kas sadalīts pa gadiem: 2020. gadā – 367 500 
eiro, 2021. gadā – 157 500 eiro. Vienam projektam 
pieejams finansējums 18 750 eiro, taču pašvaldī-
bas var iesniegt pieteikumu, kurā kopējās izmak-
sas ir lielākas par norādīto summu, paredzot, ka 

daļu izmaksu līdzfinansēs pašvaldības.

Līdzfinansējums tiks piešķirts administratīvās 
struktūras izstrādei pašvaldībai, kurā ir lielākais 
iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra 
datiem uz 2020. gada 1. janvāri. Šai pašvaldībai 
projekta izstrādē ir jāiesaista arī pārējās apvie-
nojamās pašvaldības, kuru domju priekšsēdētāji 
sniegs nepieciešamo informāciju, lai rastu labā-
ko apvienošanas risinājumu. Kopumā noteikumu 
projekts attiecas uz 105 pašvaldību institucionālo 
un funkcionālo struktūru, kur administratīvo te-
ritoriju apvienošanās rezultātā tiks izveidotas 28 
jaunas pašvaldības.

Lai pretendētu uz mērķdotācijas saņemšanu, 
atbildīgajai pašvaldībai līdz 30. septembrim jā-
iesniedz pieteikums Valsts reģionālās attīstības 
aģentūrā (VRAA).

Jaunveidojamā novada pašvaldības administratī-
vās struktūras projektā pašvaldībai jāiekļauj visu 
apvienojamo novada pašvaldību iestāžu un struk-
tūrvienību, kā arī kapitālsabiedrību, biedrību un 
nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju darbī-
bas raksturojums, to turpmākais darbības modelis 
jaunveidojamā novadā, kā arī jāpievieno jaunās 
domes administrācijas pārvaldes modelis un paš-
valdības nolikuma projekts.

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/317389-kartiba-kada-administrativi-teritorialas-reformas-ietvaros-pasvaldibam-pieskir-valsts-merkdotaciju-kopiga-jaunveidojama


18

Pašvaldības var iegūt finansējumu 
starpnovadu sadarbībai jaunatnes jomā

Jaunatnes politikas valsts programmā izsludi-
nāts papildu projektu konkurss “Starpnovadu un 
starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī”, aicinot Latvijas paš-
valdības līdz 12. oktobrim pieteikt projektu ide-
jas starpnovadu sadarbībai jaunatnes jomā. Vie-
nam projektam pieejamais finansējums ir 4300 
eiro. Apstiprinātos projektus pašvaldību apvienī-
bas varēs īstenot no 2020. gada 7. decembra līdz 
2021. gada 8. novembrim.

Konkursa mērķis ir atbalstīt līdz 12 pašvaldību pro-
jektiem, lai jaunatnes jomas ilgtermiņa attīstībā 
līdz šim ieguldītais darbs veiksmīgi turpinātos arī 
pēc ATR. Īpašs uzsvars likts uz digitālo darbu ar 
jaunatni, mobilo/ielu darbu ar jaunatni, jauniešu 
līdzdalību un iniciatīvām, sociālo iekļaušanu, kā arī 
brīvprātīgo un starptautisko darbu ar jaunatni.

Projektu konkursā var piedalīties ikviena Latvijas 
pašvaldība, kura nav bijusi sadarbības partneris vai 
nav piedalījusies 2020. gada pirmajā projektu kon-
kursā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 12. ok-
tobrim tiešsaistē.

Apstiprināto projektu iesniedzējiem būs iespē-
ja saņemt Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) nodrošinātas individuālas men-
tora konsultācijas.

Lai nodrošinātu atbalstu projektu iesniedzējiem, 
29. un 30. septembrī tiks organizētas mācības 
par projektu izstrādi. Informācijai par dalību mā-
cībās pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti ir aici-
nāti sekot www.jaunatne.gov.lv.

Konkurss “Drošākais uzņēmuma 
autoparks”

Šis gads ir bijis izaicinājums daudzām nozarēm un 
viesis daudz izmaiņu. Lielai daļai autotransporta 
nozares dalībnieku nācies mainīt prioritātes. Ie-
spējams, šogad izpalicis budžets ilgtspējas risinā-
jumiem vai autoparka atjaunošanai. Vērtējot Lat-
vijas autoparkus, ar to arī rēķināsies, tādēļ šogad 
ikgadējā apdrošināšanas akciju sabiedrības BALTA 
un Satiksmes ministrijas organizētajā konkursā 
“Drošākais uzņēmuma autoparks”, kas norisi-
nās jau astoto gadu, īpaša uzmanība tiks pievērsta 
krīzes risinājumiem un labās prakses piemēriem 
uzņēmumos, kas arī pandēmijas apstākļos auto-
parku drošību neatstāja otrajā plānā.

Gada balva “Drošākais uzņēmuma autoparks” tiek 
piešķirta sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kuri 
savā ikdienas darbībā, pārvaldot autoparkus, pie-
rāda, ka tiem patiesi rūp satiksmes drošība. Tas ie-
tver uzņēmuma iesaisti risku vadībā, cilvēkresursu 
vadību, uzņēmuma politiku un rīcību attiecībā uz 
ceļu satiksmes negadījumiem, to uzraudzību un 
vadību, kā arī autoparku raksturojošo parametru 
analīzi un tehnisko nodrošinājumu. Ņemot vērā 
apstākļus, konkursa ikgadējā konference un uzva-
rētāju godināšana notiks attālināti.

Konkurss norit divās kārtās. Pirmajā atlases kārtā 
žūrijas eksperti izvērtē konkursanta elektroniska-
jā pieteikumā iesniegto informāciju, lai izvirzītu 
kandidātus otrajai atlases kārtai. Atlasē papildus 
tiek izmantota Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 
sniegtā informācija par konkursanta autoparku un 
tajā esošajiem transportlīdzekļiem. Otrajā atlases 
kārtā žūrijas eksperti ar šai kārtai izvirzītajiem pre-
tendentiem veic intervijas klātienē vai tiešsaistē, 
lai, veicot padziļinātu izpēti un analīzi, izvērtētu 
uzņēmuma autoparku.

http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/2-projektu-konkurss
http://www.jaunatne.gov.lv
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Dalība gada balvā uzņēmumu vadītājiem un auto-
parku atbildīgajiem darbiniekiem dod iespēju iegūt 
arī neatkarīgu viedokli un padziļinātu analīzi par au-
toparka stiprajām pusēm un jomām, kur iespējams 
pilnveidoties, saņemot individuālu izvērtējumu 
un ieteikumus autoparku pārvaldīšanas uzlaboju-
miem nākotnē. Labākie dalībnieki konkursa noslē-
gumā tiek apbalvoti ar vienu no trim – zelta, sudra-
ba vai bronzas – kategorijām. Konkursā “Drošākais 
uzņēmuma autoparks” iegūtie zelta, sudraba un 
bronzas kategoriju apbalvojumi sniedz priekšrocī-
bas Latvijas uzņēmumu “Ilgtspējas indeksā”, ceļot 

uzņēmuma darbības ilgtspējas un korporatīvās at-
bildības līmeņa kopējo novērtējumu.

Pieteikties konkursam iespējams līdz 28. septem-
brim, aizpildot pieteikšanās anketu vietnē drosa-
kais.lv. Dalība konkursā ir bez maksas, un pieda-
līties aicināts jebkurš uzņēmums un iestāde, kura 
pārvaldībā ir vismaz desmit transportlīdzekļi, ne-
atkarīgi no uzņēmuma darbības virziena.

Ar konkursa nolikumu aicinām iepazīties, apmek-
lējot gada balvas interneta vietni drosakais.lv.

Oktobrī Rīgā notiks sabiedrības vadītāju 
konference “Celtspēja”

16. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
kā arī tiešraidē notiks sabiedrības vadītāju konfe-
rence “Celtspēja”. Konference jau ceturto reizi tiek 
organizēta, lai palīdzētu publiskā sektora vadītā-
jiem un speciālistiem tikties un dalīties ar zināša-
nām, idejām un pieredzēto. Dalību konferencē ap-
stiprinājuši vairāki lektori: Egils Levits, Ieva Jaunze-
me, Zane Daudziņa, Žaneta Ozoliņa, Dainis Īvāns, 
Artūrs Mednis, Mārtiņš Kazāks, Alija Turlaja un citi.

“Publiskās pārvaldes organizāciju komandas jau 
labu brīdi strādā situācijā, kad pārmaiņas un to ie-

viešana ir ikdienas darba kārtībā. Taču jāatzīst, ka 
pēdējā pusgada sabiedrības veselības draudi rada 
vēl lielāku atbildību un nepieciešamību būt tālredzī-
giem lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegša-
nā,” tā šāgada konferences tematikas izvēli pama-
to tās organizatori.

Konferencē dalībnieki varēs smelties pieredzi un 
idejas trīs tēmu blokos. Pirmajā daļā lektori foku-
sēsies uz sabiedrības attīstības tendencēm ekono-
mikā, demogrāfijā, saziņā, dažādībā, vērtību at-
tīstībā un maiņā kopumā. Otrā daļa savukārt būs 
veltīta komandas vadības jautājumiem – kā or-
ganizēt darbu no mājām, kā nenokaut komandas 
motivāciju, ko no vadītāja gaida krīzes apstākļos 
un citām vadītājiem aktuālām tēmām. Konferen-
ces nobeiguma daļa tiks veltīta tēmām, kas var 
palīdzēt vadītājam pašam veidoties par spēcīgu 
līderi un cienītu vadītāju, – pārliecība un patiesības 
augstā vērtība, pašrefleksija kā līdera izaugsmes 
instruments, balss kā vadītāja instruments.

Reģistrācija konferencei mājaslapā www.celt-
speja.lv, kur var iepazīties ar konferences lekto-
riem, kā arī citu dalībniekiem noderīgu informāci-
ju. Konferencei tuvojoties, biļešu cena augs.

https://www.balta.lv/lv/par-mums/balta-gada-balva-drosakais-uznemuma-autoparks
https://www.balta.lv/lv/par-mums/balta-gada-balva-drosakais-uznemuma-autoparks
http://mail.traffic.sales.lv/wf/click?upn=anZeuq-2B35ybIzXzg2J6Bpp4gNScYWLxMu995fEV8iG9j6oIkTbQcS5VzdOo6493jm2jMM7421C7-2FTccUUH-2F3kUqxopiDUvU08xSkw-2BbByMweS8O5kxw0C7Fx4kdwD8EE_WSCXPNYhbnmDtSW8-2BZmjvLCOxRDi9rGTw2asT1OgP6j-2BgCdzN-2FGnoUx1yF55tLla5ucUBjXvnzNaVlLTUsJu3IOi3FSajKhwizlaeE8rYxi4lptlo7Le47IvFp4c1q-2B2XSNfMYeVz5y5Fkacixx7G3YRk-2FQcMTzTR0YGm-2FrRpdwLrH5BDm3D-2B-2BuvXnFRp3KRlHRtYdRoIl0nNNuOCdniR29YEEt9Acoxkgu6bb07XD089PQNWmWawqT-2Bt2TkqLl4vGhKeFjRiUnxRA8ZlAVxynTDZ3PB77rdP1XD8aiNcHMsURGZcrwI2uO4o3gn9nlqK1Vq9-2Ffs5I-2Bl493JYMJeDGXHm6VfZ5r41rFY3sjUh4SwRjfrEdtYvsAN-2Fd-2FCSKUIV-2Bc9RdI5KX1sKJ68VbUIWg-3D-3D
http://www.celtspeja.lv
http://www.celtspeja.lv
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Gada balva personu ar invaliditāti 
atbalstam

Tiesībsargs sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu 
apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo biblio-
tēku rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar inva-
liditāti atbalstam” un aicina pieteikt cilvēkus un 
nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar 
īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļau-
šanu sabiedrībā.

Konkursā izvirzītas sešas nominācijas:

• Uzdrīkstēšanās – Drosme. Taisnīgums. Vienlī-
dzība;

• Nodarbinātības veicinātājs – Darbs. Patstāvī-
ba. Novērtējums;

• Sociālo tīklu balss – Karognesējs. Pieredze. Vie-
doklis;

• Izglītotājs – Izglītība. Izpratne. Attīstība;

• Bērnu atbalsts – Mīlestība. Drošība. Nākotne;

• Pakalpojumu nodrošinātājs – Atbalsts. Palīgs. 
Dzīves kvalitāte.

Šogad īpašs aicinājums izcelt aktivitātes, kas 
palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti Covid-19 
laikā.

Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominan-
tus divās kategorijās – gan kā nevalstiskās organi-
zācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā indivi-
duālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, 
sociālais uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pē-
dējā gada laikā veltījuši enerģiju tieši cilvēku ar 
invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens 
iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai 
organizācija.

Visus līdz 5. oktobrim iesūtītos pieteikumus vēr-
tēs neatkarīga žūrija. Gada balvas saņēmēji pub-
liski tiks paziņoti un apbalvoti 3. decembrī svinīgā 
ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, no-
sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi gadabalva@
tiesibsargs.lv.

Plašāka informācija Tiesībsarga biroja vietnē šeit.

mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam


21

Bezmaksas attālinātas juridiskās 
konsultācijas būs pieejamas arī turpmāk

Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts no-
drošinātām attālinātām juridiskām konsultācijām, 
kas norisinājās šāgada maijā un jūnijā, Juridiskās 
palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās 
palīdzības sniedzējiem un biedrību “Skalbes” arī 
turpmāk organizē attālinātas juridiskās konsultā-
cijas iedzīvotājiem.

Līdz 30. novembrim darba dienās no plkst. 12 
līdz 16 ikvienam būs iespēja saņemt informāciju 
par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzī-
bu juridisku strīdu risināšanā. Konsultāciju tēmas: 
ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, dar-
ba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, 
maksātnespējas process u. c.

Lai saņemtu konsultāciju, noteiktajos laikos var 
zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 116006 
vai rakstīt interneta vietnē www.cietusajiem.lv, iz-
mantojot tiešsaistes konsultāciju rīku.

Svarīgi:

• pirms konsultācijas noformulēt jautājumu;

• nodrošināties ar iespēju pierakstīt svarīgo in-
formāciju;

• vēlams atrasties telpās.

Spēle “Ikviens ir svarīgs” palīdz novērst 
vardarbību skolās

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(VBTAI) piedāvā jaunu rīku vardarbības novērša-
nai izglītības iestādēs – spēli “Ikviens ir svarīgs”. 
Tā veidota kā inovatīvs daudzpakāpju sistēmisks 

instruments fiziskās un emocionālās vardarbības 
mazināšanai izglītības iestādē. Vienlaikus ar spēli 
izmantojama arī metodika izglītības iestādēm par 
vienaudžu vardarbības mazināšanu, kā arī spēles 
izmantošanu. Spēle izmantojama kā sarunu ma-
teriāls darbam gan ar cietušo audzēkni, gan var-
māku, gan aculieciniekiem individuāli, grupā un ar 
visu klasi.

Spēlei ir vairāki sarežģītības līmeņi, lai to varētu 
izmantot bērni un pedagogi klašu audzināšanas 
stundās un mācību priekšmetos un atbalsta ko-
mandas speciālisti – psihologi, sociālie pedagogi 
u. c. Spēlē iekļauti daudzi atbalsta faili, kas palī-
dzēs modelēt un risināt dažādas situācijas.

Spēlei ir sešas daļas. 1. daļa domāta klases klimata 
apzināšanai gan bērnu, gan pieaugušo kolektīvā. 
2. daļa skata apstākļu kopumu, kas izraisa var-
darbību, un šīs daļas mērķis ir apzināt riskus vidē, 
attiecībās vai procesu organizēšanā, kuri varētu 

http://www.cietusajiem.lv/
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paaugstināt stresu un veicināt negatīvas vides 
veidošanos. 3. un 4. spēles daļā tiek runāts par 
vardarbības veidiem un iespējām apturēt vardar-
bību, un šo daļu mērķis ir mācīt bērniem atpazīt 
vardarbību un arī rīcības stratēģijas tās mazinā-
šanai, tās iespējams spēlēt, apskatot situāciju no 
trim pozīcijām – varmākas, aculiecinieka un upura. 
5. daļa māca klasei, grupām un bērniem individuāli 

sarunāties un veidot veselīgas attiecības pēc noti-
kušajiem incidentiem. 6. daļas mērķis ir veidot un 
stiprināt pozitīvu kolektīva identitāti, kā arī indivi-
duālu bērnu, jauniešu un pieaugušo identitāti un 
modelēt pozitīvu nākotni.

Ar spēli var iepazīties un to izmantot darbam, se-
kojot šai saitei.

Radošās darbnīcas pirmsskolas iestāžu 
pedagogiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(VBTAI) piedāvā radošo darbnīcu pirmsskolas ie-

stāžu pedagogiem “Sadarbība starp pedago-
giem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas 
stratēģijas”.

Radošās darbnīcas palīdzēs pedagogiem uzlabot 
komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī ap-
gūt praktiskās iemaņas konfliktu risināšanā utt. 
Gan vecākiem, gan pedagogiem ir viens mērķis, 
veiksmīga bērnu attīstība, tādēļ abu pušu sadarbī-
bas efektivitāte ir ļoti svarīga.

Radošās darbnīcas ir bez maksas, viena darbnīca 
ilgst līdz sešām stundām.

Lai pieteiktos dalībai radošajā darbnīcā vai iegūtu 
papildu informāciju, pirmsskolas iestāžu pedagogi 
aicināti zvanīt pa tālruni 67359147 vai rakstīt uz e-
pasta adresi marija.sorokina@bti.gov.lv.

Izsludināta pieteikšanās ES mājas 
tiešsaistes mācībām jauniešiem

Aktīvi jaunieši, kas darbojas skolas vai augstskolas 
pašpārvaldē, biedrībā vai vienkārši interesējas par 
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā vietējā, nacio-

nālā vai Eiropas Savienības līmenī, aicināti pieteik-
ties ES mājas rīkotajām bezmaksas mācībām “Būt 
sadzirdētiem 2020!”, kas notiks tiešsaistē 6., 7., 
13. un 14. oktobrī.

Mācību ciklā būs iespēja uzzināt, ko un kā darīt, lai 
jauniešu idejas tiktu uzklausītas un ņemtas vērā 
pašvaldībās, ministrijās, Saeimā, ES institūcijās un 
citās starptautiskās organizācijās, kā panākt jau-
niešu ierosinātas efektīvas pārmaiņas un kā pārlie-
cināties, ka jauniešu viedokļi tiek sadzirdēti.

Nodarbības par lēmumu pieņemšanu pašvaldībās, 
Ministru kabinetā un Saeimā vadīs sabiedriskās 
politikas centra “Providus” vadošā pētniece Līga 
Stafecka. Varēs izzināt šo institūciju darbības 
ABC, iegūstot zināšanas veiksmīgai interešu aiz-
stāvībai tajās.

http://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/
mailto:amanda.vēja@bti.gov.lv
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Par Eiropas Savienības institūciju darbību stāstīs 
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta 
Rībele un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvi-
jā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis. Viņi 
dos padomus, kā jaunietim tapt sadzirdētam, kā 
ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas Komisijā 
un Eiropas Parlamentā un kā sadarboties ar Eiro-
pas Parlamenta deputātiem.

Visās nodarbībās būs arī pašu jauniešu pieredzes 
stāsti, sarunas par veiksmēm un neveiksmēm. 
Iedrošinās un praktiskus padomus sniegs Aizpu-
tes novada jauniešu “Ideju mājas” vadītāja Ance 
Tīmane, Latvijas Skautu un gaidu organizācijas 
vadītāja un Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve 
Memoranda padomē Agnija Jansone, Latvijas 
Studentu apvienības prezidente Justīne Širina un 

pirmā Latvijas delegāte ANO jauniešu programmā 
“Kluba “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” biedre 
Kristiāna Plāte.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc jāpiesakās ie-
priekš. Katrai nodarbībai, kas notiks Zoom platfor-
mā, jāpiesakās atsevišķi. Piedalīties var pēc izvē-
les – visās, dažās vai vienā nodarbībā:

6. oktobrī plkst. 16–18 – Pašvaldības: bit.ly/reg-
pasvaldibas;

7. oktobrī plkst. 16–18 – Ministru kabinets: bit.ly/
reg-ministru-kabinets;

13. oktobrī plkst. 16–18 – Saeima: bit.ly/reg-saei-
ma;

14. oktobrī plkst. 16–18 – Eiropas Savienības insti-
tūcijas, starptautiskās organizācijas: bit.ly/reg-es.

Tiešsaistē varēs iepazīties ar Baltijas 
pilsētu pieredzi un diskutēt par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu 2027

Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Parlamen-
ta Kultūras un izglītības komitejas viceprezidente 
Dace Melbārde rosinājusi starptautisku semināru-
domnīcu “Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 
2027”, kurā aicina iepazīties ar Baltijas pilsētu pie-
redzi un diskutēt par Latvijas reģionu pilsētu ie-
spējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 
2027. gadā. Seminārs-domnīca notiks 23. septem-
brī Rīgā, DFAB telpās Slokas ielā 52, un tiks īste-
nots sadarbībā ar Kultūras ministriju un domnīcu 
“CultureLab”.

Semināra mērķis ir pulcināt visus interesentus – 
pašvaldību, nacionālo un reģionālo kultūras insti-

tūciju pārstāvjus, izglītības, pētniecības, valsts, 
nevalstiskā sektora darbiniekus un citus –, lai vēs-
tītu par Eiropas Kultūras galvaspilsētas program-
mas īstenošanas potenciālajiem ieguvumiem, kā 
arī sniegtu izvērstu Baltijas valstu pilsētu pieredzi 
sacensībā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titu-
lu un diskutētu par Latvijas reģionu pilsētu iespē-
jām un izaicinājumiem veiksmīgi nest Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas vārdu 2027. gadā. Šīs atziņas 
īpaši nozīmīgas pašvaldībām, kuras nolēmušas vai 
apsver 2020.–2021. gadā sagatavot pirmās kārtas 
pieteikumu sacensībā par Eiropas Kultūras galvas-
pilsētas godu 2027. gadā.

Semināram var reģistrēties vietnē https://ekg2027.
stasti.lv/. Turpat rodama informācija par semināra 
programmu un lektoriem. Klātienē semināru var 
apmeklēt 50 dalībnieki, savukārt neklātienē semi-
nārs pieejams neierobežotam dalībnieku skaitam.

Seminārā uzstāsies deviņi viedokļu līderi, kuru ska-
tījums un vēstījums balstīts pieredzē un prasmē 
saskatīt kultūras nozari integrēti ar citām jomām 
un kuri pārmaiņu laikā saredz kultūras īpašo lomu 
gan kopienu, gan pilsētu, gan valsts izaugsmes 
veicināšanā. Semināru ievadīs Daces Melbārdes, 
LR kultūras ministra Naura Puntuļa un Eiropas 
Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras 
ģenerāldirektorāta pārstāvja Silvaina Paskuas 
runas. Ar atziņām un secinājumiem dalīsies “Rīga 
2014” programmas vadītāja Diāna Čivle, “Rīga 

https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=5bd256fa87&e=85c794725c
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=5bd256fa87&e=85c794725c
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=c64872c914&e=85c794725c
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=c64872c914&e=85c794725c
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=200edce0b9&e=85c794725c
https://ekg2027.stasti.lv/
https://ekg2027.stasti.lv/
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2014” partnera Siguldas programmas koordina-
tore Jolanta Borīte, Narvas pieteikuma veidotājs 
Ivans Sergejevs, “Tartu 2024” programmas koor-
dinators Erni Kasks un “Kauņa 2022” programmas 
kurators Ritis Zemkausks, kā arī agrākā Eiropas 
Kultūras galvaspilsētas žūrijas komisijas locekle 
Aiva Rozenberga.

Seminārā iekļauta diskusija par izaicinājumiem un 
iespējām, lai Eiropas kultūras galvaspilsētas inicia-
tīvu Latvijā varētu veiksmīgi īstenot ar starptautis-
ki konkurētspējīgu un izcilu kultūras programmu, 
kā arī paliekošu ietekmi pilsētas un valsts attīstībā. 
Tiešsaistes dalībniekiem būs nodrošināta iespēja 
ne tikai sekot, bet ar jautājumiem aktīvi iesaistī-

ties diskusijā.

Seminārs noritēs latviešu un angļu valodā ar sinhro-
no tulkojumu. Semināru moderēs Eva Johansone.

Dace Melbārde un domnīca “CultureLab” līdz gada 
beigām piedāvās arī vebināru ciklu, kurā ārvalstu 
un pašmāju eksperti padziļināti aplūkos katru no 
būtiskajiem Eiropas Kultūras galvaspilsētas pro-
grammas sagatavošanas jautājumiem.

Plašāka informācija par Eiropas kultūras galvaspil-
sētas nosaukuma 2027. gadam piešķiršanas nosa-
cījumiem rodama Kultūras ministrijas vietnes sa-
daļā “Kultūra/Eiropas kultūras galvaspilsēta” (šeit).

Starptautiska konference “Pilis un 
muižas – mantojums nākotnei”

Foto: Imants Lancmanis

Atzīmējot Latvijas Piļu un muižu asociācijas 20 
gadu jubileju, asociācija sadarbībā ar Latvijas Kul-
tūras akadēmiju un Rundāles pils muzeju organizē 
starptautisku zinātnisku konferenci “Pilis un mui-
žas – mantojums nākotnei”, kas notiks 24. sep-
tembrī Rundāles pilī.

Konferences mērķis ir izvērtēt paveikto Latvijas 
piļu un muižu mantojuma saglabāšanā un uztu-
rēšanā pēdējās desmitgadēs, kā arī atklāt jaunus 

ceļus piļu un muižu apzināšanā, atpazīstamības 
veicināšanā un iekļaušanā kultūras un ekonomikas 
aktīvā apritē gan Latvijā, gan plašākā Baltijas jūras 
un Ziemeļeiropas reģionā.

Konferencē uzstāsies nozīmīgi piļu un muižu man-
tojuma eksperti un nozares profesionāļi no Latvi-
jas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Zviedrijas un 
Vācijas. Konferencē pārstāvētās tēmas gan atsegs 
mūsdienīgas idejas piļu un muižu saglabāšanā un 
izmantošanā visas sabiedrības interesēs, gan arī 
sniegs plašu kontekstu dziļākas izpratnes veidoša-
nai par šīs mantojuma daļas nozīmīgumu un vērtību 
pagātnē, mūsdienās un nākotnē Latvijā un Eiropā.

Konferencē aicināti piedalīties gan kultūras pie-
minekļu saimnieki un sargātāji, gan lietotāji un 
apmeklētāji, lai intensīvā domu un zināšanu ap-
maiņā veidotu platformu turpmākai darbībai, kas 
sekmēs humānas un sakārtotas vides tālāku vei-
došanu, veicinās izpratni par vēsturisko norišu, 
tajā skaitā agrārās reformas, ietekmi (2020. gadā 
aprit 100 gadi kopš agrārās reformas uzsākšanas, 
kas bija būtiska piļu un muižu saimniecību pārvei-
dē Latvijā), radīs jaunas iespējas tiešo kontaktu 
dibināšanai, jaunu zināšanu un prasmju iegūšanai.

Konference notiks gan klātienē, gan tiešsaistē. 
Plašāka informācija: www.pilis.lv.

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/eiropas-kulturas-galvaspilseta#gsc.tab=0
http://www.pilis.lv
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Eiropas sporta nedēļā no 23. līdz 
30. septembrim: bezmaksas sportošanas 
iespējas visā Latvijā

Ar plašu un daudzveidīgu bezmaksas sporta pa-
sākumu programmu visā Latvijā arī šogad no 23. 
līdz 30. septembrim jau sesto reizi notiks Eiropas 
sporta nedēļa. Tās laikā visā Latvijā būs pieejami 
sportiski pasākumi, kuros aktīvi pavadīt laiku va-
rēs ikviens neatkarīgi no vecuma, fiziskajām spē-
jām, interesēm un citām iespējām. Sporta nedēļas 
centrālais notikums gaidāms 26. septembrī – vē-
rienīgs ainavisks pārgājiens ar dažāda garuma 
distancēm un izaicinājuma punktiem Līgatnē un 

tās gleznainajā apkārtnē.

Taču notiks arī atvērtie treniņi un nodarbības se-
nioriem, Pludmales spēles ģimenēm, nozares 
profesionāļiem risināsies mārketinga un inovāciju 
sporta forums “SportsComm’20”, plānoti Latvijas 
orientēšanās nakts, Nakts peldējuma un Olimpis-
kās dienas pasākumi visā Latvijā. Iedzīvotājiem 
ar speciālām vajadzībām sportošanai paredzētas 
Rehabilitācijas dienas aktivitātes, jaunajām mā-
miņām – enerģiskās Māmiņu brokastis. Tīmekļa 
vietnē www.bactivelatvia.lv var atrast sev piemē-
rotāko pasākumu vai ikviens sporta entuziasts var 
pievienot jaunu – savu sporta pasākumu! –, noor-
ganizējot publisku koptreniņu, sacensības vai citu 
kopīgu sportisku aktivitāti.

Iedvesmai lai kalpo 2020. gada Eiropas sporta ne-
dēļas #BeActive vēstnešu video (šeit)!

Sekot līdzi notikumiem var Eiropas sporta nedēļas 
oficiālajos sociālo mediju kanālos: Facebook (www.
facebook.com/lsfp.lv), Instagram (www.Instagram.
com/lsfp.lv), Twitter (https://twitter.com/lsfp_lv) 
un YouTube. Būs padomi, iedvesmojoši stāsti, kon-
kursi un balvas sadarbībā ar partneriem, risināsies 
arī Endomondo izaicinājums regulāri sportot.

Zilākalna svētvietā notiks Baltu vienības 
dienai veltīts pasākums

22. septembra vakarā dabas liegumā un svētvietā 
“Zilaiskalns” Kocēnu novada Kocēnu pagastā no-

risināsies Baltu vienības dienai veltīts pasākums.

Interesenti aicināti plkst. 19 pulcēties Zilākalna pa-
kājē, lai plkst. 20 sāktu uguns rituālu. Baltu vienī-
bas ugunskura iekuršanai pasākuma dalībniekiem 
lūgums līdzi ņemt divas malkas pagales, kā arī luk-
turīti vai lāpas gaišam ceļam, dziesmas, dzejoļus 
un citus tekstus daudzināšanai, cienastu groziņā 
mielastam.

Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 1236. gada 
22. septembra vēsturiskos notikumus, kad baltu 
tautas – lietuvieši un zemgaļi – Saules kaujā, vienā 
no smagākajām kaujām Baltijas krusta karos, sa-
kāva Rīgā bāzēto Zobenbrāļu ordeni. 2000. gadā 
Latvijas Saeima un Lietuvas Seims Saules kaujas 
dienu – 22. septembri – oficiāli noteica par atzīmē-
jamu atceres dienu.

http://www.bactivelatvia.lv
https://youtu.be/fEwc0J3G2MM
http://www.facebook.com/lsfp.lv
http://www.facebook.com/lsfp.lv
https://twitter.com/lsfp_lvV
https://www.youtube.com/channel/UCqKtEUiheS6GfmKG4Vd88qA
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Ar īpašu koncertu “Šai vietai piederēt. 
Šai vietā iederēties. Derēt” atklās 
kultūras centru “Ulbrokas pērle”

Šāgada jūlijā Stopiņu novada Ulbrokā durvis vēra 
kultūras centrs “Ulbrokas pērle”. Augustā interesen-
tiem bija iespēja iepazīties ar modernās arhitekto-
niskās formās būvētā kultūras centra telpām. Kul-
tūras centrā “Ulbrokas pērle” jau noritējuši pirmie 
kinoseansi un pašvaldības organizētie pasākumi.

Kultūras centra “Ulbrokas pērle” īpašais noti-
kums – atklāšanas koncerts – notiks 26. septem-
brī plkst. 17. Koncerts būs jaunā kultūras centra 
cieņpilns pieteikums pozicionēt sevi līdzās ci-
tām Latvijas kultūrvietām.

Atklāšanas koncerta 1. daļas programmu veidos 
Stopiņu novada amatiermākslas kolektīvu īpaši 
šim koncertam gatavotie priekšnesumi. Koncert-

programmas 2. daļā skatītājus gaida tikšanās ar 
Latvijā un pasaulē plaši zināmo un augsti novēr-
tēto Valsts akadēmisko kori “Latvija”, māksli-
nieciskais vadītājs Māris Sirmais, starptautiski 
novērtēto grupu “DAGAMBA”, kas apvieno da-
žādas muzikālās kultūras, veidojot unikālu, īpašu 
skanējumu un drosmīgi dodas vēl neapgūtās mū-
zikas pasaulēs, un dziedātāju Daumantu Kalni-
ņu, kurš savā profesionālajā darbībā lieliski jūtas 
gan operas, gan džeza, gan populārajā mūzikā un 
veido programmas, sadarbojoties ar dažādu žanru 
mūziķiem un māksliniekiem. Īpašs pagodinājums 
ir mākslinieku sagatavotā komponista Valta Pū-
ces skaņdarbu programma tieši kultūras centra 
“Ulbrokas pērles” atklāšanas koncertam, kurā gai-
dāmi arī pirmatskaņojumi. Klausītājiem būs iespē-
ja novērtēt kultūras centra “Ulbrokas pērle” lielās 
zāles īpašo akustiku.

Ar šo koncertu oficiāli tiks atklāts jaunais kultūras 
centrs “Ulbrokas pērle”. Vienlaikus tas būs arī šīs 
rudens–ziemas koncertsezonas pieteikums. Kul-
tūras centrā “Ulbrokas pērle” iecerēta plaša un 
daudzveidīga kultūrnotikumu programma, kas 
piedāvā koncertus, izrādes, kinoseansus un citus 
kultūras pasākumus dažādām kultūras interesen-
tu mērķauditorijām.

26. septembrī kultūras centra “Ulbrokas pērle” 
izstāžu zālē būs skatāma tautas lietišķās mākslas 
studijas “Ulbroka” 60 gadu jubilejas izstāde.

Atklāšanas koncertu tiešraidē būs iespējams vērot 
uz lielā ekrāna skvērā pie kultūras centra “Ulbrokas 
pērle” un Stopiņu novada YouTube kanālā šeit.

Ventspils novada Popē varēs apskatīt 
zirgus un svērt ķirbjus

26. septembrī Ventspils novada Popes pagasta 
pilskalnā plkst. 13 sāksies ķirbju ballīte, bet jau 
plkst. 10 turpat netālu pulcēsies jātnieki un zirgi, 
lai piedalītos jāšanas sporta treniņsacensībās kon-
kursā piecos maršrutos. Sacensību rīkotāja zirgko-
pe Antra Korāte gaida viesos vismaz četru piecu 
klubu pārstāvjus un teic, ka skatītājiem būs intere-
santi vērot, kā skaistie dzīvnieki pārvarēs šķēršļus.

Pēc tam, kad būs apskatīti zirdziņi, pilskalnā pus-
dienlaikā lielāko ogu saimnieki dižosies ar saviem 
ķirbjiem. To var darīt ne tikai popiņi, bet ikviens, 
kura dārzā izaudzis prāvs dārzenis. Ķirbju ballītes 

https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA
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apmeklētāji aicināti ņemt līdzi receptes, kuru sa-
stāvdaļās iekļauta lielā oga, un no tās pagatavo-
tos kārumus. Popes Kultūras nama vadītāja Indra 
Grosbārde cienās ar pašas vārīto ķirbju biezzupu, 
katlā vārīsies ugunskura zupa, Indra cels galdā arī 
zeltaino ķirbju medu.

Šis būs jau devītais rudens, kad Popē notiks ķirbju 
ballīte, tā noslēdzot vasaras sezonu, pamazām tu-
vojoties gadalaikam, kad daba uz kādu laiku atpū-
šas, lai nākamajā vasarā un rudenī atkal priecētu 
ar labu ražu.

Zlēku baznīcā notiks baroka mūzikas 
koncerts

27. septembrī plkst. 16 Zlēku luterāņu baznī-
cā skanēs baroka laika dižā komponista Johana 
Sebastiana Baha mūzika. Bahu dzimtas ciltsko-
kā ir vairāki komponisti, kas strādājuši arī pirms 
J. S. Baha, tāpēc šajā koncertā būs iespēja dzir-
dēt viņa tēvoču – Johana Mihaela Baha un Johana 
Kristofa Baha – mūziku.

Koncertā piedalīsies senās mūzikas ansamblis 
“Modus vivendi”: Maruta (soprāns), Daiga Būda 
(soprāns), Baiba Mežsēta (alts), Miķelis Zumbergs 
(tenors), Pēteris Vaickovskis (bass un mākslinie-
ciskais vadītājs), Ainārs Paukšēns (baroka čells) 
un Kristiāna Vaickovska (pozitīvs). Šīs koncert-
programmas vadmotīvs ir luteriskais korālis, kas 
ļauj izsekot tā attīstībai, šoreiz caur Bahu dzimtas 
mantojumu.

Mācītājs Jānis Kalniņš Zlēku draudzes vārdā visus 
mīļi aicina uz koncertu, piebilstot, ka publika re-
dzēs arī Ugāles ērģeļbūves darbnīcas jaunāko opu-
su – īpaši šim ansamblim būvētu pozitīvu.

Pierobežas rudens gadatirgus Apē

Apes pierobežas rudens gadatirgu jau daudzu 
gadu garumā iecienījuši ne vien Apes novada iedzī-
votāji, bet arī ciemiņi no apkārtējiem novadiem.

Šogad 27. septembrī no plkst. 9 līdz 15 mazpilsētu 
piepildīs vairāk nekā 200 tirgotāju – gan ar mājra-
žojumiem, gan košumkrūmiem, stādiem, rudens 
veltēm, pārtiku un rūpnieciski ražotām precēm, 
radot īpašo tirgus gaisotni.

Vairāk informācijas: www.apesnovads.lv.

http://www.apesnovads.lv


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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