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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS un Ministru prezidenta saruna par 
iespējamiem risinājumiem nodokļu 
jautājumā

Foto: Valsts kanceleja

22. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Gints Kaminskis un viņa vietnieki Jel-
gavas  pilsētas  domes  priekšsēdētājs Andris Rā-
viņš  un  Jaunjelgavas  novada  domes  priekšsēdē-
tājs  Guntis Libeks  neklātienē  tikās  ar  Ministru 
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prezidentu  Krišjāni Kariņu  un  finanšu  ministru 
Jāni Reiru, lai pārrunātu plānotās izmaiņas nodok-
ļu sistēmā, tajā skaitā iespējamās izmaiņas iedzī-
votāju ienākuma nodokļa (IIN) proporcijā.

Finanšu  ministrija  piedāvā  mainīt  IIN  ieņēmumu 
proporciju, palielinot valsts budžetā ieskaitāmo IIN 
daļu.  Patlaban  pašvaldību  budžetā  tiek  ieskaitīti 
80% IIN ieņēmumu, bet valsts budžetā – atlikušie 
20%, savukārt FM rosina valsts daļu palielināt līdz 
25%, attiecīgi samazinot pašvaldību daļu līdz 75%.

Tikšanās reizē Ministru prezidents K. Kariņš aplie-
cināja, ka ir sadzirdējis pašvaldības, izvērtē situā-
ciju  un  ir  gatavs meklēt  konkrētus  un  racionālus 
risinājumus.

G. Kaminskis uzsver, ka sarunas mērķis bija argu-
mentēti izstāstīt premjeram par situāciju pašvaldī-
bās un  sekām, kādas  radīs plānotās  izmaiņas  IIN 
proporcijā.

Plānotais  ieņēmumu samazinājums būtiski  ietek-
mēs pašvaldību budžetu,  kas  šajā  situācijā  ir  ne-
samērīgi.  Jau  nākamgad  pašvaldībām  būs  jārod 
papildu finansējums apmēram 50 miljonu eiro ap-
mērā, lai nodrošinātu valdības, Satversmes tiesas 
un  Saeimas  lēmumus  par  obligāti  īstenojamiem 
papildu pasākumiem pašvaldībās. “Tāpēc vēl turpi-
nāsim diskusijas ar Finanšu ministriju par iespējām 
kompensēt pašvaldībām ieņēmumu samazinājumu 
un, ņemot vērā šīsdienas sarunu ar premjeru, runā-
sim par pašvaldību aizņemšanās iespēju paplašinā-
šanu, jo valsts var aizņemties savu izdevumu segša-
nai, bet pašvaldības nevar,” akcentē G. Kaminskis.

Ieņēmumi  no  IIN  ir  pamatienākumi,  kas  nonāk 
pašvaldību budžetā pamatfunkciju veikšanai, tajā 
skaitā dažādiem pabalstiem, bērnudārzu pedago-

gu  algām,  skolēnu  brīvpusdienu  apmaksai,  jaun-
dzimušo un pensionāru atbalstam, skolu un aprū-
pes  centru  medicīnas  māsu  atalgojumam,  atlai-
dēm dažādiem pakalpojumiem un citām svarīgām 
iedzīvotāju vajadzībām.

Izmaiņas  IIN  proporcijā  pašvaldību  budžetos 
2021.  gadā  radīs  ieņēmumu  samazinājumu  104,6 
miljonu eiro apmērā. Savukārt pašvaldībām jāīste-
no virkne papildu darbību, kam nepieciešams finan-
sējums,  tajā  skaitā  garantētā minimālā  ienākuma 
līmenis  pirmajai  vai  vienīgajai  personai  mājsaimē 
palielināsies par 70% (no 64 eiro 2020. gadā uz 109 
eiro  2021.  gadā)  un  trūcīgas  personas  ienākumu 
līmenis  pirmajai  vai  vienīgajai  personai  mājsaimē 
tiks palielināts par 80% (no 128,06 eiro 2020. gadā 
uz 272 eiro 2021. gadā). Pēc Labklājības ministrijas 
aprēķiniem, plānotās izmaiņas pašvaldību budžetā 
2021. gadā prasīs papildus vismaz 24 miljonus eiro.

Tāpat nākamgad minimālā mēneša darba alga no-
teikta 500 eiro, līdz ar to pašvaldībām būs nepiecie-
šami līdzekļi darba samaksas palielināšanai, turklāt 
atalgojums  jāpaaugstina  arī  bērnudārzu  pedago-
giem, pedagogu palīgiem, medicīnas māsām u. c. 
Papildu izdevumi būs jāparedz arī administratīvi te-
ritoriālās reformas īstenošanai un citām darbībām.

Lai  arī  Latvijai  tuvākajos  gados  būs  pieejami  lī-
dzekļi no Eiropas Savienības Atjaunošanas fonda, 
pagaidām  nav  zināms,  vai  daļa  no  finansējuma 
tiks arī pašvaldībām, kad tā būs pieejama un kādi 
būs nosacījumi.

Nākamā  diskusija  ar  Finanšu  ministriju  notiks 
30. septembrī.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

LPS pievienojas sadarbības 
memorandam par būvgružu tālāku 
izmantošanu tirgū

Ar devīzi “būvgružiem ir  tiesības un  iespējas pār-
tapt  vērtīgos  materiālos”  23.  septembrī  Stopiņu 
novada  Rumbulā  atklāja  jauno  vides  pakalpoju-
mu – uzņēmuma “Clean R” būvniecības atkritumu 
šķirošanas  un  pārstrādes  centru  “Nomales”.  LPS 

priekšsēdis Gints Kaminskis pasākumā parakstīja 
saprašanās  memorandu  par  būvgružu  tālāku  iz-
mantošanu tirgū.

Svinīgajā centra atklāšanā pēc “Clean R”  iniciatī-
vas  tika  parakstīts  sadarbības memorands par 
efektīvāku aprites ekonomikas īstenošanu būv-
niecības un demontāžas atkritumu segmentā. 
Tajā par sadarbību vienojās vides aizsardzības un 
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reģionālās  attīstības ministrs  Juris Pūce,  ekono-
mikas ministrs Jānis Vitenbergs, Valsts vides die-
nesta  ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga, 
Latvijas Atkritumu  saimniecības uzņēmumu aso-
ciācijas  Izpilddirekcijas  vadītājs  Armands Niko-
lajevs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 
Gints Kaminskis, Latvijas Būvuzņēmēju partnerī-
bas vadītājs Gints Miķelsons un Latvijas Būvma-
teriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds 
Jākobsons.

Parakstot  memorandu,  visas  puses  vienojās  par 
galvenajām prioritātēm šajā jomā:

• nepieciešama  būvniecības  atkritumu  apsaim-
niekošanas  tirgus  sakārtošana,  tai  skaitā  ko-
mersantu  nelegālo  darbību  aktīvāka  kontrole 
un ierobežošana;

• nepieciešama precīzāka un apņēmīgāka  rīcība 
pārejai uz aprites ekonomiku;

• nepieciešams aktīvāks darbs pie inovatīviem ri-
sinājumiem būvniecības atkritumu efektīvākai 
pārstrādei  būvniecībā  izmantojamos  materiā-
los;

• nepieciešams  aktīvāks  izglītojošais  darbs,  vei-
dojot  sabiedrības  izpratni  par  būvniecības  at-
kritumiem un to pareizu un atbilstošu apsaim-
niekošanu.

Būvniecības  atkritumi  vienlaikus  ir  gan  problē-
ma un  izaicinājums, gan arī  iespēja.  Ikdienā mēs 
redzam, ka ne visiem ir  izpratne par to, ko drīkst 
un  ko  nedrīkst  darīt  ar  būvgružiem,  ne  katrs  ap-

zinās savu  lomu atbildīgā un atbilstošā būvgružu 
apsaimniekošanā. Tādēļ jo būtiskāks ir fakts, ka vi-
sas nozarē iesaistītās puses, parakstot sadarbības 
memorandu,  identificē, kā ar aktīvu rīcību varam 
gādāt, lai būvniecības atkritumu apsaimniekošana 
notiktu videi un cilvēkam drošā veidā,  lai efektīvi 
tiktu īstenoti aprites ekonomikas principi. Ir būtis-
ki, ka Latvijā top vietas, kurās būvgružus var kva-
litatīvi  un  pareizi  pārstrādāt,  tādēļ  atliek  vienīgi 
turpināt darbu, lai aizvien palielinātos pārstrādāto 
būvniecības atkritumu apjomi, kas, pārtopot ma-
teriālos, var gūt “jaunu dzīvi” jaunos objektos.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulā-
ne pauda gandarījumu, ka būvniecības atkritumu 
šķirošanas un pārstrādes centrs darbosies Stopiņu 
novadā. Viņa  uzsvēra,  ka  iziet  ārpus  ierastā,  uz-
drīkstēties apgūt  jaunas, videi draudzīgas  tehno-
loģijas  un  iespējas  –  tas  ir mūsdienu  sabiedrības 
un uzņēmēju  izaicinājums,  lai  ieviestu pārmaiņas 
ne  tikai  mūsu  paradumos  un  domāšanā,  bet  arī 
izpratnē par to, ko esam spējīgi radīt, neizmanto-
jot  papildu  dabas  resursus  un mudinot  visus  būt 
atvērtiem  attīstībai  un  inovācijām.  “Paldies par 
darbvietām iedzīvotājiem un ieguldījumu teritorijas 
un Stopiņu novada attīstībā, paldies par līdzšinējo 
sadarbību iedzīvotāju vides izglītības jautājumos! 
Esmu gandarīta, ka Stopiņu novada attīstību veici-
na uzņēmums “Clean R”, kura darbība attīstās da-
bas resursus saudzējošos un inovatīvos projektos,” 
sacīja V. Paulāne.

Pēc  sadarbības  memoranda  parakstīšanas  SIA 
“Clean  R”  sadarbībā  ar  partneriem  arī  parūpējās 

Foto: Clean R
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par  to,  lai klātesošie  savām acīm varētu aplūkot, 
kā  būvniecības  atkritumi  pārvēršami  kvalitatīvos 
materiālos  un  pat  gatavos  vides  objektos,  kas  ir 
ne  vien  funkcionāli  un  lēti,  bet  arī  pievilcīgi. Vie-
siem bija iespēja vērot, kā no pārstrādātiem būv-
niecības  atkritumiem  tiek  veidots  glīts  gabions, 
kas pievilcīgā veidā no citu acīm paslēpj atkritumu 
konteinerus. Tāpat viesi varēja apskatīt, kā notiek 
hidrosēja, ko demonstrēja SIA “Bestland KL” vadī-
tājs Kristaps Liberts, ar SIA “Baltic Floc” atkārto-

ti  pārstrādātajiem materiāliem  parādot  tehnikas 
specifiku pie jaunā būvniecības atkritumu pārstrā-
des  centra.  Hidrosēja  kā  efektīvākais  risinājums 
šobrīd tiek izmantota arī lidostas “Rīga” skrejceļu 
rekonstrukcijā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Zane Auziņa,
SIA “Clean R” sabiedrisko attiecību vadītāja

Seminārs pašvaldību interešu izglītības 
un audzināšanas darba speciālistiem

24.  septembrī  LPS  sadarbībā  ar  Izglītības  un  zi-
nātnes ministriju organizēja semināru pašvaldību 
interešu  izglītības un audzināšanas darba speciā-
listiem un  interešu  izglītības  iestāžu direktoriem. 
Seminārs tika translēts tiešraidē, un videoieraksts 
pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs – Videoarhīvs” jeb šeit.

Pēc LPS padomnieces izglītības un kultūras jautā-
jumos  Ināras Dundures  ievadvārdiem  semināra 
vadība  tika nodota Valsts  izglītības  satura centra 
(VISC) Neformālās izglītības departamenta direk-
torei Agrai Bērziņai, kura vispirms teica lielu pal-
dies visiem par darbu un risinājumiem šajā sarež-
ģītajā gadā un  iepazīstināja ar aktualitātēm inte-
rešu  izglītībā un audzināšanā 2020./2021. mācību 
gadā.

A. Bērziņa uzsvēra piecus pamatprincipus  intere-
šu  izglītības  īstenošanai  un  audzināšanai  jaunajā 

mācību  gadā:  informēšana,  sadarbība,  atbalsts, 
empātija un atbildība. Tāpat kā mācības izglītības 
iestādēs, tā arī interešu izglītības nodarbības šoru-
den atkarībā no epidemioloģiskās situācijas pare-
dzētas gan klātienē, gan daļēji attālināti vai attā-
lināti, izmantojot informācijas tehnoloģijas un sa-
darbojoties ar skolēnu vecākiem. Stāstījumā viņa 
pieskārās pasākumiem kultūrizglītībā, kas saistīti 
ar gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem 2021. gadā, kuriem arī plā-
noti  vairāki  norises modeļi  atkarībā  no  situācijas 
valstī,  kā arī  citiem konkursiem,  skatēm, koncer-
tiem un dažādiem interešu izglītības pasākumiem. 
A. Bērziņas prezentācijā (šeit) varat izpētīt arī ped
agogiem  paredzēto  profesionālās  kompetences 
kursu un semināru tēmas un datumus. Tāpat no-
derīgi iepazīties ar ieteikumiem piesardzības ievē-
rošanai interešu izglītības programmu īstenošanā 
un nodarbībās (šeit).

Stāstījumu par aktualitātēm un audzināšanas dar-
ba plānošanu un īstenošanu izglītības iestādēs tur-
pināja Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitā-
tes novērtēšanas departamenta direktors Rolands 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/551-seminars-pasvaldibu-interesu-izglitibas-un-audzinasanas-darba-specialistiem
https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/iet_int_izgl_20200821.pdf
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Ozols, kurš pievērsās trim sadaļām: audzināšanai; 
izglītības  kvalitātei  un  audzināšanai;  audzināša-
nas  un  kvalitātes  vērtēšanai.  Viņa  prezentācijā 
atradīsit  skaidrojumu,  kādēļ  runājam  par  audzi-
nāšanu pedagoģijā un  izglītības  iestādēs un  kādi 
ir pedagogam pieejamie instrumenti, kādai  jābūt 
mācību stundai un audzināšanai, kādi normatīvie 
dokumenti to nosaka, kādas ir audzināšanas īste-
nošanas  pieejas,  kā  tā  jāplāno,  kāda  ir  izglītības 
kvalitātes  un  audzināšanas  sasaiste,  kā  izglītības 
iestādēm analizēt audzināšanas darbu u. c. Papil-
du informācijai dažas saites: par pašnovērtējuma 
ziņojuma  atjaunošanu  pēc  2019./2020.  mācību 
gada R. Ozols aicina ielūkoties šeit, kur pieejama 
Sarmītes Dīķes prezentācija un videoieraksts, un 
šeit, kur  ir S. Dīķes prezentācija un videoieraksts 
par  kontroljautājumiem.  Savukārt  informācija 
par  pašvērtēšanu,  sākot  ar  2020./2021.  mācību 
gadu,  un  pašnovērtējuma  ziņojuma  atjaunošanu 
2021. gadā atrodama šeit (Rolanda Ozola prezen-
tācijas un videoieraksti), un informācija par akre-
ditāciju 2020./2021. mācību gadā – šeit.

Epidemioloģiskā  situācija  sakarā  ar  Covid-19  šo-
gad jāņem vērā gan skolēniem un vecākiem, gan 
sabiedrībai  kopumā.  Ieteikumus  izglītības,  tajā 
skaitā interešu izglītības nodarbību un ārpusstun-
du  pasākumu,  īstenošanai,  lai  novērstu Covid-19 
izplatīšanās  riskus,  sniedza  Veselības  ministrijas 
Sabiedrības veselības departamenta Vides veselī-
bas nodaļas vadītāja Jana Feldmane. Viņa minēja 
gan personīgos piesardzības soļus, vides pielāgo-
šanu,  administratīvās  darbības,  gan  ECDC  reko-
mendācijas un normatīvo  regulējumu. No visiem 
neparastākais attiecas uz dziedāšanu, tāpēc dzie-
dāšanas nodarbībās jo īpaši  jāievēro piesardzības 
nosacījumi.  J.  Feldmanes  stāstījuma  kopsavil-
kums: lai novērstu riskus, jābūt konstruktīvai pie-
ejai  bez  pārspīlējumiem un  panikas,  saprātīgiem 
un  pierādījumos  balstītiem  soļiem,  atbildīgai  un 
piesardzīgai pieejai,  ievērojot nosacījumus un  ie-
teikumus, solidaritātei un atbildībai rūpēs par savu 
un apkārtējo veselību.

Sadarbības  iespējas  kultūrizglītībā  vispārīgajā  un 
interešu  izglītībā  raksturoja  projekta  Skola2030 
vecākā eksperte, kultūras izpratnes un pašizpaus-
mes mākslā mācību jomas vadītāja Inga Krišāne. 
Jauno  akcentu  iepazīšanai  vispārīgajā  izglītībā 
viņa  aicina  spert  trīs  soļus:  pirmkārt,  izpētīt  sa-
sniedzamos  rezultātus  atbilstošā  mākslas  veida 
mācību priekšmetā; otrkārt,  izpētīt tematu un to 

apguves norises atbilstošā mākslas veida mācību 
priekšmeta programmas paraugā; treškārt, izpētīt 
atbilstošā  mākslas  veida  mācību  priekšmeta  sa-
tura akcentus un ieteikto mācību darba organizē-
šanu.  Plašākam  ieskatam  apmeklējiet Skola2030 
vietni  https://www.skola2030.lv/,  mācību  resursu 
krātuvi https://mape.skola2030.lv/ un YouTube ka-
nālu youtube.com/skola2030!

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba no-
daļas vecākā referente Monika Daļecka iepazīsti-
nāja ar skolēnu pilsoniskās līdzdalības un patriotis-
ma audzināšanas pasākumiem šajā mācību gadā. 
Svarīgākie no tiem ir pilsonisko un radošo norišu 
cikla  noslēguma  pasākums  “Pašiem  sava  brīvī-
ba”  (tiešsaistē Zoom platformā 26. novembrī) un 
1991. gada barikāžu atceres 30. gadadienai veltītie 
pasākumi –  izglītības  iestāžu un pedagogu piere-
dzes un labās prakses apzināšana (līdz 13. decem-
brim;  noslēguma  sarīkojums  2021.  gada  28.  jan-
vārī) un skolēnu pētniecisko un radošo darbu kon-
kurss  “Garaspēka  barikādes”  5.–12.  klasēm  (līdz 
2021. gada martam, noslēgums 2021. gada maijā).

Videosemināra klausītājus ar vārdiem “Katra jau-
nieša izaugsme ir svarīga!” uzrunāja programmas 
“The  Duke  of  Edinburgh’s  International  Award 
Latvia” jaunā koordinatore Latvijā Dārta Ošenie-
ce. Viņa atzīmēja, ka pašlaik programma “Award” 
pieejama 40 pašvaldībās un jaunieši darbojas vai-
rākās  jomās:  brīvprātīgajā  darbā,  fiziskajā  saga-
tavotībā,  prasmēs,  piedzīvojumu  ceļojumos  un 
projektos.  Lai  pievienotos  programmai,  noderīgi 
iepazīties ar informāciju tīmeklī www.dofelatvia.lv 
un www.intaward.org.

Savukārt  par  platformu  e-pulciņi  un  e-nometnes 
darbību pastāstīja to pārstāve  Ilze Zvaune. Šajās 
interneta vietnēs tiek apkopta informācija par ār-
pusskolas nodarbībām, papildapmācībām un no-
metnēm, un te atrodams vairāk nekā 500 interešu 
izglītības  nodarbību  piedāvājumu  un  ap  200  no-
metnēm  kalendārā  gada  laikā. Viņas  aicinājums: 
atrodi sev un bērnam labāko!

Visas prezentācijas pieejamas šeit.

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin., LPS padomniece  

izglītības un kultūras jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://ikvd.gov.lv/kvalitates-dienests-attalinati-turpina-istenot-kursus-izglitibas-iestades-darbibas-tiesiskie-pamati/
https://ikvd.gov.lv/kursos-izglitibas-iestades-darbibas-tiesiskie-pamati-parruna-jomas-kvalitativas-macibas-un-laba-parvaldiba/
https://ikvd.gov.lv/kursos-izglitibas-iestades-darbibas-tiesiskie-pamati-parruna-jomas-kvalitativas-macibas-un-laba-parvaldiba/
https://ikvd.gov.lv/informe-par-akreditacijas-kartibu-2020-2021-macibu-gada/
https://www.skola2030.lv/
https://mape.skola2030.lv/
file:///C:\Users\Gunta.Klismeta\Desktop\youtube.com\skola2030
http://www.intaward.org
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6132-seminars-pasvaldibu-interesu-izglitibas-un-audzinasanas-darba-specialistiem
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LPS priekšsēža dalība forumā par bērnu 
tiesību aizsardzību

Foto: Tieslietu ministrija

24.  septembrī  LPS  priekšsēdis  Gints Kaminskis 
piedalījās Tieslietu ministrijas  (TM)  rīkotajā  aug-
sta līmeņa forumā “Pārmaiņu laiks bērnu tiesību 
aizsardzībā: kā sasniegt rezultātus?”. Tas tika rī-
kots, lai novērtētu paveikto un iezīmētu nākamos 
soļus valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāci-
ju turpmākajā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā.

Forumā piedalījās Valsts  prezidenta padomnieku 
biroja vadītāja Irēna Kucina, tieslietu ministrs Jā-
nis Bordāns, labklājības ministre Ramona Petra-
viča, valsts kontroliere Elita Krūmiņa, tiesībsargs 
Juris Jansons, Pārresoru koordinācijas centra va-
dītājs Pēteris Vilks, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas  Valdes  priekšsēdētāja  Aurika Zīvere 
u. c.

LPS  priekšsēdis Gints Kaminskis  uzrunā  “Bērns 
centrā. Vai realitāte?”  akcentēja  situāciju  bērnu 
tiesību aizsardzības  jomā pašvaldībās un sniedza 
priekšlikumus turpmākajam darbam. Viņš uzsvēra, 
ka pārmaiņas bērnu tiesību aizsardzībā notiek un 
tās ir nepieciešamas, tomēr svarīgs ir profesionāli 
vadīts pārmaiņu process, kam jābūt stratēģiskam 
un  ar  skaidru  plānu  visām  iesaistītajām  pusēm. 
Vienlīdz svarīga šajās pārmaiņās  ir komunikācija, 
kā arī vienota izpratne par sasniedzamajiem mēr-
ķiem. Kopīgi ar jomā iesaistītajām institūcijām jā-
stiprina  vienota  atbalsta  sistēma  pozitīvai  bērnu 
sociālemocionālai  attīstībai  un psihisko  traucēju-
mu veidošanās risku mazināšanai nākotnē.

Kā  uzsvēra  G.  Kaminskis,  mēs  visi  esam  vienis-
prātis, ka bērnam jābūt centrā un visu institūciju, 
nevalstisko  organizāciju  darbam,  sadarbībai  un 
īstenotajam procesam  jābūt  kopīgi  vērstam  tieši 
uz bērna vajadzībām un interesēm. Viens no svarī-
gākajiem aspektiem ir prevencija, kas nozīmē uni-
versālo pakalpojumu attīstīšanu, problēmu agrīnu 
identificēšanu  un  atbalsta  sniegšanu,  ģimenes 
ārstu  lomas  stiprināšanu,  pedagogu  izglītošanu, 
konsultatīvo atbalstu, iekļaujošu izglītību utt.

Tomēr, lai to panāktu, jāstiprina bērnu tiesību aiz-
sardzības  institūciju  kapacitāte  un  resursi. Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) varē-
tu būt centrālā bērnu tiesību aizsardzības iestāde, 
kurai ir šīs funkcijas, personāla piesaiste, atbilstošs 
kvalifikācijas  līmenis,  resursi  iestādes  attīstībai. 
Tāpat  jāsniedz mērķtiecīgs  atbalsts  bāriņtiesām, 
nodrošinot  apmācības,  supervīzijas  un  metodis-
ko atbalstu, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, 
palielinot  atalgojumu  utt.  Vienlaikus  vajadzīga 
mērķtiecīga un plānota publiskā komunikācija in-
stitūciju  prestiža  paaugstināšanai,  tajā  skaitā,  lai 
vairotu  uzticēšanos  bāriņtiesām. Savukārt  sociā-
lajos dienestos stiprināms darbs ar ģimenēm, ne-
pieciešamas apmācības, supervīzijas, atalgojums. 
Par  priekšlikumu  pašvaldības  iestādi  veidot  pēc 
būtības kā centrālās  iestādes  teritoriālo  struktūr-
vienību,  nosakot  funkcionālo padotību,  bet  vien-
laikus saglabājot šo  funkciju pašvaldības autono-
majā kompetencē, jāturpina diskusijas.

Attiecībā uz bāriņtiesām zināms, ka ziņojumā “Par 
bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” pa-
redzēts bāriņtiesām kļūt par bērnu tiesību aizsar-
dzības dienestu. G. Kaminskis savā uzrunā uzsvē-
ra, ka ir jāveic pilns bāriņtiesu funkciju audits, tajā 
skaitā atsevišķas funkcijas nododot tieslietu sistē-
mai, piemēram, mantojuma aizgādņu uzraudzību 
pilnībā vai  koncentrējot VBTAI nepilngadīgo Lat-
vijas valstspiederīgo  tiesību aizsardzību ārvalstīs. 
Vienlaikus svarīgi apzināt dažādo praksi bāriņtiesu 
darba organizācijā, vērtējot pozitīvos risinājumus 
nākotnes  modeļa  plānošanā,  teiksim,  samērojot 
attālumu  līdz  klientam.  Veicot  funkciju  analīzi, 
svarīgi  nepasliktināt  pakalpojumu  pieejamību  ik-
vienam  iedzīvotājam,  piemēram,  saglabāt  piln-
varu  sagatavošanu  un  apliecināšanu  pašvaldību 
kompetencē teritorijās, kur nav pieejams notārs.

Noslēgumā  LPS  priekšsēdis  akcentēja,  ka  pats 
svarīgākais  jau  šobrīd  ir  visiem  kopā  mainīt 



domāšanu un uzticēties  saviem cilvēkiem, darbi-
niekiem un bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītajām 
institūcijām. Tieši sekmīga sadarbība un informā-
cijas apmaiņa dos vēlamo rezultātu kopīgam dar-
bam bērnu labā.

Pasākuma noslēgumā TM pauda viedokli, ka vēlas 

mainīt  līdzšinējo  politiku  bērnu  tiesību  aizsardzī-
bas  jomā no bērnu sodīšanas par  likuma pārkāp-
šanu uz savlaicīgu atbalsta sniegšanu, lai jau agrīni 
novērstu prettiesisku uzvedību.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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LPS līdzdalība jaunās eksperimentālās 
statistikas prezentācijas pasākumā

24.  septembrī  Centrālās  statistikas  pārvaldes 
(CSP)  seminārā eksperti prezentēja  jaunu ekspe-
rimentālo  statistiku,  kas  turpmāk  būs  noderīga 
dažādiem datu  lietotājiem  –  pašvaldībām,  valsts 
pārvaldei, ekonomistiem u. c.

LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks dalībniekus 
iepazīstināja ar teritoriālās statistikas  izmantoša-
nas  pieredzi  pašvaldību  darbā,  prezentējot  īpaši 
izstrādātu  interaktīvo karti un papildu aprēķinus, 
lai dati būtu vizuāli ērtāk pieejami un aplūkojami.

LPS izstrādātā interaktīvā karte pieejama šeit. 
Kartes lietošanas iespējas aprakstītas šeit.

Kartogrāfiskajā  materiālā  izmantoti  CSP  un  citi 
dati. Tas  ir  unikāls materiāls  efektīvam un mērķ
tiecīgam  darbam  ar  datiem.  Kā  uzsvēra  J.  Upe-

nieks,  interaktīvajā  kartē  atrodama  informācija 
par iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju īpatsvaru dažā-
dās  vecuma grupās,  iedzīvotāju  skaita  izmaiņām 
dažādos laikposmos, sieviešu un vīriešu īpatsvaru 
dažādos gados u. c.

Strādājot ar karti, iespējams mainīt mērogu, mek-
lēt  visas  administratīvi  teritoriālās  vienības  pēc 
frāzes, pietuvināt kartē un parādīt datus, nomainīt 
fona  karti.  Savukārt  ar  filtra  palīdzību  var  atlasīt 
konkrētas  teritoriālās  vienības  –  ciemus,  pagas-
tus, pašvaldību pilsētas –, kā arī izvēlēties vairākas 
vienības, piemēram, pagastus un novadu pilsētas. 
Karte  satur  ierakstus  par  2178  objektiem  –  cie-
miem, Rīgas  rajoniem,  pagastiem,  novadu  pilsē-
tām,  novadiem  un  republikas  nozīmes  pilsētām. 
Ar karti  iespējams dalīties sociālajos tīklos vai  in-
tegrēt to mājaslapā, izdrukāt utt.

CSP  seminārā  pirmo  reizi  demonstrēja  rīku,  kas 
ļauj  izvērtēt  iedzīvotāju  kustību  un  uzņēmumu 

https://arcg.is/0XWS9S
https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/cita-veida-publikacijas/254-pastavigo-iedzivotaju-skaits-pec-dzimuma-un-vecuma-statistiskajos-regionos-republikas-pilsetas-novados-novadu-pilsetas-pagastos-ciemos-un-rigas-apkaimes-atbilstosi-robezam-2019-gada-sakuma


un cilvēku radīto pievienoto vērtību dažādās teri-
torijās. Šis  jaunais rīks sniegs atbalstu ekonomis-
ko  rādītāju  analīzei  pēc  iedzīvotāja  dzīvesvietas 
vai  darba  vietas.  Ar  tā  palīdzību  varēs  analizēt 
teritorijas  iedzīvotāju  darba  vietu  ģeotelpisko 
novietojumu  un  teritorijā  notiekošās  ekonomis-

kās  aktivitātes  –  noskaidrot  svarīgākās  nozares, 
kurās  strādā  teritorijas  uzņēmumi  vai  teritorijā  
dzīvojošie.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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LPS padomnieces dalība konferencē par 
nekustamā īpašuma tirgus tendencēm

24. septembrī LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane  piedalījās  izdevnie-
cības “Dienas Bizness” sadarbībā ar apdrošināša-
nas akciju sabiedrību “BTA Baltic Insurance Com-
pany” un SIA  “Vastint Latvia”  rīkotajā  tiešsaistes 
konferencē  “Nekustamā  īpašuma  tirgus  tenden-
ces Latvijā”, uz ko tika aicināti gan uzņēmumu va-
dītāji un nekustamo īpašumu attīstītāji, gan valsts 
un pašvaldību pārstāvji.

Tā kā nekustamā īpašuma tirgus tendences ir mai-
nījušās un to ietekmē dažādi faktori, konferences 
mērķis bija vērst uzmanību uz situāciju nekustamā 
īpašuma tirgū, pieprasījumu un piedāvājumu, jau-
nākajām tendencēm un turpmāko attīstību.

Andra Feldmane konferencē vadīja diskusiju “Kā 
veicināt Latvijas reģionu attīstību?”,  kurā  tika 
meklētas atbildes uz jautājumiem, kāpēc nekusta-
mā īpašuma investīcijas reti tiek piesaistītas ārpus 
Rīgas, kāda  ir  iedzīvotāju un talantu  iekšējā mig-
rācija, kā valsts un pašvaldība var veicināt nekus-
tamā īpašuma investīciju piesaisti un vai šajā jomā 
ir arī veiksmes stāsti un protam par tiem pastāstīt.

Šajā  diskusijā  piedalījās  Vides  aizsardzības  un 
reģionālās  attīstības  ministrijas  (VARAM) Valsts 
ilgtspējīgas  attīstības  plānošanas  departamen-
ta  direktors Raivis Bremšmits,  “NP  Properties” 
Valdes  priekšsēdētāja Elita Moiseja,  “Draugiem 
Group”  runasvīrs Jānis Palkavnieks un Ventspils 
pilsētas  domes  priekšsēdētāja  vietnieks  Didzis 
Ošenieks.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Pirmais, Pāvilostas seminārs ciklā 
“Saimniekosim gudri pašvaldību mežos 
un parkos!”

LPS  arī  šoruden  rīko  semināru  ciklu  “Saimnieko-
sim gudri pašvaldību mežos un parkos!”, kas tiek 
organizēts Meža  attīstības  fonda  projektā.  Kopā 
plānoti  pieci  semināri  un  praktiskie  darbi  dabā, 
kas notiek sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” 
un piecām pašvaldībām, katras pašvaldības terito-
rijā iestādot jaunus krūmus vai kokus.

Cikla  pirmais  seminārs  notika  25.  septembrī  Pā-
vilostas  novada Saraiķos  un  sākās  ar  Bišu  dzeņa 
labirinta apskati, kam sekoja stādīšana un eksper-
ta  komentāri  un  pamācības. Semināra  dalībnieki 
varēja noklausīties vairākus priekšlasījumus un ie-
saistīties diskusijās.

Pāvilostas novada vēstījumu par darbiem mežā un 
parkos sniedza Pāvilostas novada ainavu arhitekte 
Anda Uzare.  Izrādās, Pāvilostas novads ir bagāts 
ne tikai ar jūru, stāvkrastiem un Pāvilostas pelēko 
kāpu, Durbes, Sakas un Tebras upi, 310 hektāriem 
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meža un dažādiem dabas brīnumiem, bet arī par-
kiem. Pašā Pāvilostā ir trīs parki. Vecākais no tiem 
ir vairāk nekā 7 ha lielais Upesmuižas parks Sakas 
labajā krastā ar  liela akmens virsmā  izkaltu  solu, 
kas šeit saglabājies no sendienām, un Lielo akme-
ni,  kura apkārtmērs pārsniedz  11 metrus un kurš 
uzskatāms par senu kulta akmeni. Piecdesmitga-
des parks tapis, pateicoties skolotājam un novad-
pētniekam Ernestam Šneideram, pēc kura  inicia-
tīvas 1929. gadā iekopa parku aiz kultūras nama. 
Trešajā, Simtgades parkā, katrs stādījums ir īpašs 
un ar savu stāstu: te ir Goda novadnieku liepu un 
ozolu  aplis,  deputātu  ošu  aleja,  skolotāju  liepu 
dārzs u. c., un tos veidojuši Pāvilostas  iedzīvotāji 
un  viesi  pilsētas  entuziasta,  laba  koku  un  akme-
ņu pazinēja Jāņa Ausmaņa vadībā. Novadā vēl  ir 
Vērgales  parks,  ko  pašvaldība  inventarizējusi,  lai 
saprastu, ko var un vajag pamainīt, un Ziemupes 
parks, kurā interesants akcents ir 2018. gadā valsts 
simtgadei par godu iestādītās dekoratīvās sarkan-
baltsarkanās ābeles.

Semināra dalībniekiem bija iespēja uzklausīt tūris-
ma ekspertu, RSU un Biznesa augstskolas “Turība” 
lektoru, profesionālu gidu, Latvijas Hosteļu asoci-
ācijas Valdes priekšsēdētāju Armandu Muižnieku, 

kurš uzsvēra pašvaldības kā tūrisma galamērķu un 
mazā biznesa attīstības virzītājas lomu un atzina, 
ka ainava ir vēl maz novērtēts resurss. Viņa ietei-
kums: it visam veidot stāstu!

Par  pašvaldību  meža  apsaimniekošanu  informē-
ja meža  eksperts Kaspars Riže,  bet Valsts meža 
dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītā-
ja  vietnieks Zigmunds Jaunķiķis  analizēja meža 
ugunsapsardzību.

Vairāk skatiet un prezentācijas meklējiet šeit!

Ciklā vēl  tiks organizēti četri  reģionālie semināri: 
Jelgavas novada Staļģenes pagastā 29. septem-
brī, Rēzeknes novada Ozolaines pagastā (Laizā-
nu parks, pašvaldību meža apsaimniekošana,  se-
nie muižu dārzi un mūsdienu tendences), Mazsa-
lacas novadā (Skaņākalna parks, pašvaldību meža 
apsaimniekošana,  aizsargjoslas  mežā  un  dabas 
vērtības senajos parkos, muižu parki Meža kadas-
trā) un Siguldā (Saules parks un mežaparka apbū-
ve, zaļie risinājumi blīvajās apbūves teritorijās).

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6123-seminars-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos-pavilostas-novada
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LPS priekšsēža dalība Alojas Ausekļa 
vidusskolas 1. kārtas atklāšanā

Sakārtota, moderna un mūsdienīga  vide  –  šādas 
pārmaiņas piedzīvojusi Alojas Ausekļa vidusskola 
pēc mācību  telpu būvdarbiem. 2.  septembrī Alo-
jas novada dome saņēma Būvniecības valsts kon-
troles  biroja  aktu  par Alojas Ausekļa  vidusskolas 
ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, un par godu šim 
notikumam 25.  septembrī  svinīgā pasākumā tika 

atzīmēts šis ilgi gaidītais brīdis.

Svinīgo pasākumu kuplināja gan skolas absolven-
ti, bijušie darbinieki un skolēnu vecāki, gan iestāžu 
pārstāvji,  novada  deputāti  un Alojas  novada  do-
mes priekšsēdētājs Valdis Bārda, gan LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis un Pierīgas pašvaldību ap-
vienības izpilddirektors Ainārs Mežulis.

Būvdarbi objektā tika uzsākti 2019. gada 4. janvārī, 
un šobrīd skolā redzamas ievērojamas pārmaiņas: 
pārbūvēti  korpusi,  labiekārtota  teritorija,  skolas 
telpas ir gaišākas un aprīkotas ar jaunām tehnolo-
ģijām. Liels ieguvums skolai ir plašā un daudzfun-
kcionālā bibliotēka. Lai nodrošinātu vides pieeja-
mību,  izbūvēts  arī  lifts.  Izglītības  iestādes  telpās 
mācības  atsākuši  skolēni,  savukārt  bērnu  vecāki 
un  skolotāji  var  būt  gandarīti  par  sakārtotu  vidi, 
kurā augt un attīstīties visiem kopā.

Regīna Grosa,
Alojas novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas  Novadu  apvienības  Valdes  sēde  notiks 
29. septembrī plkst. 13 Latvijas Pašvaldību savie-
nības mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par  Latvijas  Pašvaldību  savienības  stratēģijas 
2021.–2024.  gadam  projektu  –  informēs  LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

2. Aktualitātes par 2021. gada pašvaldību budže-
tu – informēs LPS padomniece finanšu un eko-
nomikas jautājumos Lāsma Ūbele.

3. Aktualitātes saistībā ar administratīvi teritoriā-
lo  reformu  (ATR) –  informēs LPS padomniece 
reģionālās  attīstības  jautājumos  Ivita Peipiņa 
un  LPS  padomniece  juridiskajos  jautājumos 
Kristīne Kinča.

4. Dažādi.

Guntis Libeks,
Latvijas Novadu apvienības  

Valdes priekšsēdētāja p. i.
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Meža dienas 2020 un otrais seminārs 
ciklā “Saimniekosim gudri pašvaldību 
mežos un parkos!” 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.

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

LPS sarunas ar Finanšu ministriju

LPS  sarunas  ar  Finanšu  ministriju  (FM)  notiks 

30. septembrī plkst. 11 FM ēkā (Rīgā,  Smilšu 
ielā 1, Portretu zālē (202. telpā)).

Sarunu darba kārtībā:

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienī-
bas 2021. gada vienošanās un domstarpību proto-
kola projekts.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Baltinavā

Latvijas  Pašvaldību  iz-
pilddirektoru  asociācijas 
(LPIA)  sanāksme  notiks 
2. oktobrī plkst. 10 Bal-
tinavas 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  elektroener-
ģijas  rēķina  samazināšanā,  izmantojot  ESCO 
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principu – “RCG LightHouse” pašvaldību projektu 
direktors 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 
Baltijā  pieejamo  kurināmo  koksni  (šeit)  –  Meža 
konsultāciju  pakalpojumu  centra  (MKPC)  direk-
tors 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 ar 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  –  “Clean  R”  pārstāve,  “EkoRija” 
izpilddirektore Guna Bērziņa,

No  nestandarta  par  standartu  šķirošanā  –  “Eco 
Baltia” Valdes loceklis Jānis Aizbalts,

LPS padomniece 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”.

Sakarā ar to, ka Baltinavas novads atrodas pierobe-
žā, dalībniekiem OBLIGĀTI jābūt līdzi personu aplie-
cinošam dokumentam.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Domes sēde Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēde notiks 
7. oktobrī plkst. 15 Zemkopības ministrijā (Rīgā, 
Republikas laukumā 2).

LPS Dome apspriedīs Ministru kabineta un Latvi-
jas  Pašvaldību  savienības  2021.  gada  vienošanās 
un  domstarpību  protokola  projektu,  kā  arī  citus 
jautājumus.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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Eiropas pašvaldību delegāciju sekretāri 
tiekas tiešsaistes sanāksmē

22.  septembrī  tiešsaistē notika Eiropas Padomes 
Vietējo  un  reģionālo  pašvaldību  kongresa  orga-
nizēta  sanāksme  delegāciju  sekretāriem.  Sanāk
smes  mērķis  bija  apspriest  vairākus  jautājumus 
saistībā  ar  jau  notikušajiem  kongresa  pasāku-
miem,  kā  arī  nākotnes  iecerēm,  ņemot  vērā Co-
vid-19 pandēmijas ietekmi.

Sekretāri  pārrunāja  to,  cik  veiksmīgi  iepriekšējā 
nedēļā  notikušas  komiteju  sanāksmes  tiešsaistē. 
Lai  arī  kopumā  tehniski  tās  norisinājās  diezgan 
sekmīgi un arī tiešsaistes balsošana noritējusi tā-
pat, tomēr Eiropas pašvaldību pārstāvju dalība bi-
jusi daudz zemāka, nekā ierasts klātienē. Tam tika 
rasti vairāki skaidrojumi, tajā skaitā – ļoti liels tieš-
saistes pasākumu un sanāksmju skaits, kas šābrīža 
situācijā bieži vien pārklājas.

28. septembrī norisinās Kongresa pilnvaroto pār-

stāvju  forums,  kurā  piedalās  Eiropas  pašvaldību 
delegāciju  vadītāji  un  Kongresa  biroja  pārstāvji. 
Šāds forums tiek rīkots kongresa vārdā starp ple-
nārsēdēm un tikai retumis tiek sasaukts pēc Kon-
gresa biroja lēmuma. Forumā izskatīs vairākus zi-
ņojumus par vietējās demokrātijas situāciju Eiropā 
un par pašvaldību vēlēšanām krīzes situācijās, kā 
arī tiks pārskatīti kongresa noteikumi un procedū-
ras.

Šobrīd tiek meklēti risinājumi, kā veiksmīgi noor-
ganizēt kongresa 39. plenārsēdi, kura tika plānota 
26.–27.  oktobrī. Tomēr  ļoti  iespējams,  ka  plenār-
sēdi nāksies atcelt,  jo  tehniski  ir  ļoti grūti nodro-
šināt šādu sanāksmi tiešsaistē, piedaloties vairāk 
nekā 300 dalībniekiem, turklāt nodrošinot visiem 
balsošanas iespējas. Tomēr kongresa pārstāvji op-
timistiski raugās uz Covid-19 pandēmijas atkāpša-
nos un plāno, ka nākamā gada pavasarī no 23. līdz 
25.  martam  plenārsēde  norisināsies  jau  klātienē 
Strasbūrā.

Visbeidzot, sekretāru sanāksmē tika skatīti jautā-
jumi saistībā ar kongresa nacionālo delegāciju at-
jaunošanu. Kongresa pilnvaroto pārstāvju forumā 
28.  septembrī  tiks  izskatīti  un  apstiprināti  jaunie 
kongresa  noteikumi  un  procedūras,  iepriekšējo 
četru  gadu  vietā  noteikts  piecus  gadus  ilgs  kon-
gresa delegāta mandāts.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS konkursā par ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem uzvarējuši jaunieši no Liepājas

Latvijas  Pašvaldību  savienības  rīkotajā  konkursā 
bērniem un jauniešiem par ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķiem  uzvarējusi Draudzīgā aicinājuma 
Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 12. a klase.

25. septembrī apritēja pieci gadi, kopš apstiprināti 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, lai mums visiem 
kopā būtu iespēja veidot tādu nākotni, kādu to pa-
tiešām vēlamies, – tīrā vidē, ar kvalitatīvu izglītību, 
labu  veselību,  inovatīvās  un  ilgtspējīgās  pilsētās 
un novados.

Paldies  jauniešiem un Liepājas pilsētas domei,  jo 

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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īpaši Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
niekam  pilsētas  attīstības  un  sadarbības  jautāju-
mos Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komite-
jā pārstāvim Gunāram Ansiņam, par  jaunradi un 
vēlmi aktīvi līdzdarboties ANO ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķu īstenošanā pašvaldībās!

Liepājas  jauniešu veidoto video varat noskatīties 
LPS YouTube kontā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Pašvaldības videokonferencē diskutē par 
vietējās attīstības aktualitātēm

25.  septembrī  Latvijas  Pašvaldību  savienības  ģe-
nerālsekretāre Mudīte Priede  piedalījās Gruzijas 
Pašvaldību  savienības  organizētajā  videokonfe-
rencē par vietējo ekonomisko attīstību Gruzijā 
un pašvaldību sadarbību.

M.  Priede  iepazīstināja  konferences  dalībniekus 

ar Latvijas aktualitātēm, tajā skaitā ar LPS aktivi-
tātēm  Covid-19  pandēmijas  ārkārtējās  situācijas 
laikā,  kad  tā  nodrošināja  operatīvu  informācijas 
apmaiņu  starp  valsts  un  pašvaldību  institūcijām, 
un  dalījās  pieredzē  arī  par  LPS  koordinēto  pro-
jektu  “Piekrastes  apsaimniekošanas  praktisko 
aktivitāšu  realizēšana”. Šis  projekts  norisinās  jau 
trešo gadu,  un  tā  rezultātā  jūras  piekrastes  joslā 
tiek uzlabota vides kvalitāte, veicināta bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanās, nodrošināti apstākļi 
drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugusi cilvēku ap-
mierinātība ar piekrastes pieejamību,  labiekārto-
jumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Videokonference  notika  EuropAid projektā  “Tīk-
lu  veidošana  efektivitātei  un  attīstībai”.  Projekta 
mērķis  ir  veicināt  labu  pārvaldību  un  ilgtspējīgu 
attīstību  vietējā  līmenī  Gruzijā.  Projektu  īsteno 
Gruzijas  Pašvaldību  asociācija  (NALAG), Gruzijas 
pētniecības centrs PMC un Latvijas Pašvaldību sa-
vienība.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Starptautiskā konferencē diskutē par 
sapņiem un izmērāmiem mērķiem to 
sasniegšanai

28.  septembrī  Latvijas  delegācijas  Eiropas  Re-
ģionu komitejā pārstāvis Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sa-
darbības  jautājumos Gunārs Ansiņš Ālto Univer-
sitātes  (Somijā)  rīkotajā  tiešsaistes  konferencē 
“Vieda  specializācija  ekonomikas  pārveidei  un 
IAM īstenošanai – ilgtspējīgai nākotnei Baltijas jū-
ras reģionā” iepazīstināja ar Liepājas pilsētas pie-
redzi ilgtspējīgas ekonomikas pārveidē.

Ansiņš starptautiskajai auditorijai atklāja Liepājas 
pilsētas pieredzi – tā transformējusies pēc PSRS ar-
mijas aiziešanas un zaudējusi spēcīgu metalurģijas 
uzņēmumu. “Šodien mēs mainām savu domāšanu 

https://www.youtube.com/watch?v=P02WxBKtdlI&feature=youtu.be&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba


• 21. septembrī LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Nau-
da  mūžīgo  bērnu  asistentiem  būs!  Bet  tikai 
puse no prasītā” – par koalīcijas budžeta saru-
nās  panākto  vienošanos  nākamgad  “mūžīgo 
bērnu” asistentu algošanai piešķirt papildus 10 
miljonus eiro, kas ir puse no Labklājības minis-
trijas prasītā, un LPS padomnieces Ilzes Rudzī-
tes komentārs (šeit).

• 22.  septembrī LETA:  “LPS  ar  Kariņu  pārrunās 
plānotās izmaiņas nodokļu sistēmā” – par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska  tikšanos ar Minis-
tru prezidentu Krišjāni Kariņu un finanšu minis-
tru Jāni Reiru,  lai pārrunātu plānotās  izmaiņas 
nodokļu sistēmā.

• 22.  septembrī  LETA:  “Kariņš  LPS  solījis  rast 
risinājumu,  lai  nesamazinātos  pašvaldību  bu-
džeti”  –  par  Krišjāņa Kariņa  Latvijas  Pašvaldī-
bu savienībai pausto apņēmību rast risinājumu 
sakarā  ar  izmaiņām  nodokļu  sistēmā  un  LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs pēc sa-
runas ar premjeru un finanšu ministru.

• 22. septembrī LV portāls – LPS relīze “LPS un 
Ministru prezidents pārrunā iespējamos risinā-
jumus nodokļu jautājumā” (šeit).

• 22.  septembrī  LSM.lv;  Latvijas Radio 1: 
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un virzām uz nākotnes vajadzībām. Mūsu sapnis ir 
pārveidot bijušo metalurģijas rūpnīcas teritoriju par 
zaļāko apvidu Eiropā, cenšoties piesaistīt investorus 
šī sapņa īstenošanai,”  pastāstīja  Latvijas  delegā-
cijas Eiropas Reģionu komitejā pārstāvis. Viņš arī 
dalījās secinājumos par to, ka gadu gaitā mainīju-
sies ne tikai Eiropas rūpniecība, bet arī investīcijas 
un investori. “80. un 90. gados investori no pilsētas 
gaidīja tikai pamatlietas – ielas, ūdensapgādi, gā-
zes savienojumus. Tagad investori meklē arī dzīves 
kvalitāti, kas jāpiedāvā pilsētai, – zaļāku, izglītojo-
šu, kulturālu pilsētu ar teātri, koncertzāli, izglītības 
iespējām un mājokļiem,” savos secinājumos dalījās 
Ansiņš.

Līdzīgi Liepājai, sapņus par zaļākajām teritorijām 
un  pilsētām  sapņo  arī  vairākas  pilsētas  Somijā. 
Somijas Pašvaldību asociācijas Valdes priekšsēdē-
tāja  vietniece  Eiropas  Reģionu  komitejas  locekle 
Sari Rautio konferencē pastāstīja, ka, piemēram, 
Turku pilsēta noteikusi sev mērķi kļūt klimatneit-
rālai jau 2029. gadā, lai gan to nav viegli sasniegt. 
“Mums jābūt kopīgiem un izmērāmiem mērķiem, lai 
varam saprast, kādas pārmaiņas vēlamies sasniegt. 

Savukārt pašvaldībām ne tikai jāsadarbojas, bet 
jābūt iesaistītām mērķu veidošanā kopā ar citiem 
inovāciju ekosistēmās – universitātēm un uzņēmē-
jiem. Es priecājos, ka zaļajam kursam ir šī pati ideja: 
mums jābūt spējīgiem izmērīt izmaiņas,”  savu vie-
dokli pauda Somijas pārstāve.

Konferences  noslēgumā  Eiropas  Reģionu  komi-
tejas  viceprezidents  un  Ālto  Universitātes  pre-
zidentu  padomnieks  Marku Markula  (Markku 
Markkula)  aicināja  pašvaldības  pievērst  lielu  vē-
rību  ilgtspējīgai attīstībai, kam  jābūt vadošajam 
principam  lēmumu  pieņemšanā,  investīciju  iz-
vēlē,  kā  arī  budžeta  veidošanā.  “Ilgtspējai jābūt 
“jaunajam normālajam” visām pašvaldībām un 
uzņēmējiem, un iedzīvotāju informēšanai ir būtiska 
nozīme. Eiropai jāmainās, un tāpēc mums vajadzī-
gi priekšgājēji un sadarbība – pašvaldību līdzdalī-
ba vietējo inovāciju sistēmu veidošanā,” mudināja 
Markula.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/muzigo-bernu-asistentiem-atalgojumu-varetu-celt-lidz-608-eiro.a369390/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/nauda-muzigo-bernu-asistentiem-bus-bet-tikai-puse-no-prasita.a375080/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320135-lps-un-ministru-prezidents-parruna-iespejamos-risinajumus-nodoklu-jautajuma-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320135-lps-un-ministru-prezidents-parruna-iespejamos-risinajumus-nodoklu-jautajuma-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320135-lps-un-ministru-prezidents-parruna-iespejamos-risinajumus-nodoklu-jautajuma-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320135-lps-un-ministru-prezidents-parruna-iespejamos-risinajumus-nodoklu-jautajuma-2020
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“Pašvaldību  savienība:  premjers  sadzirdējis 
mūsu bažas par izmaiņām IIN sadalē” – par LPS 
vadītāja un Ministru prezidenta tikšanos un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs pēc tās 
(šeit).

• 22. septembrī LSM.lv; Latvijas Radio 1 – LPS 
padomnieces Sandras Bērziņas dalība LR1 rai-
dījumā “Krustpunktā” par notekūdeņu apsaim-
niekošanas sistēmu Latvijā, Valsts kontroles re-
vīzijas secinājumiem un šīs  jomas sakārtošanu 
(šeit).

• 23. septembrī LETA: “Lielās pilsētas ar finanšu 
ministru spriedīs par pašvaldību finansējumu” – 
par plānoto Latvijas Lielo pilsētu asociācijas tik-
šanos ar finanšu ministru un par Ministru pre-
zidenta  Latvijas  Pašvaldību  savienībai  pausto 
apņēmību rast risinājumu, lai nodokļu sistēmas 
izmaiņu dēļ nesamazinātos pašvaldību budžeti.

• 23. septembrī LETA: “FM: diskusijas ar pašvaldī-
bām par IIN sadalījumu ir beigušās” – finanšu mi-
nistra  padomnieka  Leonīda  Salceviča  paustais 
par diskusijām ar LPS par IIN sadalījuma maiņu.

• 23.  septembrī  LETA:  “Memorands  par  būv-
gružu  tālāku  izmantošanu  paredz  efektīvāku 
ekonomikas īstenošanu būvniecības atkritumu 
segmentā” – par parakstīto sadarbības memo-
randu par efektīvāku aprites ekonomikas  īste-
nošanu būvniecības un demontāžas atkritumu 
segmentā,  ko  parakstīja  arī  LPS  priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

• 23. septembrī Delfi: “Foto: atklāj “Clean R” būv-
niecības atkritumu šķirošanas centru” – par vi-
des pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” Stopiņu 
novada  Rumbulā  atklāto  būvniecības  atkritu-
mu šķirošanas un pārstrādes centru “Nomales” 

un parakstīto sadarbības memorandu par efek-
tīvāku aprites  ekonomikas  īstenošanu būvnie-
cības un demontāžas atkritumu segmentā, ko 
parakstījis arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
(šeit).

• 23.  septembrī Delfi:  “FM: diskusijas ar pašval-
dībām par  IIN sadalījumu ir beigušās” – par fi-
nanšu ministra padomnieka Leonīda Salceviča 
pausto par sarunām ar LPS un turpmāko sadar-
bību (šeit).

• 23. septembrī LV portāls: “VVD iestājas par sa-
skaņotu  un  kopīgu  rīcību  cīņā  ar  nelegālajiem 
būvniecības  atkritumu  pakalpojumu  sniedzē-
jiem”  –  par  parakstīto memorandu  atkritumu 
apsaimniekošanas  jomā,  ko parakstīja  arī  LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

• 23. septembrī LV portāls: “TM organizē forumu 
“Pārmaiņu  laiks  bērnu  tiesību  aizsardzībā:  kā 
sasniegt  rezultātus?”  –  par Tieslietu ministrijas 
organizēto  forumu par  iestāžu paveikto un da-
rāmo  bērnu  tiesību  aizsardzības  jomā  un  LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska dalību forumā (šeit).

• 23.  septembrī LV portāls:  “Jauni dati  tiešraidē 
seminārā “Teritoriālā statistika un tās izmanto-
šanas iespējas”” – par Centrālās statistikas pār-
valdes un Latvijas Universitātes semināru, kurā 
ar teritoriālās statistikas izmantošanas pieredzi 
pašvaldību darbā dalīsies LPS (šeit).

• 24. septembrī LETA: “Norisināsies forums “Pār-
maiņu  laiks  bērnu  tiesību  aizsardzībā:  kā  sa
sniegt rezultātus?” – par TM organizēto forumu 
un LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalību tajā.

• 24.  septembrī  TVNET:  “Nodokļu  izmaiņas: 
skaidrāki  spēles  noteikumi  vai  tomēr  “put-
ra”?” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibu-savieniba-premjers-sadzirdejis-musu-bazas-par-izmainam-iin-sadale.a375226/
https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/krustpunkta/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/notekudenu-apsaimniekosanas-sistema-latvija-nesakartota.-kadas-i.a134521/
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/foto-atklaj-clean-r-buvniecibas-atkritumu-skirosanas-centru.d?id=52496111
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/fm-diskusijas-ar-pasvaldibam-par-iin-sadalijumu-ir-beigusas.d?id=52496335
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320198-vvd-iestajas-par-saskanotu-un-kopigu-ricibu-cina-ar-nelegalajiem-buvniecibas-atkritumu-pakalpojumu-sniedzejiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320198-vvd-iestajas-par-saskanotu-un-kopigu-ricibu-cina-ar-nelegalajiem-buvniecibas-atkritumu-pakalpojumu-sniedzejiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320198-vvd-iestajas-par-saskanotu-un-kopigu-ricibu-cina-ar-nelegalajiem-buvniecibas-atkritumu-pakalpojumu-sniedzejiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320198-vvd-iestajas-par-saskanotu-un-kopigu-ricibu-cina-ar-nelegalajiem-buvniecibas-atkritumu-pakalpojumu-sniedzejiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320198-vvd-iestajas-par-saskanotu-un-kopigu-ricibu-cina-ar-nelegalajiem-buvniecibas-atkritumu-pakalpojumu-sniedzejiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320152-tm-organize-forumu-parmainu-laiks-bernu-tiesibu-aizsardziba-ka-sasniegt-rezultatus-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320183-jauni-dati-tiesraide-seminara-teritoriala-statistika-un-tas-izmantosanas-iespejas-2020
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raidījumā par  paredzētajām  izmaiņām nodok-
ļos (šeit).

• 24. septembrī LV portāls: “Jauni dati  tiešraidē 
seminārā “Teritoriālā statistika un tās izmanto-
šanas iespējas”” – Par Centrālās statistikas pār-
valdes un Latvijas Universitātes semināru, kura 
darba kārtībā  iekļauta arī LPS pieredze terito-
riālās statistikas izmantošanā (šeit).

• 25. septembrī NRA.lv: “Covid betonu apklāj ar 
memorandu”  –  par memorandu  palielināt  sa-
vākto un pārstrādāto būvgružu daudzumu, ko 
parakstījis arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
(šeit).

• 25. septembrī LR1 – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība LR1 raidījumā “Pēcpusdiena” par 
Covid-19 (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.

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 IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir sa-
skaņoti, bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-754  –  Par Ministru  kabineta noteikumu projektu  “Gro-
zījums  Ministru  kabineta  2016.  gada  17.  maija  noteikumos 
nr. 297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

23.09.2020. 10.09.2020. Jā

2. VSS-765 – Par Ministru kabineta likumprojektu “Elektronisko 
sakaru likums”

24.09.2020. 10.09.2020. Jā

3. VSS-750 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvju 
klasifikācijas noteikumi”

21.09.2020. 03.09.2020. Nē

4. VSS-754  –  Par Ministru  kabineta noteikumu projektu  “Gro-
zījums  Ministru  kabineta  2016.  gada  17.  maija  noteikumos 
nr. 297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

23.09.2020. 10.09.2020. Jā

https://www.tvnet.lv/7069726/nodoklu-izmainas-skaidraki-speles-noteikumi-vai-tomer-putra
https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=25&m=9&y=2020&d2=&m2=&y2=&channel=1&keyword=P%C4%93cpusdiena
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5. VSS-765 – Par Ministru kabineta likumprojektu “Elektronisko 
sakaru likums”

24.09.2020. 10.09.2020. Nē

6. VSS-764  –  Par Ministru  kabineta  rīkojuma  projektu  “Grozī-
jums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai  valsts akciju  sabiedrības  “Privatizācijas aģentūra” perso-
nā””

25.09.2020. 10.09.2020. Nē

7. VSS-763 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekritīgo nekustamo īpašumu “Kaktiņi”, Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā”

25.09.2020. 10.09.2020. Nē

8. VSS-752 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā  īpašuma  “Papardes”,  Grobiņas  pagastā,  Grobiņas 
novadā, pārdošanu”

25.09.2020. 10.09.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

24. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izslu-
dinātie projekti:

VSS807 –  Informatīvais  ziņojums  “Par uzņēmēj-
darbības  vides  pilnveidošanas  pasākumu  plāna 
jaunas sistēmas izveidi”

VSS808  –  Noteikumu  projekts  “Noteikumi  par 
Latvijas  būvnormatīvu  LBN  20020  “Vispārīgas 
prasības būvēm””

VSS809  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru kabineta 2015. gada 30.  jūnija noteikumos 
nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
201–15 “Būvju ugunsdrošība”””

VSS810  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru kabineta 2015. gada 30.  jūnija noteikumos 
nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
221–15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”””

VSS811 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta  2015.  gada  16.  jūnija  noteikumos nr.  310 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 
“Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”””

VSS812  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta 2015.  gada  17.  jūnija  noteikumos 
nr.  294  “Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu 

LBN 261–15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”””

VSS790 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
drošina  informācijas  apriti,  izmantojot Valsts  ka-
ses epakalpojumus”

VSS794 – Rīkojuma projekts  “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas nova-
dā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”

VSS795  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Civilās  aiz-
sardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”

VSS792 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos 
nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas notei-
kumi””

VSS799  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos 
nr. 561 “Invaliditātes lietu nacionālās padomes no-
likums””

VSS803  –  Informatīvais  ziņojums  “Par  sadzīves 
atkritumu  apsaimniekošanas  reģionu  attīstību 
Latvijā pēc 2020. gada”

VSS804 – Likumprojekts “Grozījums Zvejniecības 
likumā”

VSS805 – Rīkojuma projekts “Par Siguldas nova-
da  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  “Kaķīšupītes 
ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492242
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492242
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492242
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492243
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492243
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492243
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492244
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492244
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492244
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492244
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492245
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492245
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492245
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492245
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492247
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492247
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492247
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492247
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492203
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492203
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492203
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492238
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Godināti konkursa “Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2020” laureāti

Noslēdzies  konkurss  “Energoefektīvākā  ēka  Lat-
vijā 2020”, ko organizē Ekonomikas ministrija sa-
darbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un VARAM.

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” 
laureāti:

Salaspils, Daugavas iela 2  –  1.  vieta nominācijā 
“Energoefektīvākā  atjaunotā  daudzdzīvokļu  ēka 
Latvijā 2020”;

Ventspils Mūzikas skola  –  1.  vieta  nominācijā 
“Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2020”;

Rīga, Jūrmalas gatve 92  –  1.  vieta  nomināci-
jā  “Energoefektīvākā  daudzdzīvokļu  ēka  Latvijā 
2020. Jaunbūve”;

Upeslejas, Vālodzes iela 7a, Upesciems – 1. vieta 
nominācijā  “Energoefektīvākā  vienģimenes  ēka 
Latvijā 2020”.

Nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā 
daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020”:

2.  vieta  –  atjaunotā  daudzdzīvokļu  ēka  Siguldā, 
Pulkveža Brieža ielā 24,

3. vieta – atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Liepājā, At-
modas bulvārī 8.

Nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu 
ēka Latvijā 2020. Jaunbūve”:

2. vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Akāciju ielā 2d,

3. vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Gaiļezera ielā 9.

Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka 
Latvijā 2020”:

2.  vieta  – Siguldas  kultūras  centrs  “Siguldas De-
vons” Pils ielā 10,

3. vieta – Liepājas Tenisa halle Liedaga ielā 7.

Detalizēta  informācija  par  šāgada  konkursa  lau-
reātiem  pieejama  konkursa  vietnē  www.energo-
efektivakaeka.lv.

Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvu par 
energoefektīvu,  kvalitatīvu  un  ilgtspējīgu  būv-
niecības projektu  īstenošanu Latvijā  saņēma SIA 
“Liepājas Olimpiskais centrs”,  par  ieguldījumu 
energoefektivitātes popularizēšanā Latvijā, kā arī 
par  ilgtspējīgiem  un  kvalitatīviem  risinājumiem 
ēku atjaunošanā – SIA “Jelgavas Nekustamā īpa-
šuma pārvalde” un par Eiropas Savienības fondu 
līdzfinansējuma  piesaisti  un  daudzdzīvokļu  ēkas 
atjaunošanas projekta realizāciju – dzīvokļu  īpaš-
nieku  biedrības  “Daugavas  2”  projektu  vadītāja 
Olga Brūvere.

VARAM balvu “Klimata draugs” saņēma Vents-
pils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā 
pārvalde” par  aktīvu  darbību  siltumnīcefekta 
gāzu  emisijas  samazināšanas  plānošanā  un  īs-
tenošanā  un  ēkas  “Liepalejas”  Iecavā  saimnieks 
Reinis Tropiņš par ieguldījumu sabiedrības para-
dumu maiņas veicināšanā attiecībā uz dzīves vidi 
atbilstoši klimatam un videi draudzīgiem risināju-
miem.

Žūrijas atzinību saņēma daudzdzīvokļu ēka Lie-
pājā, Atmodas bulvārī 8, par  izcilu piemēru ilgt-
spējīgai domāšanai, kas ne tikai sekmējusi resursu 
taupīšanu, bet arī radījusi ērtu un sakoptu vidi.

Interneta balsojumā  sīvā cīņā ar Ventspils Mūzi-
kas  vidusskolu  visvairāk balsu  (286)  un  līdz  ar  to 
konkursa Simpātijas balvu saņēma vienģimenes 
māja “Liepalejas” Iecavā.

APSVEICAM!

http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#atmodas-bulv%C4%81ris-8-liep%C4%81ja
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#atmodas-bulv%C4%81ris-8-liep%C4%81ja
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#ak%C4%81ciju-iela-2d-r%C4%ABga
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#gai%C4%BCezera-iela-9-r%C4%ABga
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#pils-iela-10-sigulda
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#pils-iela-10-sigulda
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-kandidati-2020#liedaga-iela-7-liep%C4%81ja
http://www.energoefektivakaeka.lv/
http://www.energoefektivakaeka.lv/
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Apbalvoti konkursa “Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā 2019” uzvarētāji

25.  septembrī  svinīgā  atmosfērā  Rīgā,  viesnīcā 
“Pullman Riga Old Town”, tika apbalvoti Labklājī-
bas ministrijas organizētā konkursa “Labākais so-
ciālais darbinieks Latvijā 2019” uzvarētāji.

Nominācijā  “Labākais  sociālais  darbinieks  2019” 
apbalvojumu  saņēma  nodibinājuma  “Zantes  ģi-
menes atbalsta centrs” sociālo gadījumu vadītāja 
Elita Šmelde.

Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 
2019”  tika  apbalvota  Daugavpils  novada  Sociālā 
dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Nominācijā  “Gada  notikums  sociālajā  darbā 
2019” apbalvojumu saņēma Jaunjelgavas nova-
da dome  ar  pieteikumu  par  grupu  dzīvokļu  un 

pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.

Papildus  žūrija  lēma  piešķirt  balvu  nomināci-
jā  “Žūrijas  speciālā  balva  sociālajā  darbā  2019” 
Madonas  novada  pašvaldības  Sociālā  dienes-
ta  vadītāja  vietniecei  Ilzei Fārnestei.  Konkur-
sa  žūrijas  komisijā  iekļautā  Latvijas  Pašvaldību 
sociālo  dienestu  vadītāju  apvienība  pasniedza 
savu  balvu  Cēsu  novada  pašvaldības  aģen-
tūras  “Sociālais  dienests”  direktorei  Ivetai  
Sietiņsonei.

Konkurss  “Labākais  sociālais  darbinieks  Latvijā 
2019” tiek īstenots sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvi-
jas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību 
un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu 
asociāciju, kuru pārstāvji bija iekļauti konkursa žū-
rijas komisijas sastāvā. Par pasākuma programmu 
un norisi rūpējās SIA “Europe Info”.
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VARAM nodevusi publiskai apspriešanai 
jauno Pašvaldību likumu

VARAM aicina sniegt priekšlikumus par izstrādāto 
likumprojektu “Pašvaldību likums”. Likumprojekts 
publiskai apspriešanai nodots līdz šā gada 8. ok-
tobrim un ir pieejams VARAM tīmekļvietnē.

Kopš  likuma  “Par  pašvaldībām”  pieņemšanas 
1994. gadā notikušas būtiskas izmaiņas valsts pār-
valdē kopumā, kas neizbēgami rada vajadzību pēc 
izmaiņām  pašvaldību  darbības  tiesiskajā  regulē-
jumā. Vienlaikus tās nepieciešamas arī saistībā ar 
administratīvi teritoriālo reformu. Izstrādājot jau-
no  Pašvaldību  likumu, ministrija  izvirzījusi mērķi 
nodrošināt laikmetīgu pārvaldību, stimulējot tālā-
ku demokratizāciju,  nodalot  lēmējvaru no  izpild-
varas,  samazinot  varas  koncentrāciju  un  vairojot 
regulāru vietējās sabiedrības līdzdalību.

Ministrija rosina lēmējvaras un izpildvaras skaidrā-
ku nodalīšanu, pilnveidojot kompetences un funkci-
ju sadali, skaidrāku pašvaldību darba organizācijas 
modeļa un amatpersonu kompetences noteikšanu.

Likumā noteikti arī mehānismi plašākai iedzīvotā-
ju  līdzdalības  nodrošināšanai  pašvaldības  darbā, 
un kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām pare-
dzēta līdzdalības budžeta ieviešana.

Likumprojektā  iecerēts  ieviest  prasību  pašvaldī-
bās nodrošināt  iedzīvotāju valdi,  lai uzturētu dia-
logu starp pagastu un novada pilsētu (izņemot ad-
ministratīvo centru)  iedzīvotājiem un domi. Šāda 
valde  būtu  konsultatīva  un  varētu  izskatīt  vietē-
jas  nozīmes  jautājumus  un  iesniegt  pašvaldības 
domei  lēmumprojektus.  Tāpat  likumā  paredzēts 
arī  noteikt  iespēju  iedzīvotājiem  iesniegt  domei 

kolektīvo iesniegumu.

Ministrija rosina noteikt jomas, kurās veicama paš-
valdību izdoto saistošo noteikumu pirmskontrole, 
vienlaikus ministrijai tiek saglabāta saistošo notei-
kumu tiesiskuma pēckontrole, tajā skaitā ministra 
tiesības  apturēt  prettiesisku  saistošo  noteikumu 
vai to punktu darbību.

Likumprojektā  iecerēts  precizēt  pašvaldības  iz-
pilddirektora iecelšanas kārtību, nosakot, ka ama-
ta  kandidātu  atlase  notiek  atklātā  konkursā,  kā 
arī  izpilddirektors  tiek  iecelts  amatā  uz  pieciem 
gadiem ar  iespēju pilnvaru termiņu pagarināt vēl 
par pieciem gadiem pēc izpilddirektora darba no-
vērtēšanas.  Likumprojektā  ietverta  prasība  rīkot 
atklātu konkursu arī uz pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka un novada teritoriālā iedalījuma vienības 
(pagasta vai pilsētas) vai  to apvienības pārvaldes 
vadītāja amatu. Tāpat plānots precizēt domes de-
putāta amatu savienošanas ierobežojumus, pare-
dzot, ka domes deputāts nedrīkst ieņemt pašval-
dības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu.

Likumprojekts paredz noteikt vietvarām pienāku-
mu, izdodot saistošos noteikumus, saistošo notei-
kumu paskaidrojuma rakstā pamatot to nepiecie-
šamību un atspoguļot arī to ietekmi uz pašvaldības 
budžetu, kā arī saistošo noteikumu projektu un tā 
paskaidrojuma rakstu pirms  izdošanas uz vismaz 
divām nedēļām publicēt pašvaldības oficiālajā  tī-
mekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Savukārt,  lai  ikviena  persona  zinātu  savas  tiesī-
bas un būtu ērti pieejams normatīvais akts, kas to 
nosaka,  saistošajiem  noteikumiem  tiks  noteikta 
vienota  spēkā  stāšanās  kārtība  pēc  publicēšanas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī tos 
sistematizēs portālā likumi.lv.

Tāpat arī likumprojektā precizēti domes un komi-
teju darba organizācijas  jautājumi,  kas  skar  sēžu 
rīkošanu, pašvaldības autonomās funkcijas un citi 
jautājumi, kuru regulējums šobrīd ir neskaidrs, no-
vecojis vai neatbilst citiem normatīvajiem aktiem.

Ministrijai  likumprojekts  valdībā  jāiesniedz  līdz 
oktobra beigām. Plānots, ka likums stāsies spēkā 
2021. gada 1. jūlijā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/likumprojekts-pasvaldibu-likums
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Sākusies pieteikšanās mācībām 
pieaugušajiem

22.  septembrī  atklāta  pieteikšanās  piektajai mā-
cību  kārtai  Eiropas  Savienības  fondu  pieaugušo 
izglītības  projektā  “Nodarbināto  personu  pro-
fesionālās  kompetences  pilnveide”,  kuru  īsteno 
Valsts  izglītības  attīstības  aģentūra  (VIAA).  Šajā 
kārtā  strādājošajiem vecumā no 25 gadiem  ir  ie-
spēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības 
programmās. Pieteikšanās mācībām  notiek  līdz 
22. oktobrim.

Piektajā  mācību  kārtā  mācības  11  tautsaimnie-
cības  nozarēs  piedāvā  57  izglītības  iestādes  visā 
Latvijā. “Šajā kārtā mācību piedāvājums tiek papla-
šināts ar 196 profesionālās tālākizglītības un pro-
fesionālās pilnveides izglītības programmām uzņē-
mējdarbības nozarē. Aicinām arī šajā nozarē strādā-
jošos izmantot iespēju stiprināt savu konkurētspēju, 
pilnveidojot profesionālo kompetenci,” stāsta VIAA 
direktore Dita Traidās.

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu,  ir mainījušies 
līdzfinansējuma nosacījumi, un, apgūstot kādu no 
profesionālās  tālākizglītības  programmām,  kuru 
noslēgumā var  iegūt profesiju,  iedzīvotājiem būs 
jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES 
fondi un valsts. Turklāt pēc programmas apgūša-
nas  iedzīvotājs  varēs  saņemt  arī  ceļa  izdevumu 
kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, do-
doties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības 
programmu  veidos  iedzīvotāju  līdzfinansējuma 
apjoms, kas paliek nemainīgi 10%, un ES fondu un 
valsts – 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem 
mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar in-
validitāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka 
izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Pieteikšanās mācībām  norit  tiešsaistē mājaslapā 
www.macibaspieaugusajiem.lv,  izmantojot  lat-
vija.lv  autentifikāciju  un  epakalpojumu  jebkurā 
diennakts  laikā.  Mācībām  var  pieteikties  strādā-
joši  un  pašnodarbināti  iedzīvotāji  vecumā  no  25 
gadiem,  tai  skaitā  jaunie  vecāki  bērna  kopšanas 
atvaļinājumā,  saglabājot  darba  attiecības,  un 
strādājoši  pensionāri. Katrs  strādājošais  projekta 
laikā  var mācīties  divas  reizes  neatkarīgi  no  pie-
teikšanās  kārtu  skaita,  taču  vienlaicīgi  iespējams 
mācīties tikai vienā izglītības programmā. Mācību 
grupu  komplektēšana  un mācības  tiem,  kas  pie-
teiksies piektajā mācību kārtā, sāksies šā gada no-
vembrī. Plašāka  informācija par uzņemšanas no-
sacījumiem, mācību  un  atbalsta  iespējām,  kā  arī 
visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa 
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

SIVA nodrošina piecas profesionālās 
pilnveides programmas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedā-
vā strādājošiem iedzīvotājiem iespēju apgūt kādu 
no  profesionālās  pilnveides  izglītības  program-
mām Jūrmalā.  Profesionālās  pilnveides  izglītības 
programmas  tiek  nodrošinātas VIAA  īstenotā  Ei-
ropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto  personu  profesionālās  kompeten-
ces pilnveide”.

SIVA  piedāvā  apgūt  trīs  uzņēmējdarbības  noza-
res profesionālās pilnveides programmas – “Rek-
lāmas organizēšanas pamati”,  “Maza uzņēmuma 

vadīšana” un “Grāmatvedības pamati” – un divas 
informācijas  un  komunikācijas  tehnoloģiju  noza-
res profesionālās pilnveides programmas –  “Pro
grammatūras  izstrādes  pamati,  izmantojot  .NET 
ietvaru” un “Kontrelleru, mikrokontrelleru un mik-
roprocesoru programmēšana”.

Mācības  norisināsies  SIVA  Koledžā  Jūrmalā,  Slo-
kas ielā 61. Lai iegūtu papildu informāciju, intere-
senti aicināti zvanīt pa tālruni 29466508 vai rakstīt 
uz koledza@siva.gov.lv.

Profesionālās  pilnveides  programmu  izmak-
sas  90%  apmērā  sedz  Eiropas  Savienība  un 
Latvijas  valsts,  savukārt  strādājošās  personas 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
mailto:koledza@siva.gov.lv
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līdzmaksājums  ir  10%.  Līdzmaksājumu  var  segt 
arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai  juridiska 
persona.

Interesenti  var pieteikties  mācībām  līdz 22. ok-
tobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.ma-
cibaspieaugusajiem.lv.

NVA rīko tiešsaistes darba iespēju dienu 
darbinieku piesaistei transporta un 
loģistikas jomā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina dar-
ba meklētājus piedalīties tiešsaistes darba iespēju 
dienā  darbinieku piesaistei  transporta  un  loģisti-
kas  jomā.  Pasākums  norisināsies  30. septembrī 
no plkst. 18 līdz 18:40 NVA sociālās vietnes Face-
book kontā.

Tiešsaistes darba iespēju dienu atklās NVA Pakal-
pojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta 
nodaļas vecākais eksperts Ronalds Kraže un Lat-
vijas Nacionālās kravas ekspeditoru un  loģistikas 
asociācijas ģenerālsekretārs Māris Dreimanis. Par 
saviem  uzņēmumiem  un  darba  piedāvājumiem 
stāstīs SIA  “Vervo” pārdošanas vadītājs Agris Ci-
moška,  SIA  “Otanķu  dzirnavnieks”  Transporta 
daļas  vadītājs Rolands Klindžāns, VAS  “Latvijas 
Pasts”  personāla  atlases  vadītāja Līga Luca,  SIA 
“DEPO DIY” Loģistikas centra personāla vadītāja 
Andra Praulīte un SIA “Kreiss” Kvalifikācijas noda-
ļas instruktors Andris Pļavenieks.

Darbs  tiks  piedāvāts  tādu  profesiju  pārstāvjiem 
kā,  piemēram,  automobiļa  vadītājs,  būvniecības 
projektu  vadītājs,  graudu  apstrādes  operators, 
kravas  automobiļa  vadītājs,  loģistikas  speciālis-
ta asistents, noliktavu ekspeditors, pasta kurjers, 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.macibaspieaugusajiem.lv
https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
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pasta šķirotājs, starptautisko ekonomisko attiecī-
bu speciālists, traktortehnikas vadītājs, transporta 
mehāniķis, veikala pārdevējs un citas. Savus jautā-
jumus darba meklētāji varēs uzdot NVA Facebook 
konta komentāru sadaļā.

Jūnijā NVA  rīkoja  tiešsaistes  darba  dienas  darbi-
nieku  piesaistei  būvniecības  un  lauksaimniecības 
nozarē,  jūlijā  –  valsts  pārvaldes  un  aizsardzības 
jomā,  bet  augustā  –  veselības  un  sociālās  aprū-
pes jomā. Visu pasākumu videoieraksti ir pieejami 
NVA Facebook kontā un Youtube kontā.

EPALE – pieaugušo izglītības dienas un 
kopienas ikgadējā konference

6., 7. un 8. oktobrī  pieaugušo  izglītības  platfor-
mas EPALE Latvijas atbalsta dienests rīko Latvijas 
pieaugušo izglītības dienas, kuru centrā ir divi no-
tikumi – visas Eiropas pieaugušo izglītības speciā-
listu  konference  tiešsaistē  “Veidojam  pieaugušo 
izglītības  nākotni  Eiropā”  un  klātienes  seminārs 
“Jauna  līmeņa  risinājumi  saskarsmē:  emocionālā 
inteliģence no sistēmiskā skatpunkta”.

Klātienes seminārs notiks 6. oktobrī no plkst. 12 
līdz  16 Rīgā. Semināru vadīs  vadības  iemaņu pa-
sniedzēja,  izaugsmes trenere un organizāciju sis-
tēmkonsultante Iveta Apine. Semināra dalībnieki 
trenēsies  atpazīt  sistēmu,  kas  raksturo  psiholo-
ģiski veselu organizāciju, kā arī apgūs sistēmiskos 
modeļus, kas nosaka kolektīva pašattīstību, sadar-
bību un kopradi. Darba kārtība paredz arī praktis-
kus treniņus pāros un grupā. Semināra mērķaudi-
torija ir pieaugušo izglītības profesionāļi. Seminārs 
ir bez maksas, un tam pieteikties var līdz 30. sep-
tembrim. Detalizēta informācija par darba kārtību 
un pieteikšanos atrodama EPALE platformā.

EPALE  tiešsaistes konference,  kurā  tradicionāli 
piedalās  pieaugušo  izglītības  profesionāļi  no  vi-
sām Eiropas  valstīm,  šogad pirmo  reizi  risināsies 
tiešsaistē. Tas nozīmē, ka praktiski  ikvienam, kas 
darbojas pieaugušo izglītības sfērā vai ir  ieintere-
sēts mūžizglītībā, būs iespēja sekot līdzi paneļdis-
kusijām, piedalīties domu apmaiņā un ideju darb-
nīcās.

Konferences  nosaukums  “Veidojam  pieaugušo 
izglītības  nākotni  Eiropā”  raksturo  tās mērķi:  ra-
dīt  kopīgu  sarunu  telpu  pieaugušo  izglītotājiem, 
ekspertiem, akadēmiskajam personālam un poli-
tikas veidotājiem,  lai konkretizētu Eiropas pieau-
gušo  izglītības nākotnes redzējumu, kas  īpaši ak-
tuāli neskaidrajā situācijā, ko rada Covid-19  izpla-
tība. Neapšaubāmi, pieaugušo izglītība ir viens no 
pašiem  būtiskākajiem  faktoriem,  kam  jāpievērš 
uzmanība, ja gribam mazināt Covid radītos sarež-
ģījumus, pārvarēt ekonomisko lejupslīdi un nezau-
dēt pozitīvu nākotnes redzējumu.

Katra  tiešsaistes  konferences  diena  ir  veltīta  no-
teiktam tēmu lokam.

1. diena – Digitālās mācības un prasmes: kā vadīt 
pārmaiņas un pieņemt jauno.

2. diena – Spēku saliedēšana prasmju uzlabošanai 
mūžizglītībā: sadarbības veidošana starp ieintere-
sētajām pusēm.

3. diena – Sociālā iekļaušana un demokrātija: pār-
maiņu iespējas.

Sīkāk  ar  konferences  darba  kārtību  un  iespējām 
reģistrēt dalību var iepazīties EPALE platformā.

https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
https://www.youtube.com/user/TheNVA
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/aicinam-pieteikties-6-oktobra-seminaram-par-emocionalo-inteligenci-un-lideribu
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Vācu uzņēmēju tiešsaistes vizīte: 
konference-vebinārs un sarunas par 
atjaunojamiem energoresursiem

Vācijas–Baltijas  Tirdzniecības  kamera  (AHK)  sa-
darbībā  ar  Vācijas  Ekonomikas  un  enerģētikas 
ministriju  (BMWi)  un  eksporta  atbalsta  iniciatīvu 
energiewächter GmbH aicina  piedalīties  tiešsais-
tes konferencē-vebinārā 13. oktobrī plkst. 10–
12:30 un  individuālās sarunās ar vācu uzņēmē-
jiem tiešsaistē 14.–23. oktobrī darba laikā.

Vairāk par pasākumu – AHK lapā.

Piedalās  astoņi  atjaunojamo  enerģiju  tehnoloģiju 
un pakalpojumu nozares uzņēmumi no Vācijas: “2G 
Energy AG”,  “AdFiS products GmbH”,  “AFE Airfil-

ter Europe GmbH”, “Global Solar Systems GmbH”, 
“INTEC  Engineering  GmbH”,  “PPM  Energie Ger-
many GmbH”, “Weber Entec GmbH & Co. KG” un 
“Wulf Johannsen KG GmbH & Co” (plašāk šeit).

Aicinām izmantot šo iespēju, lai uzklausītu Vācijas 
un Latvijas ekspertus konferencē,  tiktos  tiešsais-
tes  sarunās,  veidotu  kontaktus  un  apspriestu  ie-
spējamo sadarbību!

Interesenti var pieteikties līdz 5. oktobrim, aizpil-
dot pieteikumu AHK lapā tiešsaistē šeit.

Dalība konferencē un sarunās ir bez maksas.

Pēc  pieteikuma  saņemšanas  AHK  sazināsies  ar 
katru  interesentu,  lai  vienotos  par  konkrētiem 
sarunu  laikiem  ar  vācu  uzņēmēju  14.–23.  oktob-
rī  tiešsaistē  (Zoom  vai Skype),  piedaloties  arī Vā-
cijas–Baltijas  Tirdzniecības  kameras  pārstāvim. 
Plānotais  sarunas  ilgums –  1  stunda darba dienā 
abām pusēm piemērotā laikā.

Par UNESCO svinamo gadadienu 
kalendāru 2022.–2023. gadam

UNESCO Latvijas nacionālajā komisijā  (UNESCO 
LNK)  saņemta  UNESCO  ģenerāldirektores  Od-
rijas  Azulē  vēstule  ar  aicinājumu  virzīt  UNESCO 
svinamo gadadienu kalendāra iniciatīvai īpašu no-
tikumu  un/vai  personību  apaļās  jubilejas,  kas  at-
zīmējamas 2022.–2023. gadā. Iniciatīvas mērķis ir 
izcelt UNESCO dalībvalstu nozīmīgos notikumus, 
kas bijuši izšķiroši jaunu ideju virzībai, kā arī izcelt 
personības,  kas  ar  savu  darbu  devušas  ieguldīju-
mu izglītības, zinātnes, kultūras un citu UNESCO 
mandāta jomu attīstībā.

Līdz šim Latvija  iniciatīvai pieteikusi 13  īpašo no-

tikumu  un  personību  gadadienas,  tai  skaitā  Rai-
ņa  un Aspazijas  150.  gadadienu,  Jaņa  Rozentāla 
150. gadadienu, Latvijas nacionālo kultūras, izglī-
tības un zinātnes institūciju 100. gadadienu, kā arī 
citas nozīmīgas jubilejas.

Nominētajām  gadadienām  jāatbilst  vairākiem 
UNESCO noteiktajiem kritērijiem:

• gadadienām  neapstrīdami  jābūt  saistītām  ar 
UNESCO  ideāliem un misiju  izglītībā,  kultūrā, 
dabas zinātnēs, sociālajās un humanitārajās zi-
nātnēs, kā arī jāsimbolizē starpkultūru dialogs, 
tolerance un miera kultūra;

• nominēto  personu  darbībai  jābūt  patiesi  uni-
versālai,  atpazīstamai  ārpus  nomināciju  virzo-
šās  valsts  teritorijas,  savukārt  nominētajiem 
notikumiem jābūt globāla vai vismaz reģionāla 
rakstura, neapstrīdami  izceļot to nozīmi ārpus 
vienas valsts robežām, lai spētu atspoguļot kul-
tūru daudzveidību, vērtības un ideālus, par ku-
riem iestājas UNESCO;

• gadadienām jāsaistās ar apaļām jubilejām – 50, 
100, 150, 200, 250 gadu utt.;

• gadadienas  atzīmēšanai  jābūt  izstrādātai 
pro grammai,  paredzot  tajā  dažāda  veida 

https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Home/home.html
https://www.energiewaechter.de/b2b-events/ausland/ahk-geschaeftsreise-baltikum-energieversorgung-erneuerbare-energie-bioenenergie-industrie.html?day=20201012&times=1602453600,1602799199
https://www.ahk-balt.org/lv/pasakumi/event-details-lv/digitale-ahk-geschaeftsreise-in-die-baltischen-staaten
https://www.2-g.com/
https://www.2-g.com/
https://www.adfis.de/en/
https://airfilter-europe.com/
https://airfilter-europe.com/
http://www.solartrichter.de
http://www.intec-energy.com
http://www.ppm-biodiesel.com/
http://www.ppm-biodiesel.com/
http://www.weber-entec.com
http://www.wulf-johannsen.de
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pasākumus  (konferences,  izstādes,  lasījumus 
un  citus),  no  kuriem  vismaz  vienam  pasāku-
mam jābūt starptautiskam. Pieteikumā jānorā-
da aptuvens laika grafiks un paredzētie līdzekļi 
aktivitāšu īstenošanai;

• nacionāla mēroga  personību  un/vai  notikumu 
gadadienas  dažādiem  institucionāliem  režī-
miem vai valstu dibināšana, neatkarības atjau-
nošana,  tāpat  kā  gadadienas,  kas  saistītas  ar 
nemateriālā  kultūras  mantojuma  tradīcijām, 
kuru izcelsmi ir sarežģīti definēt laikā, vai mili-
tāriem notikumiem, netiks izskatītas;

• gadadienas  nominācijai  jābūt  saistītai  vismaz 
ar divām citām valstīm, lai tā varētu saņemt at-
tiecīgo valstu rekomendāciju, kas ir priekšnosa-
cījums gadadienas nominēšanai.

Katra valsts iniciatīvai var iesniegt ne vairāk kā di-
vus  gadadienu pieteikumus,  no  tiem vismaz  vie-
nam būtu vēlams izcelt dzimumu līdztiesības ide-
jas, ja ne tiešā veidā atzīmējot sieviešu personību 
jubilejas, tad uzsverot ar attiecīgo gadadienu sais-
tīto sieviešu līdztiesības aspektus. Visus UNESCO 
LNK  iesniegtos  priekšlikumus  izskatīs  UNESCO 
LNK Asambleja,  izvērtējot,  kuri  divi  no  tiem  tiks 
nodoti tālākai vērtēšanai UNESCO.

Priekšlikumus  gadadienu  nominācijām  var  ie-
sniegt,  sūtot UNESCO  LNK  elektroniski  aizpildī-
tu pieteikuma formu latviešu valodā līdz šā gada 
23. oktobrim  uz  epasta  adresi  office@unesco.
lv.  Priekšlikumi,  kas  netiks  sagatavoti  atbilstoši 
noteiktajam formātam, netiks izskatīti tālākai vir-
zīšanai. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aici-
nām sazināties ar UNESCO LNK Kultūras sektora 
vadītāju Ievu Švarcu (i.svarca@unesco.lv).

Gada balva personu ar invaliditāti 
atbalstam

Tiesībsargs  sadarbībā  ar  Invalīdu  un  viņu  draugu 
apvienību  “Apeirons”  un  Latvijas  Nacionālo  bib-
liotēku jau sesto gadu rīko konkursu “Gada balva 
cilvēku ar invaliditāti atbalstam” un aicina pieteikt 
cilvēkus un nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv 
cilvēku ar  īpašām vajadzībām  tiesības un  veicina 
viņu iekļaušanu 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 pa-
līdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti Covid-19 laikā.

Visās nominācijās ir iespējams divās kategorijās – 

gan  kā  nevalstiskās  organizācijas  (biedrības,  no-
dibinājumus), gan kā  individuālu  sniegumu  (indi-
viduāla  persona,  uzņēmums,  sociālais  uzņēmējs, 
domubiedru  grupa)  –  pieteikt  nominantus,  kuri 

mailto:office@unesco.lv
mailto:office@unesco.lv
mailto:i.svarca@unesco.lv
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pēdējā  gada  laikā  veltījuši  savu  enerģiju  tieši  cil-
vēku ar  invaliditāti  labā. Nominantus var pieteikt 
ikviens  iedzīvotājs,  institūcija,  pašvaldība,  uzņē-
mums vai organizācija.

Visus  līdz 5. oktobrim  iesūtītos pieteikumus vēr-
tēs neatkarīga žūrija. Gada balvas saņēmējus pub-
liski paziņos un apbalvos 3. decembrī svinīgā cere-
monijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

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

Plašāka  informācija  Tiesībsarga  biroja  vietnē  
šeit.

Ar iepriekšējo gadu konkursa nominantiem un uz-
varētājiem ir iespēja iepazīties šeit.

Darbā ar jaunatni iesaistītos aicina uz 
pieredzes apmaiņas semināru Ventspilī

Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020 – 
aicina  darbā  ar  jaunatni  iesaistītos  uz  pieredzes 
apmaiņas semināru “Cik gigabaitos var ietilpināt 
jaunatnes darba pieredzi?”.  Pasākums Ventspilī 
notiks 9. un 10. oktobrī,  un  šoreiz  seminārā  ak-
centi tiks likti uz digitālo darbu ar jaunatni.

Piedalīties  aicināti  visas  Latvijas  jaunatnes  lietu 
speciālisti,  jaunatnes  darbinieki,  nevalstisko  or-
ganizāciju un citu  institūciju pārstāvji, kuru darbs 
norit ciešā saskarē ar jauniešiem. Seminārā būs ie-
spēja  iepazīt darba ar  jaunatni pieredzi Ventspilī, 

bet praktiskajās mācībās gūt jaunas digitālā darba 
prasmes, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veici-
nāšanu.

Praktiskās mācības par digitālo darbu ar jaunatni 
tematiski  aptvers  gan digitālo  rīku  izmantošanu, 
gan digitālās aktivitātes, ko veikt kopā ar  jaunie-
šiem, gan saturiskās aktualitātes digitālajā  jomā. 
Kopā  ar  Ventspils  Digitālā  centra  speciālistiem 
varēs iemācīties veidot vizuāli efektīvus plakātus, 
infografikas, iemēģināt roku nelielas videostudijas 
iekārtošanā, kā arī iepazīties ar datorspēles Mine-
craft vidi  un  kā  to  izmantot  jauniešu  līdzdalības 
veicināšanā.

Klātienes  dalībnieku  skaits  ir  ierobežots,  taču  ar 
digitālu risinājumu palīdzību interesenti varēs se-
minārā  piedalīties  attālināti.  Ar  pilnu  semināra 
programmu iespējams iepazīties Ventspils jaunie-
šu portālā www.jauniesi.ventspils.lv. Pieteikšanās 
norisinās līdz 30. septembrim, aizpildot veidlapu 
šajā adresē: http://bit.ly/gigabaits_pieredzes.

Šo semināru Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2020 
organizē Ventspils Jauniešu māja un Ventspils Di-
gitālais centrs, un tā norisi līdzfinansē Izglītības un 
zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts pro
grammā, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldība.

Erasmus dienas

No 15. līdz 17. oktob-
rim  visā  Eiropā  un  ār-
pus tās notiks Erasmus 
dienas 2020 (#Erasmus-
Days). Šo starptautisko 

svētku  pamatā  ir  ļoti  vienkārša  ideja:  trīs  dienu 
garumā  runāt  par  Eiropas  vērtībām,  mobilitātes 
ieguvumiem  un  Erasmus+  projektu  rezultātiem, 
informējot par sasniegumiem ikvienu iedzīvotāju, 
uzņēmēju, kā arī plašsaziņas līdzekļus un politikas 
veidotājus. #ErasmusDays 2020 ir iespēja stiprināt 
uzticību  programmai  Erasmus+,  izceļot  daudzās 

http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam
http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam
http://bit.ly/gigabaits_pieredzes
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projektu iespējas un ietekmi, apstiprinot, ka Eras-
mus+  bija  un  arī  turpmāk  būs  galvenais  Eiropas 
pilsoņu  un  Eiropas  projektu  īstenotāju  veiksmes 
faktors. Pagājušajā gadā #ErasmusDays laikā tika 
organizēti 3995 pasākumi 53 valstīs.

Ņemot  vērā  globālo Covid-19  pandēmiju,  šis  svi-
nību gads būs  īpašs. Daudzās valstīs programma 
#ErasmusDays 2020  koncentrēsies  uz  tālmācību, 
ekoloģiju,  veselību,  solidaritāti  un  sociālo  iekļau-
šanu. #ErasmusDays dalībnieki tiek aicināti ne ti-
kai  stāstīt  par  īstenoto  projektu  pieredzi,  bet  arī 
organizēt  pasākumus  par  šiem  tematiem,  snie-
dzot  savu  ieguldījumu  rītdienas Eiropā. Katra or-
ganizācija var izvēlēties sev piemērotāko tematu, 
kā arī svinību veidu – organizēt mācības, konkur-
sus, aktivitātes klātienē, sociālajos tīklos vai citās 
tiešsaistes  platformās.  Iespēju  robežās  aicinām 
pasākumus rīkot  tiešsaistē, bet,  izvērtējot  riskus, 
tos var organizēt arī klātienē.

Erasmus dienās aicināti piedalīties:

• ikviena  programmas  Erasmus+  programmas 
dalīborganizācija  (izglītības  un  apmācības  ie
stādes, uzņēmumi, pētniecības centri, nodarbi-
nātības aģentūras, organizācijas, NVO, jaunat-
nes centri utt.), informējot sabiedrību par savu 
īstenoto projektu ietekmi;

• bijušie un esošie Erasmus+ dalībnieki (jaunieši, 
studenti,  skolotāji, mācību  vadītāji  un  jaunat-
nes  darbinieki),  daloties  pieredzes  stāstos  so-
ciālajos tīklos ar tēmturi #ErasmusDays;

• lēmumu  pieņēmēji  un  ierēdņi,  piedaloties 
#ErasmusDays  pasākumos  un  sazinoties  ar 
plašsaziņas līdzekļiem.

Lai Erasmus  dienas  izskan  skaļi  un plaši,  aicinām 
ikvienu  plānoto  pasākumu  reģistrēt  īpašā  svinī-
bām veltītā tīmekļa vietnē www.erasmusdays.eu, 
savukārt komunikācijā sociālajos tīklos Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube u. c. izman-
tot tēmturi #ErasmusDays!

Aicina pieteikt pretendentus “Arheologu 
Zigrīdas un Jāņa 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. 
Konkursa mērķis ir popularizēt kultūras mantoju-
ma apzināšanu un izpēti novadā, vēstures mācīša-
nu un sabiedrības izglītošanu, zinātnisko pētījumu 
un publikāciju izstrādi vēstures zinātnē.

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 arheo-
loģisko pieminekli. Pavasarī ar projekta “Kultūra, 
vēsture,  arhitektūra  Gaujas  un  laika  lokos”  palī-
dzību Āraišu  ezerpils  rekonstrukcijas  papildināta 
ar  aizsargceltnes  fragmentu. Tas  apmeklētājiem 
sniedz iespēju dzīvāk un precīzāk iztēloties, kā to-
laik, 8./9.–10. gadsimtā, varēja izskatīties ezerpils, 
kad to no visām pusēm ieskāva aizsardzībai pare-
dzētās  celtnes:  kaujas  eja,  guļbaļķu  žogs  un  ka-
merveida izbūves. Jūnijā tika atzīmētas Eiropas ar-
heoloģijas dienas, kurās caur stāstiem un attēliem 
varēja  iepazīties  ar Āraišu  ezerpils  arheoloģiskās 
izpētes gaitu un rekonstrukcijas tapšanas vēsturi.

Kopš šā gada 1. jūlija Āraišu ezerpils arheoloģiskā 
parka apmeklētāju  centrā  ir  atvērta  jaunā pastā-
vīgā  ekspozīcija,  kurā  iedvesmojošo  stāstu  par 
Jāņa  Apala  sapni  –  augšāmcelt  ezerpili  –  stāsta 

http://www.erasmusdays.eu/
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arheoloģiskajos  izrakumos  iegūto  senlietu  oriģi-
nāli,  uzņemtās  fotogrāfijas,  zīmējumi,  plāni  un 
J.  Apala  darba  kabinets,  kurā  aplūkojama  viņa 
mūža  garumā  izveidotā  bibliotēka.  Augustā  sa-
darbībā ar Latvijas Arheologu biedrību tika orga-
nizēta  talka  Meitu  salā,  kurā  atjaunots  viens  no 
akmens laikmeta mājokļiem.

“Zigrīdas  un  Jāņa Apalu  vārdā  nosauktās  prēmi-
jas” pasniegšana paredzēta 17. oktobrī kā viens no 
J. Apala 90.  gadadienai  veltītajiem pasākumiem. 
Ikviens aicināts pieteikt pretendentus –  zinātnie-
kus, novadpētniekus, skolotājus – cilvēkus, kuri ar 
savu  darbu  ir  veicinājuši  kultūras mantojuma  un 
vēstures 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 nova-
da pašvaldības mājaslapā 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.

Āraišos lekcija “Brāļu draudzes kustības 
pienesums Latvijas mūzikas attīstībā”

3. oktobrī plkst. 15  Āraišu  ezerpils  ar-
heoloģiskā  parka  apmeklētāju  centrā 
notiks  Valsts  prezidenta  ārštata  padom-
nieka  vēsturiskās  atmiņas  un  piederības 
jautājumos  Jurģa Klotiņa lekcija “Brāļu 
draudzes kustības pienesums Latvijas 
mūzikas attīstībā”,  kurā  varēs  ielūkoties 
Latvijas vēsturnieku secinājumos par Brā-
ļu  draudzes  pienesumu  Latvijas  mūzikas 
kultūras  attīstībā,  kā  arī  censties  saklau-
sīt hernhūtiešu kustības noskaņu mūzikas 
piemēros un sarunāties par mūsu kultūras 
un identitātes saknēm. Pēc lekcijas uz sa-
runām rosinās Brāļu draudzes misijas va-
dītājs Latvijā Gundars Ceipe.

Šis ir priekšlasījuma cikla “Brāļu draudzes 
kultūrvēsturiskā mantojuma  izpēte  topo-
šai ekspozīcijai Āraišos” trešais pasākums. 
Priekšlasījumu cikls, kopā piecas sarunas, 
tiek  rīkots  sadarbībā  ar  Brāļu  draudzes 
kultūrvēsturiskā  mantojuma  vadošajiem 
pētniekiem,  domājot  par  Brāļu  draudzes 
darbībai  veltītu  piemiņas  ekspozīcijas  iz-
veidi Āraišos  autentiskā  Lieduliešu  drau-
dzes  saieta namā, ko  iecerēts pārvest no 
Vecpiebalgas.

Pasākumu organizē Amatas  novada  paš-
valdība sadarbībā ar Brāļu draudzes misiju 

Latvijā. Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu un ir Latvijas valsts simtgades 
programmas notikums.



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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Rudens tirgus Preiļos

Tradicionālo  Preiļu  rudens  gadatirgu  jau  dau-
dzu  gadu  garumā  iecienījuši  ne  vien  Preiļu  no-
vada  iedzīvotāji,  bet  arī  ciemiņi  no  apkārtējiem 
novadiem.  Šogad  3. oktobrī  Preiļos,  Raiņa  bul-
vārī,  no  plkst.  9  līdz  14  tiks  rīkots  rudens  tirgus 

“Miķelītis  bagāts  vīrs,  Tas  atnāca  pilnu  roku...”. 
Tajā  tirgosies  zemnieki  un  zemnieku  saimnie-
cības,  lauku  individuālie  ražotāji,  dārzkopji  un 
amatnieki.  Tirgu  rīko  Preiļu  novada  Uzņēmēj-
darbības  centrs  sadarbībā  ar  Preiļu  novada  Kul-
tūras  centru,  lai  attīstītu  un  popularizētu  mazo  
biznesu.

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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