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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS vienojas par sadarbību ar Valsts 
zemes dienestu

26.  oktobrī  Latvijas  Pašvaldību  savienības  (LPS) 
priekšsēdis Gints Kaminskis tikās ar Valsts zemes 
dienesta  (VZD)  jauno  ģenerāldirektori Vitu Nar-
nicku, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un vieno-
tos par turpmāko sadarbību.

Viens  no  būtiskākajiem  sarunas  un  sadarbības 

jautājumiem saistīts  ar  valsts  kadastru un gaidā-
majām  izmaiņām Nekustamā  īpašuma valsts  ka-
dastra  likumā.  Puses  ir  vienisprātis,  ka  turpmāk 
nepieciešama  cieša  un  sekmīga  abu  institūciju 
sadarbība,  lai  efektīvi  iesaistītos  un  risinātu  pro
blēmjautājumus, vienojoties par kopīgu rīcību.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS un LŪKA vēstule ar aicinājumu 
izstrādāt ilgtspējīgu politiku 
ūdenssaimniecības jomā

Latvijas  Pašvaldību  savienība  kopā  ar  Latvijas 
Ūdensapgādes  un  kanalizācijas  uzņēmumu  aso-
ciāciju (LŪKA) sagatavojusi vēstuli Vides aizsardzī-
bas  un  reģionālās  attīstības ministrijai  (VARAM), 
Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Valsts 
kontrolei  (VK) un Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas  komisijai  par  to,  ka  ūdenssaimniecības 
pakalpojumu  nozarei  vajadzīga  ilgtspējīga  poli-
tika  un  sistēmiska  pieeja. Šīs  jomas  sakārtošanu 
pieprasa gan VK revīzijas “Vai valstī izveidotā no-
tekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas 
sistēma nodrošina vides aizsardzību pret komunā-
lo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?” secinājumi un ie-
teikumi, gan pašvaldību pieredze, gan iedzīvotāju 
vajadzības,  tāpēc  abas  asociācijas  aicina VARAM 
izstrādāt ilgtspējīgu valsts politiku ūdenssaimnie-
cības  pakalpojumu  nozarē  ar  skaidri  iezīmētiem 
iespējamajiem valsts atbalsta veidiem.

Ūdensapgāde  un  notekūdeņu  apsaimniekošana 
ir  ne  tikai  būtiska  valsts  un  pašvaldības  funkcija, 
bet tā ietekmē gan vidi, gan arī iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti.  Notekūdeņu  savākšanas,  novadīšanas 
un  attīrīšanas  sistēmas  un  ar  to  saistītā  politika 
nebūs efektīva, ja valstī netiks ieviesta un īsteno-
ta ilgtspējīga, vienota un sistēmiska pieeja ūdens-
saimniecības  pakalpojumu  sniegšanā  ar  skaidri 

iezīmētiem Eiropas Savienības, valsts, pašvaldību 
un ūdenssaimniecības uzņēmumu iespējamiem fi-
nanšu avotiem un atbalstu.

Nav  pieļaujams,  ka  Latvijas  ūdenssaimniecības 
sistēmai šobrīd pieejamais finansējums ir tikai ap 
7% no nepieciešamā apjoma. Daļa nozares sakār-
tošanas  soļu  paredzēti  VARAM  izstrādātajā  no-
tekūdeņu  apsaimniekošanas  un  dzeramā  ūdens 
investīciju plānā un ūdensapgādes investīciju plā-
nā 2021.–2027. gadam, bet, lai sistēmu sakārtotu 
atbilstoši ES un dzīves diktētajām prasībām, gan 
jāīsteno  šie  plāni,  gan  jāizbūvē  visi  plānotie  no-
tekūdeņu  savākšanas  tīkli,  jāizveido  potenciālie 
pieslēgumi un  jāveic vēl milzum daudz citu uzla-
bojumu.

Atbildīgie  politiķi  apgalvo,  ka  administratīvi  teri-
toriālā reforma atrisināšot daudzas nepilnības un 
trūkumus, arī šos, taču ūdenssaimniecības pakal-
pojumu pieejamības risinājumi nav saistāmi ar no-
vadu mehānisku apvienošanu, bet gan ar ekono-
miski pamatotu aglomerāciju  izvēli, paredzot at-
bilstošu valsts atbalstu notekūdeņu investīciju plā-
nā  definētajam  apjomam,  it  īpaši  pieslēgumiem 
pie  centralizētajiem  ūdenssaimniecības  tīkliem, 
notekūdeņu attīrīšanas  iekārtu  jaudu palielināša-
nai un centralizēto notekūdeņu dūņu apstrādes un 
pārstrādes centru izveidei reģionos.

LPS un LŪKA vienojušās par tālāku sadarbību ie-
dzīvotāju izglītošanā, rekomendāciju sagatavoša-
nā pašvaldībām saistošo noteikumu  izstrādei par 
pašvaldības  līdzfinansējuma  piešķiršanu  pievadu 
izbūvei un atbalsta mehānismu izstrādē pašvaldī-
bu kapitālsabiedrībām. Tomēr lielais darbs – skaid-
ras  un  ilgtspējīgas  politikas  noteikšana  ūdens-
saimniecības jomā – paliek valsts un pirmām kār-
tām VARAM pusē.

LPS un LŪKA vēstule pieejama šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6263-lps-un-luka-aicina-varam-kopigi-ar-citam-ministrijam-izstradat-ilgtspejigu-politiku-udenssaimniecibas-joma
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LPS un LLPA lūdz Konkurences padomi 
iedziļināties jautājumā par pašvaldību 
atbildību atkritumu apsaimniekošanā

Pieredzes trūkuma dēļ nepietiekama izpratne par 
obligātajiem  komunālajiem  pakalpojumiem,  kas 
jānodrošina  pašvaldībām;  zināšanu  trūkums  par 
atkritumu apsaimniekošanas nozari un ar to saistī-
to obligāto Latvijas valsts un Eiropas Savienības uz-
stādījumu izpildi; vēlme piesaistīt preses uzmanību 
ar skaļiem paziņojumiem – kāds no šiem faktoriem 
varētu skaidrot  jaunā Konkurences padomes (KP) 
vadītāja  izteikumus par  to, ka  labākais  risinājums 
atkritumu apsaimniekošanai Rīgā būtu brīvais  tir-
gus un iespēja katram iedzīvotājam izvēlēties savu 
pakalpojuma  sniedzēju,  uzskata  LPS  priekšsēdis 
Gints Kaminskis un Latvijas Lielo pilsētu asociāci-
jas (LLPA) izpilddirektors Viktors Valainis.

Pagājušonedēļ  KP  vadītājs  nāca  klajā  ar  izteiku-
miem, ka no konkurences viedokļa labākais risinā-
jums  atkritumu  apsaimniekošanas  noregulēšanā 
būtu  brīvais  tirgus,  kur  ikviens  patērētājs  varētu 
izvēlēties pakalpojumu sniedzēju pēc saviem kri-
tērijiem – vai  tās  ir  smukākas mašīnas vai  lētāka 
cena, vai atsaucīgāki šoferi, vai profesionālāka pa-
kalpojuma sniegšana. Šādi tirgus un konkurences 
uzrauga  izteikumi  pašvaldībās  rada  satraukumu. 
Tāpēc  pašvaldību  organizācijas  aicina  Konkuren-
ces padomi pamatīgāk iedziļināties gan pašvaldī-
bas autonomajās  funkcijās, gan arī  to sasaistē ar 
valsts politiku, ES regulām un patiesajām iedzīvo-
tāju interesēm.

“Likumā par pašvaldībām ir definētas pašvaldību 
funkcijas. Likuma 15. pantā noteikts, ka pašvaldību 
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komu-
nālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
na; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrī-
šana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvo-

jamais fonds. Tas nozīmē ne vien paša komunālā 
pakalpojuma nodrošināšanu, bet arī tam atbilstošas 
infrastruktūras radīšanu un attīstīšanu atbilstoši 
valsts pamatnostādnēm un ES virzītajam zaļajam 
kursam, regulām un uzstādījumiem. Praktiski tas 
nozīmē, ka pašvaldībai jārūpējas, lai ir kvalitatīvas 
ielas, pa kurām var pārvietoties komunālo pakal-
pojumu sniedzēji, arī atkritumu izvedēji. Ir jāgādā, 
lai viņi pārvietojas pa ielām iespējami pārdomātos 
maršrutos un ar iespējami jaunāku tehniku, kas at-
stāj iespējami mazāku iespaidu gan uz ielu un ceļu 
seguma kvalitāti, gan gaisa piesārņojumu. Turklāt 
pašvaldībai ir jāatbild par to, lai atkritumu apsaim-
niekošana notiek atbilstoši prasībām ar aizvien pie-
augošu šķiroto un otrreizējai pārstrādei nododamo 
atkritumu īpatsvaru. Nekas no šā visa nav iespē-
jams, ja katras mājas iedzīvotājs izdomās sludināju-
mu portālā izvēlēties sev atkritumu izvedēju un cita 
pēc citas atbilstoši katra cilvēka individuālajam pa-
sūtījumam pa ielām sāks braukāt neskaitāmu atkri-
tumu izvedēju mašīnas,” asi situāciju iezīmē LLPA 
izpilddirektors Viktors Valainis.

LPS priekšsēdis  akcentē,  ka pašvaldībai  ir  jārada 
tādi apstākļi, lai komunālie pakalpojumi – arī atkri-
tumu  apsaimniekošana  –  kvalitatīvi  un  samērīgā 
cenā tiktu nodrošināti katram iedzīvotājam. Atsa-
koties no pašvaldību  iepirkumos noteiktā regulē-
juma, kas atkritumu apsaimniekotājam ir saistošs 
un uzliek par pienākumu vienādu maksu aprēķināt 
kā centrā dzīvojošiem, tā arī attālo reģionu iedzī-
votājiem,  radīsies  tāda  situācija,  ka  ārpus  lielām 
pilsētām  dzīvojošie  iedzīvotāji  var  palikt  bez  pa-
kalpojuma,  jo brīvā  tirgus cena viņiem būs pārāk 
augsta, bet par zemāku cenu neviens atkritumus 
neizvedīs.

“Ir loģiski, ka izmaksas ārpus centra dzīvojošu ie-
dzīvotāju apkalpošanai ir pamatoti augstākas un 
apsaimniekotāji nelabprāt apkalpo dārgus, ekono-
miski neizdevīgus maršrutus. Taču pašvaldības ar 
saviem iepirkumiem šo jautājumu ir atrisinājušas. 
Absolūti brīvais tirgus ārpus pilsētām dzīvojošos 
iedzīvotājus faktiski atstās bezizejas situācijā: pa-
kalpojums vai nu vispār nebūs pieejams, vai būs pie-
ejams par nesamērīgi augstu cenu. Turklāt pētījumi 
liecina, ka mēģinājumi atkritumu apsaimniekošanas 
tirgū ieviest pašregulāciju ar brīvo konkurenci patie-
sībā cenu tikai palielina: tā tas ir bijis, tā tas bija arī 
Polijā, kas no brīvā tirgus atteicās jau 2013. gadā, 
un arī kaimiņos Igaunijā. Nav nekāda iemesla uz-
skatīt, ka pretēji notiktu Latvijā. Sagraujot gadiem 
izveidotu un stabilu sistēmu, tiktu sekmēta nelegāla 
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atkritumu izvešana, strauji palielinot atkritumu ap-
jomu mežos, karjeros un citur, radot būtisku apdrau-
dējumu videi,” uzsver Gints Kaminskis.

Īstenojot KP vadītāja izteikumus par tirgus atvēr-
šanu, jārēķinās, ka izzudīs atkritumu šķirošana: tā 
vienkārši  nebūs  saimnieciski  izdevīga,  un  pakal-
pojumu  sniedzēji  to  nenodrošinās.  Tas  savukārt 
nozīmē pilnīgu Latvijas izstāšanos no Eiropas zaļā 

kursa un  vides politikas uzstādījumu  īstenošanas 
ar  aizvien  apjomīgāku  atkritumu  otrreizēju  pār-
strādi.

Vairāk lasiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

 

27. oktobrī attālināti notika LPS Finanšu un eko-
nomikas  komitejas  sēde,  kurā  izskatīja  aktuālos 
jautājumus par pašvaldību nākamā gada budžetu, 
nodokļu maksāšanas kārtību, pašvaldību aizņem-
šanās  iespējām  u.  c.  Sēdi  vadīja  LPS  priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Sēdes  videoieraksts  pieejams  LPS  vietnes www.
lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Videoar-
hīvs” vai šeit.

Vispirms Valsts  ieņēmumu  dienesta  pārstāve  in-
formēja par izmaiņām nodokļu maksāšanas kārtī-
bā no 2021. gada 1. janvāra un stāstīja par vienoto 
kontu.

Pēc tam Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās 
darbības  uzraudzības  un  finansēšanas  departa-
menta direktore Inta Komisare raksturoja pašval-
dību  2021.  gada budžetu  –  gan prognozētos  no-

dokļu ieņēmumus pašvaldību budžetā un speciālo 
dotāciju  pašvaldībām,  gan  iedzīvotāju  ienākuma 
nodokļa (IIN) garantijas un sabalansētas IIN ieņē-
mumu plūsmas nodrošināšanu pašvaldību budže-
tiem. Jau vēstīts, ka valdība 13. oktobrī atbalstīja 
likumprojektus “Par valsts budžetu 2021. gadam” 
un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. 
un 2023. gadam”, līdz ar to arī paredzot pašvaldī-
bu budžetu IIN ieņēmumu daļas samazināšanu no 
80%  uz  75%.  Pašvaldības  tam  nepiekrīt,  un  LPS 
rosina  Saeimu  valsts  budžetā  paredzēt  papildu 
mērķdotāciju 9,2 miljonu eiro apmērā kompensē-
šanai tām pašvaldībām, kurām nākamgad pēc iz-
līdzināšanas ieņēmumu samazinājums būs lielāks 
par 4%. Tās kopumā ir 77 pašvaldības visā Latvijā.

Komitejas dalībnieki sīkāk uzzināja arī par pašval-
dību finanšu izlīdzināšanu nākamgad līdz 1. jūlijam 
un pēc 1. jūlija un par izņēmumiem, galvojumiem 
un citām ilgtermiņa saistībām.

LPS padomniece Sanita Šķiltere sniedza informā-
ciju par kadastrālo vērtību projekta trīs tematisko 
karšu pieejamību pašvaldībām portālā “geolatvija.
lv” un par Finanšu ministrijas nekustamā īpašuma 
nodokļa darba grupu.

Komitejā sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece 

finanšu un ekonomikas jautājumos
Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6293-konkurences-padomei-nepieciesama-izpratne-par-pasvaldibu-atbildibu-atkritumu-apsaimniekosanas-joma
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/561-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-27-oktobri-2020
https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/6246-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-27-oktobri-2020
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Vebinārs pašvaldību sabiedrisko 
attiecību speciālistiem

28.  oktobrī  tiešsaistē  LPS  organizēja  vebināru 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem par 
pašvaldību informatīvajiem izdevumiem.

2.  novembrī  spēkā  stājas  grozījumi  likumā  “Par 
pašvaldībām”,  kas  attiecas  uz  pašvaldību  infor-
matīvajiem izdevumiem un to izdošanu turpmāk. 
Vebinārā LPS padomniece juridiskajos jautājumos 
Kristīne Kinča pastāstīja par šiem grozījumiem, to 
būtību,  turpmāko  rīcību,  kā arī  atbildēja uz klau-

sītāju  jautājumiem. Viņas  prezentācija  pieejama 
šeit.

Izmaiņas  likumā paredz, ka  turpmāk pašvaldības 
informatīvo  izdevumu  var  izdot  vienreiz  mēnesī 
un tas ir bezmaksas. Pašvaldības informatīvajā iz-
devumā var publicēt tikai tāda veida informāciju, 
kas  ir  noteikta  likuma  6.  pantā  –  par  pašvaldību 
funkciju izpildi.

Savukārt  izmaiņas  likumā  “Par  presi  un  citiem 
masu  informācijas  līdzekļiem”  nosaka,  ka  līdz 
2020. gada 31. decembrim pašvaldībām informa-
tīvie  izdevumi  ir  jāizņem  no  Masu  informācijas 
līdzekļu reģistra. Tāpat pašvaldība vai tās  iestāde 
nedrīkst dibināt masu informācijas līdzekļus.

Videokonferences dalībnieki nolēma, ka drīzumā 
jāorganizē tikšanās arī ar Konkurences padomi par 
aktuālajiem jautājumiem saistībā ar pašvaldību in-
formatīvajiem izdevumiem.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pašvaldību pikets pie Saeimas pret kraso 
budžeta samazinājumu

28.  oktobrī  piketā  pie  Saeimas  pašvaldības  aici-
nāja  deputātus  kritiski  vērtēt  valdības  pieņemto 
valsts  budžetu  un  krīzes  apstākļos  tik  krasi  ne-
samazināt  pašvaldību  ieņēmumus,  kas  negatīvi 
skars  iedzīvotāju  labklājību  reģionos.  Būtiskākie 
iebildumi ir pret IIN ieņēmumu daļas samazināša-
nu par pieciem procentpunktiem, kas kopumā sa-
mazina pašvaldību pamatbudžetu ieņēmumus par 

90,9 miljoniem eiro.

Jau vēstīts, ka LPS atklātā vēstulē aicināja Saeimu, 
skatot valsts budžetu, rast risinājumu būtiskā līdzek-
ļu samazinājuma kompensēšanai pašvaldībām.

LPS rosina Saeimu valsts budžetā paredzēt papil-
du mērķdotāciju 9,2 miljonu eiro apmērā tieši tām 
pašvaldībām, kurām nākamgad pēc izlīdzināšanas 
ieņēmumu samazinājums būs  lielāks par 4%. Tās 
kopumā  ir  77  pašvaldības  visā  Latvijā,  kuras  sa-
ņems  vissāpīgāko  sitienu  turpmākajai  attīstībai, 
un tas nav pieļaujams. Nedrīkst vēl vairāk apzinā-
ti vājināt pilsētas un novadus, kur dzīvo cilvēki un 
paļaujas,  ka  saņems  kvalitatīvus  pakalpojumus, 
nepieciešamo  atbalstu  dažādās  dzīves  situācijās, 
varēs sekmīgi strādāt un skolot savus bērnus drau-
dzīgā, labklājīgā vidē.

Vairāk skatiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6303-vebinars-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistiem
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Seminārs “Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!” Mazsalacā

29.  oktobrī  LPS  aicināja  uz  jau  ceturto  seminā-
ru  pašvaldību  speciālistiem  “Saimniekosim  gudri 
pašvaldību mežos un parkos!”, kas notika Mazsa-
lacā.

Atklājot  semināru,  Mazsalacas  novada  pašval-
dības  izpilddirektors  Ritvars Sirmais  atzīmēja, 
ka Mazsalacas novads  ir viens no mežainākajiem 
apvidiem un aktīvs Meža dienu dalībnieks. Pēdē-
jo  gadu  laikā  te  tapusi  koka  nojume Draudzības 
pļaviņā,  atjaunoti  stādījumi  Valtenberģu  muižas 
parkā, uzstādīti soliņi un tiltiņi parkā un šogad ie-
rīkota skatu platforma Skaņākalna parkā, ko vēlāk 
semināra dalībnieki varēja skatīt savām acīm.

Mazsalacas novada vēstījumu par darbiem mežos 
un parkos izvērstāk sniedza pašvaldības Nekusta-
mā  īpašuma  apsaimniekošanas  nodaļas  vadītājs 
Valdis Kampuss. Viņš pastāstīja, ka viena no no-
daļas funkcijām ir meža apsaimniekošana, jo paš-
valdībai pieder 934 ha meža.

Interesanta bija Meža pētīšanas stacijas direktora 
Mārtiņa Līduma  lekcija  par mežu,  apsaimnieko-
šanu  un  ainavu.  Lūk,  dažas  viņa  atziņas: mežam 
cilvēku  nevajag,  bet  Latvijas  cilvēkam  ļoti  vajag 
mežu; mežā neder konservu politika, jo mežs ir di-
namiska ekosistēma, tāpēc nevar aizliegt un neko 
nedarīt; apsaimniekošana nozīmē pilnu ciklu – no 
audzes novākšanas (ražas ieguves) līdz jaunai au-
dzei, kopšanai un atkal nākamajai  ražai; apsaim-
niekots mežs ir aktīvāks oglekļa piesaistītājs; mūs-
dienu mantra – ainavu ekoloģija u. c.

Par aizsargjoslām mežā un  iemītniekiem senajos 
parkos pastāstīja VAS “Latvijas valsts meži” vides 
plānošanas  speciālists,  vecākais  vides  eksperts 
Mārtiņš Kalniņš. Viņš pazīst gan sikspārņus, pūces 
un citus putnus, gan vaboles un visdažādākos ku-
kaiņus, gan vāveres, stirnas,  lapsas, āpšus, jenot-
suņus un bebrus, un katram no tiem ir sava vieta 
dabā un vidē. No vietām, kur var gūt iedvesmu, vi-
des eksperts minēja Zaubi. Viņa pārliecība: ja katrs 
savā  īpašumā pa drusciņai atstāj vietu katrai dzī-
votnei, tās tiks saglabātas!

Arboriste,  kokkope  Anita Albrante  dalījās  pie-
redzē par koku apsaimniekošanu ārpus meža ze-
mes. Mežā  koki  ir  vērtība  kā  kopums,  bet  ārpus 
meža  katrs  koks  ir  vērtība.  Galvenais,  kas  tiem 
vajadzīgs,  lai  izaugtu spēcīgi,  ir gaisma. Savukārt 
cilvēkiem, kas tos kopj, pirmām kārtam svarīgas ir 
zināšanas.

Cik  gudri  saimnieko  un  kopj  vidi  Mazsalacā,  se-
mināra dalībnieki varēja pārliecināties, kājām do-
doties no pilsētas centra pa Parka  ielas aleju  līdz 
Valtenberģu muižai un apskatot muižas parku un 
Skaņākalna dabas parku. Vairāk skatiet un prezen-
tācijas meklējiet šeit.

Šis bija ceturtais no semināriem, ko LPS organizē 
Meža attīstības fonda projektā. Kopā plānoti pieci 
semināri un praktiskie darbi dabā, kas  tiek veikti 
kopā ar AS “Latvijas valsts meži” un piecām paš-
valdībām, katras teritorijā iestādot jaunus krūmus 
vai kokus. Pirmais seminārs notika Pāvilostas no-
vadā 25. septembrī, otrais – 29. septembrī Jelga-
vas  novada Staļģenē,  un  trešais  –  9.  oktobrī  Rē-
zeknes novada Ozolaines pagastā.

Pēdējais  reģionālais  seminārs  paredzēts  13. no-
vembrī Siguldā  (Saules parks  un mežaparka  ap-
būve,  zaļie  risinājumi  blīvajās  apbūves  teritorijās 
un drošības jautājumi, ja apbūvi plāno mežā, meža 
apsaimniekošana Pierīgā).

Visu semināru videoieraksti tiek publicēti LPS You-
Tube vietnē šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Foto: Anete Gluha



LPS Valdes sēde

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

Darba kārtība:

1. Par  likumprojektu  “Latviešu  vēsturisko  zemju 
likums”  –  informēs  LPS  vecākais  padomnieks 
Māris Pūķis un LPS padomniece reģionālās at-
tīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

2. Par VARAM konceptuālo ziņojumu “Par admi-

nistratīvo  reģionu  izveidi”  –  informēs VARAM 
valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības 
jautājumos Ilze Oša, LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis un padomniece reģionālās attīstī-
bas jautājumos Ivita Peipiņa.

3. Par  informatīvo  ziņojumu  “Par  kvalitatīvas 
vispārējās  vidējās  izglītības  nodrošināšanas 
priekšnosacījumiem”  –  informēs  LPS  padom-
niece  izglītības  un  kultūras  jautājumos  Ināra 
Dundure.

4. Par LPS sapulci un 31. kongresu – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

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

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

7

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Apvienotā LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas un Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde

Apvienotā  LPS  Reģionālās  attīstības  un  sadarbī-
bas  komitejas  un Veselības  un  sociālo  jautājumu 
komitejas sēde notiks 4. novembrī plkst. 13 attā-
lināti un tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība:

1. VARAM  sagatavoto  konceptuālo  ziņojumu 
“Par administratīvo reģionu izveidi” – informēs 
VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plāno-
šanas departamenta pārstāvji un LPS padom-
nieki – vecākais padomnieks Māris Pūķis, LPS 
padomniece  reģionālās  attīstības  jautājumos 
Ivita Peipiņa un LPS padomniece veselības un 
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Diskusija.

2. Par Valsts  prezidenta  iesniegto  likumprojektu 
“Latviešu vēsturisko zemju likums” – informēs 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis.

3. Dažādi:
– par  sabiedriskajai  apspriešanai  nodoto  “At-
kritumu  apsaimniekošanas  valsts  plānu 
2021.–2028.  gadam”  –  informēs  LPS  pa-
domniece Sniedze Sproģe;

– par  aktualitātēm Saeimā  un Ministru  kabi-
netā – informēs LPS padomnieces Ivita Pei-
piņa un Ilze Rudzīte.

Apvienoto komiteju  sēdi  varēs  skatīties  tiešraidē 
LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/560-4-novembri-plkst-1300-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme – tiešraidē no LPS

Latvijas  Pašvaldību  izpilddirektoru  asociācijas 
(LPIA) Valdes sēde un  ikmēneša sanāksmesemi-
nārs notiks 6. novembrī plkst. 11 attālināti, tieš-
raidē no LPS mītnes.

Darba kārtība:

Plkst. 11:00 – Projekts “Dziesmu svētki. Neizstās-
tītais stāsts”: vēsturiskas spēlfilmas par pirmajiem 
vispārējiem latviešu dziedāšanas svētkiem tapša-

na – projekta iniciatore un filmu producente Linda 
Krūkle.

11:30–13:30 – Administratīvi teritoriālā reforma un 
darba tiesiskās attiecības: jaunveidojamās pašval-
dības struktūras veidošana. Rokasgrāmata. Darbi-
nieku  tiesības  reorganizācijas procesā. Attālinātā 
darba iespējas – VARAM valsts sekretāra vietniece 
Ilze Oša un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
jurists, darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Sanāksmi  varēs  skatīties  tiešraidē  LPS  vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Aicinām piedalīties Eiropas Savienības–
Austrumu partnerības vietējo līderu 
forumā!

Aicinām piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Ziemeļvalstu Minis-

tru padomes biroju Latvijā un Rīgas pilsētas domi 
rīkotajā Eiropas Savienības–Austrumu partnerības 
vietējo  līderu  forumā  “Solidaritāte  un  sadarbība: 
kā  būt  stiprākiem  kopā  nākamajos  gados?”.  Fo-
rums notiks 12. novembrī plkst. 10 attālinātā for-
mā,  izmantojot  Zoom  platformu.  Foruma  darba 

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/557-6novembri-plkst-1100-lpia-sanaksme
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valodas būs latviešu, angļu un krievu, tiks nodroši-
nāta sinhronā tulkošana.

ES–Austrumu  partnerības  Vietējo  līderu  forums 
notiks  jau otro gadu pēc kārtas. 2020. gads  ir  iz-
šķirīgs  laiks,  lai pašvaldības  informētu par savām 
interesēm Austrumu partnerības jomā pēc Eiropas 
Komisijas  publicētā  kopīgā  paziņojuma  “Austru-
mu partnerības politika pēc 2020. gada”. Forumā 
diskutēs  par  Austrumu  partnerības  politiku  pēc 
2020. gada, kam sekos divas paneļdiskusijas – par 
vietējo un reģionālo pašvaldību ieguldījumu Eiro-
pas zaļajā kursā un par publiskajām reformām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Aicinām piedalīties arī Eiropas Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību padomes  (CEMR)  rīkotajā diskusiju 
sesijā “Jauniešu loma politikas veidošanā un pilso-
niskajā līdzdalībā”, kas sāksies plkst. 14!

Pietiekšanās līdz 9. novembrim,  aizpildot  pie-
teikuma anketu šeit. Reģistrētajiem dalībniekiem 
neilgi pirms pasākuma tiks nosūtīta pieejas infor-
mācija, lai pieslēgtos Zoom platformai.

Foruma darba kārtības projekts šeit.

Zane Kaufelde,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

• 26. oktobrī LETA: “Alūksnes novada vadība aici-
na Vitenbergu nodrošināt atbalstu jauna dzīvo-
jamā fonda būvniecībai” – par Alūksnes novada 
vadības aicinājumu ekonomikas ministram rast 
iespēju atbalstam, lai uzsāktu jauna dzīvojamā 
fonda  būvniecību,  un  par  Latvijas  Pašvaldību 
savienībā šoruden prezentētajiem Ekonomikas 
ministrijas priekšlikumiem par mājokļu pieeja-
mības programmām.

• 26. oktobrī Delfi: “Sociālās iemaksas varēs būt 
mazākas nekā no minimālās algas, bet būs jā-
sadarbojas  ar  sociālo dienestu”  – par  valdības 
plāniem nākamā gada vidū ieviest alternatīva-
jos nodokļu režīmos strādājošajiem minimālās 
sociālās  iemaksas  no  vismaz minimālās  algas 
un LPS bažām, ka sociālie dienesti tiks padarīti 
par nodokļu inspektoriem (šeit).

• 26. oktobrī LV portāls – LPS relīze “LPS aicina 
sociālos darbiniekus nepārvērst par nodokļu in-
spektoriem” (šeit).

• 26. oktobrī LV portāls: “LM izsludina konkursu 
“Gada balva sociālajā darbā 2020”” – par Lab-
klājības  ministrijas  izsludināto  konkursu,  kas 
tiek īstenots sadarbībā arī ar LPS (šeit).

• 27.  oktobrī  LETA:  “Pašvaldības  un  ūdensap-
gādes uzņēmumi aicina VARAM  izstrādāt  ilgt-
spējīgu politiku ūdenssaimniecības jomā” – par 
LPS un LŪKA kopīgo vēstuli VARAM un citām 
ministrijām,  kurā  aicināts  izstrādāt  ilgtspējīgu 
politiku ūdenssaimniecības pakalpojumu noza-
rei.

• 27.  oktobrī  LV portāls  –  LPS  relīze  “LPS  un 
LŪKA  aicina VARAM  kopīgi  ar  citām ministri-
jām  izstrādāt  ilgtspējīgu  politiku  ūdenssaim-
niecības jomā” (šeit).

• 27. oktobrī Zemgales Ziņas: “LPS aicina sociā-
los darbiniekus nepārvērst par nodokļu inspek-
toriem” – par Labklājības ministrijas nākamgad 
plānoto  birokrātiskā  sloga  palielināšanu  paš-
valdībām ar jaunu funkciju par nodokļu nomak-
sas kontroli  sociālajiem dienestiem un LPS ai-
cinājumu rast citu efektīvu risinājumu nodokļu 
sistēmas sakārtošanā (šeit).

LPS MEDIJOS

https://forms.gle/PXCw4WZsZRbo69ZY9
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6285-aicinam-piedalities-eiropas-savienibas-austrumu-partneribas-vietejo-lideru-foruma
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321281-lps-aicina-socialos-darbiniekus-neparverst-par-nodoklu-inspektoriem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321272-lm-izsludina-konkursu-gada-balva-socialaja-darba-2020-2020
https://www.zz.lv/vietejas-zinas/lps-aicina-socialos-darbiniekus-neparverst-par-nodoklu-inspektoriem-252770
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• 27. oktobrī LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Priekšli-
kumu ļaut vecākiem izlemt par bērna mācībām 
klātienē nozarē vērtē pretrunīgi” – par priekš-
likumu vecākiem ļaut izvēlēties, vai bērns mā-
cās attālināti vai klātienē, un LPS padomnieces 
Ināras Dundures komentārs (šeit).

• 27. oktobrī LSM.lv; Latvijas Radio 1; Replay.lv: 
“Pašvaldību savienība: skolēni datora un interne-
ta pieslēguma  trūkuma dēļ  nav gatavi  attālinā-
tām mācībām” – LPS padomnieces Ināras Dun-
dures dalība LR1 raidījumā “Krustpunktā” (šeit).

• 28. oktobrī LETA:  “Pie Saeimas apmēram 130 
cilvēku piketē  pret minimālo VSAOI  noteikša-
nu  un  izmaiņām  mikrouzņēmuma  nodoklī”  – 
par  piketu  pie  Saeimas  pret  minimālo  valsts 
sociālās  apdrošināšanas  obligātās  iemaksas 
(VSAOI) noteikšanu un priekšlikumu ierobežot 
mikrouzņēmumu nodokļa  režīmu, un atbalstu 
piketētājiem, ko uzrunā paudis arī LPS vadītājs 
Gints Kaminskis.

• 28. oktobrī LSM.lv; Latvijas Radio: “Pašvaldī-
bu domju darbs varēs būt atklātāks, bet sabied-
rības  interese  par  to  arvien  vāja”  –  par  darbu 
attālinātā  režīmā  un  domju  un  komiteju  sēžu 
norisi digitāli un LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska komentārs (šeit).

• 28. oktobrī LSM.lv; Replay.lv: “Pie Saeimas pi-
ketē pret minimālo  sociālo  iemaksu un  izmai-
ņām mikrouzņēmuma nodoklī” – par piketu pie 
Saeimas  un  LPS  priekšsēža  Ginta Kaminska 
uzrunu, kas vēršas pie valdības un Saeimas ar 
aicinājumiem  pārstrādāt  nākamā  gada  valsts 
budžeta likumprojektu (šeit).

• 29. oktobrī LV portāls: “Latvijas pilsonisko sa-
biedrību  iesaista  Eiropas  līmeņa  diskusijā  par 
monetārās  politikas  nākotni”  –  par  Latvijas 
Bankas  un  Latvijas  Pilsoniskās  alianses  rīkoto 
diskusiju  “Mans  viedoklis  rītdienas  ekonomi-

kai”,  kurā  uzklausīs  nevalstisko  organizāciju 
viedokļus, arī LPS (šeit).

• 30. oktobrī LETA: “LPS un LLPA pārmet Konku-
rences padomei nepietiekamu izpratni un zinā-
šanu trūkumu par atkritumu apsaimniekošanas 
nozari” – par LPS un Latvijas Lielo pilsētu asoci-
ācijas (LLPA) aicinājumu Konkurences padomei 
pamatīgāk  iedziļināties  gan  pašvaldības  auto-
nomajās funkcijās, gan arī to sasaistē ar valsts 
politiku, ES regulām un patiesajām iedzīvotāju 
interesēm.

• 30. oktobrī LA.lv: “Izmaiņas, kas radījušas plašu 
rezonansi. Sociālais dienests – nodokļu nemak-
sātāju vagars?” – par valdības  iecerētajām so-
ciālo  iemaksu  izmaiņām un papildu  funkcijām 
pašvaldību sociālajiem dienestiem un LPS pa-
domnieces Ilzes Rudzītes komentārs (šeit).

• 30. oktobrī TVNET: “Pašvaldības pārmet Kon-
kurences  padomei  izpratnes  trūkumu  atkri-
tumu  apsaimniekošanas  jomā”  –  par  jaunā 
Konkurences  padomes  vadītāja  izteikumiem 
un LPS un LLPA skaidrojumu par atkritumu ap-
saimniekošanu (šeit).

• 30. oktobrī LV portāls – LPS relīze “Konkuren-
ces  padomei  nepieciešama  izpratne  par  paš-
valdību atbildību atkritumu apsaimniekošanas 
jomā” (šeit).

• 30. oktobrī TV3 Ziņas: “Par attālinātajām mā-
cībām deputāti sprieduši nokaitētā gaisotnē” – 
par  Saeimas  Izglītības,  zinātnes  un  kultūras 
komisijā spriesto par mācībām skolās Covid-19 
laikā un LPS padomnieces Ināras Dundures ko-
mentārs (šeit).

• 31.  oktobrī  LSM.lv;  Replay.lv:  “Kas  jāmaina 
Latvijas  sportā?  –  Vai  prioritāro  sporta  veidu 
noteikšanas process  ir  loģisks?”  – par  ieilgušo 
prioritāro sporta veidu noteikšanas procesu un 
LPS padomnieka Gunta Apīņa intervija (šeit).

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/priekslikumu-laut-vecakiem-izlemt-par-berna-macibam-klatiene-nozare-verte-pretrunigi.a379464/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibu-savieniba-skoleni-datora-un-interneta-piesleguma-trukuma-del-nav-gatavi-attalinatam-macibam.a379481/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-domju-darbs-vares-but-atklataks-bet-sabiedribas-interese-par-to-arvien-vaja.a379556/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pie-saeimas-pikete-pret-minimalo-socialo-iemaksu-un-izmainam-mikrouznemuma-nodokli.a379623/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321417-latvijas-pilsonisko-sabiedribu-iesaista-eiropas-limena-diskusija-par-monetaras-politikas-nakotni-2020
https://www.la.lv/izmainas-kas-radijusas-plasu-rezonansi-socialais-dienests-nodoklu-nemaksataju-vagars
https://www.tvnet.lv/7097086/kp-labakais-risinajumus-atkritumu-apsaimniekosanai-riga-butu-ja-katrs-izveletos-savu-pakalpojuma-sniedzeju
https://www.tvnet.lv/7098311/pasvaldibas-parmet-konkurences-padomei-izpratnes-trukumu-atkritumu-apsaimniekosanas-joma
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321452-konkurences-padomei-nepieciesama-izpratne-par-pasvaldibu-atbildibu-atkritumu-apsaimniekosanas-joma-2020
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/par-attalinatajam-macibam-deputati-spriedusi-nokaiteta-gaisotne/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/200916/kas-jamaina-latvijas-sporta-vai-prioritaro-sporta-veidu-noteiksanas-process-ir-logisks
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no  tiem  ir 
saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS870  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu  projektu  “Gro-
zījums Ministru  kabineta  2010.  gada  5.  oktobra  noteikumos 
nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību 
apbalvojumi””

26.10.2020. 15.10.2020. Jā

2. VSS903 – Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas valsts karoga 
likumā”

26.10.2020. 22.10.2020. Jā

3. VSS864 – Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā” 26.10.2020. 08.10.2020. Nē
4. VSS885 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 

meža  zemes  nodošanu  Baldones  novada  pašvaldības  īpašu-
mā”

27.10.2020. 15.10.2020. Jā

5. VSS878  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu  projektu  “Gro-
zījumi  Ministru  kabineta  2011.  gada  24.  maija  noteikumos 
nr. 401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sa-
dedzināšanas iekārtu darbībai””

27.10.2020. 15.10.2020. Jā

6. VSS858 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā” 28.10.2020. 15.10.2020. Jā
7. VSS861 – Pamatnostādņu projekts “Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”
28.10.2020. 15.10.2020. Jā

8. VSS877 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas 
parka “Ragakāpa”  individuālie aizsardzības un  izmantošanas 
noteikumi”

29.10.2020. 15.10.2020. Jā

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

29. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS923 – Likumprojekts “Grozījumi Energoefek-
tivitātes likumā”

VSS926 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 19.  augusta noteikumos 

nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi””

VSS935 – Plāna projekts  “Atkritumu apsaimnie-
košanas valsts plāns 2021.–2028. gadam”

VSS929 – Plāna projekts “Zivju resursu mākslīgās 
atražošanas plāns 2021.–2024. gadam”

VSS930 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2005.  gada  25.  janvāra  noteikumos 
nr.  62  “Zivsaimniecības  konsultatīvās  padomes 
nolikums””

Noteikti stingrāki ierobežojumi 
atbilstoši atjaunotajam Covid-19 risku 
novērtējumam

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pie-
augumu Latvijā, valdība no 30. oktobra noteikusi 
stingrākus  pulcēšanās  ierobežojumus  gan  privā-
tos,  gan  publiskos  pasākumos. Tāpat  pagarināts 
laiks,  līdz  kuram notiek  attālinātas mācības  sko-
lēniem, sākot ar 7. klasi, kā arī attālinātas studijas 
augstskolās.  Ierobežojumi pagarināti  arī  interešu 
izglītībā un amatiermākslā.

Stingrāki pulcēšanās ierobežojumi paredz, ka pri-
vātos pasākumos  gan  telpās,  gan  ārpus  telpām 
vienkopus drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. 
Savukārt  publiskos pasākumos  kopā  drīkst  būt 
ne vairāk kā 300 cilvēki (gan  telpās,  gan  ārpus 
telpām). Turklāt, tāpat kā līdz šim, publiskās vietās 
telpās, tajā skaitā  īrētās telpās, pasākumos cilvē-
kiem ir jābūt fiksētās, personalizētās sēdvietās un 
jāvalkā sejas maska.

Līdz  15.  novembrim  saglabājas  spēkā aizliegums 
sniegt  saimnieciskos  pakalpojumus  un  organizēt 
pasākumus,  kas  saistīti  ar  bērnu  izklaidi  (piemē-
ram, bērnu viesību organizēšana,  izklaides un at-
rakciju centru, batutu parku, bērnu rotaļu  istabu, 
bērnu  pieskatīšanas  istabu  darbība,  tajā  skaitā 
tirdzniecības  centros).  Šis  nosacījums  gan  neat-
tiecas uz  kultūras pasākumiem, ko organizē bēr-
niem, – piemēram, teātra izrādēm.

Kultūras  un  izklaides  vietas,  kā  arī  sabiedriskās 
ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6 
un beidz ne vēlāk kā plkst. 24. Sabiedriskās ēdinā-
šanas vietās (arī bāros) telpās pie galdiņiem drīkst 
atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no 
vienas mājsaimes.

Līdz 15. novembrim pagarinātas attālinātās mā-
cības bērniem no 7. klases,  kā  arī  jāturpina  no-
teiktie piesardzības soļi interešu izglītībā un ama-
tiermākslas kolektīvu darbībā.

Šobrīd  skolām  sadarbībā  ar  savu  dibinātā-
ju  ir  iespējams  izvēlēties  A  (klātienes),  B  (daļēji 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493670
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493683
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493683
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493676
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493676
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493677
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493677
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493677
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493677
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attālinātu) vai C (attālinātu) mācību modeli, kā arī 
šos  modeļus  nepieciešamības  gadījumā  operatī-
vi  mainīt.  Izglītības  un  zinātnes  ministrija  aicina 
pašvaldības kā  izglītības  iestāžu dibinātājas kopā 

ar skolu vadību un pedagogiem pieņemt drošāko 
lēmumu katra reģiona un katras skolas gadījumā, 
pat ja uz dažām nedēļām tas būtu daļēji attālināts 
vai pilnībā attālināts mācību process.

Valsts laboratorija “BIOR” nodrošina 
Covid-19 testēšanu

Lai mazinātu  rindas  laboratorijās  uz Covid-19  iz-
meklējumiem,  valsts  zinātniskā  institūta  “BIOR” 
laboratorija  atvērusi  divus  Covid-19  testēšanas 
punktus, tādējādi nodrošinot, ka pēc pieraksta uz 
testu var tikt divu dienu laikā.

Covid-19  testēšana Rīgā, Lejupes ielā 3, tiek no-

drošināta darba dienās no plkst. 9  līdz 19 pēc ie-
priekšēja pieraksta.

Lai pieteiktos Covid-19 izmeklējumam, jāzvana uz 
tālruni 28369560 vai vienoto tālruni 8303. Testē-
šanas rezultāti pēc izmeklējumu veikšanas tiks no-
sūtīti klientam nākamajā dienā.

Covid-19 testa cena bez  ārsta  nosūtījuma  ir 
38,83 eiro,  savukārt  ar  ģimenes  ārsta  vai  cita 
medicīnas speciālista norīkojumu – bez maksas. 
Tiem pacientiem,  kas  ieradīsies  testēšanas  pun-
ktā bez  iepriekšēja pieraksta, būs  jāuzrāda ārsta 
nosūtījums  papīra  formātā  vai  enosūtījuma  nu-
murs.

Tāpat uzņēmumiem un iestādēm ir iespēja izsaukt 
pie sevis “BIOR” mobilās mediķu brigādes, kas no-
drošina Covid-19 paraugu ņemšanu visā Latvijā.

Sīkāka informācija šeit.

Sabiedrības informēšanas kampaņa 
rīcībai krīzes situācijās

Lai vairotu sabiedrības zināšanas par rīcību jebku-
rā krīzes situācijā, Aizsardzības ministrija uzsākusi 
sabiedrības  informēšanas  kampaņu  rīcības buk-
letam “Kā rīkoties krīzes gadījumā”. Kampaņas 
mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus aizdomāties 
par nepieciešamību savlaicīgi  sagatavoties krīzes 
situācijām, lai iegūtās zināšanas ļautu pārvarēt krī-
zes pirmās 72 stundas mierīgi.

Rīcības  bukleta  mērķis  ir  sniegt  praktiskas  zinā-
šanas  ikvienam  Latvijas  iedzīvotājam  par  to,  kā 
uzlabot savu un savu tuvinieku gatavību dažādām 
krīzes situācijām. Būtiski, ka rīcības buklets vēsta 
par jebkuru krīzes situāciju, piemēram, vētru, plū-
diem,  elektroenerģijas  vai  interneta  pārrāvumu, 
militāru vai kibertelpas apdraudējumu.

Par sabiedrības informēšanas kampaņas centrālo 
tēlu izvēlēts jaunietis, eksperts Mieriņš, kura misi-
ja  ir  aicināt  saglabāt mieru un  skaidrot,  ka  ikvie-
nam  sabiedrības  loceklim  neatkarīgi  no  vecuma 
ir  jābūt  informētam un  zinošam par  rīcību krīzes 
gadījumā un savu atbildību tajā.

Bukleta  simbols  ir  starptautiski  atzītais  stan-
darts “72 stundas”  jeb trīs diennaktis, kuru  laikā 
iedzīvotājiem pašiem  jāspēj nodrošināt  sevi  līdz 

https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/kas-janem-vera-veicot-covid-19-testu
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brīdim, kad  iesaistās atbildīgie dienesti. Bukletā 
atrodami  ieteikumi, piemēram, par  to,  kā  salikt 
ārkārtas  gadījumu  somu,  kādiem  pārtikas  pro-
duktiem  un medikamentiem  jābūt mājās  un  kā 
atpazīt atbildīgos valsts dienestus, kuri krīzes ga-
dījumā sniedz palīdzību un atbild par sabiedrisko 
kārtību.

Rīcības buklets sagatavots, ieviešot visaptverošas 
valsts  aizsardzības  sistēmu  ar  mērķi  nodrošināt 
visas sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un pār-

varēšanā.  Bukletu  Aizsardzības  ministrija  izstrā-
dājusi ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas  dienestu,  Neatliekamās  medicīniskās 
palīdzības  dienestu,  Valsts  policiju  un Valsts  ro-
bežsardzi, kā arī citiem sadarbības partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām.

Buklets  elektroniskā  formātā  trīs  valodās  ir  pie
ejams  aizsardzības  nozares  ziņu  portālā  “Sargs.
lv”  –  www.sargs.lv/lv/tema/72stundas,  kā  arī  tas 
izdots Braila rakstā un palielinātā drukā.

Pagarināta VKKF mērķprogramma 
kultūras nozares atbalstam

Lai  mazinātu Covid-19  negatīvo  seku  ietekmi  uz 
kultūras nozari un tās radošajām personām, uzņē-
mumiem, biedrībām un nodibinājumiem, valdība 
pēc  Kultūras  ministrijas  (KM)  iniciatīvas  lēmusi 
pagarināt atbalsta sniegšanu Valsts kultūrkapitāla 
fonda  (VKKF)  administrētajās  mērķprogrammās 
“Radošo personu nodarbinātības programma” un 

“Covid-19  ietekmēto  institūciju  ilgtspēja”.  Atbal
stam var pieteikties līdz 31. decembrim.

Mērķprogrammas  “Covid-19 ietekmēto institū-
ciju ilgtspēja”  mērķis  ir  atbalstīt  komersantus, 
biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta 
ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināša-
nu un bijusi  ierobežota Covid-19 noteikto ierobe-
žojumu dēļ. Programmā daļēji kompensēs komer-
santiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežo-
jumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevu-
mus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Atbalsta apmērs periodam no  šāgada 1. oktobra 
līdz 31. decembrim tiks noteikts identiskā apmērā 
kā piešķirtajam atbalstam par periodu no 1. jūlija 
līdz 30. septembrim – vienam mēnesim ne vairāk 
kā 5000 eiro, saglabājot līdzšinējos mērķprogram-
mas atbalsta nosacījumus. Atbalsts organizācijām 
no 1. oktobra līdz 31. decembrim tiks piešķirts kā 
grants, ievērojot komercdarbības atbalsta kontro-
les nosacījumus. 2021. gada sākumā atbalstu sa-
ņēmušajām  organizācijām  būs  jāiesniedz  atskai-
tes par piešķirtā finansējuma izlietošanu.

VKKF izsludināti konkursi 2021. gada 
mērķprogrammās un mūža stipendiju 
programmā

Līdz 20. novembrim VKKF pieņems pieteikumus 
2021.  gada  mērķprogrammu  konkursos  “Daudz-
pusīgas  profesionālās  mākslas  pieejamības  no
drošināšana  nacionālas  vai  reģionālas  nozīmes 
attīstības  centros  Latvijas  reģionos”,  “Profesio-

nālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” un 
“Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”.

Mērķprogrammas  “Daudzpusīgas profesionālās 
mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas 
vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvi-
jas reģionos” mērķis ir finansēt reģionālu kultūras 
institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusī-
gas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas 

http://www.sargs.lv/lv/tema/72stundas
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vai  reģionālas  nozīmes  attīstības  centrā,  organi-
zējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas ko-
lektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku kon-
certus, izrādes un/vai izstādes, un/vai filmu skates; 
izglītības programmas, meistarklases un/vai  rezi-
denču programmas; un/vai festivālus.

Mērķprogrammas “Profesionālu nevaldības kul-
tūras organizāciju atbalsts”  mērķis  ir  atbalstīt 
nozares profesionālas nevaldības kultūras organi-
zācijas,  kuras  sistemātiskā nekomerciālā  darbībā 
veicina  inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras 
attīstību  Latvijā,  nodrošinot  augstvērtīgus  māk
slas notikumus,  to popularizēšanu publiskajā  tel-
pā, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos.

Mērķprogrammas  “Valstiski nozīmīgi kultūras 
pasākumi”  mērķis  ir  atbalstīt  Latvijas  kultūras 
procesam  nozīmīgu,  ilglaicīgu  pasākumu  norisi, 
kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Lat-
vijas  kultūrvides  saglabāšanu  un  attīstību  vietējā 
un starptautiskā kontekstā.

Pieteikumu iesniegšana konkursos – tikai projektu 
pieteikumu sistēmā kkf.kulturaskarte.lv.

Konkurss “Gada balva sociālajā darbā 
2020”

Labklājības  ministrija  (LM)  līdz 29. novembrim 
izsludinājusi  pieteikumu  iesniegšanu  pretenden-
tu  izvirzīšanai  konkursam “Gada balva sociālajā 
darbā 2020”.

Konkursa  mērķis  ir  apzināt  sociālos  darbiniekus 
Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā 
darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvie-
nībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās 
un  citās  sociālo  pakalpojumu  sniedzēju  institūci-
jās, kā arī citās institūcijās, kurās tiek nodrošināts 
sociālā  darba  pakalpojums),  sniedz  profesionālu 
atbalstu  iedzīvotājiem  dažādu  sociālo  problēmu 
risināšanā  un  novēršanā;  pagodināt  visprofesio
nālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; po-

pularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profe-
sijas prestižu un labo praksi.

Pieteikuma anketas pretendenta izvirzīšanai kon-
kursa  nominācijās  ar  oficiālu  pavadvēstuli  (pa-
rakstītu pašrocīgi papīra formā vai ar elektronisko 
parakstu, vai izmantojot latvija.lv  iespēju “iesnie-
gums  iestādei”)  var  iesniegt  pašvaldības,  valsts 
un pašvaldību  iestādes, valsts un pašvaldības ka-
pitālsabiedrības, komersanti, plānošanas  reģioni, 
profesionālās  organizācijas,  biedrības  un  nodibi-
nājumi.

Pretendentus izvirza apbalvošanai šādās nominā-
cijās:

1) “Labākais sociālais darbinieks publiskajā sek-
torā 2020”;

2) “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā 
un privātajā sektorā 2020”;

3) “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2020”.

Pieteikuma anketas pieejamas šeit.

Pēc  iesniegto  pieteikumu  izvērtēšanas  konkursa 
žūrijas  komisijā  LM  tīmekļvietnē  www.lm.gov.lv 
no 2021. gada 4.  līdz 31.  janvārim tiks organizēts 
iedzīvotāju balsojums par pieciem labākajiem pre-
tendentiem katrā no nominācijām.

https://kkf.kulturaskarte.lv/
https://www.lm.gov.lv/lv/sobrid-izsludinatais-konkurss
http://www.lm.gov.lv
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Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums 
veidos 50% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju 
balsojums 50% no kopējā punktu skaita. Konkursa 
balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko pun-
ktu skaitu katrā no nominācijām.

Papildus  izveidota  nominācija  “Žūrijas speciālā 
balva sociālajā darbā 2020”, kurai pretendentus iz-
virzīs un novērtēs konkursa žūrijas komisijas locekļi.

Konkursu LM īsteno 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 strādās žūrijā, lai vērtētu 
iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. 
Konkursa uzvarētāju apbalvošanu plānots organi-
zēt 2021. gada martā. Ar detalizētu konkursa nori-
ses kārtību var iepazīties šeit: Konkursa nolikums.

Tiešsaistes diskusija par ES daudzgadu 
budžetu ar EP deputātiem Nilu Ušakovu 
un Robertu Zīli

4. novembrī plkst. 11:00–12:30  notiks  diskusija 
tiešsaistē par ES daudzgadu budžetu nākamajiem 
septiņiem  gadiem  un  ekonomikas  atveseļošanas 
plānu ar Eiropas Parlamenta (EP) Budžeta komite-
jas deputātiem Nilu Ušakovu un Robertu Zīli.

Tā kā vienošanās par nākamo ES daudzgadu bu-
džeta un ekonomikas atveseļošanas fondu vēl nav 
panākta, no pirmavota varēs uzzināt par situāciju 
un  tās paredzamo attīstību, kā arī paust  viedokli 
par  iespējamām  izmaiņām  ES  budžeta  ieņēmu-
mu sadaļā, samazinot valstu iemaksas un ieviešot 
jaunus ienākumu avotus, un izredzēm uz Latvijas 
interesēm iespējami atbilstošu sarunu iznākumu.

Diskusija  ar  deputātiem  notiks  Zoom  platformā. 
Lūgums  reģistrēties līdz 3. novembra plkst. 16 
šeit.  Pēc  reģistrācijas  uz  norādīto  epasta  adresi 
tiks nosūtīta piekļuves saite.

Papildu informācija par ES daudzgadu budžetu at-
rodama šeit.

Tiešsaistes konference “Laukos var! 
Uzņēmējdarbības iespējas laukos”

4. novembrī ikviens var piedalīties tiešsaistes kon-
ferencē, kas  iezīmēs ceļa karti nākotnes atbalsta 
pasākumiem  lauku  uzņēmējdarbībai,  tajā  skaitā 
arī  pierobežā.  Konferences  sākums plkst. 10,  tā 
būs skatāma tīmekļvietnē www.laukutikls.lv.

Konferencē savus piedāvājumus prezentēs Zem-
kopības  ministrija  un  VARAM.  Latvijas  Lauku 
konsultāciju un  izglītības centrs  (LLKC)  informēs 
par  praktisko  atbalstu  lauku  uzņēmējiem  –  no 
biznesa  idejas  radīšanas  līdz  atbalstam  jau  eso-
šai uzņēmējdarbībai, Latvijas Lauku forums – par 
LEADER pieejas  ieguldījumu laukos un nākotnes 

https://www.lm.gov.lv/lv/sobrid-izsludinatais-konkurss
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/04112020
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/mff-es-budget
http://www.laukutikls.lv.
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prioritātēm un Lauku atbalsta dienests – par ES 
finansējuma  pieteikumu  vienkāršošanu  un  uz-
ņēmējiem  draudzīgiem  atbalsta  instrumentiem. 
Noslēgumā plānota paneļdiskusija un atbildes uz 

jautājumiem.

Jautājumus varēs uzdot elektroniski  konferences 
laikā vai rakstot uz laukutikls@llkc.lv.

Publiskās un privātās partnerības 
aktualitātēm veltīta konference

Centrālā  finanšu  un  līgumu  aģentūra  (CFLA)  kā 
publiskās  un  privātās  partnerības  (PPP)  kompe-
tences  centrs  rīko  tiešsaistes  konferenci “Pub-
liskā un privātā partnerība: šodienas iespējas 
nākotnei”,  lai  veicinātu  PPP  projektu  attīstības 
modeļa iedzīvināšanu un attīstību Latvijā, vienkop 
pulcējot jomas ekspertus, potenciālos projektu īs-
tenotājus un interesentus.

Konference  notiks  5. novembrī plkst. 11,  un  tai 
sekot varēs tiešsaistē CFLA tīmekļa vietnē un face-
book.com kontā.

CFLA aicina piedalīties konferencē ikvienu intere-
sentu – pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, 
uzņēmējus,  nevalstisko  organizāciju  pārstāvjus 
u. c., kuru interešu lokā ir PPP jautājumi un aktua-
litātes šajā jomā.

Programma  un reģistrācija konferencei  –  šeit. 
Saite uz pasākuma norisi tiks nosūtīta uz epasta 
adresi, kura būs norādīta reģistrācijas anketā.

Konferences pirmajā daļā uzstāsies gan starptau-
tiski eksperti, stāstot par PPP tendencēm un pie-
mēriem  Eiropā,  gan  Latvijas  speciālisti  PPP  jau-
tājumos,  analizējot  dažādus  ar  šo  jomu  saistītus 
aspektus, kā arī informējot par aktualitātēm, PPP 
modeļa pamatprincipiem un normatīvo  regulēju-
mu. Savukārt paneļdiskusijās notiks viedokļu ap-
maiņa par to, kādi mīti saistās ar PPP jomu un kā 
veicināt vispārēju izpratni, popularizējot šā mode-
ļa priekšrocības, kā arī – par iespēju izmantošanu: 
kādi  apstākļi  traucē  PPP  attīstībai  un  kā  tos  no-
vērst, lai nodrošinātu ideju veiksmīgu realizēšanu.

Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un 
pašvaldību sadarbību

Latvijas  Sociālās  uzņēmējdarbības  asociācija 
(LSUA) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību 
Latvijā  un  LPS  aicina  visu  pašvaldību  pārstāvjus, 
esošos  un  topošos  sociālos  uzņēmējus,  kā  arī  ik-
vienu citu  interesentu uz vebināru ciklu par  soci-
ālo  uzņēmumu  un  pašvaldību  sadarbību.  Četrās 
tiešsaistes lekcijās būs iespēja uzzināt, ko sociālie 
uzņēmumi  un  pašvaldības  var  dot  viens  otram, 
uzklausīt  pieredzes  stāstus,  saņemt  ieteikumus 
veiksmīgai  sadarbības  uzsākšanai  un  noslēgumā 
izprast Latvijā  vēl  samērā  svešu  jēdzienu  “sociāli 

atbildīgi  iepirkumi”. Vienlaikus vebināru cikls kal-
pos arī kā abu pušu satikšanās platforma,  lai pa-
gaidām iepazītos neklātienē un izzinātu viens otra 
piedāvājumus un vajadzības.

Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība ir īpa-
ši  aktuāla  šobrīd,  kad  sociālie  izaicinājumi  kļūst 
arvien  sarežģītāki  un  ir  skaidrs,  ka  pašvaldības 
vienas pašas  tos nevarēs atrisināt. Kā  lielisks pa-
līgs  pašvaldībām  var  būt  sociālie  uzņēmēji,  kuri, 
izmantojot biznesa pieeju, var  iesaistīties  sociālo 
problēmu risināšanā, vienlaikus stimulējot ekono-
miku,  radot  inovācijas un kopīgu  labumu sabied-
rībai.

mailto:laukutikls@llkc.lv
https://www.cfla.gov.lv/lv/
https://www.cfla.gov.lv/lv/citas-programmas/publiska-un-privata-partneriba/konference-ppp-sodienas-iespejas-nakotnei
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Vebināri norisināsies novembrī un decembrī, darb-
dienu pēcpusdienās no plkst. 15 līdz 16 tiešsaistes 
platformā Zoom  un  LSUA  sociālā  tīkla  Facebook 
lapā  https://www.facebook.com/SocialaUzne-
mejdarbibaLV/.  Lai  piedalītos  vebināros,  ir  jāveic 
elektroniska pieteikšanās uz katru no lekcijām at-
sevišķi  un  savā  datorā  vai  telefonā  jālejupielādē 
aplikācija “Zoom”.

Katrs vebinārs veltīts noteiktai tēmai.

5. novembrī – “Kā sociālie uzņēmumi var palī-
dzēt pašvaldībām?”. Par sadarbību un savu uzņē-
mumu piedāvājumiem pašvaldībām stāstīs trīs so-
ciālās uzņēmējas: “Learn IT” dibinātāja un vadītāja 
Elīna  Ingelande,  “Mājas  aprūpes” Valdes  locekle 
Ivanda  Titova  un  “Ruckas  mākslas  un  izglītības 
centra” vadītāja Ieva Ūbele. Pieteikšanās ŠEIT.

10. novembrī – “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un 
Ogres novada pašvaldību stāsti par to, kāpēc 
sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga”. Pieredzē par 
savu pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmu-
miem dalīsies Ogres novada domes izpilddirekto-
ra vietniece Dana Bārbale un Cēsu novada pašval-
dības  administrācijas  vadītājs  Atis  EgliņšEglītis. 
Pieteikšanās ŠEIT.

24. novembrī – “Praktiski soļi un ieteikumi so-
ciālo uzņēmumu sadarbībai ar pašvaldību”. Kā-
dam  ir  jābūt  sociālā  uzņēmuma  piedāvājumam? 
Kādi  mājasdarbi  jāveic  pirms  sarunas  ar  pašval-
dību?  Kā  un  kuru  pašvaldības  personu  uzrunāt? 
Atbildes  uz  šiem  jautājumiem  un  praktiskus  pa-
domus  sniegs  LSUA  vadītāja  Madara Ūlande  un 
sociālais uzņēmums, kas jau vairāku gadu garumā 
veiksmīgi  sadarbojas  ar  vietējo  pašvaldību.  Pie-
teikšanās ŠEIT.

3. decembrī – “Sociāli atbildīgi iepirkumi”. 
2014. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta Pub-
lisko  iepirkumu  direktīva,  kas  paredz,  ka  dalīb-
valstīm  publiskais  iepirkums  turpmāk  būtu  jāiz-
manto, lai iepirktu ne tikai lētākās, bet arī labākās 
preces  un  pakalpojumus,  tajā  skaitā  piemērojot 
dažādus sociālos kritērijus. Kas  ir  sociāli  atbildīgi 
iepirkumi? Kāpēc  un  kam  tie  ir  nozīmīgi?  Kā  tos 
praktiski  īstenot? Atbildes uz šiem un citiem jau-
tājumiem sniegs biedrības “Sabiedriskās politikas 
centra  PROVIDUS”  vadošā  pētniece  un  Labklājī-
bas  ministrijas  Sociālo  uzņēmumu  komisijas  lo-
cekle Agnese Frīdenberga. Pieteikšanās ŠEIT.

Papildu  informācija,  rakstot  uz  epasta  adresi 
liga@sua.lv.

5G ekosistēmas “5G Techritory” forums

11. un 12. novembrī norisināsies 3. Baltijas  jūras 
reģiona  5G  ekosistēmas  “5G Techritory”  forums. 
Šāgada foruma galvenā tēma – “Gads pēc 5G ie-
viešanas:  pirmā  pieredze  un  mācība  nākotnei”. 
Pasākums pulcēs augsta līmeņa 5G nozares dalīb-
niekus un politikas veidotājus,  lai apspriestu  izai-
cinājumus, šķēršļus un veidus, kā šo revolucionāro 
tehnoloģiju veidot, ieviest un turpināt attīstīt. Fo-
rumā uzstāsies vairāk nekā 150 pasaules mēroga 
praktiķu, kuri dalīsies savā pieredzē un zināšanās, 

kas gūtas, ieviešot 5G.

Ņemot  vērā  epidemioloģisko  situāciju  valstī  un 
pasaulē,  šogad  pirmo  reizi  forums  notiks  virtuā-
li, pasākumam īpaši  izveidotā platformā vairākos 
kanālos, katrā no tiem piedāvājot oriģinālu saturu 
un auditorijas mijiedarbību ar konferences runātā-
jiem. Dalība forumā ir bez maksas, un tai nepiecie-
šama  iepriekšēja  reģistrācija  foruma  mājaslapā: 
https://www.5gtechritory.com/registration.

Foruma programmu skatiet 1. pielikumā!

https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/
https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOqrqz8qGdZHoLJvwvaARcqLOZ4oTTh5
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOqorzMoGdwLvEygGSYe2fk8YmEdzd1i
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpf-yvrzopG9W7YppglCdJG7meYfdPHF8n
mailto:liga@sua.lv
https://www.5gtechritory.com/registration
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_45_p1.pdf
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Vebinārs par starptautiskā finansējuma 
iespējām kultūras un radošo nozaru 
projektu īstenošanai

16. novembrī Radošās Eiropas birojs Latvijā aicina 
kultūras un radošo nozaru organizāciju un institū-
ciju pārstāvjus piedalīties  ikgadējā pasākumā par 
dažāda veida starptautiskā finansējuma iespējām 
kultūras un radošo jomu projektu īstenošanai. Ņe-
mot  vērā  valstī  noteiktos  ierobežojumus,  šogad 
pasākums notiks attālināti, to varēs vērot tiešsais-
tē Zoom platformā.

Vebinārā  būs  iespējams  uzzināt,  kādas  iespējas 
sniedz  Eiropas  Savienības  programmas  dažādu 
kultūras  nozaru,  radošo  industriju,  audiovizuālās 
jomas un kultūrizglītības jomu projektiem.

Dalība pasākumā ar iepriekšēju pieteikšanos 
līdz 13. novembrim! Pirms pasākuma uz katra no-
rādīto epastu tiks nosūtīta pieejas informācija.
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We are pleased to invite you to  
Virtual 5G Techritory,  

the 3rd-annual Baltic Sea and Nordic Region

5G Ecosystem Forum 
one of the leading 5G events worldwide with  

participants and experts  
from Europe, Asia and the USA,  

which will be held virtually  
on November 11-12 2020,  

streaming from the HQ in Riga, Latvia

More information:  
www.5gtechritory.com

If you are interested in joining this event then 
we kindly request you to register via the link: 

www.5gtechritory.com/register

INVITATION



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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Programma:

14:00 – Vebināra atklāšana – Radošās Eiropas bi-
rojs Latvijā un ES programma “Radošā Eiropa”.

14:30 – ES programma “Eiropa pilsoņiem”.

15:00 – Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta aktualitātēm.

15:30 – ES programma “Erasmus+”.

16:00 – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu  instrumentu programma “Aktīvo  iedzīvo-
tāju fonds”.

16:30  –  Informācija  par  papildu  ES  programmu 
(tiks precizēts).

Pieteikšanās vebināram ŠEIT.

Jautājumiem: radosaeiropa@km.gov.lv.

Ventspils Digitālais centrs aicina 
tiešsaistē apgūt 3D modelēšanas un 
tēlniecības programmas

Ventspils Digitālais  centrs  piedāvā  iespēju  apgūt 
3D modelēšanas un digitālās  tēlniecības apmācī-
bu kursu jebkurā sev ērtā vietā Latvijā. Apmācības 
būs  aktuālas  ikvienam,  kuru  interesē  3D  dizaina 
objektu izveide un 3D datorgrafikas apguve vien-
kārši lietojamās tiešsaistes lietotnēs.

“TinkerCad”  ir  bezmaksas,  vienkārši  lietojams 
tiešsaistes  rīks  3D  dizaina  objektu  izveidei.  Tas 
piedāvā  iespēju  izveidot  dažādus  dizaina  objek-
tus, apgūt augstuma, garuma, platuma jēdzienus, 
izprast, kas  ir X, Y un Z asis,  saprast, kas  ir kubs, 

prizma, cilindrs, sfēra. Šī programma ir paredzēta 
arī izglītības vajadzībām, īpaši bērniem un entuzi-
astiem, kuriem nav pieredzes 3D objektu  izveidē 
un projektēšanā. Tā iemācīs visus 3D pamatjēdzie-
nus, ļaujot pārveidot idejas CAD modelī. Rīks dar-
bojas  jebkurā pārlūkprogrammā bez  spraudņiem 
vai instalācijām.

“Blender”  ir  profesionāla, bezmaksas un atvērtā 
koda 3D datorgrafikas programmatūra, ko izman-
to  animācijas,  vizuālo  efektu, mākslas darbu,  3D 
modeļu, interaktīvu 3D lietotņu un datorspēļu vei-
došanai.

Mācības notiks tiešsaistē Moodle platformā. Pavi-
sam būs trīs nodarbības trīs stundu garumā (kopā 
12 akadēmiskās stundas): 11. novembrī no plkst. 
14:30 līdz 17:30; 19. novembrī no plkst. 16 līdz 19 
un 25. novembrī no plkst. 14:30 līdz 17:30.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 8. novem-
brim šeit: www.adre.se/3dmodelesana.

Mācību maksa par kursu: 42 eiro. Kursu beidzot, 
dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifi-
kātu.

Papildu informācija: vdc@ventspils.lv vai pa tālru-
ni 63607607.

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
http://www.adre.se/3dmodelesana
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