
EP eksperti iesaka atlikt administratīvi 
teritoriālo reformu un veikt efektīvas 
sarunas ar iedzīvotājiem

Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa Monitoringa komitejas eksperti 
konstatējuši vietējās demokrātijas pārkāpumus 
Latvijā administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
procesā un aicina Latvijas valdību un Saeimu at-

likt reformu, līdz būs nodrošinātas godīgas un 
efektīvas apspriešanās ar pašvaldībām un iedzī-
votājiem, – to 14. februārī Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) rīkotajā preses konferencē paziņoja 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Latvijas Univer-
sitātes asociētā profesore Eiropas vietējo pašval-
dību hartas neatkarīgo ekspertu grupas locekle 
Dr. sc. pol. Iveta Reinholde un EP Vietējo un re-
ģionālo pašvaldību kongresa Latvijas delegācijas 
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pārstāvis Mazsalacas novada domes priekšsēdē-
tājs Harijs Rokpelnis.

Monitoringa komitejas sākotnējā pārskata ziņo-
jumā starptautiskie eksperti akcentē: faktu vāk-
šanas vizīte Latvijā parādījusi, ka LPS iesniegtie 
argumenti ir nopietni un rada pietiekamas bažas, 
lai pamatotu īpašu situācijas uzraudzību. Kopumā 
secināts, ka ATR procesā sarunas ar iedzīvotājiem 
un pašvaldībām nav bijušas atbilstošas un savlaicī-
gas, bet gan formālas, tādējādi pārkāpjot Eiropas 
vietējo pašvaldību hartu. Ministrija nevis mudinā-
jusi organizēt neformālas aptaujas, lai uzzinātu ie-
dzīvotāju uzskatus, bet šādas aptaujas kavējusi un 
dažos gadījumos pat aizliegusi.

Tāpat demokrātijas sargi secinājuši, ka pašvaldī-
bas faktiski nav piedalījušās reformas izstrādē, 
jo plānu izstrādājuši tikai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) eksper-
ti. VARAM īstenojusi vienvirziena komunikācijas 
kampaņu, lai informētu par reformu, kuras galve-
nie virzieni jau bija noteikti. Ziņojumā uzsvērts, ka 
novadi nav tikai ģeogrāfisks valsts teritorijas dalī-
jums, ko valdība var vienkārši pielāgot, paplašināt 
vai samazināt kā Lego klucīšus, tos brīvi pārvieto-
jot. Novadi pirmām kārtām ir tie veidojumi, kuros 
attīstās iedzīvotāju dzīve, veidojas dzīves telpa ar 
savu vēsturi (dažreiz gadsimtiem senu), atmiņām 
un identitāti, jo īpaši laukos.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Mani satrauc, 
ka pēdējo divu gadu laikā vietējās demokrātijas 
vispārējā situācija Latvijā ir pasliktinājusies un nav 
ievērota Eiropas vietējo pašvaldību harta. Tāpēc ta-
gad ir jādara viss, lai mēs atkal kļūtu par piemēru 
citām valstīm un attīstītu demokrātiju. Augsta lī-
meņa starptautiskie eksperti ir apliecinājuši, ka visi 
mūsu akcentētie jautājumi par administratīvi terito-
riālās reformas procesu, finansējumu pašvaldībām, 
budžeta autonomiju ir bijuši pamatoti. Īstenojot re-
formu, nevar tikai pārbīdīt robežas, bet ir jāuzklausa 
un jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis, jo tas skar viņu 
dzīvi. Pašvaldības kopumā atbalsta pozitīvas pār-
maiņas un ikdienā jau īsteno dažādas reformas iz-
glītības, veselības un citās jomās, tomēr jebkurai re-
formai jābūt balstītai uz demokrātijas principiem un 
pilnvērtīgu dialogu. Manuprāt, ekspertu ieteikumi 
valdībai un Saeimai nopietni jāņem vērā, turpmāk 
strādājot gan pie administratīvi teritoriālās refor-
mas, gan nākamā gada valsts budžeta.”

Latvijas Universitātes asociētā profesore Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas neatkarīgo ekspertu 
grupas locekle Dr. sc. pol. Iveta Reinholde uzsver, 
ka Eiropas Padomes ekspertu ziņojums ir nopietns 
signāls Latvijai, lai turpmāk nopietnāk un atbildī-
gāk ievērotu vietējās demokrātijas principus. Pre-
tējā gadījumā tas rada nelabvēlīgu valsts tēlu un 
reputāciju starptautiskajā vidē. Vienlaikus ir svarī-
gi valdībai godprātīgi strādāt Latvijas tautas labā 
un ar cieņu izturēties pret novadu iedzīvotājiem. 
Sabiedrības uzticēšanās nerodas kā Ziemassvētku 
nakts brīnums, bet tā ir valdības darba un attiek
smes rezultāts, ja tā uzklausa arī iedzīvotāju vie-
dokli. Pretējā gadījumā cilvēki zaudē jebkādu in-
teresi par notiekošajiem procesiem valstī un vēlmi 
iesaistīties. Tāpēc ir svarīgi respektēt iedzīvotāju 
viedokli un nepieciešamību līdzdarboties demo-
krātijas attīstībā.

Sākotnējā ziņojumā arī uzsvērts, ka ekspertu ie-
skatā vietējo pašvaldību finansiālā autonomija 
samazinājusies dažu centrālās valdības finansiālo 
un fiskālo lēmumu rezultātā saistībā ar 2020. gada 
valsts budžetu, kura daļu veido arī pašvaldību bu-
džeti. Līdz ar to sākotnējā ziņojumā Saeimai un 
valdībai ieteikts nodrošināt, ka pienākumus vietē-
jai pašvaldībai nodod līdz ar atbilstošiem finansiā-
lajiem resursiem, un norādīts, ka jebkādi soļi, kas 
mazina vietējo pašvaldību finansiālo kapacitāti, 
negatīvi ietekmē to spējas brīvi pildīt savas funk-
cijas.

Ekspertu redzējumā vietējās demokrātijas kopē-
jā situācija Latvijā ir pasliktinājusies kopš pēdē-
jā uzraudzības ziņojuma, ko kongress pieņēma 
2018. gadā.

Sākotnējais pārskata ziņojums 26 lappušu apjomā 
pagājušonedēļ izskatīts EP Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas sēdē 
un tiek virzīts apstiprināšanai kongresa 38. sesijā 
Strasbūrā martā. Uz ziņojumu balstītas rezolūcijas 
un rekomendācijas pieņemšana ir pamats, lai val-
dība un Saeima Latvijā izlabotu kļūdas, kas pieļau-
tas līdzšinējā reformas procesā.

Atgādinām, ka pērn 4. decembrī pēc LPS uzaici-
nājuma ārpuskārtas faktu noskaidrošanas vizītē 
Latvijā viesojās Monitoringa komitejas pārstāvji, 
ziņotāji par vietējo demokrātiju – Senžerānlepijas 
(Saint-Gérand-le-Puy, Francija) pašvaldības priekš-
sēdētājs Gzavjē Kadorē (Xavier Cadoret) un Iklas 
(Uccle, Beļģija) pašvaldības deputāts Marks Kolss 
(Marc Cools) –, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību 



hartas neatkarīgo ekspertu grupas priekšsēdētājs 
Anhels Manuels MorenoMolina (Angel Manuel 
Moreno Molina, Spānija).

Faktu noskaidrošanas ziņojumu par ATR Latvijā un 
LPS sniegto prezentāciju preses konferencē atra-
dīsit šeit.

Eiropas vietējo pašvaldību hartu lasiet šeit. Pre-
ses konferences videoieraksts pieejams šeit, kā arī 
LPS Facebook kontā šeit un šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Diskusija par tūrisma politiku un attīstību 
reģionos

13. februārī LPS padomniece uzņēmējdarbības jau-
tājumos Andra Feldmane uz sarunu par tūrisma 
politiku 2021.–2027. gadā un attīstību reģionos bija 
aicinājusi Ekonomikas ministrijas (EM) Nozaru po-
litikas departamenta vecāko eksperti Ilonu Kalni-
ņu un vecāko referenti Madaru Lūku-Ruskulovu.

EM kā par tūrisma politikas izstrādi un īstenošanu 
atbildīgā institūcija turpina darbu pie jaunā plāno-
šanas perioda 2021.–2027. gadam plānošanas do-
kumentiem tūrisma nozarei. Jaunā tūrisma politi-
ka līdz ar administratīvi teritoriālo reformu paredz 
izmaiņas tūrisma nozares pārvaldībā un turpmā-
kajā nozares attīstībā. Plānošanas gaitā ir īsteno-
ti pētījumi, veikts darbs fokusa grupās, pārrunāti 

jautājumi ar nozares asociācijām un ministrijām, 
taču būtiska ir arī reģionālās pārvaldības joma – 
pašvaldības un plānošanas reģioni un horizontālo 
partneru partnerību un vietējo rīcības grupu darbī-
bu ietekme. EM pētījums atrodams šeit.

Diskusijā tika apspriesta EM izstrādātā politika 
2021.–2027. gadam un jaunumi kopumā, izmaiņas 
tūrisma pārvaldībā un pašvaldību tūrisma speciā-
listu un tūrisma informācijas sniedzēju loma, mi-
nistrijas aptauja pašvaldībām par resursu patēriņu 
2018.–2020. gadā, pašvaldības loma tūrisma uz-
ņēmējdarbības veicināšanā, t. sk. publiskā infra-
struktūra un konkurences aspekti, tirgus novēr-
tēšana, ES struktūrfondu projekti un darbs pirms 
projektu īstenošanas, pašvaldību atbalsts tūrisma 
nozarei un citi jautājumi. Vislielākās diskusijas rai-
sījās par iecerēto mērķteritoriju noteikšanu un da-
līšanu trīs līmeņos, klasteru veidošanu un pašval-
dību tūrisma informācijas centriem.

EM sniegto prezentāciju atradīsit šeit.

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

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5453-ep-eksperti-iesaka-atlikt-administrativi-teritorialo-reformu-un-veikt-efektivas-sarunas-ar-iedzivotajiem
https://m.likumi.lv/doc.php?id=39149
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/468-starptautisko-ekspertu-secinajumi-par-administrativi-teritorialas-reformas-norisi-latvija
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/videos/2539693199639826/
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/videos/516965195671584/
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/turisms/statistika_un_petijumi/ekonomikas_ministrijas_petijumi_turisma_joma/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5424-diskusija-par-turisma-politiku-un-attistibu-regionos
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/466-diskusija-par-turisma-politiku-un-attistibu-regionos


Diskusija par reģionālajiem biznesa 
inkubatoriem

18. februārī plkst. 14 LPS namā (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS un Ekonomikas 
ministrijas rīkotā diskusija par plānotajiem grozī-
jumiem reģionālo biznesa inkubatoru programmā 
un attīstību reģionos pēc 2023. gada.

Šī būs saruna par reģionālo biznesa inkubatoru 
lomu pašvaldību administratīvajā teritorijā un 
EM precizēto noteikumu projektu “Grozījumi Mi-

nistru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos 
nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes 
rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. 
pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un ra-
došo industriju inkubators” īstenošanas noteiku-
mi””.

Diskusijai tiks nodrošināta tiešraide 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.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 
19. februārī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumos nr. 238 “Ugunsdrošības 
noteikumi”” – uzaicināti Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta pārstāvji.

2. Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma or-
ganizēšanu – informēs LPS padomniece iepir-
kumu jautājumos Daina Dzilna un AS “Sada-
les tīkli” pārstāvji.

3. Par sabiedriskā transporta aktualitātēm un sa-
biedriskā transporta pakalpojuma iepirkuma 
norisi – informēs Autotransporta direkcijas Val-
des priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

4. Par sarunu tēmām ar ministrijām 2020. gadā – 
informēs LPS padomnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aino Salmiņš.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
sekojot šai saitei.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv


LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 21. februārī plkst. 11 Rī-
gas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1, lielajā zālē).

Darba kārtība:

1. Par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 
2021.–2027. gadam – informēs Satiksmes mi-
nistrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns 
un Ārlietu ministrijas pārstāvji.

2. Par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu – 

informēs VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

3. Par LPS 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tā-
mes fakta un 2020. gada ieņēmumu un izdevu-
mu tāmes projekta apstiprināšanu – informēs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

4. Par LPS sapulces un 31. kongresa norises vie-
tu un laiku – informēs LPS priekšsēdis Gints 
Kamin skis.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
25. februārī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. PPP kā projekta īstenošanas modelis pašvaldī-
bās – uzaicināts BaltCap Infrastruktūras fonda 
investīciju direktors Matīss Paegle.



“Sabiedrības ar dvēseli-Latvija” 
noslēguma pasākums Bauskas novada 
Īslīcē

Pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseliLat-
vija” (SDL) informē, ka 2019. gada pašvaldību 
projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseliLatvija” 
noslēguma pasākums, kurā suminās un apbalvos 
labāko projektu īstenotājus, notiks 7. martā Baus-
kas novada Īslīces pagasta Kultūras namā (Īslī-
ces pagasta “Rītausmās”).

Programma:

9:30 – Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija.

11:00 – Pasākuma atklāšana, viesu uzrunas.

11:20 – Projektu prezentācijas.

13:00 – Balsošana un kafijas pauze.

13:20 – Muzikāls sveiciens.

14:00 – Projektu apbalvošana.

15:00 – Pusdienas.

16:00 – Bauskas pils apskate.

Pasākuma dalībniekiem būs pieejams žurnāls “Sa-
biedrība ar dvēseli #14”, kurā atspoguļotas visu 
SDL pašvaldību projektu aktivitātes 2019. gadā.

Lūgums līdz 2. martam informēt par ierašanos 
un norādīt dalībnieku skaitu un apstiprinājumu 
par piedalīšanos vai nepiedalīšanos pils apskates 
ekskursijā, paziņojot LPS tehnisko sistēmu admi-
nistratoram Naurim Ogorodovam (nauris.ogoro-
dovs@lps.lv; 67508136).

Cilda Purgale,
SDL Valdes priekšsēdētāja vietniece

2. Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.–
2025. gadam izstrādes virzieni – uzaicināti Fi-
nanšu ministrijas pārstāvji.

3. Plānotā sabiedrības līdzdalības budžeta ie-
viešana pašvaldībās – uzaicināti VARAM  

pārstāvji.

4. Dažādi.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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EIROPĀ UN PASAULĒ

Kohēzija, Eiropas “zaļais” kurss, 
demokrātija: Latvijas delegācijas RK 
prioritātes jaunajā sasaukumā

11.–13. februārī Briselē (Beļģijā) norisinājās jau-
nā sasaukuma Eiropas Reģionu komitejas pirmā 
plenārsesija, kurā Latvijas delegāciju vadīja LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

G. Kaminskis kā Latvijas delegācijai Eiropas Re-
ģionu komitejā (RK) svarīgākos jautājumus jau-
najā RK sasaukumā uzsvēra kohēzijas politiku, 
Eiropas “zaļo” kursu un darbu pie demokrātijas, 
subsidiaritātes un pašvaldību autonomijas sekmē-
šanas budžeta jomā. “Šis gads būs izšķirīgs sarunās 
par nākamā perioda daudzgadu finanšu shēmu. 
Ļoti ceru, ka Latvijai pieejamie kohēzijas politikas 

mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv


līdzekļi netiks samazināti, jo īpaša uzmanība at-
bilstoši Eiropas Savienības pamatlīgumam jāvelta 
visnabadzīgākajām teritorijām, kurās ir būtiskas de-
mogrāfiskās izmaiņas. Latvija, pievienojoties Eiro-
pas Savienībai un atverot savas robežas brīvai dar-
baspēka kustībai, zaudējusi ievērojamu darbspējīgo 
iedzīvotāju skaitu. Pastāv pamatotas bažas Latvijai 
saskarties ar vēl lielākiem demogrāfiskajiem izaici-
nājumiem, kas var apdraudēt Latvijas kā reģiona 
turpmāko konverģenci,” norādīja Gints Kaminskis.

Runājot par Eiropas “zaļo” kursu, Latvijas dele-
gācijas vadītājs akcentēja, ka tā īstenošanai jābūt 
taisnīgai un iekļaujošai, ņemot vērā atšķirīgos da-
lībvalstu sākuma punktus: ““Zaļā” kursa īstenoša-
nai būtiski nodrošināt, lai ir pieejami papildu finanšu 
atbalsta mehānismi. Īstenotajām aktivitātēm jāuz-
labo Latvijas sociālekonomiskais stāvoklis, vienlai-
kus neradot nepanesamu slogu nozarei, uzņēmē-
jiem un iedzīvotājiem, pirmajā vietā liekot cilvēkus 
un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanu.”

Latvijas delegāciju plenārsesijā pārstāvēja Latvijas 
delegācijas RK vadītājs Gints Kaminskis, Kuldīgas 

novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Viļa-
kas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, Rundāles novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Okmanis, Jēkabpils pilsētas domes de-
putāts Leonīds Salcevičs, Rīgas domes deputāts 
Dainis Turlais un Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents.

Eiropas Reģionu komiteja izveidota 1994. gadā, 
un patlaban tajā darbojas 329 locekļi no 27 Eiro-
pas Savienības dalībvalstīm. Tai ir konsultatīva 
loma Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā at-
tiecībā uz jautājumiem, kas skar vietējās un reģio-
nālās pašvaldības, un RK pieņemtie lēmumi var 
nozīmīgi ietekmēt nacionālos līderus un Eiropas 
komisārus. Latvijas delegāciju RK veido septiņi 
locekļi un septiņi aizstājēji. Par RK prezidentu nā-
kamajiem divarpus gadiem ievēlēts Apostols Dzi-
dzikosts, Grieķijas Centrālās Maķedonijas reģiona 
gubernators.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

7
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• 10. februārī LSM.lv; Re!; Vidzemes Televīzija: 
“Vietvaras piesardzīgas par minimālo pašvaldī-
bu sociālo pakalpojumu grozu” – LPS padom-
nieces Ilzes Rudzītes komentārs par Labklājī-
bas ministrijas ieceri katrā pašvaldībā noteikt 
minimālo sociālo pakalpojumu grozu (šeit).

• 12. februārī LETA: “TM arvien ir domstarpības 
ar LM par bērnu un ģimenes tiesību pārņemša-
nu savā pārziņā”.

• 13. februārī LV portāls: “Informēs par EP eks
pertu konstatētajiem vietējās demokrātijas 
pārkāpumiem Latvijā” – LPS relīze par 14. feb-
ruāra preses konferenci (šeit).

• 14. februārī LETA: “LPS informēs par Eiropas 
Padomes ekspertu saskatītajiem pārkāpumiem 
pašvaldību reformas kontekstā”.

• 14. februārī LETA: “Eiropas Padomes pašval-
dību kongress VARAM pārmet “vienvirziena 
komunikācijas kampaņu” pašvaldību reformas 
procesā”.

• 14. februārī LETA: “Pūce: EP pašvaldību kon-
gresa pārmetumi VARAM ir nepamatoti”.

• 14. februārī Diena: “Eiropas Padomes pašvaldī-
bu kongress aicina Saeimu atlikt novadu refor-
mas pieņemšanu” – par LPS preses konferenci 
un Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa Monitoringa komisijas izvēr-
tējumu par ATR gaitu Latvijā (šeit).

• 14. februārī Diena: “Pūce: EP pašvaldību kon-
gresa pārmetumi VARAM ir nepamatoti” – vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistra Jura Pūces komentārs par EP ekspertu 
pausto (šeit).

• 14. februārī NRA: “Pūce: EP pašvaldību kongre-
sa pārmetumi VARAM ir nepamatoti” – minis-
tra Jura Pūces komentārs par EP ekspertu paus-
to (šeit).

• 14. februārī LV portāls: “Eiropas Padomes eks
perti iesaka atlikt administratīvi teritoriālo re-
formu” – EP ekspertu vērtējums par vietējās 
demokrātijas pārkāpumiem Latvijā (šeit).

• 14. februārī Delfi: “Eiropas pašvaldību kongre-
sa eksperti iesaka atlikt novadu reformu; Pūce 
nepatīkami pārsteigts” – par EP ekspertu ziņo-
jumu, LPS preses konferenci un ministra Jura 
Pūces komentārs (šeit).

• 14. februārī TVNET: “Eiropas Padomes pašval-
dību kongress aicina Saeimu atlikt novadu re-
formas pieņemšanu” – par EP ekspertu ziņoju-
mu un LPS preses konferenci (šeit).

• 14. februārī TVNET: “Pūce: EP pašvaldību kon-
gresa pārmetumi VARAM ir nepamatoti” – mi-
nistra Jura Pūces komentārs par EP ekspertu 
ziņojumu (šeit).

• 14. februārī Jauns.lv: “Pūce nepatīkami pār-
steigts par EP pašvaldību kongresa aicinājumu 
atlikt novadu reformu” – ministra Jura Pūces 
komentārs par EP ziņojumu (šeit).

• 14. februārī LSM.lv; Latvijas Radio: “Eiropas 
Padomes pašvaldību kongresa eksperti iesaka 
atlikt administratīvi teritoriālo reformu; Pūce 
pārmetumus noraida” – LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska vērtējums (šeit).

• 14. februārī Latvijas Radio 4 raidījums “Под-
робности” – LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
par EP pašvaldību kongresa ekspertu vērtēju-
mu un ATR (šeit).

• 16. februārī LETA: “LPS: līdz ar jaunajām prasī-
bām telpu platībai rinda uz bērnudārziem valstī 
var pieaugt par 2500 vietām”.

LPS MEDIJOS

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vietvaras-piesardzigas-par-minimalo-pasvaldibu-socialo-pakalpojumu-grozu.a347876/?fbclid=IwAR0hWbXAnSpTuJ_nRTp-xUQFFpx0018zG71cB3QBbLVuJxwKLYTSwzv8Q3M
https://lvportals.lv/dienaskartiba/313156-informes-par-ep-ekspertu-konstatetajiem-vietejas-demokratijas-parkapumiem-latvija-2020
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/eiropas-padomes-pasvaldibu-kongress-aicina-saeimu-atlikt-novadu-reformas-pienemsanu-14235704
https://lvportals.lv/dienaskartiba/313218-eiropas-padomes-eksperti-iesaka-atlikt-administrativi-teritorialo-reformu-2020
https://www.delfi.lv/temas/juris-puce
https://www.delfi.lv/temas/juris-puce
https://www.delfi.lv/news/national/politics/eiropas-pasvaldibu-kongresa-eksperti-iesaka-atlikt-novadu-reformu-puce-nepatikami-parsteigts.d?id=51886867
https://www.tvnet.lv/6900326/eiropas-padomes-pasvaldibu-kongress-aicina-saeimu-atlikt-novadu-reformas-pienemsanu
https://www.tvnet.lv/6900444/puce-ep-pasvaldibu-kongresa-parmetumi-varam-ir-nepamatoti
https://jauns.lv/raksts/zinas/371653-puce-nepatikami-parsteigts-par-ep-pasvaldibu-kongresa-aicinajumu-atlikt-novadu-reformu
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/eiropas-padomes-pasvaldibu-kongresa-eksperti-iesaka-atlikt-administrativi-teritorialo-reformu-puce-parmetumus-noraida.a348390/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2020&m=2&d=14
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• 16. februārī Diena: “LPS: līdz ar jaunajām pra-
sībām telpu platībai rinda uz bērnudārziem 
valstī var pieaugt par 2500 vietām” – LPS brī-
dina Veselības ministriju par ietekmi, kādu jau-
nās prasības var atstāt uz bērnudārzu rindām 

(šeit).

• 16. februārī NRA: “Pašvaldību savienība brīdi-
na, ka rindas uz bērnudārziem Latvijā var kļūt 
vēl lielākas” (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 trīs atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīšanas 
datums

Izsludināšanas 
datums

Saska-
ņojums

1. VSS-73 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada do-
mei dzīvojamās mājas un dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, 
Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, re-
montdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām”

12.02.2020. 06.02.2020. Jā

2. VSS-85 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija 
noteikumos nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģis-
trācijas kārtība””

13.02.2020. 06.02.2020. Jā

3. VSS-60 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos nr. 276 
“Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi””

13.02.2020. 30.01.2020. Jā

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

https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lps-lidz-ar-jaunajam-prasibam-telpu-platibai-rinda-uz-bernudarziem-valsti-var-pieaugt-par-2500-vietam-14235787
https://nra.lv/latvija/304991-pasvaldibu-savieniba-bridina-ka-rindas-uz-bernudarziem-latvija-var-klut-vel-lielakas.htm
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

13. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS100 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šās būves “Mūsas tilts” Gailīšu pagastā, Bauskas 
novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS101 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Ezernieki” Kastuļinas pagastā, Aglo-
nas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS110 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos 
nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pa-
sākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas 
novēršana)” īstenošanas noteikumi””

VSS111 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās 
nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””

VSS112 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2018. gada 15. maija rīkojumā nr. 215 
“Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
statusa piešķiršanu””

VSS106 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos 
nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības 
taksēm un to noteikšanas kārtību””

VSS107 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos 
nr. 859 “Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo 
juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmē-
ru””

VSS108 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 
264 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaug-
stināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” īste-
nošanas noteikumi””

VSS109 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos nr. 
299 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palieli-
nāt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un dar-
ba tirgū” īstenošanas noteikumi””

VSS120 – Informatīvais ziņojums “Par Pašvaldību 
likuma izstrādi”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

Apspriedes par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu pilnveidi

No 13. februāra līdz 11. martam mūzikas un māk
slas skolu, vecāku padomju un pašvaldību pārstāv-
ji aicināti uz Latvijas Nacionālā kultūras centra 
(LNKC) organizētajām apspriedēm par profesio-
nālās ievirzes izglītības programmu pilnveidi mū-
zikā un mākslā.

Plašāka informācija un reģistrācija apspriedēm 
pieejama LNKC vietnē šeit.

Apspriedes notiks:

20. februārī plkst. 10 Ventspilī – PIKC “Ventspils 
Mūzikas vidusskola” (mūzika);

21. februārī plkst. 10 Liepājā – PIKC “Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (māksla 
un mūzika);

26. februārī plkst. 14 Daugavpilī – Staņislava Bro-
ka Daugavpils mūzikas vidusskolā (māksla un mū-
zika);

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483739
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483739
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483739
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483739
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483778
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483779
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483775
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483775
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483775
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483775
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483775
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483776
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483776
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483776
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483776
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483776
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483776
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483777
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483777
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483777
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483777
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483777
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483777
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483788
https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/visos-latvijas-regionos-notiks-sabiedriska-apspriesana-par-profesionalas-ievirzes-kulturizglitibas-programmu-pilnveidi/


27. februārī plkst. 10 Rēzeknē – Jāņa Ivanova Rē-
zeknes mūzikas vidusskolā (māksla un mūzika);

2. martā plkst. 11 Valmierā – Valmieras Dizaina 
un mākslas vidusskolā (māksla);

3. martā plkst. 11 Cēsīs – Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolā (mūzika);

6. un 11. martā plkst. 10 Rīgā – Latvijas Nacionā-
lajā kultūras centrā (mūzika).
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Latvijas Lauku foruma organizētie EK 
kampaņas pasākumi “Laiks laukiem! Ko 
Eiropa dara kaimiņmājā?”

Ar pasākumiem 13. februārī Rugāju novadā un 
14. februārī Jaunjelgavas novada Staburagā sākās 
Latvijas Lauku foruma (LLF) organizētā kampa-
ņa “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?”, 
kurā varēs iepazīties un izzināt vairākas vietējās 
iniciatīvas, kas radītas vai pilnveidotas ar Eiropas 
Savienības atbalstu. Tikšanās reizēs būs iespē-
jams iedziļināties pieredzes stāstos par kaimiņu 
paveikto un vairāk uzzināt par Eiropas investīciju 
sasniegtajiem rezultātiem, kā arī noklausīties pie-
redzes stāstus par lielām lietām mazās vietās un 
varēs iesaistīties vērtīgās sarunās par to, kā iedzī-

votāju kopienas vajadzības mijiedarbojas ar ES 
sniegtajām iespējām.

Nākamās tikšanās Zemgalē un Latgalē paredzē-
tas:

21. februārī plkst. 17:30 Ludzas novadā;

27. februārī plkst. 12 Līvānu novadā;

6. martā plkst. 15 Baltinavas novadā;

18. martā plkst. 17:30 Jelgavas novada Svētē;

27. martā plkst. 15 Rēzeknes novada Lūznavā;

28. martā plkst. 11 Kārsavas novadā;

2. aprīlī plkst. 17:30 Jelgavas novada Glūdas pa-
gastā;

15. aprīlī plkst. 17:30 Rundāles novadā;

16. aprīlī plkst. 12 Aglonas novadā;

17. aprīlī plkst. 17:30 Ciblas novadā;

18. aprīlī plkst. 10 Aknīstes novada Gārsenē;

19. aprīlī plkst. 10 Neretas novada Pilkalnē;

21. aprīlī plkst. 17:30 Tērvetes novadā.
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Populārais konkurss “Nāc sadziedāt” 
šogad atkal norisināsies RSU aulā

Populārais jauno izpildītāju konkurss “Nāc sa-
dziedāt” 7. martā norisināsies Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) aulā (Pārdaugavā, Dzircie-
ma ielā 16). Pieteikties dalībai konkursā var līdz 
20. februārim.

Par konkursa dalībniekiem var kļūt bērni un jau-
nieši vecumā no 5 līdz 21 gadam; konkursā var 
piedalīties gan soloizpildītāji, gan popgrupas (da-
lībnieku skaits – no 3 līdz 16 cilvēkiem).

Konkursā dalībnieki piedalīsies ar vienu dziesmu 
dzīvajā izpildījumā – pēc brīvas izvēles, kas atbilst 

izpildītāja vecumam un vokālajām spējām. Priekš-
nesuma garums nedrīkst pārsniegt trīsarpus mi-
nūtes.

Konkursa “Nāc sadziedāt” iepriekšējos desmit ga-
dos jauno talantu atklāšanā piedalījušies vairāk 
nekā 55 populāri un tautā mīlēti mākslinieki, iz-
dziedātas vairāk nekā 2000 dziesmas, konkursam 
veltītas vairāk nekā 100 stundas, piedalījušies vai-
rāk nekā 1000 solisti un 3500 popgrupu dalībnieki 
no 84 Latvijas novadiem un pilsētām.

Konkursa nolikums atrodams šeit.

Sīkāka informācija par konkursu un pieteikšanos 
pieejama vietnē www.nacsadziedat.lv.

Meistarklases Laudamus bērnudārzu 
muzikālajiem audzinātājiem un jaunāko 
klašu koru diriģentiem

Rīgas Doma kora skola turpina iepriekšējos gados 
aizsāktās pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programmas (A) meistarklases Lauda-
mus (18 stundu apjomā) un aicina tajās piedalīties 
pirmsskolas izglītības iestāžu muzikālos audzinā-
tājus un sākumskolu jaunāko klašu koru diriģen-
tus.

Nodarbības notiks 25. un 26. martā Rīgas Doma 
kora skolā (Rīgā, Meža ielā 15, ieeja no Kalnciema 
ielas puses).

Meistarklašu pamattēma: prasmē balstīts dzie-
dātprieks.

http://www.nacsadziedat.lv/nolikums/
http://www.nacsadziedat.lv


Meistarklašu mērķis: pilnveidot mūzikas skolotāju 
un diriģentu praktiskās iemaņas bērnu dziedāša-
nas un muzicēšanas prasmju attīstībā, stiprinot 
Latvijas kordziedāšanas tradīcijas.

Meistarklašu vadītāji: Jānis Erenštreits, Liene Bat-
ņa, Baiba Klepere, Ginta Pētersone, Baiba Brice, 
Inese Stupele, Ilona Poikāne, Līga Veisa u. c.

Meistarklašu tēmu loks:
• kora un solistu tembrālā skanējuma veidošana;
• radošs mācību process jauna skaņdarba iestu-

dēšanā;
• daudzbalsība, tās veidošanas nosacījumi un 

metodiskie paņēmieni;

• ritmisko kustību nozīme skaņdarbu iestudēša-
nas procesā;

• bērna balss attīstīšana, izmantojot asociatīvās 
domāšanas elementus, u. c.

Meistarklašu dalībnieku skaits ir ierobežots. Pie-
teikšanās kursiem – līdz 1. martam, iesūtot aizpil-
dītu anketu, kas pieejama šeit.

Dalības maksa meistarklasēs – 30 eiro.

Uzturēšanās izdevumi dalībniekiem jāsedz pašiem 
(ja nepieciešams, organizatori iesaka naktsmītnes).

Jautājumu gadījumā rakstiet: kursi@nmv.lv.
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21. februārī – Starptautiskajā dzimtās 
valodas dienā – apgūsim lībiešu valodu!

21. februārī, atzīmējot Starptautisko dzimtās va-
lodas dienu, aicinām apgūt lībiešu valodu, tieš-
raidē skatoties lībiešu valodas mācību stundu. To 
organizē Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ar 
UNESCO Latvijas nacionālās komisijas un Latvijas 
Nacionālā kultūras centra atbalstu.

Šajā stundā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institū-
ta pētnieku, lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas 

“Mierlinkizt” bērnu un Salaspils jauktā kora “Lōja” 
dziedātāju palīdzību varēs gūt ieskatu lībiešu valo-
dā, iepazīt tās skanējumu un savdabību, kā arī iemā-
cīties lībiešu valodā dziedāt lībiešu tautasdziesmu 
“Tšītšōrlinkizt” – putnu modināšanas dziesmu, ar 
kuru lībieši tradicionāli ieskandina pavasari. Dalīb-
niekiem būs iespēja arī iemācīties lībiski nodziedāt 
visā Latvijā pazīstamo lībiešu tautasdziesmu “Pūt, 
vējiņi!”, kuras lībiskais nosaukums ir “Pūgõ, tūļ”.

Stunda tiks straumēta tiešsaistē no plkst. 15 Lī-
biešu institūta YouTube kanālā šeit.

https://forms.gle/YmjGZ2aUR3WWqqYB7
mailto:kursi@nmv.lv
https://www.youtube.com/channel/UC1EyUxE3iNJjJajBEP0GENA
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NVA aicina darba devējus līdz 
26. februārim pieteikties vajadzīgo 
darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 26. feb-
ruārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzī-
go darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 
pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir ie-
spēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagata-
votu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmā-
cot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma 
vidē.

Praktisko apmācību ir iespējams organizēt pro-
fesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst 
pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas 
līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko 
apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvali-
ficētos darbos.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteik-
ties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā 
arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politis-
kās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības ie
stādes. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmā-
cībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība 

no jauna izveidotā darbvietā vai darbvietai jābūt 
vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās 
apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības 
pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bez-
darbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt 
darba tiesiskās attiecības.

Kā darba devēji var pieteikties?

1. solis – jāaizpilda pieteikuma forma, kas atroda-
ma NVA lapā, un jāpievieno prasītā informācija.

2. solis – aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jāno-
sūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas 
teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA fi-
liāļu kontaktinformācija pieejama NVA lapā.

NVA filiāle līdz 26. februārim pieņems darba de-
vēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodar-
binātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas 
sēdi, kurā pieteikumu izskatīs un nolems apstipri-
nāt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācī-
bas īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle 
informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, 
aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē apmācībai 
un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īsteno-
šanu.

Detalizēta informācija par ESF projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai” pasākumu “Apmācība pie 
darba devēja”, tā nosacījumiem un līdzfinansēju-
mu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba 
devējiem”.

Var iesniegt projektus Dubaijas 
starptautiskajai ilgtspējīgas attīstības 
labākās prakses balvai

Latvijas publiskā, privātā, akadēmiskā un neval
stiskā sektora pārstāvji var iesniegt projektus Du-
baijas starptautiskajai ilgtspējīgas attīstības labā-
kās prakses balvai (Dubai International Best Prac-
tices).

Iesniegumus konkursam var pieteikt līdz 30. aprī-
lim.

Projekts jāpiesaka vienā no piecām kategorijām:

• publiskās telpas un pilsētvides veidošana;

• viedās, inovatīvās ēkas;

• izmaiņas kvalitatīvas pārtikas patērēšanā un 
tās pieejamības palielināšanā;

• klimata pārmaiņu un piesārņojuma samazinā-
šana;

• labākās pilsētplānošanas prakses ieviešana.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
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Iegūstamā balva par uzvaru kategorijā ir 200 000 
ASV dolāru, ko pasniegs apbalvošanas ceremonijā 
novembrī “Dubai Expo” laikā.

1. pielikumā pievienots informatīvs materiāls par 

konkursu un pieteikšanos.

Detalizētāku informāciju var atrast pasākuma or-
ganizatoru tīmekļvietnē https://www.dubaiaward.
ae/.

Vidzemes inovāciju nedēļa

Vidzemes inovāciju nedēļa norisināsies no 24. līdz 
28. februārim.

• Tās “iesildošais” pasākums būs programmas 
“Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestā-
dēs” rezultātu paziņošana, kurā noskaidros, 
kura programmas dalībskola ir sasniegusi vislie-
lāko enerģijas ietaupījumu laikā no 2019. gada 
janvāra līdz decembrim. Pasākums notiks 
21. februārī plkst. 10 Kocēnu pamatskolā (Ko-
cēnos, Alejas ielā 2).

• 24. februārī plkst. 10 Smiltenes pilsētas Kul-
tūras centrā notiks pasākums “Energopārval-
dība Vidzemē”, kurā aicināti piedalīties paš-
valdību pārstāvji, energopārvaldnieki, publisko 
ēku apsaimniekotāji, siltumapgādes uzņēmu-
mu pārstāvji un interesenti arī no citiem Latvi-
jas novadiem un pilsētām.

• 25. februārī plkst. 10 Matīšu Tautas namā no-
risināsies pasākums topošajiem un jau piere-
dzējušiem uzņēmējiem, kurā varēs iegūt vēr-
tīgu informāciju par Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras atbalstu tehnoloģiju izstrādē 
un eksportā, kā arī rast atbildi uz jautājumu, 
kā izveidot spēcīgu un veiksmīgu zīmolu. Otrā 
pasākuma daļa notiks diskusijas formātā, tajā 
varēs dalīties zināšanās, pieredzē un pārdomās 
par Burtnieku novada kultūrvēstures un dabas 
resursiem kā vērtību inovatīvas un sekmīgas 
uzņēmējdarbības attīstībā.

• 27. februārī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
norisināsies starptautiska konference “Atbil-
dīga inovācija”, kurā aicināti pulcēties radoši 
uzņēmēji, ko interesē aprites biznesa modeļi, 
arī pārtikas un mežsaimniecības jomā strādā-
jošie, kā arī uzņēmumus pārstāvošās organizā-
cijas, drosmīgi un jaunas idejas realizēt gatavi 
valsts pārvaldes speciālisti un citi interesenti 
gan no Vidzemes, gan arī citiem Latvijas reģio-
niem. Šāgada konferences centrā būs pārtikas 
ražošana un gastronomija, meža ekosistēma, 
izstrāde un tās pārpalikumi un klasiskas publis-
kās pārvaldes transformācija mūsdienīgā, dros-
mīgā un inovatīvā modelī.

Detalizēta informācija pieejama Vidzemes inovā-
ciju nedēļas 2020 mājaslapā šeit.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_7_p1.pdf
https://www.dubaiaward.ae/
https://www.dubaiaward.ae/
http://innovation.vidzeme.lv/lv/


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

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

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

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

Ventspils ērģeļu dienas

Ventspils ielūdz uz ērģeļu dienām 20., 21. un 
22. februārī Ventspils Mūzikas vidusskolā un kon-
certzālē “Latvija”.

Festivāla “Ventspils ērģeļu dienas” mērķis ir pul-
cināt ērģeļmūzikas draugus ap Ventspils jauna-
jām ērģelēm. Trīs dienu garumā plānota intensīva 
programma – meistarklases, lekcijas, izziņas eks-
kursijas un četras dažādas koncertprogrammas. 
Meistarklašu vadītāja būs pašlaik Zviedrijā dzīvo-
jošā latviešu ērģelniece Ligita Sneibe. Viņas kon-
certprogrammā “Dažādas pieturzīmes” iekļauta 
dažādu laikmetu mūzika – ērģeļrepertuāra vir-
sotnes un latviešu komponistu darbi. Otrs vakara 
koncerts piedāvās iepazīt ērģelnieku duetu Aigaru 

un Ilzi Reiņus gan muzicēšanā, gan sarunās ar va-
kara vadītāju un atbildēs uz publikas jautājumiem. 
Pie Ventspils jaunā instrumenta ērģelnieku du-
etam būs iespēja izmantot arī abus spēles galdus, 
kas, iespējams, sniegs vēl plašākas šiem mūziķiem 
raksturīgās orķestrālās reģistrācijas iespējas.

Ventspils ērģeļu dienu sākumā un noslēgumā 
vārds tiks dots jaunajiem. Festivālu atklās Vents-
pils Mūzikas vidusskolas ērģeļu klases studenti un 
absolventi, bet noslēgumā izskanēs meistarklašu 
dalībnieku parāde.

Festivāla gaitā paredzēta ērģeļbūvētāja Jāņa Kal-
niņa lekcija par Ventspils ērģeļu uzbūvi un inovāci-
jām, kā arī ekskursija uz Ventspils luterāņu baznī-
cu, kur varēs iepazīt dievnama vēsturiskās ērģeles.
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