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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde noti-
ka 25. februārī un tika translēta tiešraidē (videoie-
raksts pieejams šeit).

Sēdē tika izskatīti trīs jautājumi: par valsts nodok-
ļu politiku turpmākajos gados, par līdzdalības bu-
džeta ieviešanu Latvijā un par publisko un privāto 
partnerību pašvaldībās.

Ar informatīvā ziņojuma “Par virzieniem Valsts 
nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.–
2025. gadam izstrādei” saturu iepazīstināja Fi-
nanšu ministrijas (FM) valsts sekretāra vietnieks 
nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos 
Ilmārs Šņucins. Viņš atzīmēja, ka FM sagatavo-
tais dokuments vēl nav pamatnostādnes, tas pēc 
būtības ir valdības koalīcijas partiju priekšlikumu 
apkopojums Latvijas nodokļu sistēmas uzlaboša-
nai. Saskaņā ar valdības uzdevumu Finanšu minis-
trijai līdz 31. maijam kopā ar valdības sociālajiem 
un sadarbības partneriem jāizstrādā vidēja termi-
ņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes. Tās 
balstīsies uz trīs galvenajiem virzieniem – taisnī-
gumu, vienkāršību un konkurētspēju.

Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), 
kas ir galvenais pašvaldību nodokļu ieņēmumu 

avots, ziņojumā apskatīti divi risinājuma varianti: 
a) paaugstināt diferencēto neapliekamo minimu-
mu, bet IIN likmes un solidaritātes nodokli sagla-
bāt nemainīgu (risinājumā apskatīti 6 varianti); 
b) atcelt diferencēto neapliekamo minimumu un 
solidaritātes nodokli un mainīt IIN likmes. Šajos 
variantos fiskālā ietekme uz IIN ieņēmumiem ko-
pumā svārstās no –39 milj. eiro līdz –200 milj. eiro. 
Tā kā pašvaldību budžetā tiek ieskaitīti 80% no IIN 
ieņēmumiem, fiskālā ietekme uz IIN ieņēmumiem 
pašvaldību budžetā būtu no –31 milj. eiro līdz –160 
milj. eiro. Ņemot vērā iespējamo izmaiņu IIN po-
litikā būtisko negatīvo ietekmi uz pašvaldību bu-
džetu, LPS komiteja vērsa FM pārstāvju uzmanību 
uz nepieciešamību pašvaldībām noteikt kopējo 
nodokļu ieņēmumu proporcijas daļu (līdzīgi kā vi-
dēja termiņa budžeta ietvarā 2018.–2020. gadam 
pašvaldībām bija noteikti 19,6% no nodokļu ieņē-
mumiem valsts konsolidētajā kopbudžetā).

Vienlaikus tiek plānots pakāpeniski ierobežot 
mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmu un to 
pielīdzināt vispārējam darbaspēka nodokļu režī-
mam. Informatīvajā ziņojumā jau 2021. gadā pa-
redzēts paaugstināt MUN likmi līdz 25% pašlaik 
noteikto 15% vietā, uz pusi samazināt uzņēmumu 
apgrozījuma slieksni un uzņēmuma darbinieku 
skaitu samazināt līdz vienam. Ziņojumā apska-
tīts arī minimālo valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu jautājums. Par šiem un citiem 
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priekšlikumiem izmaiņām nodokļos un valsts no-
devās skatiet FM prezentācijā šeit!

Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) in-
formatīvajā ziņojumā minēts, ka NĪN politikas piln-
veidošana ir atkarīga no Tieslietu ministrijai (TM) 
dotā uzdevuma (izstrādāt normatīvo aktu projek-
tus, lai nodrošinātu kadastrālo vērtību metodikas 
pilnveidošanu) izpildes termiņa. Kā norādīts ziņo-
jumā, TM līdz 15. jūnijam Ministru kabinetā (MK) 
jāiesniedz normatīvo aktu projekts, kas nodroši-
nās kadastrālo vērtību bāzi 2022.–2025. gadam, 
kuru piemēros kadastrālās vērtības aprēķinam 
no 2022. gada 1. janvāra. Savukārt pēc MK notei-
kumu par kadastrālo vērtību bāzes apstiprināša-
nas FM jāizstrādā un 12 mēnešu laikā (tātad līdz 
2021. gada 15. jūnijam) jāiesniedz izskatīšanai MK 
grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodok-
li”, kas nodrošinātu samērīgu NĪN.

Izskatot darba kārtības otro jautājumu par pub-
lisko un privāto partnerību (PPP) kā projekta īs-
tenošanas modeli pašvaldībās, LPS padomniece 
uzņēmējdarbības jautājumos Dr. oec. Andra Feld-
mane informēja, ka finanšu ministram J. Reiram 
ir nosūtīta LPS un Publiskās un privātās partnerī-
bas asociācijas (PPPA) vēstule, kurā sniegti kopīgi 
izstrādātie priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai 
darbam ar PPP projektiem Latvijā. Priekšlikumi 
balstīti uz pieredzes apmaiņas vizītē gūto infor-
māciju par PPP projektu ieviešanas sistēmu Lietu-
vā. Tur ar PPP palīdzību top daudzi infrastruktūras 
projekti, turklāt tas notiek pēc publiskā iepirkuma 
likuma, nevis PPP direktīvas. LPS un PPPA gaida 
aktīvāku Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
(CFLA) darbu, kā arī aicina FM pārskatīt pievieno-
tās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanu 
PPP projektos.

Vēstulē Finanšu ministrijai LPS un PPPA lūdz izvēr-
tēt PPP projektus pašvaldību segmentā, pievēr-
sties Lietuvas pieredzei, izvērtējot, kur iespējams 
izmantot Lietuvas izstrādāto metodoloģiju un at-
balsta instrumentu bāzi, un nodrošināt aktīvāku 
Latvijas PPP kompetences centra darbību, snie-
dzot plašāku centralizētu konsultatīvu atbalstu 
PPP projektu iniciatoriem visā PPP projektu ciklā. 
LPS un PPPA pievērš uzmanību arī PVN regulē-
jumam, kas PPP gadījumā sniedz priekšrocības 
Lietuvas PPP projektiem, jo atbrīvojums no PVN 
ļauj efektīvi izmantot PPP instrumentu, t. sk. ievē-
rojot budžeta deficīta ietvaru. Dažas dienas pirms 

komitejas sēdes LPS saņēmusi no FM atbildi, kurā 
pausts atbalsts mūsu iecerei; tiks stiprināta CFLA 
kā PPP kompetences centrs, un notiks tematiska 
sabiedrības un PPP īstenotāju izglītošana par PPP 
procesiem. Tāpat FM plāno aptaujāt pašvaldības, 
lai izzinātu vēlmes un iespējas īstenot PPP projek-
tus. Neskaidrības sagādā PVN piemērošana. FM 
atbildē teikts, ka tā neplāno pārskatīt regulējumu 
un PVN piemērošana esot vērtējama individuāli 
katrā projektā un ņemot vērā konkrēto PPP pro-
jekta modeli un attiecīgajā līgumā atrunātās tie-
siskās attiecības, tādēļ PVN piemērošana daudzās 
situācijās būs atšķirīga. Tas nozīmē, ka PVN paš-
valdību PPP projektos būs būtisks sadārdzinājums 
pretstatā nozaru ministriju PPP projektiem, kur no 
vienas valsts kabatas nauda aiziet uz citu valsts ka-
batu un par PVN neviens lielu rūpi netur.

Mūsu kaimiņvalstīs Polijā, Igaunijā un Lietuvā ar 
PPP palīdzību top daudz infrastruktūras projek-
tu, un par jaunām iespējām runāja BaltCap Infra-
struktūras fonda investīciju direktors Matīss Pa-
egle. Viņš pastāstīja par BaltCap Infrastruktūras 
fonda realizētajām investīcijām un uzsvēra, ka 
fondā ir pieejami lieli līdzekļi, bet trūkst projektu, 
tāpēc viņa ieteikums pašvaldībām – padomāt un 
izmantot PPP. Turklāt vairākas pašvaldības, kas 
vēlas celt līdzīgas būves, piemēram, skolu vai veco 
ļaužu namu, var apvienoties vienā projektā, tā sa-
mazinot izmaksas, nevis katra atsevišķi aizņem-
ties naudu vienai lielai investīcijai un tad gaidīt 
vairākus gadus, kad varēs aizņemties nākamajai. 
PPP projektos privātais partneris uzņemas pilnu 
atbildību – projektēšanu, būvēšanu, finansēšanu 
un objekta uzturēšanu –, un prasmīgi organizēts 
konkurss samazina ne tikai sākotnējos kapitālie-
guldījumus, bet arī ilgtermiņa apsaimniekošanas 
un uzturēšanas izmaksas un ļauj samazināt un iz-
līdzināt maksājumus visa līguma periodā. Pārējos 
M. Paegles argumentus un ieteikumus meklējiet 
viņa prezentācijā šeit!

Ar plānoto sabiedrības līdzdalības budžeta ie-
viešanu pašvaldībās (konceptuālo ziņojumu “Par 
līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā” (VSS-1244)) 
iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas 
departamenta Reģionālās attīstības plānošanas 
nodaļas vecākā referente Krista Krūmiņa. Šis 
VARAM piedāvājums gan izraisīja sēdes dalībnie-
ku iebildumus un plašas diskusijas. LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis norādīja, ka pašvaldības savus 
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https://www.lps.lv/uploads/docs_module/1 NPP virzieni_25.02.2020.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2 PPP - LPS 2020feb.pdf


budžetus veido, ievērojot iedzīvotāju intereses un 
priekšlikumus un sava novada vai pilsētas prioritā-
tes un tam nav nepieciešami speciāli normatīvie 
akti, kas tikai palielinātu birokrātiju.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

4

Latvijas Pašvaldību savienības un 
Gagauzijas Mēru asociācijas vienošanās 
par sadarbību

27. februārī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
Gagauzijas (Moldovā) Mēru asociācijas priekšsē-
dētājs Oļegs Garizans parakstīja nodomu proto-
kolu par turpmāko sadarbību, ņemot vērā Eiropas 
vietējo pašvaldību hartas principus.

Plānots sadarboties kopīgu pasākumu izstrādē un 
īstenošanā, semināru un konferenču organizēša-
nā, informācijas apmaiņā par abpusēji interesējo-
šiem normatīvajiem, metodiskajiem, analītiska-
jiem un citiem dokumentiem u. c. Puses arī vēlas 
veicināt un atvieglot pašvaldību sadarbību, lai va-
rētu uzlabot politiskās, ekonomiskās, sociālās un 
kulturālās saites.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

Foto: Sniedze Sproģe

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde notiks 3. martā plkst. 12 LPS namā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 3. stāva zālē).

Ar Piekrastes pašvaldību apvienības Valdi tiksies 
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors 
Andrejs Svilāns.

Sēdē tiks pārrunāti ar kvalitatīvu Baltijas jūras pie-
krastes pārvaldību un apsaimniekošanu saistīti 
jautājumi.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos
Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK



LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 4. martā plkst. 13 LPS namā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Demogrāfijas un migrācijas procesi Latvijā re-
ģionu skatījumā – informēs valsts pētījumu 
programmas DemoMig pārstāvji.

2. Par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. ga-
dam (NAP2027) galaredakciju un stratēģis-
kā mērķa “Reģionālā attīstība” un prioritātes 

“Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” 
rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstī-
ba” realizēšanu reģionu sociālekonomisko at-
šķirību mazināšanai un iespējamiem finanšu 
instrumentiem – informēs Pārresoru koordi-
nācijas centra pārstāvji.

3. Par sarunu jautājumiem ar VARAM 2020. gadā – 
informēs LPS padomniece reģionālās attīstības 
jautājumos Ivita Peipiņa.

4. Dažādi.

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

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
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LPS un Tieslietu ministrijas sarunas

LPS un Tieslietu ministrijas ikgadējās sarunas no-
tiks 6. martā plkst. 10 Tieslietu ministrijā (Rīgā, 
Brīvības bulvārī 36).

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Alojas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme notiks 6. martā Alojas novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā 
SALA (Alojas novada Ungurpilī, Liepu ielā 3).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Alojas novada domes priekšsēdētā-
ja Valda Bārdas uzruna un novada prezentācija.

10:30–10:45 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Kiberdrošības un datu diena:

10:45–11:15 – Kiberdrošība pašvaldībā: kāpēc tā ir 
tik svarīga? – “Tet” kiberdrošības eksperts Artūrs 
Filatovs.

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


11:15–11:55 – HP datortehnika un drukas iekār-
tas – drošam darbam! – HP biznesa attīstības vadī-
tāja Aiga Šica un Gatis Šķila (HP drukas iekārtas).

11:55–12:25 – Nākotnes pašvaldība nākotnes sa-
biedrībā – “Tildes” biznesa attīstības direktors 
Kaspars Kauliņš.

12:25–12:55 – Elektroniskās izsoles, iespējas un ie-
guvumi – Tiesu administrācijas Izpildu lietu reģis-
tra nodaļas vadītājs Rihards Daniševskis.

13:00–13:40 – Pusdienu pauze.

13:40–14:15 – Uz datiem balstīta lēmumu pieņem-
šana – mīts vai realitāte? – “ZZ dats” direktora 
vietnieks Edžus Žeiris, Jānis Rancāns (“InfoStrat-

egy”) un “Grupa93” projektu vadītājs ekonomists 
Jurijs Kondratenko.

14:15–14:45 – Kapsētu digitalizēšana: ieguvumi un 
pieredze – SIA “Cemety.lv” pārstāvis Miks Blate 
par Mazsalacas novada pašvaldības pieredzi.

14:45–15:10 – “E-aprūpe” – iespēja modernizēt 
pašvaldību sociālo dienestu un aprūpes darbu, 
efektivizēt procesus un izmaksas – Latvijas Sama-
riešu apvienības Valdes loceklis, direktors Andris 
Bērziņš.

15:15–17:30 – Novada apskate.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 10. martā plkst. 10 Pār-
gaujas novada “Ungurmuižā”.

Darba kārtība:

1. Par Pārgaujas novadu – informēs Pārgaujas no-
vada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

2. Par LPS sarunām ar ministrijām – informēs LPS 
padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kin-
ča.

3. Atzinums par Pašvaldību likuma izstrādes infor-

matīvo ziņojumu – informēs LPS padomniece juri-
diskajos jautājumos Kristīne Kinča.

4. Par LPS 31. kongresa tāmes apstiprināšanu – in-
formēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

5. Par “Vidzemes plānošanas reģiona” (VPR) pro-
jektu “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības 
palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos 
reģionos MAMBA”, transportu pēc pieprasījuma – 
informēs VPR administrācijas vadītāja Guna Kal-
niņa-Priede, projekta vadītāja Līga Puriņa-Purīte 
un Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita 
Ozoliņa.

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

12:00 – Pusdienas.

13:30 – Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” (Pār-
gaujas novada Stalbes pagasta Daibē) – Par atkri-
tumu apsaimniekošanu – informēs SIA “ZAAO” 
Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis



* 24. februārī LETA: “LPS prasa pilnu finansējumu 
reģionālo biznesa inkubatoru programmai” – LPS 
nepiekrīt Ekonomikas ministrijas plānam pārskatīt 
reģionālo biznesa inkubatoru tīklu un lūdz atvērt biz-
nesa inkubatoru Cēsīs un filiāles Saldū un Gulbenē.

* 24. februārī LV portāls: “LPS prasa pilnu finansē-
jumu reģionālo biznesa inkubatoru programmai” 
(šeit).

* 25. februārī Druva: “Vētra loka novadu refor-
mu” – par Saeimas Administratīvi teritoriālās re-
formas komisijā spriesto un LPS nesamierināša-
nos ar ministrijas un Saeimas komisijas uzskatiem.

* 25. februārī Dzirkstele: “Latvijas Pašvaldību sa-
vienība uzskata, ka ir jāatver biznesa inkubatora 
filiāle arī Gulbenē” (šeit).

* 26. februārī LETA: “VARAM: Eiropas Komisija 
atzinīgi vērtē Latvijas īstenoto pašvaldību reformu 
un uzsver tās nepieciešamību” – par Eiropas Pa-
domes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
ziņojumu un LPS priekšsēža Ginta Kaminska žur-
nālistiem sacīto par vietējo demokrātiju un admi-
nistratīvi teritoriālo reformu Latvijā.

* 26. februārī Diena: “VARAM: Eiropas Komisija 
atzinīgi vērtē Latvijas īstenoto pašvaldību refor-
mu” (šeit).

* 26. februārī LA.lv: “EK atzinīgi vērtē Latvijas īs-
tenoto pašvaldību reformu” (šeit).

* 27. februārī LETA: “LPS kategoriski iebilst finan-
sējuma samazināšanai reģionālo biznesa inkuba-
toru programmai”.

* 27. februārī nozare.lv: “LPS kategoriski iebilst 
finansējuma samazināšanai reģionālo biznesa in-
kubatoru programmai”.

* 27. februārī Diena: “LPS iebilst finansējuma sa-
mazināšanai reģionālo biznesa inkubatoru pro-
grammai” (šeit).

* 27. februārī NRA: “Pašvaldības paliek garu de-
gunu” – par administratīvi teritoriālo reformu, EP 
Monitoringa komitejas ziņojumu un LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska pausto par demokrātijas si-
tuāciju Latvijā (šeit).

* 27. februārī ekonomika.lv: “Pašvaldības paliek 
ar garu degunu” (šeit).

* 27. februārī Bizness.lv: “Pašvaldības paliek ar 
garu degunu” (šeit).

* 27. februārī LA.lv: “Dārgiem īpašumiem smiek-
līgs novērtējums, bet pieticīgiem mājokļiem nesa-
mērojami liels. Vai tiešām nekas nemainīsies?” – 
par priekšlikumiem pārskatīt nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanas kārtību, un LPS padom-
nieces Sanitas Šķilteres skaidrojumi un komentā-
ri (šeit).

* 28. februārī Delfi: “Māju nevar celt mūžīgi: ie-
kļaujies astoņos gados vai maksā lielāku nodokli” – 
ar kādām izmaiņām jārēķinās saistībā ar būvdarbu 
termiņiem un nekustamā īpašuma nodokli – LPS 
padomnieces Sanitas Šķilteres komentārs.

* 28. februārī delfiplus.lv: “Māju nevar celt mūžī-
gi: iekļaujies astoņos gados vai maksā lielāku no-
dokli”.

* 28. februārī Rus.delfi.lv: “Не построил за во-
семь лет – плати налоги. Что делать, если стро-
ительство дома затянулось?”.
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LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/dienaskartiba/313498-lps-prasa-pilnu-finansejumu-regionalo-biznesa-inkubatoru-programmai-2020
http://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/latvijas-pasvaldibu-savieniba-uzskata-ka-ir-jaatver-biznesa-inkubatora-filiale-ari-gulbene-173173
http://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/latvijas-pasvaldibu-savieniba-uzskata-ka-ir-jaatver-biznesa-inkubatora-filiale-ari-gulbene-173173
http://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/latvijas-pasvaldibu-savieniba-uzskata-ka-ir-jaatver-biznesa-inkubatora-filiale-ari-gulbene-173173
https://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/latvijas-pasvaldibu-savieniba-uzskata-ka-ir-jaatver-biznesa-inkubatora-filiale-ari-gulbene-173173
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/varam-eiropas-komisija-atzinigi-verte-latvijas-istenoto-pasvaldibu-reformu-14236490
https://www.la.lv/ek-atzinigi-verte-latvijas-istenoto-pasvaldibu-reformu/
https://www.la.lv/ek-atzinigi-verte-latvijas-istenoto-pasvaldibu-reformu/
https://www.la.lv/ek-atzinigi-verte-latvijas-istenoto-pasvaldibu-reformu
http://nozare.lv/business/item/750CD648-5568-4457-8553-0C9C80496511
http://nozare.lv/business/item/750CD648-5568-4457-8553-0C9C80496511
http://nozare.lv/business/item/750CD648-5568-4457-8553-0C9C80496511
https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/zinas/lps-iebilst-finansejuma-samazinasanai-regionalo-biznesa-inkubatoru-programmai-14236549
https://nra.lv/latvija/regionos/306077-pasvaldibas-paliek-garu-degunu.htm
http://www.ekonomika.lv/pasvaldibas-paliek-garu-degunu/
http://www.bizness.lv/sabiedriba/id/36877/pasvaldibas-paliek-garu-degunu
https://www.la.lv/dargiem-ipasumiem-smiekligs-novertejums


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.
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-71 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma “Vētraine” Jaunalūksnes pagastā, Jaun-
alūksnes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības uzdevumu 
īstenošanai”

24.02.2020. 06.02.2020. Jā

2. VSS-69 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7a Ludzā, Ludzas no-
vadā, pārdošanu”

24.02.2020. 06.02.2020. Jā

3. VSS-94 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Eks-
pluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”

24.02.2020. 06.02.2020. Jā

4. VSS-101 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma “Ezernieki” Kastuļinas pagastā, 
Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības 
īpašumā”

26.02.2020. 13.02.2020. Jā

5. VSS-100 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valstij piekrītošās būves “Mūsas tilts” Gailīšu pagastā, 
Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības 
īpašumā”

26.02.2020. 13.02.2020. Jā

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

27. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-162 – Plāna projekts “Dziesmu un deju svēt-
ku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 
2020. gadam”

VSS-163 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 404 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sis-
tēma” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN–T dzelzce-
ļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 
6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras mo-
dernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””

VSS-164 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 
mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā 
caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības pro-
jekta īstenošanai”

VSS-165 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–
Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīr-
fabrikas ciems–Ulbroka krustojuma pārbūves pro-
jekta īstenošanai”

VSS-167 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 
mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā 
caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības pro-
jekta īstenošanai”

VSS-175 – Noteikumu projekts “Sabiedriskā vides 
inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas 
kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības kārtība”

VSS-176 – Noteikumu projekts “Nelikumīgi iz-
mantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība”

VSS-178 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos nr. 
496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenoša-
nas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība””

VSS-179 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos nr. 
337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas 
reģioniem””

VSS-180 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos 
nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vei-
cināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmanto-
šanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasāku-
ma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenoša-
nas noteikumi””

VSS-181 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 859 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “No-
drošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas 
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. 
pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistē-
mas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pār-
valdībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””

VSS-182 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 
403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēg-
šanas iespējas” īstenošanas noteikumi””

VSS-183 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos nr. 
519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst 
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsē-
tu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-169 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos nr. 
125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

VSS-170 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-173 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu Linezera ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas 
pilsētas pašvaldības īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484381
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484397
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484397
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484397
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484397
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484391
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484391
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484391
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484391
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484391
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484392
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484392
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484392
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484395
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484395
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484395


Par koronavīrusa izraisīto COVID-19 un 
infekcijas skartajām teritorijām

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) in-
formē, ka epidemioloģiskā situācija pasaulē un Ei-

ropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 in-
fekcijas skarto teritoriju saraksts. 28. februārī no-
lemts, ka COVID-19 infekcijas skartās teritorijas ir 
Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra, 
Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas 
un Pjemontas apgabals.

Lūdzam turpmāk regulāri sekot līdzi COVID-19 
epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju 
uzskaitījumam SPKC tīmekļa vietnē šeit.

1. pielikumā varat iepazīties ar rekomendācijām 
izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestā-
dēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējiem.

Rekomendācijas darba devējiem pieejamas 
2. pielikumā jeb šeit.
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Apspriedes par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu pilnveidi

Mūzikas un mākslas skolu, vecāku padomju un 
pašvaldību pārstāvji aicināti uz Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra (LNKC) organizētajām apsprie-
dēm par profesionālās ievirzes izglītības program-
mu pilnveidi mūzikā un mākslā.

Plašāka informācija un reģistrācija apspriedēm 
pieejama LNKC vietnē šeit.

Apspriedes notiks:

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

6. un 11. martā plkst. 10 Rīgā – Latvijas Nacionā-
lajā kultūras centrā (mūzika).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_9_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_9_p2.pdf
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/visos-latvijas-regionos-notiks-sabiedriska-apspriesana-par-profesionalas-ievirzes-kulturizglitibas-programmu-pilnveidi/
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LLF organizētie EK kampaņas pasākumi 
“Laiks laukiem! Ko Eiropa dara 
kaimiņmājā?”

Latvijas Lauku foruma (LLF) organizētajā kampa-
ņā “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?” 
var iepazīties un izzināt vairākas vietējās iniciatī-
vas, kas radītas vai pilnveidotas ar Eiropas Savienī-
bas atbalstu. Tikšanās reizēs iespējams iedziļinā-
ties pieredzes stāstos par kaimiņu paveikto un vai-
rāk uzzināt par Eiropas investīciju sasniegtajiem 
rezultātiem, kā arī noklausīties pieredzes stāstus 
par lielām lietām mazās vietās un iesaistīties vēr-
tīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju kopienas vaja-
dzības mijiedarbojas ar ES sniegtajām iespējām.

Tikšanās Zemgalē un Latgalē notiks:

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.

KM līdzfinansējuma konkurss ES 
programmu atbalstītajiem projektiem

Kultūras ministrija (KM) iz-
sludinājusi konkursu Eiropas 
Savienības programmu “Ra-
došā Eiropa”, “Eiropa pilso-
ņiem”, “Tiesības, vienlīdzība 
un pilsonība” un citu Eiropas 

Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu 

fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem sabied-
rības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Pieteikumi jāiesniedz KM Dokumentu pārvaldības 
nodaļā līdz 13. marta plkst. 17, nogādājot tos per-
sonīgi vai nosūtot pa pastu (K. Valdemāra ielā 11a, 
Rīgā, LV-1364) vai elektroniska dokumenta formā 
uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv.

Vairāk informācijas šeit.

Pieteikumu iesūtīšana UNESCO 
Pasaules grāmatu galvaspilsētas 
nominācijai 2022. gadā

UNESCO Latvijas nacionālā komisija saņēmusi 
UNESCO, Starptautiskās Izdevēju asociācijas un 
Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācijas aicinājumu pieteikt pilsētas “Pasaules 
grāmatu galvaspilsētas” titulam 2022. gadā.

Iniciatīvas “Pasaules grāmatu galvaspilsēta” mēr-
ķis ir sekmēt grāmatu apriti un veicināt grāmatu la-
sīšanu viena gada garumā, sākot no 23. aprīļa (Pa-
saules grāmatu un autortiesību dienas). 2020. gadā 
par grāmatu galvaspilsētu izvirzīta Kualalumpura 

mailto:pasts@km.gov.lv
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-eiropa-pilsoniem-2014-2020/jaunumi/izsludinats-lidzfinansejuma-konkurss-es-programmu-atbalstitajiem-projektiem-4828


(Malaizijā) un 2021. gadā – Tbilisi (Gruzijā).

Izvirzīt nominācijas iespējams līdz 25. jūnijam, 
nosūtot pieteikuma formu UNESCO Sekretari-
ātam (wbcc@unesco.org) angļu vai franču valodā.

Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar 
UNESCO izdevējdarbības vadītāju Ījanu Deniso-

nu (i.denison@unesco.org), kā arī vietnē https://
en.unesco.org/world-book-capital-city.

3. pielikumā UNESCO ģenerāldirektora vietnie-
ka Firmina Eduarda Matoko vēstule angļu valodā; 
4. pielikumā vēstules pielikums par nominācijas 
prasībām angļu valodā; 5. pielikumā pieteikuma 
formas apraksts angļu valodā.
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Spēka un izturības sacensības “Liepāja 
Throwdown 2020” pulcēs dalībniekus no 
Baltijas un arī Eiropas

7. martā Liepājas Olimpiskajā centrā norisināsies 
spēka, ātruma un izturības sacensības “Liepāja 
Throwdown 2020”, kurās sacentīsies 100 dalībnie-
ki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Vāci-
jas.

Atšķirībā no iepriekšējos gados organizētajām spē-
ka sacensībām šogad paredzēts interesants jauni-
nājums – uzdevums baseinā. Arī sacensību norises 
teritorija ir kļuvusi lielāka, un pirmo reizi tiks iz-
mantota visa Liepājas Olimpiskā centra arēna.

Vērot sacensības klātienē un atbalstīt sportistus 
aicināts ikviens aktīvā dzīvesveida entuziasts. Uz-
devumu starplaikos notiks konkursi skatītājiem, 
un labākajiem būs iespēja iegūt vērtīgas balvas.

Papildu informācija vietnē http://www.liepaja-
throwdown.lv/, kā arī “Liepāja Throwdown” un 
“Power House Liepāja” Facebook lapās.

Ventspilī būs Sniegpulkstenīšu talka

8. martā Ventspilī, Dzirnavu laukumā, notiks tra-
dicionālā Sniegpulkstenīšu talka. Ventspils pil-
sētas pašvaldība aicina ikvienu ventspilnieku un 
pilsētas viesus piedalīties talkā, lai kopīgi sagaidī-
tu pavasari daudz vairāk ziedošu un ar pozitīvām 
emocijām.

Godājot ziedošās pilsētas tradīcijas, jau sesto 
gadu pēc kārtas Ventspilī atzīmē unikālu tradīciju, 

mailto:i.denison@unesco.org
https://en.unesco.org/world-book-capital-city
https://en.unesco.org/world-book-capital-city
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_8_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_8_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_8_p3.pdf
http://www.liepajathrowdown.lv/
http://www.liepajathrowdown.lv/
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kas aizsākās 2014. gadā, – pavasara sagaidīšanu ar 
sniegpulkstenīšu stādīšanas talku. Arī šopavasar 
Dzirnavu laukumā kopīgi iestādīs jau sagatavotus 
vai arī līdzi paņemtus sniegpulkstenīšu stādus. Da-
lībniekiem, kuriem nav savu sniegpulkstenīšu stā-
du, visu talkai nepieciešamo nodrošinās uz vietas 

talkas laikā.

Sniegpulkstenīšu stādīšanas talkas lielākais at-
balstītājs ir šā pasākuma iniciators uzņēmums SIA 
“Galantus”. Uzņēmums pilsētai ik gadu dāvina vai-
rākus simtus sniegpulkstenīšu stādu.

Āraišos notiks lekcija “Brāļu draudzes 
kustība Vidzemē un Āraišu apkaimē”

8. martā visi interesenti aicināti uz prof. 
Dr. hist. Gvido Straubes lekciju “Brāļu draudzes 
kustība Vidzemē un Āraišu apkaimē”, kas norisi-
nāsies Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmek-
lētāju centrā. Pēc tās uz sarunām rosinās Brāļu 
draudzes misijas vadītājs Latvijā Gundars Ceipe.

Šis būs priekšlasījuma cikla “Brāļu draudzes kul-
tūrvēsturiskā mantojuma izpēte topošai ekspo-
zīcijai Āraišos” otrais pasākums. Priekšlasījumu 

cikls, kopā piecas sarunas, tiek rīkots sadarbībā ar 
Brāļu draudzes kultūrvēsturiskā mantojuma vado-
šajiem pētniekiem, domājot par Brāļu draudzes 
darbībai veltītu piemiņas ekspozīcijas izveidi Ārai-
šos autentiskā Lieduliešu draudzes saieta namā, 
ko iecerēts pārvest no Vecpiebalgas.

Nākamie cikla pasākumi paredzēti 5. aprīlī – “Brā-
ļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo 
tradīciju attīstībā” un 25. aprīlī – “Vai Brāļu drau-
dzei nepieciešama piemiņas ekspozīcija, un kādai 
tai būtu jābūt Āraišos?”. Norises vieta – Drabešu 
Jaunā pamatskola.



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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Ventspils aicina uz pavasara IT skolu “Lai 
skan!”

Rīti un vakari kļūst aizvien gaišāki, laukā līksmi či-
vina putniņi, un tas nozīmē, ka strauji tuvojas sko-
lēnu pavasara brīvlaiks, līdz ar to arī Ventspils Di-
gitālā centra pavasara IT skola, kuras tēma šoreiz 
ir “Lai skan!” jeb viss par un ap skaņu. Pavasara IT 
skolas “Lai skan!” nodarbības notiks no 17. līdz 
20. martam.

Nodarbības tematiski tiks saistītas ar skaņu visda-
žādākajos veidos, no mūzikas līdz pat robotu vei-
dotai skaņai. Dalībniekus šoreiz gaida vairāki jau-
numi. Pirmo reizi IT skolu vēsturē tiks organizētas 
digitālās franču valodas nodarbības “Le réveil du 
printemps” jeb “Plaukstošais pavasaris”. Inovācija 
būs arī iespēja programmēt skaņas vilni, kā arī īpa-
šas digitālās mūzikas veidošanas nodarbības, kas 
ietvers hip-hop skaņu darbnīcas, digitālā sinteza-
tora darbnīcas un mūzikas video izveidi.

Nodarbībās būs iespēja darboties arī ar plašu ro-

botu klāstu – Lego WeDo, Ozobot un Dash –, lai ie-
pazītu skaņas pasauli un sacerētu dziesmas. Prāta 
spēļu darbnīcas šoreiz būs “dunošas”, tās sniegs 
iespēju skolēniem darboties gan ar klasiskām prā-
ta spēlēm, kas saistītas ar mūziku, gan ar planšet-
datoriem un pašiem radīt skaņdarbus.

Tāpat notiks iecienītās digitālās mākslas darbnī-
cas, kurās zīmēs mūziķu komiksus un veidos pik-
seļu mākslas darbus, savukārt digitālās mājturības 
darbnīcās būs iespēja atraktīvi veidot savus mū-
zikas instrumentus. Skaņu pasauli varēs apgūt, 
arī darbojoties programmēšanas vietnēs Kodu 
Game Lab un Scratch, kā arī atraktīvi izmantojot 
programmējamās ierīces Makey Makey un Little-
Bits. Protams, neizpaliks skolēnu iecienītās STEM 
skolas un Minecraft darbnīcas, kas arī būs veltītas 
skaņu pasaulei, lai veidotu skanošas kartītes un iz-
mantotu Minecraft skaņu radīšanai.

Pieteikties pavasara IT skoliņai “Lai skan!” iespējams 
līdz 13. martam elektroniski www.ej.uz/pavasara-
skolu2020 vai klātienē Ventspils Digitālajā centrā.

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.ej.uz/pavasaraskolu2020
http://www.ej.uz/pavasaraskolu2020

