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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Aizvadītā nedēļa – ATR zīmē
Aizvadītā nedēļa Latvijā aizritēja administratīvi
teritoriālās reformas (ATR) zīmē: daudzas pašvaldības un novadu iedzīvotāji rīkoja protesta akcijas,
bet Saeimā deputāti sāka skatīt Administratīvi teritoriālās reformas likumprojektu.

3. martā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika Strenču, Beverīnas un Burtnieku novada
pašvaldības rīkotā preses konference, kurā šo
novadu vadītāji un iedzīvotāju pārstāvji informēja par nākamajā dienā gaidāmo protesta akciju,
kurā plānots ar smago lauksaimniecības tehniku Strenčos bloķēt tranzītielu un iedzīvotāju

sapulcē Strenču Kultūras namā paust viedokli
par ATR.

Savukārt Latvijas ceturtās lielākās pilsētas pārstāvji 3. martā bija devušies uz Briseli, kur pie Eiropas Parlamenta ēkas notika Jelgavas iedzīvotāju pikets par Jelgavas kā republikas nozīmes
pilsētas saglabāšanu ATR gaitā. Viņus atbalstīja
arī Pašvaldību savienība un LPS ģenerālsekretāre
Mudīte Priede.
4. martā Pašvaldību savienībā notika preses konference, kurā Ikšķiles, Kandavas, Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada un Ventspils pilsētas

pašvaldību vadītāji un deputāti informēja par nākamajā dienā paredzēto akciju, kurā plānots protestēt pret ATR norisi.

5. martā uz Latvijas ceļiem, šķērsojot 20 novadus
un divas pilsētas, notika pret reģionālo reformu
rīkotais smagās tehnikas protesta brauciens, un
vairāki simti novadu iedzīvotāju pulcējās arī pie
Saeimas, kur todien sāka izskatīt Administratīvi
teritoriālās reformas likumprojektu.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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LPS priekšsēdis parakstījis sadarbības
memorandu par energoefektivitātes
veicināšanu Latvijā
Lai sekmētu efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu, 4. martā Ekonomikas ministrija, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) un 34 valsts pārvaldes iestādes, valsts
kapitālsabiedrības un nevalstiskās organizācijas,
tajā skaitā Latvijas Pašvaldību savienība, parakstīja
sadarbības memorandu, kurā apņemas kopīgi nodrošināt informācijas pieejamību par dzīvojamo,
publisko un ražošanas ēku atjaunošanas, pārbūves
un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām.
Turpinot dalību kustībā “Dzīvo siltāk”, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja sadarbības
memorandu, ar kuru puses apņēmušās dzīvokļu
īpašniekiem, uzņēmējiem un ēku pārvaldniekiem
nodrošināt informācijas pieejamību par finansējuma avotiem, t. sk. Eiropas Savienības līdzfinansējumu, energoefektivitātes uzlabošanas iespējām
un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas
jautājumiem, informēt par ēku atjaunošanas un
pārbūves ieguvumiem, labbūtības (mikroklimats,
akustika, ventilācija u. c.) nozīmi ēkās, ilgtspējību

ēku būvniecībā un uzturēšanā, inovācijām, viedajiem risinājumiem un digitalizāciju būvniecībā un
energoefektivitātē, kā arī veicināt to attīstību un
informēt par iekārtām un atbalsta instrumentiem
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai no
atjaunojamiem energoresursiem un par vietējo
energokopienu un atjaunojamo enerģijas resursu energokopienu attīstīšanas iespējām, izglītot
būvniecības dalībniekus par kvalitatīvas ēku atjaunošanas nosacījumiem un prasībām būvizstrādājumiem un to iestrādes tehnoloģijām, veicināt privāto un publisko investīciju piesaisti energoefektivitātes uzlabošanai gan dzīvojamās, gan publiskajās, gan ražošanas ēkās, kā arī energoefektivitāti
veicinošas nodokļu politikas izstrādāšanu.
Vairāk lasiet šeit.
Plašāka informācija par sadarbības memorandu,
kustību “Dzīvo siltāk”, kā arī pasākuma prezentācijas pieejamas šeit.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
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LPS un Tieslietu ministrijas sarunas
6. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības
un Tieslietu ministrijas (TM) ikgadējās sarunas,
ko vadīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns un LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
Puses apsprieda svarīgākos sadarbības virzienus,
galveno uzmanību veltot pašvaldību saistošo noteikumu publiskošanai, bērnu tiesību aizsardzībai,
administratīvās atbildības jaunās sistēmas ieviešanai un Valsts zemes dienesta (VZD) pakalpojumu pieejamībai.
Sarunās tieslietu ministrs norādīja, ka bērnu tiesību aizsardzības sistēma jāpārbūvē, uzmanības
centrā izvirzot tieši bērna intereses un tiesības.
Lai novērstu trūkumus, kas ilgākā laikā radušies
bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, TM ir sagatavojusi sistēmiskus risinājumus: tie palīdzēs ne tikai
cīnīties ar sekām, bet arī novērst problēmu cēloņus. LPS piedāvā izveidot efektīvu institucionālo
modeli ar precīzi noteiktu pušu atbildību – sākot ar
bērnu tiesību aizsardzības politikas veidošanu un
beidzot ar efektīviem rīcības modeļiem katrā konkrētajā gadījumā, kad jānodrošina bērna tiesību
un interešu aizsardzība.
Puses pārrunāja arī Administratīvās atbildības likuma ietekmi uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī pašvaldību gatavību nodrošināt

to saskaņošanu ar likumā ietvertajām tiesību normām, jo daļa no administratīvās atbildības jaunās
sistēmas ir pašvaldību saistošie noteikumi, kas
paredz administratīvo atbildību. Tieslietu ministrija sniegs nepieciešamo atbalstu pašvaldībām to
saistošo noteikumu pielāgošanai. Likums stāsies
spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
Sarunās tika aktualizēts arī jautājums par visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un sistematizāciju
tiesību aktu portālā www.likumi.lv, lai nodrošinātu pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību
sabiedrībai vienuviet. Tieslietu ministrs uzsvēra,
ka sabiedrības interesēs ilgtermiņa ieguldījums
būtu vienotā informatīvā platformā sistematizēti valsts un pašvaldību izdotie tiesību akti – gan
konsolidētās versijas, gan vēsturiskās un nākotnes versijas.
Abas puses vienojās par turpmāko sadarbību VZD
pakalpojumu nodrošināšanā reģionos. Ņemot
vērā ATR, svarīgi ir vienoties kopīgā nākotnes redzējumā par VZD pakalpojumu nepieciešamību un
pieejamību klātienē un digitālajā vidē.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Andris Vitenburgs,
tieslietu ministra preses sekretārs
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde notika 4. martā un tika translēta tiešraidē (videoieraksts pieejams šeit).
Vispirms sēdes un komitejas vadītājs Guntis Gladkins deva vārdu valsts pētījumu programmas DemoMig pārstāvjiem – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fakultātes prof. Zaigai Krišjānei
un doc. Mārim Bērziņam –, kuri pastāstīja par demogrāfiju un migrāciju Latvijā reģionu skatījumā.
Valsts pētījumu programmā “Latvijas mantojums
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” norisinās
pieci lieli projekti, un DemoMig ir viens no tiem. Šajā
projektā iesaistīti vadoši demogrāfijas, ģeogrāfijas, socioloģijas, ekonomikas, statistikas, izglītības,
tūrisma un migrācijas jomas eksperti, kā arī doktorantūras un maģistra studiju programmu studenti.
Projekts ilgst trīs gadus (2019–2021), un tajā tiek
organizētas reģionālās ideju darbnīcas viedokļu apmaiņai, novērtēta izglītības institūciju loma cilvēkkapitāla piesaistē un noturēšanā, analizēta kultūras
nozīme reģionu revitalizācijā, raksturotas un kartētas galvenās demogrāfiskās izmaiņas un migrācija,
bet pēc tam taps pārskats par demogrāfiskajām norisēm un migrācijas ietekmi uz sabiedrību un pētniecībā balstīti ilgtspējīgas rīcībpolitikas risinājumi. Jau
šobrīd secināts, ka lēmumu pieņēmējiem ieteicams
ņemt vērā stratēģiski plānotu un virzītu iedzīvotāju
migrācijas pārvaldību, atbalstot “mobilitātes punktu” izveidi, decentralizējot darbavietas, veicinot
attālināto darbu, pārkārtojot sociālos pakalpojumus
uz t. s. viedo saraušanos, plašāk iesaistot darba tirgū seniorus, veidojot mājokļu pieejamības atbalsta
programmas, veicinot stipru vietējo kopienu attīstību un iesaisti pašvaldības darbā, veidojot “aktivitāšu
vietas”, sniedzot atbalstu sadarbības tīklu attīstībai
u. c. Savukārt iedzīvotāju vērtējumā svarīgākie soļi
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai ir atbalsts
dzimstības veicināšanai (61%); sociālās nevienlīdzības mazināšana (52%); emigrācijas mazināšana
(40%); veselības nostiprināšana un aktīvās dzīves

ilguma palielināšana (38%); iedzīvotāju labklājības
palielināšana (32%); emigrējušo iedzīvotāju atgriešana Latvijā (27%); ierobežota imigrācijas veicināšana no citām valstīm (11%). Komiteja nolēma sekot
līdzi projekta gaitai un iespēju robežās tajā iesaistīties, kā arī ieteica pētniekiem ar sava pētījuma rezultātiem iepazīstināt Zemkopības ministrijas un
VARAM darbiniekus. Komitejas sēdē sniegtā zinātnieku prezentācija pieejama šeit.
Par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) galaredakciju un stratēģiskā
mērķa “Reģionālā attīstība” un prioritātes “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” rīcības
virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” realizēšanu reģionu sociālekonomisko atšķirību mazināšanai un iespējamiem finanšu instrumentiem
informēja Pārresoru koordinācijas centra direktors
Pēteris Vilks. Viņa plašo prezentāciju varat izpētīt
šeit, savukārt NAP 2020–2027 galaredakcija pieejama šeit. Nacionālajā attīstības plānā noteikta valsts
attīstības vīzija un virsmērķis, parādot, kur vēlamies
nokļūt, kādas ir mūsu prioritātes jeb stratēģiskie
mērķi un rīcības virzieni un uzdevumi katrā prioritātē. Jāpiebilst, ka sabiedriskajā apspriešanā, kas
ilga no 7. oktobra līdz 25. novembrim, tika saņemts
1400 priekšlikumu, no kuriem 613 ņemti vērā, 447
ņemti vērā daļēji un 334 nav ņemti vērā. Ministrijas
iesniegušas kopā 538 investīciju projektus par gandrīz 41 milj. eiro NAP2027 uzdevumu īstenošanai.
NAP2027 vadmotīvs ir “Paradumu maiņa – ceļš uz
attīstību!”, un prioritātes ir šādas: stipras ģimenes,
veseli un aktīvi cilvēki; zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei; uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība; kvalitatīva dzīves vide
un teritoriju attīstība; kultūra un sports aktīvai un
pilnvērtīgai dzīvei. Komiteja nolēma, ka, apspriežot
Nacionālo attīstības plānu Saeimā, LPS pārstāvjiem
jāuztur jautājums, vai NAP tiešām ir virzīts uz reģionālo attīstību, jo tajā nav iezīmēta ne lauku telpas,
ne attīstības centru attīstība.
Sēdes noslēgumā LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un padomniece
attīstības un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa informēja par LPS un VARAM 2020. gada sarunu tēmām.
Vairāk skatiet šeit.
Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes
sēde

3. martā notika Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) Valdes sēde, kurā piedalījās Dabas
aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektors
Andrejs Svilāns, DAP Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte, DAP Pierīgas
reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs
un VARAM Telpiskās plānošanas departamenta
Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja
Kristīne Kedo. Sēdē tika pārrunāti ar Baltijas jūras
piekrastes kvalitatīvu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī ar īpaši aizsargājamu dabas teritoriju
(ĪADT) apsaimniekošanas uzlabošanu saistīti jautājumi.
Aktuālākā problēma Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanā ir finansējums un atbildības sadalījums. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
15. pantu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai, kuras valdītājs nav par vides aizsardzību
atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kura nav
privātpersonu īpašumā. Atbilstoši tam garākā jūras
piekrastes sauszemes daļa – pludmales – ir pašvaldību valdījumā, savukārt pludmales nacionālo parku dabas lieguma zonās un dabas liegumu teritorijās atrodas VARAM valdījumā DAP turējumā.
2015. gadā, kad stājās spēkā Zemes pārvaldības
likums, pašvaldībām un DAP radās jauna funkcija – pludmaļu apsaimniekošana –, taču līdzekļi,
kaut likuma anotācijā tie bija paredzēti, šīs funkcijas īstenošanai netika piešķirti ne pašvaldībām,
ne DAP. Līdz ar to pludmales kopšana un labiekārtošana atsevišķās vietās ir atšķirīga, atkarībā no
apsaimniekotāja rocības.
Pašvaldības apsaimnieko piekrasti ar pašu spēkiem par saviem līdzekļiem, tikai trešo gadu iespē-

jams saņemt Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu piekrastes apsaimniekošanai nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko pasākumu realizēšana”. Taču,
kā atzīmēja LPS padomniece vides aizsardzības
jautājumos Sandra Bērziņa: “Nav pieņemami, ka
piekrastes apsaimniekošana tiek organizēta tikai
par projekta naudu, šādam regulāram darbam finansējums būtu jāparedz valsts budžetā.”
Būtiski ir arī tas, ka projekta naudu pludmales apsaimniekošanai pašvaldības iegulda ne tikai savā
valdījumā, bet arī DAP pārvaldītajās teritorijās,
kaut gan DAP šīs pludmales vajadzētu apsaimniekot pašai. DAP ģenerāldirektors norādīja, ka savas
teritorijas DAP sakopj divreiz gadā, jo pārvaldes
resursi esot ierobežoti. Labākai kārtības uzturēšanai pludmalēs DAP vadītājs risinājumu saredz
sadarbībā un līgumu slēgšanā starp pašvaldībām
un Dabas aizsardzības pārvaldi. Tomēr pašvaldību
ieskatā DAP tās pārvaldībā esošās teritorijas jāapsaimnieko pašai.
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa uzsvēra, ka piekraste kļūst
aizvien starptautiskāka, tur atpūšas un gājienos
gar jūru dodas gan vietējie cilvēki, gan ārzemju tūristi, turklāt viņiem ir vienalga, kurš viņa izvēlēto
piekrasti apsaimnieko, – visur vēlamies redzēt kārtību. Ministrijas pārstāve Kristīne Kedo informēja,
ka VARAM pasūtījusi pētījumu vienam no tūrisma
jomas atzītākajiem pētniekiem Andrim Kleperam
un šis pētījums apliecina tūristu skaita pieaugumu
pēdējos gados visā piekrastē.
LPPA Valdes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis atzīmēja, ka LPS jau divus gadus ikgadējās
sarunās ar VARAM izvirza jautājumu par piekrastes apsaimniekošanu, lai panāktu skaidrību par
pašvaldību un DAP kompetenci un finansiālo atbalstu. Pagājušā gada sarunās tika panākta vienošanās izveidot darba grupu, taču VARAM vienpersoniski uzskata, ka tā nav nepieciešama, un ministrijas vēstulē Pašvaldību savienībai tiek skaidrots,
ka atbilstoši Civillikumam katram īpašniekam ir
jārūpējas par tam valdījumā nodoto, tātad valstij
DAP personā jārūpējas par apsaimniekošanu savās pludmalēs.
Piekrastes pašvaldību apvienības Valde un DAP
vadība vienojās, ka šis jautājums nav atrisināts un
tas atkārtoti jārisina. Šo jautājumu LPS vēlreiz aktualizēs šāgada sarunās ar VARAM.
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Vēl apvienības Valdes un DAP vadības sarunās tika
skarta ĪADT apsaimniekošana, skatīja Pāvilostas
Pelēkās kāpas piemēru, pārrunāja krasta kāpas
aizsargjoslas noteikšanu, ietverot īpaši aizsargājamos biotopus, kā arī jautājumus par biotopu eks
pertu atzinumu termiņiem, pašvaldību piekrastes
apsaimniekošanas plānus, tradicionālās saimnieciskās darbības saglabāšanas un attīstības iespējas piekrastē u. c.

Sēdes nobeigumā K. Kedo informēja par ministrijas plānoto SAM 5.5.1. ieviešanas konferenci oktobrī ar vietu apskati Kurzemes piekrastē, Liepājā.

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksme Alojas novadā

bas risinājumi vairs nedarbojas efektīvi un ir jābūt
specializācijai, jo viens darbinieks nevar vienlaikus
veikt IT tehnisko uzturēšanu un datu pārvaldību,
turklāt kiberapdraudējums nav uzreiz pamanāms,
tāpēc svarīga ir informācijas apmaiņa starp pašvaldībām par konstatētajiem uzbrukumiem un
rastajiem labākajiem risinājumiem. Pārējos viņa
ieteikumus varat izpētīt prezentācijā, kas pieejama šeit.

Foto: Regīna Grosa

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) sanāksme 6. martā notika Alojas novada
uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA
Ungurpilī, kur klātesošos sveica un ar savu novadu
iepazīstināja Alojas novada domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda.
LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis atgādināja, ka nākamā izpilddirektoru tikšanās būs 3. aprīlī Brocēnos
un tajā runās par aprites ekonomiku, latvāņu apkarošanu, atkritumu apsaimniekošanu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu.
Šāmeneša sanāksme tika veltīta kiberdrošībai un
datiem, un pirmais runātājs par šo tēmu bija “Tet”
kiberdrošības eksperts Artūrs Filatovs. Savā prezentācijā “Kiberdrošība pašvaldībās: kāpēc tā ir tik
svarīga” viņš uzsvēra, ka tradicionālie kiberdrošī-

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece
attīstības un plānošanas jautājumos
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Ar HP datortehniku un drukas iekārtām iepazīstināja HP biznesa attīstības vadītāja Aiga Šica un
viņas kolēģis Gatis Šķila, kas savā stāstījumā pieskārās nākotnes jautājumiem – prasībām iekārtām, darba vietai, drošībai un aizsardzības rīkiem.
Savukārt “Tildes” biznesa attīstības direktors
Kaspars Kauliņš pastāstīja par nākotnes pašvaldību nākotnes sabiedrībā. Daži izaicinājumi, ar
ko pašvaldībām nāksies saskarties digitālajā laikmetā, ir šādi: darbības efektivitāte un izmaksas;
informācijas un pakalpojumu pieejamība; resursu
un kompetences trūkums; infrastruktūra – transports, datu tīkli; izglītības pieejamība un kvalitāte;
jaunu darbvietu radīšana; sociālās grupas, t. sk. seniori un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.
Ar elektroniskajām izsolēm iepazīstināja Tiesu administrācijas Izpildu lietu reģistra nodaļas vadītājs
Rihards Daniševskis. Lai organizētu elektroniskas
izsoles, jāraksta iesniegums Tiesu namu aģentūrai.
Pirms tam gan noteikti jāiepazīstas ar informāciju,
kas pieejama vietnēs ta.gov.lv un izsoles.ta.gov.lv.
Jāatzīmē, ka nomas tiesību izsoles portāls varētu
sākt darboties šā gada 1. jūlijā.
Digitālo tēmu turpināja “ZZ dats” direktora vietnieks Edžus Žeiris, kurš atbildēja uz jautājumu,
vai uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana ir mīts
vai realitāte, un mudināja slēgt līgumus ar Valsts
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ieņēmumu dienestu par datu pieejamību. Viņu
papildināja Jānis Rancāns no uzņēmuma “Info
Strategy”, kas nodrošina datu analīzes risinājumus, veicot to izstrādi un uzturēšanu, un “Grupa93” projektu vadītājs ekonomists Jurijs Kondratenko, kurš pastāstīja par pašvaldības pakalpojumu apmierinātības mērījumiem un ISO kvalitātes
sertifikāta kritērijiem.
Noderīgu informāciju izpilddirektoriem sniedza
SIA “Cemety.lv” pārstāvis Miks Blate, kas iepazīstināja ar kapsētu digitalizēšanu un Mazsalacas novada pašvaldības pieredzi, un Latvijas Samariešu
apvienības Valdes loceklis, direktors Andris Bērziņš, kurš piedāvāja “e-aprūpi” – iespēju modernizēt pašvaldību sociālo dienestu un aprūpes darbu,
tā efektivizējot gan procesus, gan izmaksas.
Sanāksmes noslēgumā izpilddirektori iepazinās ar
Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku SALA, kas uzsācis savas dzīves un
darbības ceturto gadu un piedāvā atbalstu uzņēmējiem, aktivizē vietējo sabiedrību un rīko publiskus pasākumus. Alojas novada pašvaldība ir
viena no pirmajām Latvijā, kas uzbūvējusi zema
enerģijas patēriņa ēku un izmantojusi koku kā pa-

mata būvniecības materiālu sabiedrisko ēku celtniecībā. Ēkā izvietota arī moderna bibliotēka, semināru telpas un plaša konferenču zāle ar lielisku
skatu uz Ungurpils Dzirnavezeru. Ēkas jumtam ir
ekstensīvā zaļā jumta segums, kas, raugoties no
blakus esošā skatu torņa, rada patīkamu kopskatu, vizuāli paplašinot zaļās telpas teritoriju. Ziemā
jumts ēku siltina, savukārt vasarā nodrošina papildu kondicionēšanu. Tāpat ciemiņi varēja priecāties
par otru alojiešu lepnumu – uzņēmumu “AlojaStarkelsen”, kam nākamgad apritēs jau 30 gadu.
1991. gada jūnijā, kad to dibināja, tas bija Latvijā
pirmais pārtikas uzņēmums ar ārzemju kapitālu.
Tā lielākais īpašnieks ir Zviedrijas koncerns “Sveriges Stärkelseproducenter”. Šo gadu laikā uzņēmums kļuvis par lielāko kartupeļu cietes ražotāju
Baltijā, kā arī par vienu no lielākajiem bioloģiskās
kartupeļu cietes ražotājiem pasaulē. Turklāt Alojas
kartupeļu ciete tiek gatavota tikai no Latvijā audzētiem kartupeļiem un bez neviena alergēna un
bez glutēna.
Guntars Gogulis,
LPIA priekšsēdētāja vietnieks
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde Pārgaujas novadā

LPS Valdes sēde notiks 10. martā plkst. 10 Pār
gaujas novada Straupes pagasta Lielstraupes pilī.
Darba kārtība:
1. Pārgaujas novada attīstība un aktualitātes – informēs Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.
2. Par LPS sarunām ar ministrijām – informēs LPS
padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne
Kinča.
3. Atzinums par Pašvaldību likuma izstrādes informatīvo ziņojumu – informēs LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.
4. Par LPS 31. kongresa tāmes apstiprināšanu –
informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
5. Par “Vidzemes plānošanas reģiona” (VPR)
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projektu “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu
skartajos reģionos MAMBA” – transportu pēc
pieprasījuma – informēs VPR Administrācijas
vadītāja Guna Kalniņa-Priede, VPR projekta
vadītāja Līga Puriņa-Purīte un VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita Ozoliņa.

12:00 – Pusdienas.
13:30 – Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” (Pār
gaujas novada Stalbes pagasta Daibē) – par atkritumu apsaimniekošanu – informēs SIA “ZAAO”
Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.
Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

6. Dažādi – informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas
sēde notiks 11. martā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).
Darba kārtība:

2. Par starpnozaru sadarbību paliatīvās aprūpes pakalpojumu ieviešanai Latvijā – informēs LM valsts
sekretāra vietniece Līga Āboliņa un Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
3. Par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu
“Atelpas brīdis” – informēs VSIA “Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca” īslaicīgā sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” vadītāja Natālija Riba
un Sociālā dienesta vadītāja Gunta Cibuļska.
Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai
sekojot šai saitei.

1. Par Labklājības ministrijas (LM) plānotajām
aktivitātēm minimālo sociālo pakalpojumu izstrādē – informēs LM valsts sekretāra vietniece
Līga Āboliņa un LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.

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

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks
12. martā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Darba kārtība:
Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma un Eiropas Savienības struktūrfondu realizācijas gaita un turpmākie plāni:
1. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana – informēs Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece,
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
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direktore Gunta Arāja.
2. Pārmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanā – informēs Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors
Rolands Ozols.
3. Jaunākā informācija par ES struktūrfondu realizācijas gaitu un turpmākajiem plāniem:
• SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”; SAM 8.3.2.1. “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga
pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu
attīstībai” – informēs projekta vadītāja Liene
Voroņenko;

Diskusija par pašvaldības lomu aprites
ekonomikā

• SAM 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”, PuMPuRS; jaunatnes
iniciatīvu projektu realizācija pašvaldībās –
informēs projekta vadītāja Inese Vilāne.
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, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

ku, visbiežāk priekšstats par šo modeli saistās ar
atkritumu apsaimniekošanu, taču aprites ekonomika skar ne tikai šo produktu dzīves cikla posmu.
Tā, piemēram, Rīgas Enerģētikas aģentūra realizē
projektu “Aprites ekonomika būvniecībā pilsētās”.
Tāpēc LPS rīko diskusiju un aicina dalīties pieredzē
divus šīs jomas ekspertus.
Darba kārtība:
1. Aprites ekonomikas principi būvniecībā, un kas
jāņem vērā pašvaldībām – Ieva Kalniņa, URGE
projekta koordinatore (Rīgas Enerģētikas aģentūra).
2. Aprites ekonomika un zaļais iepirkums pašvaldībās – Jānis Brizga, LU pētnieks.

12. martā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks diskusija par pašvaldības lomu aprites ekonomikā.
VARAM izstrādātajā rīcības plānā 2020.–2027. gadam pārejai uz aprites ekonomiku paredzēts, ka
dažos gadījumos pašvaldības būs atbildīgas par
virkni pasākumu. Runājot par aprites ekonomi-

3. Diskusija.
Diskusijas tiešraide tiks nodrošināta LPS vietnē
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai šeit.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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LPS MEDIJOS
• 3. martā LETA: “Piketētājus no Jelgavas Briselē
atbalsta Ameriks un LPS pārstāvji” – par piketu
Briselē pie Eiropas Parlamenta ēkas par Jelgavas kā republikas nozīmes pilsētas saglabāšanu
un LPS un ģenerālsekretāres Mudītes Priedes
atbalstu jelgavniekiem.

• 2. martā LETA: “Vairākas Vidzemes pašvaldības
preses konferencē informēs par protesta akciju
Strenčos” – par Strenču, Beverīnas un Burtnieku
novada preses konferenci Pašvaldību savienībā.
• 2. martā LETA: “Ceturtdien novadu iedzīvotāji
Latvijā protestēs pret administratīvi teritoriālo
reformu” – par pašvaldību un iedzīvotāju protesta akciju 3. martā un Strenču, Beverīnas un
Burtnieku novada preses konferenci Pašvaldību
savienībā.
• 2. martā Dienas Bizness: “Latvijas nekustamā
īpašuma nodoklis dārgāks nekā kaimiņiem” –
LPS padomnieces Sanitas Šķilteres sacītais
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē un
komentārs par nekustamā īpašuma nodokli dažādās Eiropas valstīs (šeit).
• 3. martā LETA: “Vairākas Vidzemes pašvaldības
preses konferencē informēs par protesta akciju
Strenčos” – par Strenču, Beverīnas un Burtnieku
novada preses konferenci Pašvaldību savienībā.
• 3. martā LETA: “Pret administratīvi teritoriālo
reformu Ventspils novada iedzīvotāji protestēs
uz Ventspils šosejas posmā no Popes līdz Usmai” – par protesta akciju Ventspils novadā un
Strenču, Beverīnas un Burtnieku novada preses
konferenci Pašvaldību savienībā.
• 3. martā LETA: “Nerēķinot kapitālsabiedrības,
Rīgas parādsaistības veido 10% no budžeta
ieņēmumiem” – LPS paustais par pašvaldībām pieejamajiem līdzekļiem un aizdevumiem
2020. gadā.

• 3. martā TVNET: “Nerēķinot kapitālsabiedrības, Rīgas parādsaistības veido 10% no budžeta ieņēmumiem” – LPS paustais par pašvaldībām pieejamajiem līdzekļiem un aizdevumiem
2020. gadā (šeit).
• 4. martā LETA: “Pašvaldību vadītāji informēs
par protesta akciju pret administratīvi teritoriālo reformu” – par pašvaldību vadītāju preses
konferenci Pašvaldību savienībā par 5. martā
Latvijā plānoto protesta akciju pret administratīvi teritoriālo reformu.
• 4. martā LETA: “Skates “Gada labākā būve
Latvijā” finālam ir izvirzīta 41 būve” – par skati
“Gada labākā būve Latvijā 2019”, kuras organizatoru vidū ir arī LPS.
• 4. martā Dienas Bizness: “Kadastrālās vērtības
dīvainības raisa jautājumus” – LPS padomnieces Sanitas Šķilteres paustais Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē un komentārs par
īpašumu kadastrālo vērtību (šeit).
• 4. martā LSM.lv; Latvijas Radio 4 – LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība raidījumā “Домская площадь” (šeit).
• 4. martā LSM.lv; Replay.lv; Vidusdaugavas
televīzija: “Pašvaldībām bažas par reģionālo
biznesa inkubatoru nākotni” – LPS padomnieces Andras Feldmanes komentārs (šeit).
• 5. martā LSM.lv; Latvijas Radio 1 – LPS priekšsēža Ginta Kaminska telefonintervija raidījumā “Labrīt” (šeit).
• 5. martā RīgaTV 24 – LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība speciālizlaidumā par protesta
akcijām pret administratīvi teritoriālo reformu
(šeit).
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• 5. martā LSM.lv; LTV Panorāma, Latvijas Radio: “Sāks izskatīt novadu reformu, protesti notiek uz Latvijas ceļiem un pie Saeimas” – LPS
priekšsēža Ginta Kaminska dalība raidījumā
par protesta akciju pret reformu (šeit).

kvalitāti” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska
intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīto.
• 6. martā LETA: “Sarunā ar LPS Bordāns akcentē nepieciešamību pēc bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pārbūves” – par LPS un Tieslietu
ministrijas sarunām.
• 6. martā NRA: “LPS vadītājs apšauba teritoriālās reformas izstrādes kvalitāti” – par LPS
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto intervijā TV3
raidījumā “900 sekundes” (šeit).
• 6. martā LV portāls: “Tieslietu ministrs un LPS
pārstāvji apspriež svarīgākos sadarbības virzienus” – par LPS un Tieslietu ministrijas sarunām
(šeit).

Foto: Ģirts Ozoliņš, F64

• 6. martā Skaties.lv; TV3: “Kaminskis: lielais teritoriālās reformas pretinieku skaits liecina par
tās slikto kvalitāti” – intervija ar LPS priekšsēdi
Gintu Kaminski TV3 raidījumā “900 sekundes”
(šeit).
• 6. martā LETA: “LPS vadītājs: lielais teritoriālās
reformas pretinieku skaits liecina par tās slikto

• 6. martā TVNET: “LPS vadītājs: lielais teritoriālās reformas pretinieku skaits liecina par tās
slikto kvalitāti” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacīto intervijā TV3 raidījumam “900
sekundes” (šeit).
• 7. martā TVNET: “Skates “Gada labākā būve
Latvijā” finālam izvirzīta 41 būve” – par skati
“Gada labākā būve Latvijā 2019”, kuras organizatoru vidū ir arī LPS (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai
Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) 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 uzlabošanai.
Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.
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LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 24 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 22 no tiem ir saskaņoti, bet
divi nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

VSS-107 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos
nr. 859 “Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās
palīdzības izmaksu maksimālo apmēru””
VSS-106 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos
nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un
to noteikšanas kārtību””
VSS-128 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 45, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-112 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 15. maija rīkojumā nr. 215
“Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa
piešķiršanu””
VSS-170 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”
VSS-152 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos
nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15
“Publiskas būves”””
VSS-111 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos
nr. 411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes
dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””
VSS-120 – Par informatīvo ziņojumu “Par Pašvaldību likuma
izstrādi”
VSS-154 – Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”
VSS-109 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos
nr. 299 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt bijušo ieslodzīto
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanas noteikumi””
VSS-108 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos
nr. 264 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt resocializācijas
sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi””
VSS-136 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai”
VSS-135 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai”

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums
02.03.2020.

13.02.2020.

Jā

02.03.2020.

13.02.2020.

Jā

02.03.2020. 20.02.2020.

Jā

02.03.2020.

13.02.2020.

Jā

02.03.2020. 27.02.2020.

Jā

02.03.2020. 20.02.2020.

Jā

02.03.2020.

13.02.2020.

Jā

03.03.2020.

13.02.2020

Nē

03.03.2020. 20.02.2020.

Jā

03.03.2020.

13.02.2020.

Jā

03.03.2020.

13.02.2020.

Jā

03.03.2020. 20.02.2020.

Jā

03.03.2020. 20.02.2020.

Jā
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14. VSS-162 – Par plāna projektu “Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2020. gadam”
15. VSS-144 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”
16. VSS-153 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos
nr. 340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211–15
“Dzīvojamās ēkas”””
17. VSS-175 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība”
18. VSS-176 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība”
19. VSS-179 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos
nr. 337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem””
20. VSS-151 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas
nodrošināšanai”
21. VSS-129 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas
pašvaldībai”
22. VSS-173 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”
23. VSS-142 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
valsts nekustamā īpašuma Skrundas ielā 24a, Saldū, Saldus
novadā, pārdošanu”
24. VSS-125 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējuma piešķiršanu Jaunjelgavas novada domei Strūves
ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Bristen” atjaunošanai”

03.03.2020.

27.02.2020.

Jā

04.03.2020. 20.02.2020.

Nē

04.03.2020. 20.02.2020.

Jā

05.03.2020. 27.02.2020.

Jā

05.03.2020. 27.02.2020.

Jā

05.03.2020. 27.02.2020.

Jā

05.03.2020. 20.02.2020.

Jā

05.03.2020. 20.02.2020.

Jā

06.03.2020. 27.02.2020.

Jā

06.03.2020. 20.02.2020.

Jā

06.03.2020. 20.02.2020.

Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti

VSS-187 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

5. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

VSS-197 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Plesņevu”

VSS-186 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres
novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

VSS-198 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 41, Liepājā, pārdošanu”
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VSS-199 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni”
VSS-189 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un
valsts arodizglītības standartu”
VSS-190 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku
2020./2021. mācību gadā”

VSS-203 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr.
281 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi””

VSS-191 – Noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas
statuss”

VSS-200 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos nr.
733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un
valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi””

VSS-204 – Informatīvais ziņojums “Par izglītības
kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi”

VSS-201 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli””

VSS-188 – Noteikumu projekts “Eiropas kultūras
galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība”

VSS-202 – Likumprojekts “Grozījumi Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumā”

VSS-194 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumos nr.
243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts
galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi””

VSS-196 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos
nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai””

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI
Iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas
konsultācijām Advokatūras dienās
No 9. līdz 13. martam
Advokatūras dienās iedzīvotāji visā Latvijā var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas. Šogad
īpaša uzmanība veltīta
tiesībām, kas saistītas ar
finansēm un ietver plašu
tēmu spektru – piemēram,
banku prasību klientiem pierādīt līdzekļu izcelsmi
un skaidrot savus tēriņus, dažādās jomās pieļaujamos skaidras vai bezskaidras naudas darījumus
u. c. Advokātu konsultācijas iespējams saņemt arī
citās jomās.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs vairāk nekā
100 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Konsultācijas pieejamas Rīgā un citās pilsētās, piemēram,
Valmierā, Bauskā, Liepājā, Daugavpilī, Kuldīgā.
Šogad iedzīvotāji var izmantot meklētāju Latvijas
Zvērinātu advokātu padomes vietnē, izvēloties
advokātu, kurš konsultē par nepieciešamo tēmu
tuvākajā pilsētā. Bezmaksas konsultācijām īpaši
aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kam samaksas
vai citu ierobežojumu dēļ līdz šim nav bijusi iespēja
saņemt advokātu juridisko palīdzību.
Kā pieteikties Advokatūras dienu konsultācijai?
* Vietnē www.advokatura.lv, sadaļā “Advokatūras
dienas 2020” (šeit), ir pieejams saraksts ar to advokātu kontaktinformāciju, kuri Advokatūras dienās
sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas.
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* Ar izvēlēto advokātu jāsazinās individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā
nepieciešams padoms. Iespējams, vienkāršākos
jautājumus var atrisināt telefoniski.
* Ņemot vērā ierobežoto konsultāciju skaitu, advokāti iedzīvotājus aicina pieteikties laikus. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūgums atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo iespēju varētu izmantot

Bērns kā ķīlnieks vecāku strīdā – arī
uzticības tālruņa 116111 akcijā

Aizsākot tematu par bērniem, kas nokļuvuši vecāku šķiršanās un konfliktu krustugunīs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu
un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 pirmo reizi
rīko akciju “Bērns – ķīlnieks vecāku strīdā”. Akcija
notiek no 9. līdz 11. martam. Tās mērķis ir vērst
sabiedrības uzmanību uz iespējamajām sekām,
kas bērnam var rasties situācijās, kad vecākiem izveidojies ar šķiršanos saistīts konflikts. Akcijas laikā konsultācijas sniedz gan konsultanti psihologi,
gan dažādu jomu eksperti.

11. martā bezmaksas juridiskās
konsultācijas varēs saņemt arī pa tālruni
116006

kāds cits.
* Tehnisku jautājumu gadījumā Advokatūras dienās no plkst. 9 līdz 18 ir pieejams informatīvais tālrunis 25215711 (lūgums ņemt vērā, ka ar šā tālruņa
starpniecību advokātu konsultācijas netiek sniegtas, bet gan nodrošināts informatīvs atbalsts un
fiksēti ziņojumi, ja kādā reģionā bezmaksas konsultāciju iespējas vairs nav pieejamas).

10. martā no pulksten 10 līdz 12 zvanītājiem iespējams telefoniski konsultēties ar Rudīti Krūmiņu –
Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, lektori
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. No pulksten 14 līdz 16 uz zvaniem atbildēs Aija Lilienfelde,
kurai ir 20 gadu pieredze policijā, bet pašlaik viņa
ir Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas speciāliste psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos.
11. martā no pulksten 14 līdz 16 telefoniski konsultācijas sniegs Kristīne Dārzniece, sertificēta,
praktizējoša mediatore, juriste, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja, biedrību “Mediācija
un ADR”, “Integrētā mediācija Latvijā ” un “Mediācijas padome” locekle, kā arī Daiga Jēgere, sertificēta mediatore, kas darbojas valsts finansētajā
ģimeņu mediācijas projektā.
Uzticības tālrunis strādā 24/7, pieejams bez maksas un ir anonīms. Darbdienās no pulksten 12 līdz
20 ar uzticības tālruņa speciālistiem iespējams
sazināties, arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas: tērzēšanas logs meklējams VBTAI mājaslapā
www.bti.gov.lv.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast, kā rīkoties ar
noziedzīgiem nodarījumiem saistītās situācijās,
aizsargātu savas kā cietušā tiesības, 11. martā,
zvanot uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006, iedzīvotājiem būs iespēja saņemt
bezmaksas juridiskās konsultācijas no zvērinātiem
advokātiem. Konsultācijas varēs saņemt laikā no
plkst. 9 līdz 18.
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KM līdzfinansējuma konkurss ES
programmu atbalstītajiem projektiem

biedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības
jomā.

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi līdzfinansējuma konkursu projektiem, kuri jau ir
saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmās “Radošā
Eiropa” (2014–2020), “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas,
starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sa-

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

Vadītāju nākotnes izaicinājumi –
konferencē “Cilvēkfaktors” Cēsīs

šanu, kolēģu pieņemšanu un citām tēmām, kas
apvienotas trīs tēmu blokos – vadīšana, darīšana
un ekosistēma.

13. martā Cēsīs, Vidzemes koncertzālē “Cēsis”,
norisināsies nākotnes izaicinājumu konference
“Cilvēkfaktors”. Tajā pulcēsies augstākā līmeņa vadītāji, personāla un komunikācijas vadītāji,
kā arī citi interesenti no visas Latvijas, lai kopīgi
spriestu par uzņēmumos gaidāmajām pārmaiņām, kuras tuvākajā nākotnē ieviesīs digitalizācija
un jaunas pārvaldības metodes. 17 lektori dalīsies
pieredzē ne vien par darbu nākotnē, bet arī par
sevis optimizāciju, darbavietas nozīmi produktivitātē, sastrādāšanos, stratēģisku lēmumu veido-

Alūksnē notiks Latvijas meža
programmas seminārs

Visa konkursa dokumentācija pieejama KM tīmekļvietnē šeit.

Kā lektori uzstāsies 17 uzņēmumu vadītāji, līderi,
biznesa un apzinātības treneri, to vidū Ilze Rassa
(komunikācijas arhitekte, personīgā zīmola meistare), Andrejs Vasiļjevs (Tildes Valdes priekšsēdētājs), Linda Saulīte (aģentūru grupu Dentsu Aegis
Network vadītāja un Triviums vadības trenere),
Georgijs Buklovskis (biznesa treneris), Guna Eglīte (IKEA Latvija darbinieku apmācību un attīstības
speciāliste), Viesturs Celmiņš (pilsētplānotājs),
Dagnija Lejiņa (Digital Freedom Festival, Oratore
un Lejiņa & Šleiers vadītāja), Mārtiņš Martinsons
(FranklinCovey izveidotājs un vadītājs Latvijā),
Indra Majore-Dūšele (apzinātības trenere, psiholoģe, deju un kustības terapeite), Iveta Apine
(uzņēmumu konsultante, vadības koučs), Marija
Ābeltiņa (kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite),
Elmārs Ronalds Tannis (Pica Lulū līdzīpašnieks un
šovpavārs) u. c.
Papildu informācija par konferenci un reģistrēšanās vietnē www.cilvekfaktors.lv.

13. martā Alūksnes Kultūras centrā notiks Latvijas meža programmas seminārs, kas būs veltīts
medību jautājumiem, – “Medību nozare un dabas
aizsardzības prasības. Pārnadžu medības. Ieroču
aprites likums. Aktualitātes”. Tajā piedalīties aicināts ikviens interesents. Ierašanās un reģistrācija
semināram no pulksten 10:45, semināra sākums –
plkst. 11.
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Seminārā paredzēts apskatīt šādus ar jautājumus:
meža īpašnieki un dabas aizsardzība Latvijā, medību nozares tiesiskais regulējums un aktualitātes,
medības un dabas aizsardzības prasības, pārnadžu
medības, to organizācija, norise un metodes, Ieroču aprites likums, medību organizācija, aktualitātes normatīvajos aktos.

Seminārs ir bezmaksas. To rīko Latvijas Mežu
sertifikācijas padome sadarbībā ar mežzinātnes institūtu “Silava” un Alūksnes novada
pašvaldību.

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalīties
aptaujā

iespēju sarežģītu administratīvu lietu gadījumā,
ievērojot cilvēka mantisko stāvokli, valsts vai pašvaldības iestādi lūgt segt izdevumus par jurista vai
advokāta pakalpojumiem. Ja administratīvais process notiek iestādē, tad par to, vai apmaksāt jurista vai advokāta pakalpojumus un cik lielā apmērā,
lemj tā pati valsts vai pašvaldības iestāde, kuras
lēmumam jūs nepiekrītat. Savukārt, ja administratīvais process notiek tiesā, tad pēc cilvēka lūguma
jurists vai advokāts bez maksas var tikt piešķirts,
pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmumu. Šeit pieejams plašāks informatīvais materiāls par aptauju.

Tiesībsargs aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties
aptaujā par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā.
Cilvēki savās ikdienas gaitās nereti ir administratīvā procesa dalībnieki, piemēram, pieprasot pensiju, slimības naudu, nodokļu pārmaksas atgūšanu
vai lūdzot izsniegt ID karti, būvatļauju vai uzņemt
bērnu skolā. Šie ir tikai daži administratīvā procesa
piemēri.

Tālruņi informācijai un pieteikšanās semināram:
26646749, 25414008; e-pasts: birojs@lmsp.lv.

Tiesībsargs Juris Jansons aicina piedalīties aptaujā ikvienu – gan tos, kuri ir informēti par juridiskās
palīdzības pieejamību administratīvajā procesā
iestādē vai tiesā, gan tos, kuri par to neko nezina.

Laikā no 9. līdz 23. martam tiesībsargs veic aptauju, lai noskaidrotu, vai un ko iedzīvotāji zina par

Saite uz tiešsaistes aptauju: https://ej.uz/Administrativais_process.

NVA aicina darba devējus pieteikt
darbvietas skolēniem vasaras brīvlaikā

dotāciju darba vadītāja atalgojumam. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz
normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes
gadījumiem darba vietā. Savukārt darba devējam
būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par
neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā –
430 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā
Latvijā no 10. marta līdz 3. aprīlim pieņems darba
devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbināšanai.
Darba devējiem, kuri tajā piedalīsies, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī

Darba devēji aicināti skolēnu vasaras nodarbināšanai pieteikties tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas
teritorijā viņi plāno izveidot darbvietas skolēniem.
Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA
tīmekļvietnē. Pieteikumu, pretendenta piedāvāto
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darbvietu sarakstu un darba pienākumu aprak
stu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu
elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles epastu, vai iesniegt klātienē NVA filiālē.
Iecere tiks īstenota no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Tajā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20
gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārīgās,

Ar biržas zvanu atklāta ES fondu
atbalsta programma uzņēmējiem
kapitāla piesaistei biržā

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, un
plānots, ka iespēja strādāt vasaras brīvlaikā tiks
piedāvāta ne mazāk kā 6938 skolēniem.
Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai plānots
uzsākt 27. aprīlī. Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē.

Rekonstrukcijas un attīstības banku un Finanšu
ministriju, kā arī kapitāla nozares ekspertiem pēc
divu gadu intensīva darba ir izdevies izstrādāt pro
grammu, kas veicinās Latvijas komersantu attīstībai
nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos.
Ceram, ka jaunā atbalsta programma iedrošinās
komersantus arvien vairāk izvērtēt iespēju piesaistīt finansējumu biržā, kas nodrošinās uzņēmumam
tālāko attīstību un straujāku izaugsmi.”
Plānots, ka jaunajā atbalsta programmā nākamo
trīs gadu laikā vismaz 20 mazie un vidējie uzņēmumi sekmīgai akciju vai parāda vērstpapīru emisijai
biržā saņems līdzfinansējumu, sedzot līdz 50% kopējo sagatavošanas izmaksu.

5. martā ar biržas Nasdaq Riga zvana ceremoniju
svinīgi tika atklāta Eiropas Savienības fondu finansējuma programma Latvijas uzņēmumiem kapitāla piesaistei biržā. Šim mērķim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda paredzēts viens miljons eiro.
Baltijā pirmo šāda veida atbalsta programmu uzņēmējiem atklāja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro: “Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Eiropas

Pieteikumu iesūtīšana UNESCO
Pasaules grāmatu galvaspilsētas
nominācijai 2022. gadā

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) direktors Mārtiņš Brencis: “Šāda veida ES fondu atbalsts uzņēmējiem ir jaunums: 2017. gada Eiropas
Komisijas pētījuma par uzņēmēju piekļuvi finansējumam rezultāti liecināja, ka aptuveni ceturtā daļa
Latvijas mazo un vidējo komersantu būtu gatavi finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, kas varētu sekmēt to izaugsmes iespējas. Ekonomikas ministrija ir
radījusi programmu, lai šo iespēju sniegtu.”
Vairāk informācijas: cfla.gov.lv.

UNESCO Latvijas nacionālā komisija (LNK) saņēmusi UNESCO, Starptautiskās Izdevēju asociācijas (IPA) un Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un
institūciju federācijas (IFLA) aicinājumu pieteikt
pilsētas Pasaules grāmatu galvaspilsētas titulam
2022. gadā.
Iniciatīvas “Pasaules grāmatu galvaspilsēta” mērķis ir sekmēt grāmatu apriti un veicināt grāmatu
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lasīšanu viena gada garumā, sākot no 23. aprīļa (Pasaules grāmatu un autortiesību dienas).
2020. gadā par grāmatu galvaspilsētu izvirzīta
Kualalumpura (Malaizijā) un 2021. gadā – Tbilisi
(Gruzijā).
Izvirzīt nominācijas iespējams līdz 25. jūnijam,
nosūtot pieteikuma formu UNESCO Sekretariātam (wbcc@unesco.org) angļu vai franču valodā.




Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar
UNESCO izdevējdarbības vadītāju Īanu Denisonu (i.denison@unesco.org), kā arī vietnē https://
en.unesco.org/world-book-capital-city.
1. pielikumā UNESCO ģenerāldirektora vietnieka Firmina Eduarda Matoko vēstule angļu valodā;
2. pielikumā vēstules pielikums par nominācijas
prasībām angļu valodā; 3. pielikumā pieteikuma
formas apraksts angļu valodā.

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