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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Novadu apvienības Valdes sēde
29. septembrī notika Latvijas Novadu apvienības
Valdes sēde, kurā izskatīja aktualitātes saistībā ar
2021. gada pašvaldību budžetu un administratīvi
teritoriālo reformu, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) stratēģiju 2021.–2024. gadam.
Ar LPS stratēģijas 2021.–2024. gadam projektu
iepazīstināja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Septembra sākumā jau notika pirmā darbnīca ar
visu pašvaldību grupu deleģēto pārstāvju dalību,
bet šomēnes paredzētas diskusijas visās pašvaldību grupās un ar darbiniekiem. Iecerēts, ka novembrī stratēģiju apstiprinās LPS Valdē un virzīs tālāk
apstiprināšanai LPS kongresā. Par stratēģiskajām
prioritātēm LPS darbā noteiktas: LPS biedru interešu salāgošana/kopīgošana un aizstāvība; pašvaldību autonomijas/patstāvības stiprināšana un izaugsme; ietekmīgs viedokļu līderis; kompetences

un kapacitātes stiprināšana; uz uzticēšanos vērsta
un rezultatīva sadarbība ar partneriem.
Par aktualitātēm saistībā ar 2021. gada pašvaldību budžetu informēja LPS padomniece finanšu
un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele. Šobrīd
problemātiskākais ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmērs. Finanšu ministrija piedāvā izmaiņas nodokļu sistēmā, kuras mainītu IIN proporciju – 75% apmērā pašvaldībām un 25% valstij –, kas
2021. gadā negatīvi ietekmēs pašvaldību budžetu.
Novadu apvienības Valde nepiekrīt valdības piedāvājumam šādai pārdalei un aicina rast risinājumu,
kā pašvaldībām kompensēt nozīmīgo samazinājumu jau no nākamā gada. Viens no risinājumiem ir
pašvaldību aizņemšanās iespēju paplašināšana, jo
valsts var aizņemties savu izdevumu segšanai, bet
pašvaldības nevar.
Aktualitātes saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu (ATR) raksturoja LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums stājies
spēkā šā gada 23. jūnijā, bet patlaban saskaņošanā ir vairāki Ministru kabineta noteikumu projekti:
“Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (VSS-

LPS sarunas ar Finanšu ministriju
30. septembrī Latvijas Pašvaldību savienība turpināja sarunas ar Finanšu ministriju (FM) par plā-

590), “Kārtība un nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā” (VSS-558), “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” (VSS-606), “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”” (VSS-684), “Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas,
kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” (VSS-683) un
“Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties”
(VSS-783).
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne
Kinča raksturoja šābrīža situāciju saistībā ar jauno
likumprojektu “Par pašvaldībām”, kas 24. septembrī nodots sabiedrības apspriešanai un pie
ejams VARAM vietnē šeit. LPS šobrīd apkopo pašvaldību viedokļus par jauno Pašvaldību likumu.
Liene Užule un Gunta Klismeta
LPS Komunikācijas nodaļa

notajām izmaiņām nodokļu sistēmā, kas būtiski
apdraudēs valsts jau papildus noteikto obligāto izmaiņu nodrošināšanu pilsētās un novados nākamgad un pasliktinās iedzīvotāju situāciju.
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FM piedāvā mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu proporciju, palielinot valsts budžetā
ieskaitāmo IIN daļu. Patlaban pašvaldību budžetā
tiek ieskaitīti 80% IIN ieņēmumu, bet valsts budžetā – atlikušie 20%, savukārt FM rosina valsts daļu
palielināt līdz 25%, attiecīgi samazinot pašvaldību
daļu līdz 75%.

Izmaiņas IIN proporcijā pašvaldību budžetā
2021. gadā radīs ieņēmumu samazinājumu par
104,6 miljoniem eiro. Ņemot vērā provizoriskos
datus, LPS sagatavojusi karti, kurā uzskatāmi attēlots, kā 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu
mainīsies pašvaldību ieņēmumi pēc izlīdzināšanas, ja pašvaldību budžetiem IIN ieņēmumi tiks
samazināti par 5 procentpunktiem (IIN ieņēmumu
daļa samazināta līdz 75%). Tumši sarkanā krāsā attēlotas pašvaldību teritorijas, kurās būs vislielākais
ieņēmumu samazinājums, bet zaļā krāsā – līdzekļu
palielinājums. Redzams, ka šāds valdības lēmums
negatīvi skars lielāko daļu Latvijas pašvaldību.
Plānotais ieņēmumu samazinājums būtiski ietekmēs pašvaldību budžetu, kas šajā situācijā ir nesamērīgi. Jau nākamgad pašvaldībām būs jārod papildu finansējums apmēram 50 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu valdības, Satversmes tiesas un
Saeimas lēmumus par obligāti īstenojamām papildu darbībām pašvaldībās. Tāpēc LPS vēl turpinās diskusijas ar FM par iespējām kompensēt pašvaldībām ieņēmumu samazinājumu un runās par

pašvaldību aizņemšanās iespēju paplašināšanu, jo
valsts var aizņemties savu izdevumu segšanai, bet
pašvaldības nevar, akcentē LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis.
Ieņēmumi no IIN ir pamatienākumi, kas nonāk
pašvaldību budžetā pamatfunkciju veikšanai, tajā
skaitā dažādiem pabalstiem, bērnudārzu pedagogu algām, skolēnu brīvpusdienu apmaksai, jaundzimušo un pensionāru atbalstam, skolu un aprūpes centru medicīnas māsu atalgojumam, atlaidēm dažādiem pakalpojumiem un citām būtiskām
iedzīvotāju vajadzībām.
Pašvaldībām jāīsteno virkne papildu darbību, kam
nepieciešams finansējums, tajā skaitā garantētā
minimālā ienākuma līmenis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimē palielināsies par 70% (no 64
eiro 2020. gadā uz 109 eiro 2021. gadā), trūcīgas
personas ienākumu līmenis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimē tiks palielināts par 80% (no
128,06 eiro 2020. gadā uz 272 eiro 2021. gadā).
Pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem, plānotās
izmaiņas pašvaldību budžetā 2021. gadā prasīs
papildus vismaz 24 miljonus eiro.
Tāpat nākamgad minimālā mēneša darba alga būs
500 eiro, līdz ar to pašvaldībām būs vajadzīgi līdzekļi darba samaksas palielināšanai, turklāt atalgojums jāpaaugstina arī bērnudārzu pedagogiem,
pedagogu palīgiem, medicīnas māsām u. c. Papildu izdevumi būs jāparedz arī ATR īstenošanai un
citām darbībām.
Lai arī Latvijai tuvākajos gados būs pieejami līdzekļi no Eiropas Savienības Atjaunošanas fonda,
pagaidām nav zināms, vai daļa finansējuma būs
pieejama pašvaldībām, kad tā būs pieejama un
kādi būs nosacījumi.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Publicēts provizoriskais pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas aprēķins
2021. gadam
LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Par LPS/ Dokumenti lejupielādei” jeb šeit publicēts provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins
2021. gadam (uz 2020. gada 30. septembri).
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Otrais seminārs ciklā “Saimniekosim
gudri pašvaldību mežos un parkos!”
Jelgavas novadā
LPS arī šoruden rīko semināru ciklu “Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!”, kas tiek
organizēts Meža attīstības fonda projektā. Kopā
plānoti pieci semināri un praktiskie darbi dabā,
kas notiek sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”
un piecām pašvaldībām, katras pašvaldības teritorijā tiek iestādīti jauni krūmi vai koki.
Cikla pirmais seminārs notika 25. septembrī Pāvilostas novada Saraiķos, bet 29. septembrī projekta dalībnieki un citi interesenti uz Meža dienām
2020 un otro semināru pulcējās Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē. Tur notika

koku un krūmu stādīšanas talka muižas parkā kopā
ar Staļģenes vidusskolas skolēniem un ainavu arhitekti Kristīni Dreiju, bet pēc tam Jaunsvirlaukas
pagasta Izglītības, kultūras un sporta centrā “Līdumi” pašvaldību speciālisti un interesenti piedalījās
seminārā “Saimniekosim gudri pašvaldību mežos
un parkos!”.
Jelgavas novada vēstījumu par darbiem parkos un
parku un apstādījumu kopšanu, un dendroloģisko
stādījumu nozīmi ainavā sniedza ainavu arhitekte
Kristīne Dreija. Latvijas valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” direktors Jurģis Jansons pastāstīja par pašvaldību meža apsaimniekošanas
modeļiem, savukārt viņa kolēģis LVMI “Silava”
zinātniskais darbinieks Jānis Ozoliņš – par koku
bojājumiem un pretlīdzekļiem un par medībām un
cīņu ar bebriem apdzīvotās vietās.
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Ciklā vēl tiks organizēti trīs reģionālie semināri:
Rēzeknes novada Ozolaines pagastā (Laizānu
parks, pašvaldību meža apsaimniekošana, senie
muižu dārzi un mūsdienu tendences), Mazsalacas
novadā (Skaņākalna parks, pašvaldību meža apsaimniekošana, aizsargjoslas mežā un dabas vēr-

tības senajos parkos, muižu parki meža kadastrā)
un Siguldā (Saules parks un mežaparka apbūve,
zaļie risinājumi blīvajās apbūves teritorijās).

Videoseminārs par dzīvokļa pabalsta
ieviešanu

ar Labklājības ministriju un “ZZ dats” organizētais
seminārs pašvaldībām par dzīvokļa pabalsta ieviešanu. Tajā piedalījās un LPS viedokli pārstāvēja
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” jeb šeit, kā arī YouTube kanālā šeit.

1. oktobrī Pašvaldību savienībā notika sadarbībā

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksme Baltinavā
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) sanāksme 2. oktobrī notika Latvijas mazākajā, Baltinavas novadā, un tajā izpilddirektori
un viesi runāja un domāja par aprites ekonomiku,
zaļo kursu, bioekonomiku, tīru vidi un citiem labas
dzīves priekšnosacījumiem.
Pēc novada himnas un dziesmas no izrādes “Lat-

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks
informācijas tehnoloģiju jautājumos

gola.lv”, ar ko mazo Baltinavu pazīst visā Latvijā,
novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore
savā uzrunā uzsvēra, ka novads ir bagāts tradīcijām un cilvēki šeit dzīvo un dara darbus, kas piepilda ar dzīves jēgu. Plašāku novada prezentāciju
sniedza izpilddirektors Jānis Bubnovs.
Izpilddirektori uzklausīja “RCG LightHouse” pašvaldību projektu direktoru Aivaru Draudiņu, kurš
pastāstīja par pašvaldību iespējām elektroenerģijas
rēķina samazināšanā ar ESCO principa palīdzību.
Foto: Madara Siliņa
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Interesanta un iedvesmojoša bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības nodaļas vadītājas Annas
Vītolas-Helvigas uzstāšanās par priekšnosacījumiem aprites ekonomikai, zaļajam kursam un bioekonomikai Latvijā.
Ar meža biomasām atlantā jeb Baltijā pieejamo
kurināmo koksni iepazīstināja LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds
Bērmanis un Artis Misiņš.
Savukārt LU pētnieka, biedrības “Zaļā brīvība”
vadītāja Jāņa Brizga, uzstāšanās tika piedāvāta
videoprezentācijas veidā. Viņš runāja par bezatkritumu principiem novados un atkritumu mazināšanas vispārīgo pamatu un praktiskiem risinājumiem. Pieredzē par bezatkritumu pieeju dalījās
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis un Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
Izaicinājumus atkritumu apsaimniekošanas jomā
pašvaldībām, valsts un reģionālos plānus un mērķu sasniegšanu – bioloģiski noārdāmo atkritumu
dalītu vākšanu un pārstrādi un būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi – raksturo-

LPS padomniece – LPDA Valdē
30. septembrī notika Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) VI kongress. Tā delegātus
sveica Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils
Baldzēns un LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja
Anita Asare.

ja “Clean R” pārstāve, “EkoRija” izpilddirektore
Guna Bērziņa. Viņu papildināja “Eco Baltia” Valdes loceklis Jānis Aizbalts, kura uzstāšanās tēma
bija: no nestandarta par standartu šķirošanā.
Par investīcijām atkritumu apsaimniekošanas sektorā informēja Kaspars Kļavenieks no uzņēmuma
“Geo Consultants”.
Sanāksmes noslēgumā izpilddirektoriem bija iespēja piedalīties aizraujošā novada apskatē, kas
sākās ar Valsts robežsardzes inventāra apskati un
paraugdemonstrējumiem, turpinājās ar Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas
katoļu baznīcas apmeklējumu un noslēdzās zemnieku saimniecībās “Amatnieki” un “Riekstiņi”.
Nākamā izpilddirektoru tikšanās – 6. novembrī
Lubānā.
Vairāk skatiet šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Kongresā ievēlēja LPDA Valdi: priekšsēdētāja –
Inese Lāčauniece, priekšsēdētājas vietniece – Lidija Legzdiņa, Valdes locekļi – Inese Meija, Inese
Muceniece un LPS padomniece Sniedze Sproģe.

LPDA priekšsēdētāja
Inese Lāčauniece sniedza pārskatu par organizācijas darbu laikā no
2015. līdz 2020. gadam,
un kongress apstiprināja arodbiedrības darbības virzienus 2020.–
2025. gadam.
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LPS priekšsēža uzruna LIZDA
VII kongresa dalībniekiem

3. oktobrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un
padomniece Ināra Dundure piedalījās Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) VII kongresā, kurā skanēja amatpersonu
uzrunas, apsveikuma vārdi biedriem par ilggadēju darbu arodbiedrības mērķu sasniegšanā, LIZDA
darbības pārskata prezentācija un Dr. paed. asoc.
profesora Pāvela Jura ziņojums par LIZDA nozīmi
pilsoniskās sabiedrības veicināšanā.
Kongresā delegāti no visas Latvijas pievērsās šā-

LPS padomnieces dalība zaļā
dzīvesveida festivālā Siguldā

diem tematiem: pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana, profesionālais atbalsts izglītības un
zinātnes nozarē strādājošajiem, LIZDA piederība
un solidaritāte, biedru tiesiskā aizsardzība, sabalansēta darba slodze un cienīga darba samaksa, kā
arī sadarbības stiprināšana.
Uzrunājot sadarbības partnerus, LPS priekšsēdis
Gints Kaminskis uzsvēra, ka kvalitatīvas izglītības
nodrošināšanas pamats ir visu pušu sadarbība un
atbildība un jo īpaši skolotāju loma. “Lai gan par
profesijas prestižu pārsvarā tiek runāts tieši atalgojuma kontekstā, tas ir tikai viens no kritērijiem. Prestižu veido profesijas priekšvēsture, izglītība, kontroles pakāpe, sociālās drošības izjūta un, protams,
arī atalgojums,” sacīja LPS priekšsēdis. Kā pirmo
kritēriju kvalitatīvai izglītībai viņš minēja motivētu pedagogu skolā, un tikai pēc tam nāk skolas
vide, nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, mācību
programmas, pedagogu un skolēnu atbalsta sistēma un tā tālāk. G. Kaminska uzrunu kongresa delegātiem skatiet šeit.
LIZDA VII kongresu varēja skatīties tiešraidē, un
videoieraksts pieejams LIZDA Facebook lapā šeit.

parkā (GNP), Latvijā un pasaulē kopumā.
Pasākumā ikviens interesents tika aicināts uz eks
pertu un nozares līderu diskusijām, lekcijām un
pieredzes stāstiem par vērtīgu un veselīgu uzturu,
permakultūru kā dzīvesveidu, zero waste dzīvesveidu, pārtikas atkritumu pārstrādi pilsētvidē, nākotnes izglītības tendencēm, veselīgu ēdināšanu
skolās un citām tēmām.
Festivāla pirmajā dienā, kas bija atvēlēta jauniešiem,
notika arī diskusija “BIO GNP: uzņēmējdarbības izaicinājumi un iespējas”, kurā piedalījās GNP pilsētu
vadība – Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics un Cēsu novada domes vadība – un “Vidzemes plānošanas reģiona” vadība, kā arī vairāki Latvijā labi zināmi un pieredzējuši uzņēmēji un eksperti.

Domā zaļi, rīkojies viedi, dzīvo veselīgi – ar šādu
aicinājumu no 2. līdz 4. oktobrim Siguldā jau trešo
gadu norisinājās zaļā dzīvesveida festivāls “GreenFest ’20”. Pasākuma galvenā ideja ir pievērst siguldiešu un apkārtnes iedzīvotāju uzmanību ekoloģijas un vides tēmām Siguldā, Gaujas nacionālajā

Savukārt trešajā dienā – Ģimenes dienā – norisinājās diskusija “Ēdināšana skolās bez indēm”, kurā
piedalījās Siguldas novada domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Sausiņa un LPS padomniece Sniedze Sproģe.
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēde notiks
7. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).
Darba kārtībā:
Ministru kabineta un LPS 2021. gada vienošanās
un domstarpību protokola projekts.
Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Domes sēde

Darba kārtība:
1. Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību
savienības 2021. gada vienošanās un domstarpību protokolu.
2. Par LPS Sapulces un 31. kongresa sasaukšanu.
3. Dažāda informācija.
Paredzēts, ka LPS Domes sēdē piedalīsies arī Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs. Plašāka informācija šeit.

LPS Domes sēde notiks 7. oktobrī plkst. 15 Zemkopības ministrijā (Rīgā, Republikas laukumā 2,
Lielajā zālē).

Seminārs-videokonference par muzeju
darbību un plānotajiem grozījumiem
Muzeju likumā

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Semināru-videokonferenci vadīs LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra Dundure.
Darba kārtība:

8. oktobrī plkst. 10 Pašvaldību savienībā (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks seminārsvideokonference pašvaldībām un pašvaldību dibināto muzeju direktoriem un speciālistiem par
aktualitātēm muzeju darbībā un plānotajiem grozījumiem Muzeju likumā.

1. Aktualitātes muzeju darbībā un muzeju stratēģijas izstrāde – Kultūras ministrijas (KM) valsts
sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos
Uldis Zariņš, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
direktora vietniece administratīvajā darbā Una
Sedleniece un KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītājas vietniece Daina Ratniece.
2. Iespējamā ATR ietekme uz muzeju darbību Latvijā – Latvijas Muzeju biedrības Valdes
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priekšsēdētāja, Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja Valdes locekle Zane Grīnvalde.
3. Muzeju likuma grozījumu projekts – KM valsts
sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos
Uldis Zariņš, KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju
nodaļas vadītājas vietniece Daina Ratniece un
KM juriskonsulte Lelde Puisāne.
4. Mūsdienīgi risinājumi biļešu iegādei muzeju
apmeklējumiem – SIA “Paysera Latvia” Valdes
loceklis Guntars Gudermanis.

Seminārs “Saimniekosim gudri
pašvaldību mežos un parkos!”
Rēzeknes novadā

5. Dažādi.
Semināru-videokonferenci varēs skatīties 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

10:10–10:40 – Rēzeknes novada vēstījums par darbiem mežos un parkos – vides dizainere, dārzniece
Daina Zvejsalniece.
10:40–11:40 – Muižu dārzi un mūsdienu tendences – Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.
11:40–12:40 – Laizānu muižas parka apskate dabā,
stādījumu veikšana.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina uz jau trešo
semināru pašvaldību speciālistiem “Saimniekosim
gudri pašvaldību mežos un parkos!”, kas notiks
9. oktobrī plkst. 10 Rēzeknes novada Ozolaines
pagastā.
Tikšanās vieta: Rēzeknes novada Maltas vidusskolas struktūrvienība “Liepu pamatskola”
(“Skaliņi”, Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes
novads; GPS koordinātes: 56.419522, 27.206012).
Dienas kārtība:
10:00–10:10 – Semināra atklāšana – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Pusdienu zupas pauze.
13:00–14:00 – Meža apsaimniekošana – “Latvijas
valsts mežu” Ziemeļlatgales meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.
14:00–14:30 – Parku apsaimniekošana un bioloģiskā daudzveidība – Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors Dr. biol. prof. Arvīds Barševskis.
Diskusijas, jautājumi, atbildes.
Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 7. oktobrim
šeit.
Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces
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EIROPĀ UN PASAULĒ
Konkrēti mērķi un ilgtspējīga
attīstība: Latvijas pašvaldību pieredze
starptautiskā seminārā

5. oktobrī starptautisko auditoriju ar Latvijas Pašvaldību savienības un Preiļu novada pieredzi ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķu un attīstības sadarbības īstenošanā iepazīstināja Preiļu novada domes
Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva.
Lielākajā ikgadējā pasākumā, kas veltīts reģionālajai attīstībai, Preiļu novada domes pārstāvei
bija iespēja uzstāties seminārā “Kā pašvaldības
rīkojas, lai pārveidotu un aktivizētu sabiedrību un
aktivitātes, lokalizējot un informējot par ilgtspējīgas attīstības mērķiem”. Uzstājoties Jermolajeva
vērsa uzmanību uz pašvaldību lomu iedzīvotāju
informēšanā un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā vietējā politikā un plānošanas dokumentos. “Lai būtu skaidrs, ko mēs vēlamies sa

Apvienotās Karalistes ilgās ardievas un
papildu izdevumi ES uzņēmējiem

29. septembra Eiropas Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas (ECON) sēdē diskusijā

sniegt, jābūt konkrētiem mērķiem un ietvaram. Savukārt vietējām pašvaldībām, kurām ir nozīmīga loma
divpusējā un daudzpusējā sadarbībā valstī un pāri
robežām, jārada ilgtspējīgas attīstības plāni kopā ar
iedzīvotājiem, universitātēm un vietējiem uzņēmējiem,” atklāja Preiļu novada domes pārstāve.
Seminārā, kurā uzstājās arī pārstāvji no Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas, Elita Jermolajeva dalījās arī Preiļu
novada domes pieredzē, kas gūta, 2019. gadā īstenojot Eiropas vietējās solidaritātes dienu aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem no Ukrainas.
Viņa arī īsumā iepazīstināja ar šogad Eiropas vietējās solidaritātes dienās, kas notiks 15.–26. novembrī, plānotajām attīstības sadarbības un izglītības
aktivitātēm, kas ietvers arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu tematiku.
Starptautiskajam semināram attālināti sekoja
150 interesentu, un tas guva arī Eiropas Komisijas
pārstāvju interesi. “Katra jauna pieredze, tai skaitā
piedalīšanās Eiropas līmeņa sanāksmē attālināti,
paver jaunas iespējas nodibināt starptautiskus kontaktus un veidot kopīgus projektus, kas rezultātā
paplašina mūsu redzesloku un sniedz jaunas zināšanas. Gribam mēs to vai ne, bet globalizācija notiek,
un šos procesus labāk var izprast, balstoties uz zināšanām!” aicinot semināra auditoriju uz turpmāku
sadarbību, secināja Jermolajeva.

par turpmāko Eiropas Savienības (ES) un Apvienotās Karalistes ekonomisko un tirdzniecisko attiecību attīstību Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu
komitejā pārstāvis Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš uzsvēra nepieciešamību pēc spēcīgas tirdzniecības politikas, kas ir
priekšnoteikums darbvietām.
Savā uzrunā Latvijas delegācijas RK pārstāvis uzsvēra, ka ES tirdzniecības politikai jāpielāgojas un
jānotur spēcīgas pozīcijas gan tirdzniecībā ar ASV,
gan ar Apvienoto Karalisti un citām stratēģiskām
valstīm. “Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu
konkrēts atveseļošanās plāns, un šis plāns būtu
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jāsalāgo ar katras nacionālās valdības plānu. No
reģionālās attīstības viedokļa šis ir viens no būtiskākajiem jautājumiem,” uzsvēra Ansiņš.
Sēdē vairāku valstu pašvaldību pārstāvji vērsa uzmanību uz Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES
negatīvo ietekmi uz Eiropas Savienības uzņēmumiem jo īpaši Covid-19 krīzes laikā, jo Eiropas Savienības uzņēmumu sūtījumu uz Apvienoto Karalisti izmaksas ievērojami pieaugs, un ES dalībvalstīm šīm izmaiņām būtu pienācīgi jāsagatavojas.
Komentējot sarunu norisi par turpmākām attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti pēc šā gada

31. decembra, Eiropas Politikas centra izpilddirektors un galvenais ekonomists Fabians Culēgs (Fabian Zuleeg) norādīja, ka Eiropas Savienības spējas
ietekmēt rezultātu ir ļoti mazas. “Mums nav sarunu partnera, kurš vēlētos kompromisu. Labākais, ko
varam darīt, ir censties mazināt kaitējumu. Mums
jāpielāgojas dažādajiem scenārijiem, jāstrādā cītīgāk, lai saprastu, kā attiecību maiņa ietekmēs piegādes ķēdes. Viss ir Apvienotās Karalistes rokās,”
secināja Culēgs.
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
Kas ir svarīgāks – VID ērtības vai cilvēku
iespējas?

vairākums diemžēl noraidīja LPS lūgumus, kā arī
neatbalstīja deputātu Ilzes Indriksones, Janīnas
Jalinskas, Ļubovas Švecovas un Igora Pimenova
iesniegtos priekšlikumus likumprojekta trešajam
lasījumam. Pēc būtības tika ignorēts arī Saeimas
Juridiskā biroja lūgums – pārbaudīt, vai likumprojektā paredzētais neierobežos Satversmē, it īpaši
Satversmes 90. un 104. pantā, noteikto personas
pamattiesību īstenošanu.
Šajā likumprojektā, ja tas arī trešajā lasījumā
tiks atbalstīts bez grozījumiem, paredzēts, ka no
2022. gada 1. janvāra:

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
Paplašinot virsrakstā izteikto jautājumu par to,
kas ir svarīgāks – Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
ērtības saņemt un nosūtīt (jeb oficiāli paziņot)
jebkuru dokumentu tikai elektroniski un tikai VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai cilvēku iespējas –, pamatošu, kādēļ nevaram piekrist iecerētajam jaunajam normatīvajam regulējumam par
iedzīvotāju ierobežoto saziņu ar VID.
Šā gada 15. septembrī Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisija skatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (nr. 418/
Lp13) trešajam un galīgajam lasījumam. Komisijas

– nevienam iedzīvotājam vairs nebūs tiesību iesniegt nodokļu deklarāciju papīra formā, turklāt
deklarācijas varēs iesniegt tikai un vienīgi VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
– nodokļu maksātājiem vairs nebūs tiesību lūgt
VID izdoto dokumentu un pieņemto lēmumu nevis
paziņot VID EDS, bet, piemēram, nosūtīt e-pastā
vai pa pastu. Šādas tiesības paliks tikai fiziskajām
personām, kuras nav saimnieciskās darbības veicējas, bet arī tikai tad, ja fiziskā persona to īpaši
pieprasīs un, protams, ja zinās, ka īpaši jāpieprasa
un kas jāpieprasa;
– jebkādu iesniegumu (iesniegums nav nodokļu
deklarācija) nodokļu maksātāji drīkstēs iesniegt
tikai un vienīgi VID EDS (izņēmums – fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību).
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Lai arī es pati esmu elektroniskās saziņas atbal
stītāja, man šķiet nepieņemami, ka ne VID, ne Finanšu ministriju, ne Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijas vairākumu nesatrauc, kā konkrēts iedzīvotājs, kurš diemžēl nemāk darboties ar
datoru vai kuram ir zemas datorprasmes, spēs iesniegt deklarācijas VID elektroniskās deklarēšanās
sistēmā.
Tiek apgalvots, ka iedzīvotājam palīdzēšot VID
konsultanti un, kā teica VID ģenerāldirektore,
pat bibliotekāri. Tas izklausās loģiski, jo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) jeb gada ienākumu
deklarācija, pateicoties IIN grozījumiem, pēdējos
gados ir kļuvusi tik sarežģīta, ka bez VID elektroniskajām sagatavēm reti kurš to vairs spēj aizpildīt. Taču ir kāda būtiska nianse! Ja konsultants
iedzīvotāja vietā aizpilda šo deklarāciju VID elektroniskās deklarācijas sistēmā, tad praktiski un juridiski iedzīvotājs ir kļuvis par VID EDS pastāvīgu
lietotāju, kam atbilstoši likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 7.2. panta pirmajai daļai jebkuru VID
dokumentu (arī nelabvēlīgu, piemēram, par uzrēķināto nodokli, nodokļa piedziņu) paziņo tikai
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Turklāt
šis VID lēmums tiek uzskatīts par paziņotu iedzīvotājam jau otrajā darba dienā pēc tā ievietošanas
VID EDS. Paziņošanas datums ir būtisks, jo no tā
sākas laiks, kurā ir tiesības lēmumu pārsūdzēt. Interesanti, kuram konsultantam ir pienākums cilvēkam, kurš nemāk darboties ar datoru, paziņot,
ka VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir kāds
dokuments, kura neizpilde radīs sekas? Es tādu
pienākumu nevienā normatīvajā aktā nespēju atrast. Vēl vairāk, šajā sistēmā nav pat nekāda veida
atzīmes, ka cilvēks pats elektroniski deklarāciju
nav pildījis, jo nemāk darboties ar datoru. Nodokļa
parāda gadījumā pirmais, kas cilvēku par to informēs, būs tiesu izpildītājs, kuram VID nodevis nesamaksātā nodokļa piedziņu.
Par šo jautājumu visdažādākajos forumos diskutēts jau krietnu laiku, taču bez rezultātiem. Finanšu ministrijas ieskatā jebkurš var apgūt prasmi
lietot datoru un izveidot e-pasta adresi. Tomēr
neatbildēts paliek jautājums: kādā veidā cilvēks,
kurš to būs iemācījies, bet kuram joprojām nebūs

pieejams ne dators, ne viedierīce vai arī internets,
uzzinās, ka VID ir atsūtījis e-pastā ziņu? Vai viņam
katru otro darba dienu jāiet uz tuvāko bibliotēku,
kur ir interneta pieslēgums un iespēja atvērt epastu? Šķiet lieki jautāt, vai tas ir samērīgs pienākums? Ko darīt cilvēkam, kas tomēr nespēs pats
lietot e-pastu vai atvērt VID EDS?
Manuprāt, būtu loģiski, ja likumā šo problēmu atrisinātu tā, kā to piedāvāja LPS un vairāki Saeimas
deputāti, papildinot likumu ar skaidru normu:
“Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko
darbību, ir tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas
un informatīvās deklarācijas elektroniski ar Valsts
ieņēmumu dienesta darbinieku palīdzību, nekļūstot par Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas lietotāju. Šādā gadījumā
fiziska persona apliecina savu piekrišanu datiem,
kas atspoguļoti Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotā elektroniskajā deklarācijā, nepieciešamības
gadījumā lūdzot tos precizēt.”
Kāpēc lielākā daļa Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijas deputātu 15. septembra sēdē
šādu priekšlikumu neatbalstīja, atliek tikai minēt,
jo neviens no viņiem savu viedokli nepamatoja.
Ko es ieteiktu iedzīvotājiem, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji, gadījumā, ja Saeima ignorēs
likumprojektā 3. lasījumam iesniegtos priekšlikumus nr. 1–16 (deputātu Ilzes Indriksones, Janīnas
Jalinskas, Ļubovas Švecovas un Igora Pimenova
priekšlikumi), kas pēc būtības saskan ar LPS lūgumiem? Ja vien neesat gatavi regulāri ieskatīties
VID EDS un regulāri ikdienā nelietojat e-pastu un
jo īpaši tie, kas īsti nemāk darboties ar datoru un
e-pastu, bet kam kādreiz konsultants ir palīdzējis
iesniegt deklarāciju elektroniski VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmā, – iesniedziet jau šodien VID
iesniegumu ar lūgumu jebkuru (!) korespondenci, jebkuru (!) lēmumu un jebkuru (!) informāciju
no VID nosūtīt jums uz jūsu deklarēto adresi! Tad
vismaz laikus uzzināsiet VID attiecībā uz jums pieņemtos lēmumus.
Vairāk lasiet šeit.

12

LPS MEDIJOS
atskaitīšanās kārtību, pavadoņa pakalpojumu un
citiem jautājumiem un LPS padomnieces Ilzes
Rudzītes paustās bažas valdības sēdē (šeit).

• 28. septembrī LETA: ““Zantes ģimenes atbalsta
centra” sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde
saņem apbalvojumu “Labākais sociālais darbinieks 2019”” – par konkursu “Labākais sociālais
darbinieks Latvijā 2019”, kas īstenots sadarbībā ar Labklājības ministriju, Sociālo darbinieku
biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru
pārstāvji bija iekļauti konkursa žūrijas komisijā.
• 28. septembrī LV portāls: “Apbalvoti konkursa “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”
uzvarētāji” – par konkursa “Labākais sociālais
darbinieks Latvijā 2019” uzvarētāju apbalvošanu (šeit).
• 29. septembrī LETA: “Pašvaldības joprojām cer
uz valdības lēmumu maiņu saistībā ar IIN ieņēmumu pārdali” – par LPS, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas un Reģionālo attīstības centru apvienības pārstāvju sarunām ar valdību un LPS
priekšsēža Ginta Kaminska komentāri.
• 29. septembrī LSM.lv; Latvijas Radio: “Vietvaras ceļ trauksmi par situāciju nākamā gada budžetā” – par valdības virzītajiem nākamā gada
budžeta un pavadošo likumu projektiem, LPS
provizoriskajiem aprēķiniem par pašvaldību
vērtētajiem ieņēmumiem pēc izlīdzināšanas
nākamgad un LPS priekšsēža Ginta Kaminska
komentāri (šeit).
• 29. septembrī LSM.lv; Latvijas Radio; LTV: “No
nākamā gada jūlija paaugstinās “mūžīgo bērnu”
asistentu algas; arī vieglāka atskaitīšanās” – par
asistenta pakalpojuma apjomu un izmaksām,

• 29. septembrī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Pašvaldības joprojām cer uz valdības lēmumu maiņu
saistībā ar IIN ieņēmumu pārdali” – par LPS,
Lielo pilsētu asociācijas un Reģionālo attīstības
centru apvienības sarunām ar valdību un LPS
priekšsēža Ginta Kaminska komentāri (šeit).
• 30. septembrī LETA: “Turpināsies LPS sarunas
ar Finanšu ministriju par nākamā gada budžetu” – par LPS un FM sarunām un LPS priekšsēža
Ginta Kaminska sniegtā informācija par situāciju pašvaldībās.
• 30. septembrī LETA: “Reirs: vienošanās par
2021. gada budžetu ar pašvaldībām ir tuvu” –
par FM un LPS pārstāvju tikšanos par 2021. gada
budžetu.
• 30. septembrī NRA.lv: “Reirs: vienošanās par
2021. gada budžetu ar pašvaldībām ir tuvu” –
par LPS un FM sarunām (šeit).
• 1. oktobrī NRA.lv: “Daļai pašvaldību nākamgad
jāizput” – par valsts 2021. gada budžeta projektā paredzēto līdzekļu pārdali no pašvaldību
budžetiem uz valsts budžetu un LPS priekšsēža
Ginta Kaminska, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora Viktora Valaiņa un Reģionālo
attīstības centru apvienības vadītāja Venta Armanda Kraukļa paustajām bažām (šeit).
• 1. oktobrī LV portāls – LPS relīze “LPS un Ministru prezidents pārrunā iespējamos risinājumus nodokļu jautājumā” (šeit).
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• 1. oktobrī LV portāls: “Kas ir svarīgāk – VID ērtības vai cilvēku iespējas” – LPS padomnieces
Sanitas Šķilteres komentārs (šeit).
• 1. oktobrī IR.lv: “Kas ir svarīgāk – VID ērtības vai
cilvēku iespējas” – LPS padomnieces Sanitas
Šķilteres komentārs (šeit).
• 1. oktobrī LTV1: “Rosina atcelt “izdienas pensijas” bijušajiem mēriem” – par Valsts kontroles aicinājumu pārtraukt izmaksāt bijušajiem
pašvaldību vadītājiem īpašus pabalstus un LPS
priekšsēža Ginta Kaminska sacītais LTV1 raidījumam “Panorāma” (šeit).
• 2. oktobrī Diena: “Var veidoties divvaldība paš-

valdībās” – par lēmējvaras un izpildvaras nodalīšanu un citiem priekšlikumiem jaunajā Pašvaldību likumā un LPS vecākā padomnieka Māra
Pūķa komentāri.
• 2. oktobrī LV portāls: “Lai valsts paturētu bērnu
acīs, veidos agrīnās prevencijas sistēmu” – par
bērnu politiku un preventīvo atbalsta sistēmu,
un LPS padomnieces Ilzes Rudzītes paustajām
pašvaldību bažām par finansējumu (šeit).
• 3. oktobrī LETA: “LIZDA kongresā spriedīs par
arodbiedrības darbības prioritātēm” – par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) kongresu, kurā piedalīsies arī
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

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.

LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

VSS-775 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos
nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sa- 30.09.2020. 17.09.2020.
biedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi””

Jā

14

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

VSS-769 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
valsts nekustamā īpašuma “Putnu ferma – 1”, Ilūkstē, Ilūkstes
novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā”
VSS-777 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-774 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos
nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
(autobusi)” īstenošanas noteikumi””
VSS-770 – Par likumprojektu “Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā”
VSS-783 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām
apvienojoties”
VSS-768 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Pīlādžu ielā 6a, Ventspilī,
nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-767 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra
dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās
mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””

01.10.2020.

17.09.2020.

Jā

01.10.2020.

17.09.2020.

Jā

01.10.2020.

17.09.2020.

Jā

01.01.2020.

17.09.2020.

Jā

02.10.2020.

17.09.2020.

Nē

02.10.2020.

17.09.2020.

Jā

02.10.2020.

17.09.2020.

Nē

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti
1. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:
VSS-834 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 003 19 “Būvklimatoloģija”””
VSS-835 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos
nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
201-15 “Būvju ugunsdrošība”””
VSS-836 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos
nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās
telpas iegādei vai būvniecībai””
VSS-814 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-817 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā”
VSS-818 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijām””
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VSS-830 – Pamatnostādņu projekts “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai””
VSS-831 – Pamatnostādņu projekts “Zinātnes,
tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatno
stādnes 2021.–2027. gadam”
VSS-815 – Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”
VSS-816 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos
nr. 173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam
pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību””
VSS-829 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “Mētru ielas daļa” Garkalnes novadā nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-837 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos
nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares
elektronisko informācijas sistēmu””
VSS-825 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos
nr. 859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 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 sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””
VSS-820 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes
nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”
VSS-823 – Rīkojuma projekts “Par Kārsavas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu “Štraubes ceļš”
un “Zobļevas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

APSVEICAM!
Par Rīgas domes priekšsēdētāju ievēlēts
Mārtiņš Staķis
Rīgas domes deputāti 2. oktobrī aizklātā balsojumā par jauno Rīgas domes priekšsēdētāju ievēlēja Mārtiņu Staķi. Par viņa kandidatūru balsoja 46
deputāti, pret bija 11 deputāti.
Uzrunā pirms ievēlēšanas M. Staķis sacīja: “Varu
solīt, ka būšu visu rīdzinieku mērs. Man nebūs savējo un svešo, mēs visi dzīvojam mūsu pilsētā, esam
Rīgas patrioti un visi vēlamies, lai pilsēta būtu bagāta, dzīvošanai draudzīga un gatava palīdzēt tiem,
kuriem tas ir nepieciešams.”
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI
No 7. oktobra sabiedriskajā transportā
obligāti jālieto sejas maskas
Latvijā saslimstība ar Covid-19 strauji pieaugusi,
tāpēc valdība lēmusi, ka, sākot ar 7. oktobri, sabiedriskajā transportā visā Latvijā ir jālieto sejas
maska. Līdz šim šāda prasība bija Kuldīgā un Daugavpilī.
Sabiedriskais transports ir vieta, kur apgrūtināta
savstarpējās distances ievērošana, kā arī aukstā laikā nav iespējas transportu labi vēdināt, tāpēc, pieaugot saslimstības rādītājiem, pieņemts lēmums
par obligātu sejas masku valkāšanu brauciena

laikā. Šī prasība attiecas uz visu veidu sabiedrisko
transportu. Šāds solis ļaus pagaidām vēl neieviest
stingrākus pulcēšanās un citus ierobežojumus.
Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo
svarīgi ir masku valkāt pareizi. Tāpat sejas masku
var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram,
ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta
maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.
Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim, taču, ja
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epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku.
Lai, lietojot sejas maskas, tām būtu efekts, tās ir
jālieto pareizi. Sabiedriskajā transportā drīkst izmantot higiēniskās auduma maskas, ko var uzšūt
arī pats, vizierus (sejas vairogus) vai vienreizlietojamās medicīniskās maskas, ko var iegādāties,
piemēram, aptiekā.

Veselības ministrija aicina iespēju
robežās strādāt attālināti

Tā kā Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir strauji pieaugusi, Veselības ministrija (VM) aicina valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī privātos uzņēmumus,
ja iespējams, darbu organizēt attālināti. Līdz šim
biežāk Covid-19 uzliesmojumi bijuši tieši darba
vietās, tāpēc īpaši svarīgi ir atcerēties par piesardzību.
Lai darba devējiem būtu skaidras norādes, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atjaunojis ieteikumus darba devējiem. Šobrīd būtiski ir
izvērtēt, kuri darbinieki var strādāt attālināti, un
atgriezties pie šīs darba formas, ko daudzi īstenoja pavasarī. Otrs virziens – veicināt kolektīva atbildību: nepieļaut slimu darbinieku atrašanos darba
vietā un pēc iespējas mazināt darbinieku savstarpējos klātienes kontaktus.

Sejas maska neaizvieto galvenos profilakses
un higiēnas soļus. Sabiedriskajā transportā iespēju robežās jāievēro savstarpējā distance ar
citiem pasažieriem, nedrīkst skarties klāt sejai
ar netīrām rokām, kā arī pēc brauciena rūpīgi
jānomazgā vai jādezinficē rokas. Tāpat jāizvērtē brauciena nepieciešamība un, ja iespējams,
jāizvēlas braukt laikā, kad transportā ir mazāk
pasažieru.

Darbs no mājām. Lai samazinātu Covid-19 izplatības iespējamību darba vietās, speciālisti šobrīd
aicina atgriezties pie attālinātā darba, piemēram,
no mājām. Šo formu daudzi izmantoja pavasarī,
tāpēc mudinājums atgriezties pie iepriekš izstrādātās kārtības. Turklāt šo formu vajadzētu izmantot arī dažādu ražošanas uzņēmumu, tirdzniecības un citu līdzīgu vietu administrācijas darbiniekiem.
Neej slims uz darbu! Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, diemžēl nākas secināt, ka daļa cilvēku,
kuriem atklāj Covid-19, vairākas dienas uz darbu
gājuši ar akūtām slimības pazīmēm. Šādas situācijas jāpārrunā ar darbiniekiem, skaidrojot, ka šādos
gadījumos nepieciešams palikt mājās. VM aicina
ieviest praksi, ka darbinieks, vienojoties ar darba
devēju, vismaz vienu dienu var palikt mājās (piemēram, veicot darba pienākumus attālināti vai pilnībā paņemot brīvu dienu), lai novērotu savu veselības stāvokli. Darba devējam tas noteikti būs finansiāli izdevīgāk nekā veselas darbinieku grupas
aiziešana mājas karantīnā, kas, iespējams, var nozīmēt, ka uz laiku ir pat jāslēdz uzņēmums. Turklāt
šis aspekts ir svarīgs ne tikai Covid-19 kontekstā –
nedrīkst kolēģus aplipināt arī ar citiem vīrusiem.
Vēdini un tīri telpas! Lai mazinātu infekciju slimību izplatīšanos, būtiski ir telpas regulāri vēdināt
un tīrīt. Tāpat biežāk jātīra virsmas, kurām pieskaras daudz cilvēku (durvju rokturi, lifta pogas, kafijas automāti, ūdens krāni u. tml.). Svarīgi arī iespēju robežās samazināt cilvēku skaitu, kas strādā
kopā vienā telpā (vēlams nodrošināt 2 metru savstarpējo distanci), un mazināt saskarsmi klātienē
dažādu struktūrvienību darbiniekiem. Tas nozīmē
arī ierobežot darbinieku pulcēšanos koplietošanas
telpās – virtuvē, garderobē, atpūtas zonās u. c.
Šobrīd arī nav ieteicams rīkot kolektīvus atpūtas
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pasākumus telpās. Klientu apkalpošanā speciālisti
iesaka uzstādīt papildu aizsargbarjeru.
Sapulču etiķete. Arī domājot par sapulču organizēšanu, vispirms jāuzdod jautājums: vai sapulce
var notikt attālināti? Iespējams, to var organizēt,
vismaz daļēji izmantojot modernās tehnoloģijas,
attālināti pievienojoties cilvēkiem no citām struktūrvienībām vai uzņēmumiem. Ja sapulce notiks
klātienē, pirms tās, tās laikā (pārtraukumos) un
pēc sapulces kārtīgi jāizvēdina telpa. Pēc sanāk
smes jānotīra galdi, durvju rokturi un citas vir
smas, kam pieskaras liels skaits cilvēku. Būtiski ir
nodrošināt iespēju cilvēkiem ievērot savstarpējo
2 metru distanci un dezinficēt rokas. Tāpat nav ieteicams rīkot kafijas pauzes ar pašapkalpošanos
un visiem parakstīties ar vienu pildspalvu. Saīsiniet sanāksmju biežumu un ilgumu!

VARAM izstrādājusi rokasgrāmatu
jaunveidojamo novadu darbības
uzsākšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi rokasgrāmatu “Metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības
uzsākšanai”. Tās mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un piedāvāt vadlīnijas
darbībām, kas jāveic no jauna izveidotajām pašvaldībām uzreiz pēc darba uzsākšanas.
Metodika ietver praktiskus norādījumus par darbībām jauno novadu veidošanā pēc ATR. Sniegti
arī ieteikumi tāda pašvaldības darba organizācijas
modeļa izveidei, kas būtu efektīvs un radītu iedzīvotājiem iespējas saņemt pieejamus un kvali-

Izmanto aplikāciju! VM aicina ikvienu darba devēju mudināt darbiniekus lejupielādēt un izmantot aplikāciju Apturi Covid. Tas ļaus ātrāk noteikt,
vai cilvēkam ir bijusi saskarsme ar personu, kura
saslimusi ar šo slimību. Šādā veidā varat gan palīdzēt epidemiologiem viņu darbā, gan savlaicīgāk
rīkoties, lai pasargātu ģimenes locekļus, draugus,
kolēģus un citus apkārtējos cilvēkus.
Vadlīnijas darba devējiem pieejamas SPKC lapā:
https://www.spkc.gov.lv/lv/darba-devejiem.
Veselības ministrija arī sagatavojusi vizuālos materiālus darba devējiem un darbiniekiem, kā arī
apkopoti ieteikumi sapulču organizēšanai. Šos
materiālus varat apskatīt un lejupielādēt tālākai
izplatīšanai.

tatīvus pakalpojumus. Rokasgrāmatā arī iekļauta
noderīga informācija, kas veidota, sadarbojoties
ar citām organizācijām. Būtiski, ka tā ir atvērts dokuments, ko paredzēts arvien papildināt ar pašvaldībām aktuāliem jautājumiem un skaidrojumiem,
uzklausot un ņemot vērā pašvaldību priekšlikumus un pieredzi.
VARAM sagatavotā rokasgrāmata ietver praktiskus ieteikumus par procesiem, kas pašvaldībām
ir jāveic jau tagad, un vadlīnijas šo procesu organizācijai, koordinēšanai un vadīšanai. Būtiskākie
uzdevumi ir reorganizācijas plāna sagatavošana,
administratīvās struktūras projekta izstrāde un
attīstības plānošanas dokumentu – stratēģijas
un attīstības programmas – projektu izstrāde. Šo
uzdevumu veikšanai pašvaldībām arī paredzēta
mērķdotācija.
Metodika sniedz ieteikumus par pašvaldību pārvaldes struktūras un izpildinstitūciju organizāciju,
lai, veidojot lielākas administratīvās teritorijas,
tiktu atbalstīta teritoriālo kopienu veidošanās un
iedzīvotājiem būtu iespēja līdzdarboties savas vides kvalitātes jautājumos.
Ar metodiku var iepazīties VARAM interneta vietnē.
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Sabiedrības apspriešanai nodots VARAM
ziņojums par administratīvo reģionu
izveidi
VARAM nodevusi sabiedriskajai apspriešanai konceptuālo ziņojumu “Par administratīvo reģionu izveidi”. Tas pieejams VARAM tīmekļvietnē.
Viedokli par konceptuālo ziņojumu var iesūtīt līdz
14. oktobrim.

Erasmus+ izsludināti divi jauni
stratēģisko partnerību konkursi

Projektu aktivitāšu piemēri:
• digitālo rīku un metožu ieviešana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ar tiešsaistes/virtuāliem līdzekļiem;
• atbalsts izglītojamo, skolotāju un pasniedzēju
pielāgošanai tiešsaistes mācībām/tālmācībām;
• pasākumi, kuros māca un veicina drošāku un
atbildīgāku digitālo tehnoloģiju izmantošanu;
• pasākumi, kas palīdz saprast, kā vislabāk digitālās tehnoloģijas iekļaut specifiska priekšmeta
mācīšanā.

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes seku
mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu ekonomiskos un sociālos izaicinājumus pārvarēt ar inovatīvu un radošu pieeju.
Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas
2020. gada vadlīniju papildinājumus.
Partnerības digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai konkursā plānots atbalstīt
sadarbības projektus, kuri veicina efektīvu digitālo izglītību skolu, profesionālajā un augstākajā
izglītībā, kā arī jaunradi kā jauniešu un pieaugušo
izglītības darba kvalitātes un inovāciju vairošanas
komponentu skolās, pieaugušo izglītībā un jaunatnē. Digitālās izglītības vides sagatavošana un
attīstīšana palīdzēs risināt jaunus izaicinājumus un
problēmas, kas veidojušās, izglītības sistēmai pēkšņi pārejot tiešsaistē un tālmācībā. Atbalstāmo
projektu fokusā ir arī pedagogu digitālo prasmju
attīstīšana, nodrošinot vienlīdzīgas mācīšanās un
piekļuves iespējas.

Savukārt radošuma partnerības projektu aktivitātes stiprinās un attīstīs formālo, ikdienējo un
neformālo izglītības jomu organizāciju sadarbību
ar radošajām un kultūras nozares organizācijām.
Šāda attīstība izglītības sistēmās vairos radošu
pieeju, piederības sajūtu Eiropai un iedzīvotāju
pārliecību par savām spējām rast inovatīvus risinājumus. Ar aktivitātēm jāuzlabo sociālā integrācija,
izmantojot mākslas un starpkultūru dialogu.
Projektu aktivitāšu piemēri:
• pasākumi, kas saistīti ar radošo aspektu stiprināšanu neformālajā un formālajā izglītībā;
• pasākumi, kas paātrina digitālo pārveidi un digitālo līdzekļu izmantošanu, lai pielāgotu veidu, kā radošie produkti, kultūras priekšmeti un
pasākumi tiek veidoti, pārvaldīti, izplatīti, kā
tiem piekļūst un tos patērē;
• pasākumi aktīva pilsoniskuma un sociālās iekļaušanas veicināšanai ar mākslas palīdzību,
īpaši jauniešu vidū;
• pasākumi, kas attīsta talantus un veicina uzņēmējdarbību (arī sociālo uzņēmējdarbību),
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kultūras un radošajās jomās;

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir
29. oktobra plkst. 12 (pēc Briseles laika).

mērķiem, prioritātēm, atbilstības un piešķiršanas
kritērijiem un finansējuma noteikumiem atrodama 2020. gada Erasmus+ programmas vadlīniju
papildinājumos. Pilnīga informācija par stratēģisko partnerību īstenošanas nosacījumiem pieejama
papildinātajā 2020. gada programmas vadlīniju
versijā.

Detalizēta informācija par stratēģisko partnerību

Sekojiet līdzi aktualitātēm VIAA vietnē!

• mācību instrumenti un resursi, materiāli, kursi
un apmācības, kas veicina jaunradi, kultūru un
multikulturālismu.

Izsludināts projektu konkurss aktivitātē
“Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”

pļavas”, “Randu pļavas”, aizsargājamo ainavu
apvidus “Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Veclaicene”, “Vestiena”, “Ziemelgauja”, nacionālie
parki “Gaujas nacionālais parks”, “Ķemeru nacionālais parks”, “Rāznas nacionālais parks”);
• dabīgo zālāju atjaunošana palieņu teritorijās
gan ĪADT, gan ārpus ĪADT (applūstošas platības
uz lauksaimniecības zemēm) ar kopējo minimālo atjaunojamo platību vismaz 10 ha.
Vienā projektā var īstenot ne vairāk kā vienu pasākumu.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludinājusi
projektu konkursu aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo
zālāju atjaunošana” bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai dabas daudzveidības saglabāšanai, ko
nosaka spēkā esošs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) dabas aizsardzības plāns vai kuru
nepieciešamību nosaka sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums.
Projektā atbalstāmi šādi pasākumi:
• dabīgo zālāju atjaunošana paredzēta ĪADT un
tām piegulošās platībās ar kopējo minimālo
atjaunojamo platību vismaz 10 ha (prioritārās ĪADT – dabas parki “Abavas senleja”, “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Engures
ezers”, “Kuja”, “Ogres ieleja”, “Pape”, dabas
liegumi “Ances purvi un meži”, “Sventājas upes
ieleja”, “Diļļu pļavas”, “Burgas pļavas”, “Durbes
ezera pļavas”, “Lubāna mitrājs”, “Mugurves

Pieejamais kopējais finansējums konkursā ir
200 000 eiro. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms, nepārsniedzot kopējās tiešās attiecināmās izmaksas, – 1000 eiro/ha.
Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var
būt biedrība vai nodibinājums, zemnieku saimniecība, pašvaldība, kuras valdījumā vai turējumā
esošā īpašumā, kur neveic un neplāno saimniecisko
darbību, tiks īstenotas projekta aktivitātes.
Projekta īstenotājam jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir
30. oktobris.
Projektu konkursa nolikums un to pielikumi elektroniski pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.
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Globālais iedzīvotāju dialogs “We, the
Internet”

kopā, lai apspriestu interneta nākotni. Pasākumā
iesaistītas 77 valstis. Šis pasākums Latvijā norisināsies 10. un 13. oktobrī. Dalībniekiem būs iespēja
piedalīties dialogā klātienē vai arī tiešsaistē.
10. oktobrī plkst. 9–16 – RISEBA (Rīgā, Meža
ielā 3), JIC “Mērķis” (Siguldā, Raiņa ielā 3).

Internets ir tik pierasts, it kā saprotams, bet tajā
pašā laikā tik daudz jautājumu, kas nākotnē var
mainīt to, kā mēs lietojam internetu. Šī diskusija
ir iespēja izglītoties, izteikt savu viedokli un ieskatīties internetā dziļāk – caur lietotāja prizmu –, atklāt sev jaunas lietas un dot ieguldījumu interneta
nākotnes attīstībā. Iedzīvotāju dialogā diskutēs
par datu drošību, dezinformāciju, viltus ziņām,
vārda brīvību, mākslīgo intelektu, pārvaldību u. c.
Globālais iedzīvotāju dialogs “We, the Internet” ir
organizēts pasākums, kurā cilvēki no visas pasaules – Eiropas, Amerikas, Āfrikas un Āzijas – sanāks

13. oktobrī plkst. 10 un 15 – tiešsaistē (saite tiks
nosūtīta pēc reģistrācijas). Reģistrācija saitē:
wetheinternet.eu.
“We, the Internet” projekta mērķis ir ļaut iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Plānotais
dialogs iesaistīs tūkstošiem dažāda vecuma grupu
un dažādu izglītības līmeņu iedzīvotājus no visas
pasaules, nodrošinot komunikāciju starp iedzīvotājiem, ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem. Diskusija notiks latviešu valodā.
Vairāk informācijas: sandra.smalina@wetheinternet.eu.

Industriālā mantojuma dienā Zilākalnā
atklās sliežu velosipēdus
11. oktobrī Kocēnu novada Zilākalnā notiks sliežu
velosipēdu atklāšanas pasākums, kurā ar svinīgām
uzrunām, aktīvu pedāļu mīšanu un vēstures stāstiem jaunatklās Zilākalna iekāpšanas peronu un
sliežu ceļu, pa kuru turpmāk notiks sliežu velosipēdu braucieni.
Industriālā mantojuma diena sāksies ar sliežu
velosipēdu atklāšanu plkst. 10 uz senā Zilākalna
iekāpšanas perona Kultūras ielas galā. Ikviens aicināts sagaidīt sliežu velosipēdu svinīgo atbraukšanu, kas turpināsies ar svinīgām uzrunām un paldies vārdiem no Kocēnu novada domes. Protams,
turpinājumā ikvienam būs iespēja sliežu velosipēdus izmēģināt un izbraukt pa Zilākalna šaursliežu
atzaru. Lai viss notiktu droši, šajā dienā darbosies
brīvprātīgie palīgi, kas instruēs par drošību brauciena laikā un palīdzēs velosipēdus apgriezt brauciena noslēgumā. Lai atklāšana notiktu laikā un uz
jautras nots, to vadīs Uģis Melders.
Braucieni turpināsies līdz plkst. 14, kad ikviens interesents varēs velosipēdus izmēģināt un uzdot
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jautājumus izgatavotājiem – biedrībai “Bānīša
draugu klubs”. Jārēķinās, ka velosipēdus vienlaicīgi varēs izmantot 16 cilvēki, tāpēc, lai gaidīšana būtu interesantāka, uz svētkiem būs atbraucis
picu bārs uz riteņiem “GAZ 53”. Bez picām varēs
iegādāties arī siltus dzērienus.
Svētki turpināsies ar stāstu pēcpusdienu ZTornī
plkst. 15. Atmiņu stāstos dalīsies vietējais Zilākalna ciema iedzīvotājs Jānis Plānis, kurš 40 gadus
strādājis par Zilākalna kūdras fabrikas pievedceļa
priekšnieku. Stāstu pēcpusdienu moderēs vēsturniece Ineta Amoliņa. Interesenti uz stāstu vakaru
lūgti iepriekš pietiekties – turisms@kocenuno-




vads.lv, 28644530 –, jo vietu skaits ir ierobežots.
Kocēnu novada dome pagājušā gada pavasarī, iesniedzot pieteikumu vietējās rīcības grupas
biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla””
izsludinātajā LEADER projektu konkursa VII kārtā,
saņēma finansiālu atbalstu projektam “Minies pa
sliedēm”, kas paredzēja sliežu velosipēdu izgatavošanu un uzstādīšanu Zilākalna ciemā – uz bijušā
šaursliežu dzelzceļa līnijas (Ainaži–Valmiera) atzara uz Zilākalna ciemu. Projekta kopējās izmaksas
ir 19 989,20 eiro, no kurām publiskais finansējums
ir 18 000 eiro, bet Kocēnu novada domes līdzfinansējums – 1989,20 eiro.

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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