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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

25. septembra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē tika ska-
tīti četri jautājumi: par izmaiņām grāmatvedības 
uzskaites un gada pārskata sagatavošanas regulē-
jumā, par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā 

iepirkuma procedūrās, par grozījumiem Publisko 
iepirkumu likumā un SIA “ZZ dats” plānoto tehnis-
ko risinājumu skaidras naudas darījumu apstrādei 
pašvaldībās.

Šogad tika pieņemti jauni Ministru kabineta (MK) 
noteikumi par grāmatvedības uzskaites kārtību 
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budžeta iestādēs (MK 2018. gada 13. februāra no-
teikumi nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 
budžeta iestādēs”), kas spēkā stāsies 2019. gada 
1. janvārī, kā arī jauni MK noteikumi par gada 
pārskata sagatavošanu (MK 2018. gada 19. jūnija 
noteikumi nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”), kas pirmo reizi jāpiemēro 2020. gadā, 
sagatavojot gada pārskatu par 2019. gadu. Pēc LPS 
lūguma Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē 
Valsts kases Pārskatu departamenta direktores 
vietniece Vineta Parfenkova informēja par izmai-
ņām grāmatvedības uzskaites un gada pārskata 
sagatavošanas regulējumā, uzsverot būtisko un 
atšķirīgo no līdzšinējā regulējuma, bet šoreiz stās-
tījums bija adresēts nevis grāmatvežiem, bet gan 
pašvaldību vadībai kā atbildīgajiem par šiem pro-
cesiem pašvaldībās.

Lai nacionālajā tiesību sistēmā transponētu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa di-
rektīvas 2014/55/ES prasības par elektroniskajiem 
rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās, Finanšu 
ministrija (FM) ir sagatavojusi grozījumus Publisko 
iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēju iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības 
iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partne-
rības likumā, kuri paredz pienākumu pasūtītājam 
pieņemt un apstrādāt elektronisko rēķinu, ja pie-
gādātājs izvēlas rēķinu iesniegt elektroniskā veidā. 
Likumprojekti paredz, ka direktīvas pārņemšanas 
termiņš tiešās pārvaldes iestādēm būs 2019. gada 
18. aprīlis, savukārt pārējiem pasūtītājiem, tajā 
skaitā pašvaldībām, – 2020. gada 18. aprīlis. Par 
plānoto elektroniskā rēķina regulējumu informē-
ja FM Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas 
un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politi-
kas nodaļas vadītāja Inta Lipovska un Valsts kases 
Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības 
departamenta direktors Mārtiņš Prikulis, savukārt 
VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Pro-
jektu vadības nodaļas programmas vadītājs sistēm-
analītiķis Gints Šakarnis sniedza ieskatu plānotajā 

elektronisko rēķinu piegādes tehniskajā risinājumā 
(konceptuālajā struktūrā).

Par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā infor-
mēja LPS padomniece Daina Dzilna. Kopš šāgada 
1. jūnija ir spēkā grozījumi likumā, kas nosaka pie-
nākumu pasūtītājam izslēgt pretendentu no da-
lības iepirkumā, ja pretendents vai tā īpašnieki ir 
ārzonā reģistrētas juridiskās personas vai personu 
apvienības. 20. septembrī Saeimā atbalstītie gro-
zījumi likumā paredz pasūtītājam atklātā vai slēg-
tā konkursā noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja 
piedāvātā līgumcena pārsniedz iepirkuma proce-
dūras dokumentos norādīto, ja tā noteikta kā pie-
dāvājuma atbilstības prasība, kā arī, ja līgumcena 
pārsniedz 150% no iepirkuma procedūras doku-
mentos norādītās paredzamās līgumcenas.

7. augustā valdībā pieņemtie grozījumi MK 
2003. gada 21. oktobra noteikumos nr. 584 “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi” (MK 07.08.2018. 
noteikumi nr. 490) ļauj pašvaldībām, saņemot 
skaidras naudas maksājumus par pašvaldības admi-
nistrētu nodokli, nodevu vai maksas pakalpojumu, 
sagatavot pašvaldības noteiktu skaidras naudas 
maksājumu apliecinošu dokumentu un maksātā-
jam izsniegt šā cita dokumenta kopiju, norakstu vai 
kvīti. Tādējādi pašvaldību iestādēm radīti priekšno-
teikumi, lai tās varētu atteikties no kases aparātu 
izmantošanas, ja to vēlas. Par to, kāds plānots teh-
niskais risinājums skaidras naudas darījumu ap-
strādei pašvaldībās, neizmantojot kases aparātus, 
pastāstīja SIA “ZZ dats” direktora vietnieks Dainis 
Dosbergs.

Vairāk lasiet šeit.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs”, vai šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

https://likumi.lv/ta/id/80346-kases-operaciju-uzskaites-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/80346-kases-operaciju-uzskaites-noteikumi
https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/4285-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-25-septembri-2018
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/284-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-25septembri-2018
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Novadu apvienības Valdes sēde

25. septembrī notika Novadu apvienības Valdes 
sēde, kurā LPS padomniece juridiskajos jautājumos 
Vineta Reitere klātesošos iepazīstināja ar aktuali-
tātēm un iespējamajiem grozījumiem Bāriņtiesu 
likumā. Saeimas Juridiskā komisija šos grozījumus ir 
atbalstījusi otrajā lasījumā. Grozījumi likuma 7. pan-
tā paredz, ka vismaz vienai personai no bāriņtiesas 
sastāva (bāriņtiesas priekšsēdētājam, vietniekam 
vai kādam loceklim) būs jābūt ar izglītību tiesību 
zinātnēs, un šādas normas spēkā stāšanās termiņš 
noteikts 2021. gada 1. janvāris. Tāpat grozījumi pa-
redz, ka domei būs jānodrošina juridiskais atbalsts 
šā likuma VII un VIII nodaļā noteikto uzdevumu iz-
pildē – notariālo funkciju veikšanai. Paredzēts, ka 
par bāriņtiesas pakalpojumiem noteiktās valsts no-
devas, ko ieskaita pašvaldības budžetā (gan node-
vas apmēru, gan samaksas kārtību), turpmāk regu-
lēs MK noteikumos. Pēc LPS iesniegtajiem priekšli-
kumiem saistībā ar deklarēto dzīvesvietu paredzēts 
grozīt likuma 53. pantu. Likumā ir divi jauni panti – 
par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu un no-
stiprinājuma lūguma nosūtīšanu, kas attieksies uz 
tām bāriņtiesām, kas veic arī notariālās funkcijas.

LPS padomniece Lāsma Ūbele pastāstīja par saru-
nām ar FM, kurās galvenais jautājums bija par paš-
valdību aizņemšanās iespējām nākamgad. LPS infor-
mēja FM par pašvaldību priekšlikumiem: republikas 
pilsētu un reģionālās nozīmes attīstības centru paš-
valdībām palielināt aizņēmuma apmēru pašvaldī-
bu prioritāro investīciju projektu īstenošanai līdz 
400 000 eiro; kultūras infrastruktūras projektiem 
samazināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu no 
40% uz 25% (vai uz 20%); aizņēmumu mērķu sarak

stu papildināt ar šādiem jauniem mērķiem: veselī-
bas aprūpes pieejamības infrastruktūras projekti, 
sporta infrastruktūras projekti, pašvaldību ēku ener-
goefektivitātes paaugstināšanas projekti, pašvaldību 
finansēti ūdenssaimniecības infrastruktūras projek-
ti, objektīvu iemeslu dēļ ES līdzfinansētos investīci-
ju projektos neiekļautās neattiecināmās izmaksas 
kapitālieguldījumiem, kas nepieciešami kopprojekta 
īstenošanai (piemēram, pārrobežu INTERREG pro-
jekti). Savukārt FM sākotnēji piedāvātais variants ir 
atcelt mērķus pašvaldību aizņēmumiem, bet jebku-
ram projektam, kas nav ES līdzfinansētais projekts, 
noteikt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā. 
Novadu apvienības Valde neatbalsta FM piedāvāju-
mu atcelt mērķus pašvaldību aizņēmumiem, bet jeb-
kuram projektam, kas nav ES līdzfinansētais projekts, 
noteikt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā.

VARAM Reģionālās politikas departamenta direk-
tors Raivis Bremšmits informēja par reģionālo po-
litiku pēc 2020. gada. Pēc viņa prezentācijas sekoja 
plašas diskusijas un ieteikums šo tēmu izskatīt nā-
kamajā Novadu dienā.

Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis atzīmēja, ka prognozējamais Novadu dienas 
norises laiks ir 2019. gada februārī. Viņš aicināja vi-
sus apvienības Valdes locekļus iesniegt priekšliku-
mus Novadu dienā izskatāmajām tēmām.

Šāmēneša Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
30. oktobrī.

Vairāk skatiet šeit.

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4277-latvijas-novadu-apvienibas-valdes-sede
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LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
sanāksme Jūrmalā

28. septembrī Jūrmalā norisinājās LPS Veselības un 
sociālo jautājumu tīkla sanāksme, kas bija veltīta 
pašvaldību labās prakses piemēriem veselības vei-
cināšanā un slimību profilaksē.

Atklājot pasākumu, LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks at-
zinīgi novērtēja ikvienas pašvaldības iniciatīvas un 
uzsvēra, ka veselības veicināšana un profilakse ir 
attīstītas un mūsdienīgas sabiedrības pazīme. “Do-
māt par veselīgu dzīvesveidu ir primārais sabied-
rības uzdevums. Uzlabot veselību medicīniski jau 
ir cīņa ar sekām. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski dalīties 
pieredzē ar veiksmīgajiem projektu īstenošanas 
piemēriem,” piebilda G. Libeks.

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar vairākiem 
labās prakses piemēriem, ko prezentēja Rīgas, Lie-
pājas, Jūrmalas un Vecumnieku novada pašvaldību 
pārstāvji.

Slimību profilakses un kontroles centra Veselības 
veicināšanas departamenta Psihiskās veselības 
veicināšanas nodaļas vadītāja Agnese Freimane 
pastāstīja par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 
9.2.4.2. īstenošanu. Ar labās prakses piemēriem 
Rīgā iepazīstināja Latvijas Zīdīšanas veicināša-
nas konsultantu asociācijas Valdes priekšsēdētāja 
Sandra Lase un SIA “Rīgas veselības centrs” pārstā-

ves Lolita Cibule un Ieva Jēkabsone. Ergoterapeits, 
fizisko aktivitāšu fiziologs, Rīgas Stradiņa universi-
tātes doktorants un lektors Rūdolfs Češeiko, savā 
stāstījumā balstījās uz Vecumnieku novada piemē-
ru. Liepājnieku pieredzē dalījās Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolma-
čova, bet Jūrmalas pašvaldības pieredzi prezentēja 
Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes sabiedrības 
veselības organizatore Raimonda Dakša un projek-
tu koordinatore Ingrīda Misūna, kā arī Latvijas Sar-
kanā Krusta pārstāve Maija Leipciga, Gunita Gali-
ņa-Kalniņa no invalīdu un viņu draugu biedrības 
“Kopā būt!”, biedrības “Papardes zieds” pārstāve 
Iveta Ķelle un Regīna Simsone un Indra Urdziņa-
Merca no fonda “Jūrmala cilvēkam”.

Visi runātāji uzsvēra, ka, īstenojot ES struktūrfon-
du projektus, nākas sastapties ar lielākiem un ma-
zākiem izaicinājumiem, kas jāpārvar, toties gūtais 
rezultāts sniedz lielu gandarījumu. Kā viena no 
problēmām tika norādīta sabiedrības kūtrā iesaistī-
šanās projekta sākumposmā, tāpēc jāuzrunā plaša 
sabiedrība, tomēr vislabākā reklāma esot projektā 
iesaistīto cilvēku labās atsauksmes.

Vairāk skatiet šeit. Tur ievietotas arī tīkla sanāksmē 
sniegtās prezentācijas.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4283-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-sanaksme-jurmala-28-septembri-2018
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CVK videoseminārs par 13. Saeimas 
vēlēšanu rīkošanu

28. septembrī Pašvaldību savienībā notika Centrā-
lās vēlēšanu komisijas (CVK) tiešsaistes seminārs 
“13. Saeimas vēlēšanu rīkošana”, kurā Centrālās 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars 
un SIA “SOAAR” projektu vadītājs Renārs Kadžulis 
pastāstīja par vēlēšanu iecirkņa komisijas locek-
ļu pienākumiem, vēlēšanu iecirkņa sagatavošanu, 
balss nodošanu glabāšanā, novērotāju reģistrēša-
nu, iesniegumu pieņemšanu par balsošanu vēlē-
tāju atrašanās vietās, balsošanas kārtību vēlēšanu 
dienā, balsu skaitīšanu, rezultātu paziņošanu un 
darbu ar Centrālās vēlēšanu komisijas lietojum-
programmu “Balsis 2018”.

Videosemināra ierakstu skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS pārstāvju līdzdalība Meža dienu 
pasākumā Madlienā

Ar Ogres novada domes deputāta komponista 
un vārdu autora Artūra Manguļa sacerēto dzies-
mu “Madlienas ozoli” 28. septembrī izskanēja 
2018. gada Meža dienu reģionālais pasākums Mad-
lienā, kas norisinājās LPS projektā “Pašvaldību labie 
darbi parkos Latvijas simtgadei”.

Pasākumam izvēlētā vieta ir īpaša: te aug 2004. gadā 
stādītā Latvijas pagastu ozolu audze. Gaidot Latvi-
jas simtgadi, trīs hektārus lielais parks tiek paplaši-
nāts un papildināts ar vides objektiem un veidots 
par dabas un izzināšanas parku tūristiem un skolē-
niem. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs 
Atslēdziņš teic: “Šī vieta varētu ne tikai kļūt simbo-
liska Latvijas laukiem, bet arī nest labumu jaunajai 
paaudzei.”

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/287-centralas-velesanu-komisijas-tiessaistes-seminars-13saeimas-velesanu-rikosana
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“Latvijas pagastu ozolu birzī” paredzēts ar vides ob-
jektu palīdzību un ozola stāstu simboliski savienot 
Latvijas dabā esošā ozola augšanu ar cilvēka dzīves 
gājuma galvenajiem cikliem. Parka apmeklētāji, 
dodoties pa ozolzīļu ceļu, varēs iepazīties ar ozolzī-
les dzimšanu, augšanu un ozola izmantošanu ikdie-
nā. Projekta pirmajā kārtā jau izveidots īpašs bruģa 
un grants seguma celiņu tīkls, kas atgādina ozola 
sakņu sistēmu, bet par mūsu tautas saknēm stās-
tīs vides objekti celiņu galos. Sakņu taka noslēgsies 
ozola stumbrā ar septiņiem ozolzīļu formas lauku-

miem, kuros ar vides objektu palīdzību tiks atainots 
kāds posms cilvēka dzīvē.

Septembra pēdējā darbdienā Meža dienu talcinieki 
šeit iestādīja dekoratīvos krūmiņus. Pašvaldību sa-
vienības vārdā palīdzīgu roku pielika Sniedze Spro-
ģe un Ivita Peipiņa.

Vairāk skatiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Latvijā mācību vizītē viesojas Kirgizstānas 
valsts pārvaldes un pašvaldību vadītāji

1. oktobrī LPS īstenotajā projektā “Pašvaldību attīs-
tība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā” 
Latvijā mācību vizītē ieradās Kirgizstānas valsts pār-
valdes un pašvaldību vadītāji. Delegācijā pārstāvēta 
Kirgizstānas Republikas prezidenta administrācija, 
parlamenta administrācija, premjerministra admi-
nistrācija, Finanšu ministrija, Pašvaldību jautājumu 
valsts aģentūra, Kirgizstānas Pašvaldību savienība 
un Kirgizstānas Pašvaldības un attīstības politikas 
institūts.

Viesi šonedēļ tiksies ar LPS priekšsēdi Gintu Ka-
minski un ģenerālsekretāri Mudīti Priedi, Saeimas 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekš-
sēdētāju Sergeju Dolgopolovu, Valsts kancelejas 
direktoru Jāni Citskovski un Finanšu ministrijas 
Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un fi-
nansēšanas departamenta direktori Intu Komisari. 
Kirgīzu kolēģiem vizītes laikā notiek apmācības par 
labo praksi publiskajā pārvaldībā, pašvaldību inte-
rešu aizstāvību un pārstāvību gan valsts, gan Eiro-
pas Savienības institūcijās, par valsts funkciju de-
leģēšanu pašvaldībām un deleģēto funkciju finan-
sēšanas kārtību. Projekts nodrošina Kirgizstānas 
Pašvaldību savienībai, Kirgizstānas pašvaldībām un 
valsts institūciju pārstāvjiem mācību iespējas, pa-
matojoties uz konsultācijām ar partneriem un pie-
lāgojoties Kirgizstānas nacionālajām stratēģijām.

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4299-meza-dienu-pasakums-madliena
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Vidzemes plānošanas reģionā kirgīzi tiksies ar tā 
vadību – Attīstības padomes priekšsēdētāju Har-
diju Ventu. Viesi apmeklēs Amatas, Raunas un 
Pār gaujas novada pašvaldības, kur tiksies ar paš-
valdību vadību un uzņēmējiem, kā arī klātienē 
iepazīsies ar deleģēto valsts funkciju izpildi un to 
finansēšanu.

Akcentējot partnerību nozīmi un iesaisti projekta 
mērķu sasniegšanā, kā arī lai nodrošinātu projek-

ta rezultātu ilgtspēju, 3. oktobrī Cēsu pilī tiks no-
slēgti līgumi par sadarbību starp trim Latvijas un 
trim Kirgizstānas pašvaldībām. No Latvijas puses 
līgumus parakstīs Amatas novada domes priekšsē-
dētāja Elita Eglīte, Raunas novada domes priekš-
sēdētāja Evija Zurģe un Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Starptautiskā pasākumā izskan Latvijas 
pašvaldību pieredze ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanā

Foto: CEMR

26. septembrī Briselē (Beļģijā) Eiropas Vietējo paš-
valdību un reģionu padomes (CEMR) retrītā LPS 
ģenerālsekretārei Mudītei Priedei bija gods vadīt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķiem veltītu darba grupu un dalīties Latvi-
jas pašvaldību pieredzē par šo mērķu īstenošanu.

“Esmu gandarīta, ka Latvijas Pašvaldību savienības 
un pašvaldību pieredze Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā ir 
novērtēta un esam uzaicināti dalīties savā pieredzē 
starptautiskā līmenī,” ar prieku atzina Priede. “Lat-
vijas Pašvaldību savienība jau vairākus gadus īsteno 
dažādas aktivitātes par ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķiem, lai gan informētu un diskutētu par šiem mēr-
ķiem ar pašvaldību, nevalstisko organizāciju, akadē-
miskās vides un uzņēmēju pārstāvjiem, gan arī vai-

rotu jauniešu un bērnu izpratni par ilgtspējīgas attīs-
tības mērķiem. Šīs dienas darba grupa mums ir arī 
iespēja uzzināt par citu valstu pašvaldību pārstāvju 
idejām dažādām aktivitātēm un domāt par jauniem 
kopīgiem pasākumiem starptautiskā mērogā.”

Darba grupā ilgtspējīgas attīstības mērķu īsteno-
šanas pieredzē dalījās starptautiskās organizāci-
jas “Apvienotās Pilsētas un vietējās pašvaldības” 
(UCLG) pētniecības direktors Edgardo Bilskis, kurš 
uzsvēra, ka ilgtspējīgas attīstības mērķi nav nekas 
jauns, pašvaldības šīs aktivitātes īsteno jau ikdie-
nā. “Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir iespēja diskutēt 
citā līmenī, kā mērķus sasniegt vēl vairāk un labāk. 
Tāpēc pašvaldībām jāpierāda, ka tās jau veiksmīgi 
īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus ikdienā. Uzla-
bojot dialogu starp dažādiem pārvaldes līmeņiem, 
mums jāpierāda, ka mērķu efektīvākai īstenošanai 
pašvaldībām vajag vairāk resursu,” norādīja Bilskis.

Pašvaldību lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu sa-
sniegšanā uzsvēra arī ANO Attīstības programmas 
ART iniciatīvas starptautiskais koordinators Johan-
ness Krasnicers: “Ilgtspējīgas attīstības mērķi nav 
nekas jauns, tie jau aptver jautājumus, kas ietilpst 
pašvaldību pienākumos. Taču tā ir iespēja visus 
procesus padarīt demokrātiskākus. Tā, piemēram, 
arī fiskālā decentralizācija ir daļa no ilgtspējīgas at-
tīstības mērķiem. Šos mērķus nesasniegs ANO, bet 
gan valstis, to valdības.” Viņš norādīja, ka arvien 
vairāk valdību ilgtspējīgas attīstības mērķus uztver 
nopietni, taču patlaban visvairāk pietrūkst augsta 
līmeņa politiskas vadības.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ
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Eiropas Komisija rosina rūpēties par 
tīrākām jūrām un pludmalēm

foto: Diāna Kaupuža

27. septembrī Eiropas Reģionu komitejas Vides, 
klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijā (ENVE) 
viens no skatītajiem atzinumiem bija arī par Latvi-
jas pašvaldībām būtisko priekšlikumu direktīvai par 
konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi 
samazināšanu. 

Eiropas Komisija sagatavotajā direktīvas projektā 
ierosina samazināt noteiktu plastmasas produk-
tu ietekmi uz vidi. Piemēram, Eiropas Savienības 
dalībvalstīm piedāvāti jauni noteikumi par desmit 
vienreizlietojamiem plastmasas produktiem, kas 
visbiežāk atrodami Eiropas jūrās un pludmalēs, kā 
arī pazaudētiem un pamestiem zvejas rīkiem. Jūrā 
kopumā šāda plastmasa veido 70% no visa piedra-
zojuma. 

Eiropas Komisija piedāvā aizliegt tādu izstrādāju-
mu ražošanu, kuriem par pieņemamu cenu viegli 
pieejami aizstājēji, piemēram, plastmasas galda 
piederumi, šķīvji, salmiņi. Savukārt attiecībā uz 
plastmasas pudelēm tirgū būs atļauta tikai tāda 
plastmasas elementus saturoša vienreizlietojama 
dzērienu tara, kurai vāciņa konstrukciju nav pare-
dzēts atdalīt no korpusa. Savukārt dalībvalstīm būs 
pienākums līdz 2025. gadam savākt 90% vienreiz-
lietojamo plastmasas dzērienu pudeļu, piemēram, 
izmantojot depozīta atmaksas shēmas.

Atzinuma sagatavotāja Sirpa Hertella, iepazīstinot 
vietējo un reģionālo pašvaldību politiķus ar saga-
tavoto atzinumu, uzsvēra, ka plastmasas izstrādā-
jumu uzskaite un aizliegšana nav pietiekami soļi. 
“Mēs uzskatām, ka Eiropas Komisijai jāpublicē 
visaptverošs ietekmes novērtējums, kurā secināts, 
kā ieteiktie pasākumi ietekmēs vidi un ekonomiku. 
Mēs tāpat aicinām Eiropas Komisiju palielināt di-
rektīvas tvērumu un attiecināt direktīvas prasības 
ne tikai uz jūrām un jūras vidi, bet arī uz saldūdeni 
un seklajām jūrām.”

Arī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā 
vadītāja vietnieks Gints Kaminskis uzsvēra šādas 
rīcības būtiskumu, stāstot par “Piekrastes tīrrades” 
talkām Latvijas piekrastes novados šajā rudenī. Arī 
talkas dalībnieki dalīja savāktos atkritumus, plast-
masu nošķirot no pārējiem atrastajiem gružiem. 

Eiropas Komisija aicina šo priekšlikumu izskatīt stei-
dzami, lai to varētu pieņemt jau pirms 2019. gada 
maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Ar atzinumu, ko plānots pieņemt 9.–10. oktobra 
Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā, var iepa-
zīties šeit. Savukārt ar direktīvas projekta aprakstu 
un dokumentiem var iepazīties Eiropas Komisijas 
lapā šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-03652-00-00-PAC-TRA-LV.docx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_lv.htm
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 
2. oktobrī plkst. 10 
Pašvaldību savienī-
bā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Tikšanās ar Korupcijas novēršanas un apkaroša-
nas biroja priekšnieku Jēkabu Straumi.

Pārrunājamie jautājumi: pašvaldību informatīvie 

izdevumi (uzaicināts arī Valsts valodas centra di-
rektors Māris Baltiņš), pašvaldību deputātu atalgo-
jums u.c.

2. Par pašvaldību budžetiem 2019. gadā – informēs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

3. Par ES daudzgadu budžeta 2021.–2027. gadam 
saskaņošanas gaitu – informēs LPS padomniece Sa-
nita Šķiltere.

4. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 3. oktobrī plkst. 10 Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par deinstitucionalizācijas aktualitātēm un Cen-
trālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārbau-
dēm pašvaldībās (informēs LM Sociālo pakalpoju-
mu departamenta vecākā eksperte Kristīne Las-
mane, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta 
vecākā eksperte Anna Grīnberga, ES struktūrfondu 
departamenta vecākais eksperts Jānis Laucis, ES 
struktūrfondu departamenta direktora vietniece 
Anna Vībe, CFLA Cilvēkresursu attīstības projektu 
departamenta direktore Ilze Strazdiņa, Sabiedrības 
attīstības projektu nodaļas vadošā eksperte Ilze In-
drāne un vecākā eksperte Magda Rugāte).

2. Par Veselības aprūpes finansēšanas likuma ie-
viešanu; kārtību un apjomu, kādā iedzīvotāji varēs 
saņemt valsts finansētus veselības aprūpes pakal-

pojumus (informēs Veselības ministrijas Juridiskās 
nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica, Nacio-
nālā veselības dienesta direktores vietnieks vese-
lības aprūpes administrēšanas jautājumos Edgars 
Labsvīrs un Ārstniecības pakalpojumu departa-
menta direktores vietniece Alda Reinika).

3. Par sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanas 
un bērnu tiesību aizsardzības ārvalstīs jautājumos 
(informēs Iekšlietu ministrijas Nozares politikas de-
partamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākā eks
perte nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa, Tieslietu 
ministrijas Starptautiskās sadarbības departamen-
ta juristes Anna Čekanovska un Inese Celmiņa, Ār-
lietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore 
Guna Japiņa un Konsulārās palīdzības nodaļas va-
dītāja Sandra Salmiņa-Šuke).

4. Dažādi.

Sēdes norisei varēs sekot tiešraidē LPS interneta 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā iespējams uzdot jautājumus, sūtot 
tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde notiks 
3. oktobrī plkst. 13 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aktualitā-
tes sporta nozarē (informēs IZM Sporta departa-
menta direktora vietniece Anda Mičule).

2. Peldētapmācības un cilvēkdrošības uz ūdens sis-
tēma Latvijā – normatīvais regulējums, apmācību 
programma un infrastruktūras objekti. Pašreizējā 
situācija un priekšlikumi vienotas sistēmas izveidei 
(informēs Latvijas Peldēšanas federācijas prezi-
dents Aivars Platonovs).

3. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā iespējams uzdot jautājumus, sūtot 
tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Līgatnē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme notiks 
5. oktobrī plkst. 10 Līgatnes nova-
da rehabilitācijas centrā “Līgatne” 
(Līgatnes novada Skaļupēs).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Līgatnes novada domes priekšsēdē-
tāja Aināra Šteina uzruna un novada prezentācija – 
izpilddirektors Egils Kurpnieks.

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:35–11:30 – Valsts kontroles revīziju rezultātos 
un revīziju darbā gūtajās zināšanās balstītie pro-
dukti pašvaldībām – Valsts kontroles Padomes lo-
ceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Ed-
gars Korčagins.

Jautājumi, diskusija.

11:30–14:00 – Būvniecības jautājumi

Būvvaldes kompetence; pasūtītāja, būvdarbu vei-
cēja un būvuzrauga atbildība, sadarbība un kva-
litātes nodrošināšana; Būvniecības informatīvā 
sistēma (BIS); būvniecības kontrole – Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības politikas departamenta, 
Būvniecības valsts kontroles biroja un Latvijas Būv-
inženieru savienības pārstāvji un pašvaldību piere-
dze.

Būvniecības un renovācijas darbu iepirkumi (ro-
kasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un 
būvdarbu iepirkumu veikšanai) – Latvijas Būvuzņē-
mēju partnerības pārstāvji.

Koka arhitektūra – Zaļās mājas, Koka Rīga, Līgatnes 
pieredze.

Jautājumi, diskusija.

Līgatnes novada apskate: Līgatnes centrs, ECO 
HOUSE koka moduļu māju rūpnīca, rehabilitācijas 
centra slepenais pazemes bunkurs Skaļupēs.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

27. septembrī Saeimā izdarīti grozījumi Zemes pār-
valdības likumā: beidzot mums veiksmīgi izdevies 
aizstāvēt pašvaldībām nepieciešamos grozījumus 
Zemes pārvaldības likumā, lai daļēji labotu zemes 
reformas laikā pieļautās kļūdas un būtu iespējams 
veidot vienotu ceļu un ielu tīklu.

Pašvaldības ir identificējušas divas lielākās problē-
mas.

1. Zeme zem pašvaldības autoceļa daļēji vai pilnībā 
pieder citai personai: šai problēmai atrisinājums 
rasts 8. panta jaunajā redakcijā. Izveidots koplieto-
šanas ceļa vai ielas termins tādām situācijām, ja līdz 
šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts 
kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašval-
dības bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā 
ierakstīta uz privātpersonas vārda. Šīs personas ne-
drīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības ceļu. Kop-
lietošanas ceļš vai iela ir patstāvīgs nekustamā īpa-
šuma objekts, kas pieder pašvaldībai un rada īpa-
šuma apgrūtinājumu zemes vienībai, uz kuras tas 
atrodas. Tā robežas kopā ar ceļa nodalījuma joslu 
vai ielas sarkanajām līnijām pašvaldība iezīmē te-
ritorijas plānojumā vai lokālplānojumā normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā, to reģistrē Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nor-
matīvajos aktos par kadastra objektu reģistrāciju 
un kadastra datu atjaunināšanu noteiktajā kārtībā. 
Pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes īpašnie-
ku, koplietošanas ceļa zemes nodalījuma joslā vai 
sarkanajās līnijās būvēt, rekonstruēt un atjaunot 
ceļu vai ielu, kā arī ierīkot jaunas inženierkomuni-
kācijas – iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un 
to piederumus –, ja tas nepieciešams sabiedrības 
interešu īstenošanai.

Minētais apgrūtinājums var būt par pamatu zemes 
reformas laikā ar kompetentās institūcijas lēmumu 
noteiktā ceļa servitūta vai cita līdzvērtīga apgrūti-
nājuma dzēšanai.

2. Zemes reformas laikā veidotas teritorijas bez 
publiskajiem ceļiem/ielām, kas apgrūtina pārvieto-
šanos un piekļuves iespējas: ar šiem likuma grozīju-

miem (jauns 8.1 pants) tiek izveidots jauns privātā 
īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekusta-
majam īpašumam, kas noteikts sabiedrības inte-
resēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu no-
vadā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam 
to izmantot – novada nozīmes ceļš vai iela. To paš-
valdība nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā 
vai lokālplānojumā. Novada nozīmes ielas statusu 
pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu administratīvo 
aktu, kam pievienots grafiskais pielikums. Pirms 
lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro to ze-
mes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru 
zemes robežās atrodas novada nozīmes iela.

Pašvaldība saistošajos noteikumos paredzēta-
jā kārtībā piedalās novada nozīmes ceļa vai ielas 
būvniecībā un uzturēšanā. Pašvaldības saistošajos 
noteikumos paredz kārtību, kādā pašvaldība sedz 
izmaksas par novada nozīmes ceļa vai ielas būv-
niecību un uzturēšanu. Novada nozīmes ceļš vai 
iela ir publiski pieejama, un līdz novada nozīmes 
ceļa vai ielas statusa atcelšanai aizliegts ierobežot 
transporta un gājēju kustību pa to. Pašvaldībai ir 
tiesības, informējot zemes īpašnieku, ierīkot jaunas 
inženierkomunikācijas – iekārtas, ierīces, ietaises, 
tīklus, līnijas un to piederumus –, ja tas nepiecie-
šams sabiedrības interešu īstenošanai.

Reizē atgādinām, ka jāseko līdzi, ko izvēlas ministri-
jas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves ze-
mes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjauno-
šanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos! 
Ir gadījumi, kad valsts institūcijas atzīmē ar likumu 
pašvaldībai piekritīgus zemesgabalus, piemēram, 
starpgabalus, zemesgabalus, kur zemes lietotāji iz-
mantojuši nomas pirmtiesības, u.c.

Šie likuma grozījumi arī paredz: ja ne valsts, ne 
pašvaldības nav izdarījušas atzīmi par zemesgaba-
la piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, tā 
piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā te-
ritorijā. Lēmumu par šo zemesgabalu ierakstīšanu 
zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

Sniedze Sproģe un Kristīne Kinča,
LPS padomnieces

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 

noteikumos nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņē-
mumu klasifikāciju””, 1. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

27. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS983 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, nodo-
šanu Satiksmes ministrijas valdījumā”

VSS991 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot dar-
ba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, no-
drošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 
7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodroši-
nāšana” īstenošanas noteikumi””

VSS992 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 
835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-

nātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās 
darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bez-
darbniekiem” īstenošanas noteikumi””

VSS989 – Noteikumu projekts “Autoostu noteiku-
mi”

VSS987 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 
“Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statisti-
kas veidlapām””

VSS988 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 
“Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu 
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpoju-
mu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463544
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463571
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463568
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463568
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463566
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_37_p1.pdf
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Rīgā notiks pirmais šārudens seminārs par 
labo praksi ES fondu projektu īstenošanā

Ar semināru 3. oktobrī Rīgā Centrālā finanšu un lī-
gumu aģentūra (CFLA) sāk semināru ciklu par labo 
praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. Semināru 
cikls turpināsies visu oktobri, un semināri notiks vi-
sos Latvijas reģionos.

Pieteikšanās semināram Rīgā noslēgusies, un visas 
vietas apmeklējumam klātienē jau ir aizņemtas, 
taču semināru būs iespējams skatīties tiešsaistē 
CFLA interneta vietnē www.cfla.gov.lv un sociālā 
tīkla Facebook.com CFLA kontā @CFLA.gov.lv.

Labās prakses semināri turpināsies reģionos: tie 
notiks ik trešdienu, un pašreiz aktīvi norit pieteik-
šanās semināra klātienes apmeklējumam Rēzeknē, 
Kuldīgā, Cēsīs un Jelgavā.

Semināros tiks sniegta informācija par aktualitātēm 
ES fondu ieviešanā, kā arī ES fondu atbalstu Lat-
vijai pēc 2020. gada. Šāgada “lielais jautājums” – 
datu aizsardzība – tiks vērtēta ES fondu projektu 
ieviešanas kontekstā, tāpat tiks skaidrota sankciju 
piemērošana publiskajos iepirkumos. Ar pieredzi 
projektu īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma 
saņēmēji.

Semināri notiks:
3. oktobrī – Rīgā, viesnīcas “Avalon Hotel & Confer-
ence” telpās (13. janvāra ielā 19);
10. oktobrī – Rēzeknes novadā, Lūznavas muižā 
(Pils ielā 8);
17. oktobrī – Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā 
(1905. gada ielā 6, 1. stāvā);
24. oktobrī - Priekuļos, viesnīcā “Hotel Tigra” 
(E. Veidenbauma ielā 2);
31. oktobrī – Jelgavā, konferenču telpā “Silva” 
(Driksas ielā 9).

Pieteikšanās semināriem un darba kārtība pieeja-
ma CFLA vietnē.

Dalība semināros ir bez maksas.

Reģionos notiks informatīvās sanāksmes 
par sociālās jomas aktualitātēm

Labklājības ministri-
ja (LM) rīko ikgadē-
jās reģionālās me-
todiski informatīvās 
sanāksmes piecos 
Latvijas reģionos 
pašvaldību sociālo 
dienestu un bāriņ-

tiesu pārstāvjiem.

Šāgada reģionālo sanāksmju mērķis ir akcentēt 
sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo die-
nestu un bāriņtiesu. Diskusijā sociālo dienestu un 
bāriņtiesu pārstāvji dalīsies labās prakses piemēros 

un diskutēs par problēmām un iespējām veicināt 
efektīvu starpinstitucionālo sadarbību. Sanāksmēs 
plānots klātesošos iepazīstināt arī ar sociālās poli-
tikas aktualitātēm un informēt par ārpusģimenes 
aprūpes atbalsta centru darbību un projekta “Pro-
fesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” akti-
vitātēm.

Oktobrī sanāksmes notiks:

4. oktobrī – Valmierā, Valmieras Kultūras centrā 
(Rīgas ielā 10);

11. oktobrī – Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centrā “Zeimuļs” (Krasta ielā 31);

25. oktobrī – Kuldīgā, viesnīcā “Metropole” (Baz-
nīcas ielā 11).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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Starptautiska konference par vides 
pieejamību

18. oktobrī Labklājības ministrija (LM) rīko starp-
tautisku konferenci “Iekļaujošs dizains 2018: domā, 
plāno, veido ikvienam”. Tā pulcēs dalībniekus no 
dažādām valstīm un nozarēm un notiks Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas telpās.

Konferences mērķis ir apvienot ekspertus no Bal-
tijas un ziemeļvalstīm – ES fondu finansējuma 
saņēmējus, politikas veidotājus, pētniekus, dizai-
nerus, arhitektus, plānotājus, lietotājus un prakti-
ķus – visus, kuri interesējas par sasniegumiem un 

pielietojumiem iekļaujošā dizaina jomā, kas vērsti 
uz būvētās vides un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību ikvienam.

Konferencē tiks spriests par iekļaujoša dizaina un 
šīs nozares izpētes nākotnes iespējām un ar to sais-
tītas politikas veidošanu, ņemot par pamatu gan 
Latvijas, gan ziemeļvalstu piemērus. Konferencē 
diskutē arī par to, kur šobrīd atrodamies attiecībā 
uz vides pieejamību Latvijā, kas būtu darāms tālāk, 
kā iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības, 
lauzt stereotipus. Tiks meklēti risinājumi, kā iekļau-
jošu dizainu padarīt par pašsaprotamu lietu, lai 
ikvienam sabiedrībā būtu vienlīdzīgas iespējas ar 
citiem piedalīties visās dzīves norisēs.

LM uz konferenci aicina ikvienu interesentu. Ar 
konferences norisi, reģistrācijas kārtību un pasāku-
ma programmu var iepazīties LM interneta vietnē 
šeit. Konferenci būs iespējams noskatīties arī tieš-
saistē.

Ventspils Digitālā centra e-adreses pārlūkā 
apstrādāti jau vairāk nekā 13 000 ziņojumu

Kopš šāgada 1. jūnija, kad eadreses izmantošana 
kļuvusi obligāta valsts un pašvaldību iestādēm, ar 
eadreses tīmekļrisinājuma www.parvaldiba.lv 
palīdzību četru mēnešu laikā apstrādāti jau vairāk 
nekā 13 000 ziņojumu.

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūru (VRAA) un Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no-

drošina oficiālās elektroniskās adreses tīmekļrisinā-
jumu www.parvaldiba.lv, kas bez maksas ir pieejams 
jebkurai valsts un pašvaldības iestādei un nodrošina 
drošu apmaiņu ar elektroniskajiem ziņojumiem.

Lai arī normatīvie akti nosaka, ka tikai daļai no ap-
tuveni 2000 valsts un pašvaldību iestādēm elektro-
niskā adrese ir jāizmanto obligāti, kopš 1. jūnija e
pārvaldes attīstība notiek ļoti strauji. Ar Ventspils 
Digitālā centra uzturēto bezmaksas tīmekļrisināju-
mu www.parvaldiba.lv jau strādā vairāk nekā 500 
iestādes. Tā izmantošana un ziņojumu apstrāde 
tiešsaistē paātrina informācijas apriti un samazina 
iestāžu izdevumus, jo ziņojumi nav vairs jādrukā un 
jāsūta pa pastu.

Iestādes, kas vēl nav reģistrējušās sistēmas izman-
tošanai vietnē www.parvaldiba.lv, to var izdarīt, 
aizpildot pieteikšanās anketu: www.parvaldiba.lv.

Eadrese attiecas ne tikai uz valsts un pašvaldību 
iestādēm: jau nākamgad iespēja izmantot oficiā-
lo elektronisko adresi saziņai ar valsts un pašval-
dību institūcijām būs arī katram iedzīvotājam un 
uzņēmumam.

https://www.lm.gov.lv/text/3887
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
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Sīkāk par eadresi iespējams uzzināt, izlasot VARAM 
sagatavoto materiālu “Oficiālās elektroniskas ad-
reses (eadreses) izmantošanas vadlīnijas” šeit vai 

noskatoties VRAA izveidoto videosižetu YouTube 
kanālā “Latvija.lv” šeit.

Konkursam “Ventspils IT izaicinājums” 
vērienīgs balvu fonds

Līdz 12. oktobrim 1.–12. klašu skolēni aicināti pie-
teikt komandas tehnoloģiju konkursam “Ventspils 
IT izaicinājums” un pārbaudīt savu erudīciju un 
zināšanas, cīnoties par vērtīgām balvām, gūstot 
pieredzi starptautiskā tehnoloģiju konkursā un ie-
pazīstot jaunus domubiedrus.

Piesakoties konkursam “Ventspils IT izaicinājums” 
un iekļūstot finālā, dalībnieki jau ir uzvarētāji, jo:

– tiek apmaksāts ceļš no skolas uz finālu Ventspilī;

– konkursa dalībniekiem tiks nodrošināta ēdinā-
šana visa konkursa laikā, kā arī naktsmītne;

– tiks organizēti dažādi atpūtas pasākumi, izklai-
dējoši konkursi un atrakcijas.

Padomāts arī par skolotājiem, kuriem būs iespēja 
piedalīties eTwinning apmācībās par starptautisku 
projektu veidošanu.

Liela motivācija dalībai tehnoloģiju konkursā no-
teikti ir vērienīgais balvu fonds, kas šogad audzis un 
sasniedz gandrīz 12 000 eiro. Konkursa “Ventspils 
IT izaicinājums 2018” veiksmīgākās komandas kat-
rā no vecuma grupām balvā saņems:
– A grupa (1.–3. klase) līdz 800 eiro;
– B grupa (4.–6. klase) līdz 1000 eiro;
– C grupa (7.–9. klase) līdz 1000 eiro;
– D grupa (10.–12. klase) līdz 1600 eiro.

Naudas balvas saņems visa komanda, tajā skaitā 
komandas skolotājs.

Arī šogad tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT izai-
cinājums” fināls, kas norisināsies no 7. līdz 9. no-
vembrim Ventspilī, būs dažādiem piedzīvojumiem 
un pārsteigumiem bagāts, viens no tiem – grupas 
“Double Faced Eels” koncerts.

Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkur-
sa nolikums ir atrodams vietnē www.ventspilsitc.
com.

Konkurss jaunajiem filmu veidotājiem ar 
7500 eiro lielu balvu sava kino veidošanai

Līdz 31. oktobrim jaunie filmu veidotāji no Latvi-
jas aicināti pieteikt savu ideju īsfilmu konkursam 
un uzvaras gadījumā savu darbu izrādīt skatītājiem 
visā Eiropā. Pieci konkursa uzvarētāji katrs saņems 
7500 eiro lielu finansējumu savas radošās kinoiece-
res īstenošanai. Tāpat filmu veidošanas gaitā viņus 
ar padomu atbalstīs Eiropas vadošie kinorežisori.

https://drive.google.com/file/d/1-eFSxZpafbDY8flHxPDpRRwEXlQiYpii/view
https://www.youtube.com/watch?v=_QDo6zTYVZg
http://www.ventspilsitc.com
http://www.ventspilsitc.com
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Jauno filmu veidotāju konkurss notiek Eiropas Komi-
sijas īstenotajā informatīvajā kampaņā #EUandME. 
Tā mērķis ir rosināt jauniešus radošā veidā pievērst 
uzmanību un atklāt ES sniegtās iespējas kādā no 
piecām tēmām – digitālā vide, mobilitātes iespējas, 
uzņēmējdarbības iemaņas, ilgtspēja un tiesības.

Jauno filmu veidotāju konkursā var piedalīties jau-
nieši ar pieredzi videosižetu un kino uzņemšanā, 

kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un nav vecāki par 
35 gadiem. Konkursa žūrijai jāiesniedz īsfilmas ide-
jas apraksts un īss video, kas raksturo jaunieša ra-
došo ieceri.

Informācija par konkursu un noteikumi šeit.

Iedvesmai – piecas īpaši šai kampaņai veidotas fil-
mas šeit.

Brīvības rogainings 2018 – Kandavas 
apkārtnē

17. novembrī Kanda-
vas novadā norisināsies 
2018. gada Brīvības ro-
gainings – orientēšanās 
komandām (2–5 dalīb-
nieki) īpaši garā distancē.

Rogaininga rajons ap-
tvers 80 km² teritoriju no Rūmenes muižas līdz 
Valdeķu muižai, no Zvejnieku tilta līdz pat Tukuma–

Ventspils šosejai. Kontrolpunkti būs izvietoti visā 
šajā teritorijā.

Starts tiks dots 17. novembrī plkst. 12, un sacensī-
bas ilgs līdz 18:30. Sacensību ilgums atbilstoši da-
lībnieku spējām ir sešas vai četras stundas, savu-
kārt iesācējiem tiek piedāvāta trīs stundu rogainin-
ga pastaiga, lai iepazītos ar rogainingu kā apkārtnes 
izzināšanas un sporta veidu.

Pieteikšanās šeit: www.rogaining.lv vai COK SILVA 
mājaslapā www.coksilva.lv, vai rakstot uz epasta 
adresi sveikuli@sveikuli.lv.

Kuldīga aicina uz rudens lustēm Hercoga 
Jēkaba gadatirgū

6. oktobrī Kuldīgā ar bagātīgu tirdziņu, gardiem 
ēdieniem un dzērieniem, dziesmām, dejām un 
citām izklaidēm ikvienu apmeklētāju sagaidīs 
nozīmīgākais rudens pasākums – devītais Hercoga 
Jēkaba gadatirgus.

Gadatirgus lustes Pilsētas dārzā sāksies akurāt pus-
dienas laikā ar tradicionālo lielgabala grāvienu. Kā 
jau ierasts, Hercoga Jēkaba gadatirgus ir tā reize, 
kad pilsētā sabrauc ļaudis no visiem 13 Kuldīgas 
novada pagastiem – Ēdoles, Gudeniekiem, Īvan-
des, Kabiles, Kurmāles, Laidiem, Padures, Pelčiem, 
Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes –, 
lai tirgus apmeklētājiem rādītu, ko katrs izaudzējis, 
pagatavojis vai kā prot izklaidēt viesus.

Daudz būs arī tuvu un tālu braukušu tirgotāju: lie-
lā dižandele norisināsies Kalna ielā, Kalna ielas 19 
pagalmā, Skolas ielā, Pils ielā, Baznīcas ielā un Lie-

pājas ielā. Tirdziņā piedalīsies amatnieki un amatu 
pratēji, tautas lietišķās mākslas studijas, mākslinie-
ki un individuālie meistari, ekoloģiski tīru un Latvijā 
audzētu pārtikas produktu ražotāji, našķu un saldu-
mu tirgotāji.

Tirgus ķēķī ceps un vārīs uz nebēdu. Netrūks ne 
salda, ne sāļa, nedz arī kā īpaši kreptīga. Meistaru 
manufaktūrās pirksti ņirbēs un instrumenti zibēs 
tā, ka gribēsies gan citu darbu novērtēt, gan pašam 
piedurknes uzrotīt. Kalējzeļļa darbi, ģerboņu krāso-
šana, pīšana, vīšana un citas nodarbes ļaus izpaust 
visus savus talantus, bet veikla mēle un prasme 
kaulēties – arī iegādāt ko saimniecībā noderīgu. 
Savukārt hercoga salonā valdīs smalkums un ele-
gance, kas tā vien aicinās iejusties seno laiku at-
mosfērā, iemūžinot sevi un savus tuvākos krāsainās 
laikmeta ainās. Iespējams, tirgū sastapsiet arī pašu 
Kurzemes hercogistes valdnieku ar pavadonēm.

Mazākos tirgus viesus priecēs karuselis un kopīgi 
veicamās Rūķu rudens šeptes, bet lielajiem tiks 

https://europa.eu/euandme/lv/yfc/
https://europa.eu/euandme/lv/
http://www.rogaining.lv
http://www.coksilva.lv
mailto:sveikuli@sveikuli.lv
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sava tirgus izklaižu klasika ar “krupja sišanu”, “savā-
do umurkumuru” un citām izdarībām. Ausu priecē-
šanai un kāju izlocīšanai uz skatuves vaiga sviedros 
rausies pat triju valstu muzikanti – pūtēju ansam
blis “Fanfara” no Latvijas, lietuviešu kapela “Joldi-
ja” un igauņu trio “Äge Brass”.

Plkst. 15 tiks sumināti Kuldīgas novada sakoptāko 
māju saimnieki un saimnieces, bet tirgus kņada ne-
rims līdz pat četriem pēcpusdienā, kad atkal dārdēs 
dižgabals.
Neatliec uz citu reizi – nāc, brauc un piedalies! Iz-
baudi skaisto Kuldīgu rudens krāšņumā!

Putnu vērošanas dienas Raiņa muzejā 
“Tadenava”

7. oktobrī Raiņa muzejā “Tadenava” Jēkabpils 
novadā notiks putnu barotavu izgatavošanas 
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

darbnīca. Pasākums norisināsies sadarbībā ar Lat-
vijas Ornitoloģijas biedrību un Dabas aizsardzības 
pārvaldi (DAP) un notiks Eiropas putnu vērošanas 
dienu ietvaros. Darbnīcu vadīs un ieteikumus par 
putnu piebarošanu ziemā sniegs DAP vecākais in-
spektors Dagnis Vasiļevskis.

Uz pasākumu vajadzīgs laikapstākļiem atbilstošs 
apģērbs un apavi. Vēlams līdzi paņemt savus āmu-
rus, pārējie materiāli tiks nodrošināti. Pēc darbnī-
cas dalībnieki tiks cienāti ar siltu zupu. Sīkāku infor-
māciju par Eiropas Putnu vērošanas dienu pasāku-
miem skatiet www.putnudienas.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmju laikā tiek veikta fotografēšana un 
filmēšana. Materiāli tiek izmantoti LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā 
veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.putnudienas.lv
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