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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Eiropā un pasaulē
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
Apsveicam!

Latvijas simts gadu vēsturi rakstījušas un turpina rakstīt viens no 
lielākajiem valsts balstiem – pašvaldības. Mūsu vērtības un mūsu sapņi 

par nākotni ir ceļa virziens, kurp ejam un kas mums ir svarīgs!
Mūsu spēks ir mūsu daudzveidībā, jo Latvija – tie esam mēs.

Sveicam Latvijas 100 gadu jubilejā!

Foto: Marks Hansons
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

7. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde.

LPS padomniece reģionālās attīstības un sadar-
bības jautājumos Ivita Peipiņa informēja par LPS 
Reģionālās attīstības un sadarbības jautājumu tīkla 
darbu un 11. oktobra sanāksmi Mārupē, kur tika 
apspriesta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīs-
tības politika, bet padomniece vides aizsardzības 
jautājumos Sandra Bērziņa – par Vides jautājumu 
tīkla dalībnieku tikšanos 31. oktobrī Jūrmalā un 
sanāksmē apspriestajām atkritumu apsaimnieko-
šanas aktualitātēm un pašvaldību lomu vides aiz-
sardzības prasību ievērošanas kontrolē uzņēmēj-
darbības jomā.

VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes 
politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš infor-
mēja par VARAM izstrādāto informatīvā ziņojuma 
“Latvijas zemes apsaimniekošanas politika” pro-
jektu, kas šobrīd ir saskaņošanas stadijā. Debatēs 
uzmanība tika vērsta uz to, ka saskaņošanas pro-
cesā diskutējams ir jautājums par urbānās rīcības 

politikas un pilsētu plānošanas jautājumu detālu 
iekļaušanu zemes apsaimniekošanas politikā, jo 
LPS skatījumā atbilstoši ES urbānās attīstības politi-
kām tam būtu jāveltī cits, padziļināts informatīvais 
ziņojums un jāizstrādā politika, bet šajā dokumen-
tā urbāno teritoriju attīstība jāskata tikai saistībā ar 
zemes izmantošanu.

VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes 
politikas nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Turks 
iepazīstināja ar MK noteikumu projekta “Zemes 
un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēša-
nas noteikumi” apspriešanas gaitu, bet ministrijas 
Plānojumu uzraudzības nodaļas sistēmanalītiķis 
Armīns Skudra pastāstīja par izstrādē esošo degra-
dēto teritoriju informācijas sistēmu. Diskusijā ne-
tika atbildēts, vai šī sistēma neradīs jaunu papildu 
slogu pašvaldību darbiniekiem, kā tā tiks savienota 
ar citām informācijas sistēmām, vai piesārņota vai 
potenciāli piesārņota vieta šo noteikumu izpratnē 
visos gadījumos ir arī degradēta teritorija.

Vairāk lasiet un prezentācijas meklējiet šeit.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4349-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/307-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-7-novembri-2018
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LPS Izglītības jautājumu tīkla seminārs Cēsīs

7. novembrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā noti-
ka pašvaldību sadarbības tīkla izglītības jautājumos 
informatīvais seminārs, kas tika rīkots Eiropas Sa-
vienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 
projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai” – PuMPuRS.

Semināru atklāja LPS padomniece izglītības un kul-
tūras jautājumos pašvaldību izglītības tīkla vadītāja 
Dr. sc. admin. Ināra Dundure un Cēsu novada Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina.

Semināra dalībnieki noklausījās informāciju par 
projektu “PuMPuRS”, pašvaldību un izglītības ie
stāžu lomu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
risku mazināšanā, sadarbības līgumu projektā un 
jaunatnes iniciatīvu projektiem, ko sniedza pro-

jekta vadītāja Inese Vilāne un atbildīgie projekta 
“PuMPuRS” speciālisti Dace Medne, Kristīne Jo-
zauska, Lauris Liepiņš un Andrejs Lukins. Pašvaldī-
bu pieredzē dalījās Cēsu Pilsētas vidusskolas soci-
ālās pedagoģes Iveta Vāvere un Lienīte Rogoļeva, 
Madonas novada projekta koordinatore Gundega 
Puķīte un Gulbenes novada projekta koordinatore 
Vija Medne.

LPS Izglītības tīklā organizēs vēl trīs seminārus. Nā-
kamais informatīvais un pieredzes apmaiņas se-
minārs notiks 21. novembrī Jēkabpilī, bet vēl pēc 
nedēļas – 28. novembrī – Jelgavā.

Projekta “PuMPuRS” finansējumu pašvaldībām var 
izmantot skolēnu atbalstam un pedagogu ieguldītā 
darba apmaksai, tāpēc aicinām iepazīties ar pro-
jekta nosacījumiem (šeit) un apmeklēt LPS organi-
zētos seminārus!

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Informātikas jautājumu 
apakškomitejas sēde

8. novembrī Pašvaldību savienībā notika LPS Taut-
saimniecības komitejas Informātikas jautājumu 
apakškomitejas sēde par Rīgas un Valsts zemes die-
nesta (VZD) ERAF projektiem, ar ko iepazīstināja Rī-
gas domes Informācijas tehnoloģiju centra un VZD 
speciālisti.

Sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit, videoie-
raksts pieejams šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
https://www.lps.lv/lv/komitejas/informatikas-jautajumu-apakskomiteja/4344-lps-it-apakskomitejas-sede-par-rigas-un-vzd-eraf-projektiem-2018
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/308-lps-it-apakskomitejas-sede-par-rigas-un-vzd-eraf-projektiem-2018
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Videokonference par pašvaldību rēķinu 
apmaksas iespējām

6. novembrī LPS sadarbībā ar uzņēmumiem “SOLLO 
LV” un “ZZ Dats” organizēja videokonferenci par 
pašvaldību rēķinu apmaksas iespējām mazumtirdz-
niecības veikalu tīklā “Maxima”, par ko informēja 
abu uzņēmumu pārstāvji Ilze Bišofa un Dainis Dos-
bergs.

Prezentācijas meklējiet šeit; videoieraksts pie
ejams šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

LPS priekšsēža dalība heraldikas izstādes 
atklāšanā

“Valsti raksturo tās teritorija, iedzīvotāji un sim-
bolika. Katrā heraldikas zīmē atklājas gan valsts, 
gan pašvaldību būtība un identitāte, lietas, kas ir 
unikālas, ar ko lepojamies un kas mums ir svarī-
gas. Paldies pašvaldībām par šogad ar viņu atbal-
stu atjaunoto ģerboņu sienu “Latvijas pilsētas un 
novadi valsts simtgadei” Torņa ielā Vecrīgā! Tā kā 
šogad ikvienu savu darbu simboliski veltām Latvi-
jas dzimšanas dienai, arī šī izstāde ir svarīgs fun-
daments mūsu valsts turpmākajiem gadiem. Tāpēc 
īpašs paldies Heraldikas komisijai un māksliniekiem 
par viņu veikumu, sadarbojoties ar pašvaldībām, 
paldies par šo izstādi, kas vispilnīgāk atklāj, kādi 

esam,” tā izstādes “Heraldika mūsdienu Latvijā” at-
klāšanā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) teica 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Ekspozīcijā apskatāms heraldikas lietojums ikdienā, 
kā arī valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumu 
paraugi. Īpaša vieta izstādē atvēlēta Latvijas nozī-
mīgākā nacionālā simbola – valsts lielā ģerboņa – 
tapšanai. Šī izstāde ir veltījums Latvijai tās 100. ga-
dadienā, atskatoties uz Valsts heraldikas komisijas 
paveikto un cildinot Latvijas civilo heraldiku. Izstādi 
“Heraldika mūsdienu Latvijā” organizē Valsts pre-
zidenta kanceleja, un tā LNB būs apskatāma līdz 
2019. gada 24. martam.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Foto: Leons Līdums

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4343-videokonference-par-pasvaldibu-rekinu-apmaksas-iespejam
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/305-videokonference-par-pasvaldibu-rekinu-apmaksas-iespejam
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LPS padomnieces dalība asociācijas “Lauku 
ceļotājs” gada noslēguma seminārā

8. novembrī LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane piedalījās Latvijas 
lauku tūrisma asociācijas (LLTA) “Lauku ceļotājs” 
gada noslēguma seminārākontaktbiržā “Vietējais 
ēdiens no ražotāja līdz ēdinātājam”, kas norisinājās 
Kalnmuižas pilī Kandavas novadā un ko atbalstīja 
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālā sa-
darbības programma un Igaunijas–Latvijas pārro-

bežu sadarbības programma.

LPS padomniece atzinīgi vērtē lielo darbu, kas pa-
veikts, lai veidotu sadarbības projektus un piesais-
tītu jaunus tūrisma tirgus, un ir gandarīta par atbal-
stu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei reģionos 
un šo uzņēmēju iesaistei starptautiskos tirgos. Se-
minārā tika aktualizēta sadarbības un dialoga ne-
pieciešamība starp pašvaldībām un vietējiem uz-
ņēmējiem, kas darbojas tūrisma jomā, un godīgas 
konkurences jautājums.

LPS vadības līdzdalība UCLG Valdes un 
Domes sēdē Madridē

6. un 7. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis un ģenerālsekretāre Mudīte Priede piedalījās 
Pasaules Pilsētu un vietējo pašvaldību apvienības 
(UCLG) Valdes un Domes sēdē Madridē.

Valdes sēdē tika nolemts izstrādāt aicinājumu 
“Pašvaldības un miera veicināšana”, tika apspries-
ta Barselonas sagatavotā deklarācija “Tiesības uz 
mājokli”, ko UCLG ir apstiprinājusi, notika disku-
sijas par vajadzību sadarboties un palīdzēt mazāk 

Foto: LLTA “Lauku ceļotājs”

EIROPĀ UN PASAULĒ
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attīstītajiem pasaules reģioniem, par jauniešu ie-
saisti dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanā un par 
migrācijas jautājumiem. Tika nolemts, ka UCLG no-
slēgs sadarbības līgumu ar Starptautisko Migrācijas 
organizāciju (IOM).

Savukārt Domes sēdē tika apstiprināts darbības 
plāns 2019. gadam, kurā par pamatmērķiem izvir-

zīta pašvaldību interešu pārstāvniecības stiprināša-
na starptautiskajās organizācijās un izpratnes vei-
došana par pašvaldību lomu ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanā.

Vairāk lasiet šeit.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Latvijas delegācija EP Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa 35. plenārsēdē 
Strasbūrā

No 5. līdz 8. novembrim Strasbūrā norisinājās Eiro-
pas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa 35. plenārsēde, kurā Latvijas pašvaldī-
bu delegāciju pārstāvēja Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Kārsavas novada do-
mes priekšsēdētāja Ināra Silicka un Mazsalacas no-
vada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

Kongresa plenārsēdē vislielākās debates izvērtās 
jautājumā par kongresa hartas pārskatīšanu un de-
legātu skaita samazināšanu iedzīvotāju skaita ziņā 

mazajām valstīm. Latvijas delegācijas vārdā, kā 
arī vienojoties kopīgā viedoklī ar citām iedzīvotā-
ju skaita ziņā mazajām EP valstīm, debatēs uzstā-
jās Latvijas delegācijas pārstāvis Harijs Rokpelnis. 
Debašu noslēgumā rekomendācijas kongresa har-
tas pārskatīšanai balsojumā tomēr tika pieņemtas, 
taču par šo jautājumu diskutēs arī nākamajā kon-
gresa plenārsēdē 2019. gada pavasarī.

Kongresa 35. plenārsēdes tēma bija vietējo un re-
ģionālo vēlēto pārstāvju integritāte un ētiska rīcī-
ba, kā arī tika skatīti jautājumi par Eiropas Vietējo 
demokrātijas nedēļu, ievēlēto pārstāvju godprātīgu 
un ētisku rīcību, interešu konfliktiem vietējā un re-
ģionālā līmeņa pārvaldībā, pārredzamu un atvērtu 
pārvaldi. Vietējo pašvaldību palātā tika skatīts un 
pieņemts ziņojums par vietējo demokrātiju Lietu-
vā, vadlīnijas par pašvaldību tiesībām konsultēties 
ar augstākiem pārvaldības līmeņiem, parādu sloga 
pārvarēšanu un citas pašvaldībām šobrīd aktuālas 
tēmas visā Eiropā. Plenārsēdē notika gan kongresa 
prezidenta vēlēšanas, gan Vietējo pašvaldību palā-
tas un Reģionu palātas priekšsēdētāju un vietnieku 
vēlēšanas, kā arī Monitoringa komitejas, Aktuā-
lo jautājumu komitejas un Pārvaldības komitejas 
priekšsēdētāju un vietnieku vēlēšanas.

6. novembrī Latvijas pašvaldību delegācija arī vie-
sojās Latvijas pārstāvniecībā Strasbūrā. Tika ap-
spriestas padomes aktualitātes pašvaldību jomā, 
kā arī akcentēta pašvaldību būtiskā nozīme demo-
krātiskās pārvaldes un iedzīvotāju savstarpējā mij-
iedarbībā.

Vairāk skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4354-pasvaldibas-ir-demokratijas-miera-un-ilgtspejigas-attistibas-merku-sasniegsanas-pamats
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4363-latvijas-delegacija-piedalijas-eiropas-padomes-ep-vietejo-un-regionalo-pasvaldibu-kongresa-35-plenarsede
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Eiropas Vietējās solidaritātes dienas: nori-
ses no Armēnijas līdz Latvijai

“Fiskālajai decentralizācijai jābūt visu Austrumu 
partnerības valstu prioritātei. Pieredzes apmaiņa 
starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības 
valstu pašvaldībām ir spēcīgs veicinošs faktors, kas 
varētu uzlabot partnervalstu situāciju,” tā 12. no-
vembrī Erevānā (Armēnijā) forumā “Decentralizā-
cija un vietējās ekonomikas attīstība” uzsvēra Lat-
vijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs 
Andris Jaunsleinis.

Forumu par vietējo demokrātiju un ekonomikas 
attīstību, kurā piedalījās pašvaldību, valdības un 
parlamenta pārstāvji no Austrumu partnerības un 
ES valstīm, rīkoja Reģionu komitejas (RK) ES un 
Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo 
pašvaldību konference (CORLEAP), Armēnijas Re-
publikas Teritoriālās administrācijas un attīstības 
ministrija un Eiropas Padomes Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību kongress. Tā mērķis bija veicināt kon
struktīvu dialogu par vietējās ekonomikas attīstību, 
kas ir viens no svarīgākajiem veidiem, kā veicināt 
vietējo un reģionālo pašvaldību ilgtspējīgu attīstību 
un mazināt teritoriālās atšķirības.

Jaunsleinim, kurš ir arī CORLEAP Biroja loceklis, bija 
iespēja vēlreiz uzsvērt sava nupat sagatavotā un 
septembrī apstiprinātā atzinuma “Austrumu part-
nerības un Eiropas Savienības valstu pašvaldību 
bilaterālās sadarbības loma Austrumu partnerības 
valstu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veicināša-

nā” galvenos secinājumus par ilgtspējīgas attīstī-
bas virzību Austrumu partnerības valstīs. “Galvenā 
problēma Austrumu partnerības valstīs ir centrālās 
valdības vēlme koncentrēt varu. Mums jāveicina 
sociālā ilgtspēja ar divpusēju sadarbību un savstar-
pēja izglītošanās, daloties labās prakses piemēros.” 
Viņš tāpat norādīja, ka bilaterālās sadarbības prio-
ritārās jomas būtu jāsaskaņo ar partnervalstu val-
dību reformu plāniem. Tāpat arī bilaterālās sadar-
bības apmērs un saturs būtu jāpiemēro saskaņā ar 
katras konkrētās partnervalsts vajadzībām.

Austrumu partnerībai veltītā foruma norise sakrīt 
ar laiku, kad Latvijā sākas Eiropas Vietējās solida-
ritātes dienas. No 12. līdz 18. novembrim Bauskas, 
Skrundas, Līvānu, Pārgaujas un Engures novadā 
pašvaldības kopā ar sadraudzības pašvaldībām no 
Gruzijas, Moldovas un Ukrainas kopīgi īsteno meis-
tarklases, seminārus un zīmējumu konkursus. Šo 
dienu, kas vienlaikus notiek vairākās Eiropas valstīs, 
mērķis ir informēt par attīstības sadarbības un izglī-
tības jautājumiem un aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus 
attīstības sadarbības aktivitātēs. LPS sadarbībā ar 
vairākām Latvijas pašvaldībām īsteno Eiropas Vie-
tējo solidaritātes dienu pasākumus jau trešo gadu.

Eiropas Vietējo solidaritātes dienu epicentrs Latvi-
jā šoreiz ir Bauskas novads, kur pieredzes apmai-
ņas vizītē ierodas sadarbības pašvaldību – Hašuri 
Gruzijā un Sorokas Moldovā – pārstāvji. Interesan-
ti, ka kopā ar gruzīnu sadarbības partneriem atce-
ļojuši arī Hašuri jauno mākslinieku darbi un ap 30 
Bauskas novada bērnu zīmējumi, kuri cīnījušies par 
labāko darbu nomināciju Bauskas novada rīkotajā 
zīmējumu konkursā “Vienoti dažādībā: Latvija un 
Gruzija”. Latviešu un gruzīnu bērnu mākslas darbi 
šonedēļ apskatāmi Bauskas novada domē, savu-
kārt Latvijas puses laureātu apbalvošana iecerēta 
18. novembrī.

Vairāk par Eiropas Vietējās solidaritātes dienām la-
siet šajā tīmekļa vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

http://localsolidaritydays.eu/
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Seminārs par unificēto pakalpojumu 
aprakstu šabloniem

13. novembrī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videoseminārs par unifi-
cēto pakalpojumu aprakstu šabloniem.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 399 
“Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes 
kontroles un sniegšanas kārtība” arī pašvaldībām 
līdz 1. jūlijam bija jāveic pakalpojumu aprakstīšana 
valsts un pašvaldību portālā latvija.lv. Vides aizsar-

dzības un reģionālās ministrijas (VARAM) projektā 
“Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 
tika sagatavoti tipveida pašvaldību pakalpojumu 
saraksti (unificēto pakalpojumu saraksti), uz kuru 
bāzes portālā latvija.lv tika izveidoti 77 pakalpoju-
mu aprakstu šabloni.

Seminārā piedalīsies VARAM un Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūras speciālisti, kuri detalizēti 
iepazīstinās ar šablonu izmantošanu. Būs iespēja 
uzklausīt arī pašvaldību speciālistu praktiskās pie-
redzes izklāstu.

Semināru varēs vērot LPS interneta vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – tiešraide”.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
sanāksme par personas datu aizsardzību 
sociālajā darbā

14. novembrī 
plkst. 10 LPS ēkā 
notiks LPS Vese-
lības un sociālo 
jautājumu tīkla sa-

nāksme “Personas datu aizsardzības jautājumi so-
ciālajā darbā”.

Darba kārtība:
9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.
10:00–12:00 – Personas datu aizsardzība. Diskusi-
jas par sociālo dienestu iesūtītajiem jautājumiem.
12:00–12:40 – Pārtraukums.
12:40–14:40 – Diskusijas par sociālo dienestu iesū-
tītajiem jautājumiem.

Tiešraide netiks nodrošināta.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
(LPPA) sapulce

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
sapulce notiks 7. decembrī Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

10:30 – Dalībnieku reģistrācija.

11:00 – Sapulces atklāšana.

11:10 – Pārskats par paveikto, diskutējamie jautā-
jumi un turpmākie darbi – LPPA Valdes priekšsēdē-

tājs Dagnis Straubergs.

11:30 – Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) 
projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” īstenošana 2018. gada se-
zonā un izmaiņas, gatavojot projekta pieteikumu 
2019. gada sezonai – LPPA Valdes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, LVAF direktors Jānis Rudzītis un 
LPS padomnieces Sandra Bērziņa un Gunta Luksti-
ņa.

12:10 – Diskusija par atbalstu piekrastes pārvaldī-
bai nākotnē: priekšlikums par pašvaldību valdījumā 
nodotās 2 km jūras joslas iekļaušanu pašvaldību 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/285-13-novembris-plkst-1300-seminars-par-unificeto-pakalpojumu-aprakstu-pakalpojumu-sabloniem
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administratīvajās robežās – Dagnis Straubergs un 
Gunta Lukstiņa.

12:30 – Pārtraukums.

13:00 – Jūras piekrastes plānošana un attīstība, nā-
kamā ES fondu perioda ietvars un iespējamās ak-
tivitātes piekrastē – VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta direktore Ingūna Urtāne un Telpis-
kās plānošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne 
Kedo.

13:40 – EiroVelo 13 velomaršruta īstenošana Latvi-
jā – Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis.

13:55 – Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, 
jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei 
Baltijas jūras reģionā – Rīgas plānošanas reģiona 
Projektu vadības nodaļas vadītāja Inga Brieze.

14:15 – Citi jautājumi, nākamā kopsapulce u.c.

Dalību sapulcē lūgums pieteikt līdz 28. novem-
brim, nosūtot informāciju LPPA sekretārei Guntai 
Lukstiņai uz epasta adresi gunta.lukstina@lps.lv.

Dagnis Straubergs,
LPPA priekšsēdētājs

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.

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra 
noteikumos nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij 
piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizāci-
ja, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizā-
cijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”” (VSS
785), 1. pielikums.

Atzinums par konceptuālo ziņojumu “Zemes 
konsolidācijas ieviešana Latvijā” (VSS1069), 

2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā izmanto 
2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla 
izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sis-
tēmas pilnveidei”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Meža likumā”, 4. pie-
likums.

mailto:gunta.lukstina@lps.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_43_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_43_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_43_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_43_p4.pdf
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8. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS1137 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos 
Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Ko-
hēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 
2014.–2020. gada plānošanas periodā””

VSS1140 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS1149 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā kār-
to maksātnespējas procesa administratora amata 
pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas 
procesa administratora amata kandidātu”

VSS1150 – Noteikumu projekts “Iemaksas par 
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemša-
nu noteikumi”

VSS1151 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 
444 “Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ie-
interesēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes 

un citus dokumentus””

VSS1152 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 
9 “Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepie-
ciešamajiem izdevumiem””

VSS1146 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos 
Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limi-
tiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūde-
ņos””

VSS1147 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS1148 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos 
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”””

Latviju apceļo interaktīva izstāde par ES 
fondu atbalstu

Latvijas iedzīvotājiem tiek 
piedāvāta interaktīva ce-
ļojošā izstāde par Eiropas 
Savienības (ES) struktūr-
fondu un Kohēzijas fon-
da (ES fondi) atbalstu. 
12.–19. novembrī izstāde 

viesojas Talsu Tautas namā, Kandavas tūrisma un 
informācijas centrā un Tukuma Kultūras namā.

Finanšu ministrija aicina izmantot iespēju ES fondu 
jeb kohēzijas politikas 30 gadu jubilejai veltītajā iz-
stādē uzzināt par ieguvumiem, ko sniedz ES fondi 
uzņēmējdarbībā, pilsētu infrastruktūras attīstībā, 

kultūrā, vides aizsardzībā un citās jomās.

Izstāde apskatāma interaktīvajos monitoros, tā ik-
vienam sniedz iespēju aizpildīt anketu un uzzināt, 
kādus nozīmīgus, ikdienā jūtamus ieguvumus tieši 
viņam ir snieguši ES fondi. Izstādē var iepazīties ar 
veiksmes stāstiem, kas ne vien cēluši valsts labklā-
jību kopumā, bet pozitīvi ietekmējuši ikviena Latvi-
jas iedzīvotāja dzīvi un iedvesmo izmantot ES fondu 
radītos rezultātus, kā arī, iespējams, pašam īstenot 
savu ideju. Izstāde ir apskatāma bez maksas.

Kopumā izstāde apceļo 25 Latvijas pilsētas un līdz 
3. decembrim būs apskatāma:

19.–26. novembrī – Jūrmalā, “Galerijā Korso”, 
Olaines Vēstures un mākslas muzejā un Ķekavas 
tirdzniecības centrā “Liiba”;

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465621
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465621
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465621
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465621
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465621
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465643
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465657
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465657
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465657
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465657
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465658
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465658
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465658
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465659
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465659
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465659
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465659
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465659
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465650
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465650
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465650
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465650
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465650
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465651
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465651
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465651
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465651
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465651
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465651
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465652
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465652
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465652
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465652
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465652
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465652
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26. novembrī–3. decembrī – Rīgā, LU Dabas mājā 
un tirdzniecības centros “Origo” un “Rīga plaza”. 
Izstāde jau viesojusies Salaspilī, Siguldā, Cēsīs, Val-

mierā, Balvos, Ludzā, Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, 
Jēkabpilī, Ogrē, Bauskā, Jelgavā, Dobelē, Saldū, Lie-
pājā, Ventspilī un Kuldīgā.

LM seminārs par ilgstošu sociālo aprūpi

Labklājības ministrija 
14. novembrī valsts soci-
ālās aprūpes centra “Rīga” 
filiālē “Ezerkrasti” (Rīgā, 
Berģu ielā 142, aktu zālē) 
organizē semināru par ak-
tualitātēm ilgstošas soci-

ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
darbā. Uz to aicināti valsts un pašvaldību ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu 
vadītāji un sociālie darbinieki.

Seminārā tiks sniegta informācija par aktualitātēm 
normatīvo aktu regulējumā, kā arī Tiesībsarga biro-
ja speciālists pastāstīs par aprūpes institūciju vizī-
tēs novēroto, savukārt Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcijas speciālists – par pārbaudēs ār-
pusģimenes aprūpes iestādēs konstatēto. Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu vadītāji 
un speciālisti dalīsies pieredzē par institūcijas darba 
plānošanu, izpildes uzraudzību un par klientu aprū-
pes dokumentēšanu. Seminārā pieaicinātie lektori 
dalīsies pieredzē par pakalpojuma kvalitātes uzla-
bošanu, nodrošinot bērnu un pilngadīgu personu 
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijās.

Mašīnmācīšanās – šodiena vai rītdiena?

15. novembrī Ventspils Digitālais centrs sadarbī-
bā ar Ventspils Biznesa atbalsta centru aicina in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) no-
zares pārstāvjus apmeklēt “Ventspils ICT cluster 
Meetup” pasākumu, kas šoreiz veltīts mašīnmācī-
šanās tehnoloģijai.

Mašīnmācīšanās ir mākslīgā intelekta nozare, kurā 
nodarbojas ar tādu algoritmu izstrādi, kas ļauj da-
toriem uzlabot lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz empīriskiem datiem – sensoru datiem vai datu-

bāzēm. Mašīnmācīšanās ir saistīta ar algoritmiem, 
kas ļauj mašīnai mācīties ar induktīvu pieņēmumu 
palīdzību, balstoties uz novērojumu datiem, kuri 
attēlo nepilnīgu informāciju par statistisku feno-
menu.

Pasākumā aicināti piedalīties Ventspils informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē strādā-
jošo uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, kā arī jebkurš 
cits interesents. Reģistrēties dalībai var šeit.

Pasākums norisināsies Ventspils Digitālā centra tel-
pās Ventspilī, Akmeņu ielā 3.

https://ej.uz/clustermeetup13
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Seminārs par datu aizsardzību Prāgā

7. decembrī Prāgā notiks seminārs par Vispārējās 
datu aizsardzības regulas īstenošanu. Tajā aicināti 
piedalīties pašvaldību pārstāvji, datu aizsardzības 
speciālisti, valsts institūciju un iestāžu pārstāvji.

Semināra mērķis ir dalīties pieredzē par Vispārējās 
datu aizsardzības regulas ieviešanu. Seminārā tiks 
nodrošināts tulkojums angļu un vācu valodā.

Reģistrācija ir atvērta līdz 19. novembrim, tiešsais-
tes veidlapa jāaizpilda šeit.

LIAA aicina pieteikties biznesa forumam 
Ventspilī

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ai-
cina pieteikties biznesa forumam “Uzņēmums 2.0 
I Dizaina domāšana”, kas 21. un 22. novembrī no-
risināsies Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti” (Kar-
līnes ielā 40).

Forums šogad būs veltīts pasaulē aktuālajam dizai-
niskās domāšanas tematam, kas var palīdzēt gan-
drīz ikvienas nozares uzņēmējam sasniegt labākos 
rezultātus savā jomā. Dalība forumam visiem inte-
resentiem ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobe-
žots, tāpēc LIAA aicina pieteikties savlaicīgi.

Pasākumā gaidāmi gan Latvijas uzņēmumu piere-
dzes stāsti par dizainiskās domāšanas pielietojumu 
uzņēmuma vadībā un preces vai pakalpojuma iz-
strādē, gan pasaules līmeņa domātāju lekcijas, ku-
rās varēs vairāk uzzināt par dizainiskās domāšanas 
stratēģijām. Otrajā dienā norisināsies trīs interaktī-
vas meistardarbnīcas, lai forumā izskanējušās atzi-
ņas varētu vēl labāk izprast, iesaistoties meistarkla-
sēs un darbnīcās.

Forumam var pieteikties vietnē dizaina.domasana.
liaa.gov.lv.

Sertifikācijas centra seminārs par datu 
aizsardzību

23. novembrī SIA “Sertifikā-
cijas centrs” rīko bezmaksas 
semināru par personas datu 
apstrādi un aizsardzību. Se-
minārs notiks Rīgā, Lāčplēša 
ielā 37 (Latvijas Baptistu drau-

džu savienības namā). Dalībai seminārā lūgums 
pieteikties elektroniski šeit.

Seminārā tiks sniegta informācija par informācijas 
tehnoloģiju attīstību un vajadzību mainīt fizisku 
personu datu apstrādes un aizsardzības praksi un 
normatīvos aktus, par ES un Latvijas normatīva-
jiem aktiem – prasībām mainīt mūsu ikdienas pa-
radumus darbā un privātajā dzīvē, par rīcību datu 

http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/jine/seminar-on-the-implementation-of-general-data-protection-regulation-reflected-in-the-everyday-practice-of-towns-and-municipalities.aspx
http://personasdatuaizsardziba.lv
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noplūdes gadījumā, par praktiskiem soļiem regulas 
prasību ieviešanā, par regulas prasību ieviešanas 
pieredzi Latvijā un ārpus tās, izplatītākajām kļūdām 
un iespējamajiem sodiem, par datu aizsardzības 

speciālistu apmācību un pieredzes apmaiņu, par 
SIA “Sertifikācijas centrs” citiem pakalpojumiem 
un sertificēšanu, par darba aizsardzību un ISO ser-
tifikāciju.

Kampaņa “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” Pasaules Dabas fonds (PDF) un Dabas aizsardzības 
pārvalde (DAP) aicina uzņēmējus, zemju īpašnie-
kus, pašvaldības un ikvienu institūciju, kas apsaim-
nieko dabas objektus un rīko pasākumus dabā, 
iesaistīties kampaņā “Dabā ejot, ko atnesi, to aiz-
nes!” un izvietot informatīvās zīmes atkritumu 
urnu vietā. Zīme pieejama lejupielādei šeit.

Apsekojot dabas takas, kur zīme jau uzstādīta un 
noņemtas atkritumu urnas, kampaņas rīkotāji se-
cinājuši, ka dabā izmesto atkritumu daudzums nav 
palielinājies, tieši otrādi, tomēr sīkus atkritumus 
cilvēki dabas takās atstāj vēl arvien. PDF un DAP, 
izvirzot mērķi mainīt iedzīvotāju uzvedību, šoru-
den ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu 
uzsāka kampaņu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, 
aicinot cilvēkus līdzi paņemto iepakojumu un citus 
atkritumus arī pašiem iznest ārā no dabas terito-
rijām.

Mērķis sasniegts: par 172 vietām un 
mirkļiem skaistāka Latvija!

Autobusa pieturvieta kā hobitu namiņš, koka velo-
sipēdu parks, zaļie dzelzceļi, ratiņu pastaigu trase 
jaunajām māmiņām, ēku izdaiļošana ar mākslas 
grafiti, dižkoku alejas un jauni meži, krāšņi mākslas 

soliņi un 100 rožu dārzs – tie ir tikai daži no 172 
vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides izglī-
tības darbiem, ko paveikuši Latvijas cilvēki un kas 
pieteikti Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā 
“100 darbi Latvijai”.

Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasa-
rā uzsāka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju 
zināšanas, čaklās darba rokas un resursus, lai līdz 
Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada 18. no-
vembrim – kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 
nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā 
un arī vides izglītībā. Mērķis ir sasniegts! Draugu 
un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, 
individuālas personas, biedrības un pašvaldību do-
mes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un pilsē-
tām – Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, 
Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, 
Grobiņas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krāslavas, Kri-
muldas, Kuldīgas, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/daba_ejot_ko_atnesi_to_aiznes/
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Ogres, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ro-
jas, Rucavas, Rugāju, Rūjienas, Salas, Salacgrīvas, 
Saldus, Saulkrastu, Smiltenes, Strenču, Valkas un 
Viļakas novada un Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, 
Rīgas, Valmieras un Ventspils – kopīgiem spēkiem 
paveikuši 172 dažādus vides darbus.

Projekts “100 darbi Latvijai” noslēgsies nākamā 
gada sākumā, kad visi darbu darītāji tiks sumināti 
novadu pasākumos, kur kopā tiks izvērtēts paveik-
tais un domāts par nākotni.

Necerēti liela skolēnu atsaucība 
Likteņdārza sveču konkursā

Gatavojoties Latvijas Republikas simtgades svinī-
bām, no 1. oktobra līdz 5. novembrim Likteņdārzs 
aicināja Latvijas skolu audzēkņus veidot klasi pār-
stāvošās komandas, kopīgi vākt parafīnu un vecās 
sveces, lai piedalītos konkursā par lielāko novada 
sveci. Konkurss noslēdzies ar necerēti lielu atsaucī-
bu: tajā piedalījās 150 klases no 74 Latvijas skolām, 
kopā savācot 1704,18 kilogramus sveču materiāla.

Vislielākā atsaucība bija no Zemgales reģiona 
skolēniem: 60 klases no 22 skolām kopā savāca 
685,31 kg sveču materiāla, viņiem seko Rīgas re-
ģiona 51 klase no 20 skolām ar 554,15 kg, Latga-

les reģiona 14 klases no 13 skolām ar 186,40 kg, 
Vidzemes reģiona 10 klases no deviņām skolām ar 
160,37 kg un Kurzemes reģiona 15 skolas no desmit 
klasēm ar 117,95 kg sveču materiāla. Savukārt no 
klasēm pirmo vietu un īpašo balvu no Likteņdārza 
draugiem – hokeja kluba “Dinamo Rīga” – saņems 
Ādažu vidusskolas 4.a klase, kas savākusi 121,39 kg 
sveču materiāla. Otrajā vietā ierindojās Bauskas 
sākumskolas 6.b klase ar savāktiem 110,75 kg sve-
ču materiāla, bet trešajā vietā – Tērvetes novada 
Augstkalnes vidusskolas 5. klase ar 58,35 kilogra-
miem.

Pagājušajā nedēļā necerēti lielo sveču materiā-
lu Likteņdārza darbinieki nogādāja SIA “Baltic 
Candles” ražotnē Dobelē, kur tas tiks pārkausēts 
jaunās svecēs, lai 18. novembrī Likteņdārzā no tām 
veidotu sveču kompozīciju atbilstoši katra reģiona 
skolēnu savāktā materiāla apjomam.

18. novembrī Likteņdārza amfiteātrī tradicionā-
li tiks sagaidīts saulriets, kas šajā vietā debesis un 
mūsu likteņupi Daugavu iekrāso brīnišķīgās krāsās. 
Šogad pasākums sāksies ar lāpu gājienu no ieejas 
Likteņdārzā līdz amfiteātrim. Tam sekos sadziedā-
šanās, kurā piedalīsies jauktais koris “Alaine” un 
sieviešu koris “Anima”, kā arī Jūrmalas Kultūras 
centra jauniešu tautas deju kolektīvs “Zālīte”. Pa-
sākumā tiks apbalvoti sveču konkursa uzvarētāji un 
godināti visi tā dalībnieki.
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Jaunais Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs – Arvīds Kucins

8. novembrī Daugavpils novada domes sēdē tika 
vēlēts jaunais domes priekšsēdētājs. Līdzšinējā do-
mes priekšsēdētāja un Daugavpils novada partijas 
līdere Janīna Jalinska atstāja amatu, jo ievēlēta par 
13. Saeimas deputāti. Tāpat parlamentā no Dau-
gavpils novada domes deputātu sastāva ievēlēta 
Janīna Kursīte un Edgars Kucins.

Par jauno Daugavpils novada domes priekšsēdētā-
ju vienbalsīgi ievēlēts līdzšinējais priekšsēdētājas 
pirmais vietnieks Arvīds Kucins.

Investīcijām draudzīgākie ir Aizkraukles un 
Mārupes novads un Ventspils pilsēta

Foto: Latvijas Biznesa savienība

7. novembrī norisinājās Latvijas Biznesa savienības 
organizētā II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” 
indeksa atvēršana. Par investīcijām draudzīgāko 

pašvaldību 21 reģionālas nozīmes attīstības centra 
grupā atzīts Aizkraukles novads, savukārt 89 vietē-
jās nozīmes attīstības centru grupā – Mārupes no-
vads. Republikas pilsētu grupā par uzvarētāju jau 
otro gadu atzīta Ventspils pilsēta.

Salīdzinot ar 2016. gada indeksu, šogad kvantita-
tīvo datu apkopojums neuzrāda radikālus lēcienus 

APSVEICAM!
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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

vai kritumus. Indeksa aprēķins, kas sastāv no kvan-
titatīvās jeb statistiskās daļas un kvalitatīvās daļas 
jeb pašvaldību novērtējuma pēc darbībām uzņē-
mējdarbības sekmēšanai savā teritorijā, parāda, 
ka ne vienmēr tikai lielās pašvaldības ir spējīgākās 
uzņēmējdarbības sekmētājas. Gluži pretēji, indekss 
apliecina, ka novados ar reģionālas nozīmes attīstī-
bas centru un novados ar vietējas nozīmes attīstī-
bas centru tiek īstenots plašs atbalsta klāsts uzņē-
mējdarbības sekmēšanai, kas ir specifiski pielāgots 
tieši konkrētās pašvaldības situācijai un uzņēmēju 
vajadzībām. Pašvaldību grupās redzams, ka liela 

nozīme ir arī sadarbībai vietējā un reģionālā līme-
nī, iesaistei ar uzņēmējdarbību saistītu institūciju 
pasākumos, lai stiprinātu novada uzņēmēju konku-
rētspēju un atpazīstamību.

“Pašvaldības ikdienā iegulda lielu darbu, piemēram, 
organizē dažādus atbalsta pasākumus, lai uzņēmēji 
savās teritorijās justos labi un spētu veiksmīgāk at-
tīstīties. Pašvaldības ir vistuvāk saviem uzņēmējiem, 
tāpēc labi pārzina problēmas un veiksmes stāstus,” 
sveicot pašvaldības, pauda LPS padomniece uzņē-
mējdarbības jautājumos Andra Feldmane.

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