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LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

LPS priekšsēdis: ikviena pašvaldība 
ir unikāla, par ko liecina arī katra tās 
identitātes zīme

Foto: Leons Līdums

“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 pauda Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints 
Kaminskis.

Saskaņā ar Valsts prezidenta mājaslapā www.pre-
sident.lv publicēto informāciju ekspozīcijā ir apska-
tāms heraldikas lietojums ikdienā, kā arī valsts in-
stitūciju un pašvaldību apbalvojumu paraugi. Īpaša 
vieta izstādē atvēlēta Latvijas nozīmīgākā nacionālā 
simbola – valsts lielā ģerboņa – tapšanai. Šī izstāde 
ir veltījums Latvijai tās 100. gadadienā, atskatoties 
uz Valsts heraldikas komisijas paveikto un cildinot 
Latvijas civilo heraldiku.

Izstādi “Heraldika mūsdienu Latvijā” organizē 
Valsts prezidenta kanceleja, un tā būs apskatāma 
bibliotēkā bez maksas līdz 2019. gada 24. martam.

Plašāka informācija šeit. 

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4359-lps-priekssedis-ikviena-pasvaldiba-ir-unikala-par-ko-liecina-ari-katra-tas-identitates-zime
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Pašvaldības Valsts prezidentam pauž 
bažas par valdības veidošanas procesu

14. novembrī LPS no-
sūtīja Valsts preziden-
tam Raimondam Vē-
jonim atklātu vēstuli, 

kurā pauda nopietnas bažas par jaunās valdības 
veidošanas procesu.

“Iepazīstoties ar Valsts prezidenta 2018. gada 
7. novembra rīkojumu nr. 1 “Par Ministru kabine-
tu”, kurā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 
56. pantu Jānis Bordāns tiek aicināts sastādīt Mi-
nistru kabinetu un J. Bordāna valdības deklarācijas 
projektu (turpmāk – deklarācijas projekts), ir radu-
šās pamatotas bažas par pašvaldību nākotni, bal
stoties uz tālāk minētajiem apstākļiem.

Deklarācijas projektā daudzi izvirzītie mērķi lielā 
mērā var nevēlami ietekmēt pašvaldību un līdz ar 
to arī visas valsts turpmāko darbību un attīstību. 
Tajā plānotas vairākas reformas, kas cieši saistītas 
ar pašvaldību pastāvēšanu, taču šādu mērķu izvirzī-
šanā un risinājumu izstrādē nav ņemts vērā pašval-
dību viedoklis, tādā veidā pieļaujot iespēju, ka tiks 
pārkāpta Eiropas vietējo pašvaldību harta (turp-
māk – Pašvaldību harta), kas Latvijā ratificēta jau 
1996. gada 22. februārī. Pašvaldību hartas 4. pan-
ta sestajā daļā skaidri tiek pateikts, ka “plānošanā 
un lemšanā par jautājumiem, kas tieši attiecas uz 
vietējo varu, ar tām jākonsultējas cik iespējams 
savlaicīgi un atbilstošā veidā”, taču šobrīd valdības 
veidošanas procesā šī norma tiek pārkāpta, ne vien 
izvirzot tādus mērķus, kas pašvaldībām nav labvēlī-
gi, bet arī nekonsultējoties ar tām.

Deklarācijas projektā plānotas vairākas nepārdo-
mātas reformas, kas var izraisīt nevajadzīgu kon-
frontāciju ar pašvaldībām. Piemēram, plānotā ad-
ministratīvi teritoriālā reforma ar mērķi apvienot 
pašvaldības bez plāna, kā uzlabot pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem, no jauna raisīs depopu-
lācijas problēmas. Mehāniska pašvaldību apvieno-
šana sadārdzinās pakalpojumus, attālinot tos no 
iedzīvotājiem. Šajā situācijā zaudējumi var daudz-
kārt pārsniegt ieguvumus. Mūsu ieskatā ir jārisina 
jautājums par pašvaldību patstāvības veicināšanu, 
nevis mehānisku to apvienošanu. Jau no šiem pie-
dāvātajiem risinājumiem redzams, ka novadus un 

reģionus plānots stiprināt ar nepareizajiem instru-
mentiem, kas tikai novedīs pie pretējā.

Attiecībā uz plānoto nodokļu politiku reģionos: 
tāds priekšlikums kā lielāka pašvaldību līdzfinansē-
juma noteikšana projektiem bez pašvaldību finan-
siālās bāzes palielināšanas var apdraudēt pašvaldī-
bas, ļoti būtiski ietekmējot to finansiālo situāciju. 
Lai šādu priekšlikumu varētu izskatīt, sākotnēji ir jā-
labo nodokļu reformu kļūdas un jāpalielina pašval-
dību finanses. Visā deklarācijas projektā kopumā 
paredzēti daudzi jauni valdības izdevumi, taču tajā 
nav atspoguļots, kā šādā gadījumā tiktu kompen-
sēts pašvaldību nodokļu ieņēmumu samazinājums. 
Piemēram, paredzēts turpināt samazināt pašval-
dību nodokļu ieņēmumus (būtiski paaugstinot ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo mini-
mumu strādājošajiem un pensionāriem, atbrīvojot 
no nekustamā īpašuma nodokļa saprātīga izmēra 
mājokļus), kas, pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem, 
veido gandrīz 500 miljonu eiro zaudējumus paš-
valdību budžetos. Tādēļ nepieciešams konkrētajā 
deklarācijas projektā pašvaldībām arī ilgtermiņā 
garantēt vismaz 19,6% no nodokļu ieņēmumiem 
(tos garantējot ar vispārējās dotācijas palīdzību), 
par ko tika panākta vienošanās pašreizējās nodok-
ļu reformas kontekstā. Tas ir būtiski, lai nodrošinā-
tu pašvaldību budžetu stabilitāti un nepieciešamos 
finanšu resursus pašvaldību funkciju veikšanai un 
saistību izpildei gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā.

Neatbalstām deklarācijas projektā iekļauto priekš-
likumu veicināt lielo valsts un pašvaldību uzņēmu-
mu akciju pārdošanu. Tas ir solis uz totālu privati-
zāciju, kas krasi novājinās valsti. Lai saglabātu valsts 
varu, vajag ne tikai nodokļus, bet arī valstij piede-
rošus uzņēmumus, tai skaitā stratēģiski nozīmīgās 
nozarēs. Pašvaldību uzņēmumu daļēja privatizāci-
ja, nekonsultējoties ar pašvaldībām, ir pretrunā ar 
Pašvaldību hartu, un šis jautājums ir ārpus valdības 
kompetences. Tāpat valsts ostu pārņemšana pilnā 
valsts kontrolē ir Pašvaldību hartas pārkāpums, jo 
atņem teritoriālajai kopienai piederošu mantu.

Arī Jāņa Bordāna pārstāvētās partijas priekšvēlē-
šanu programmā parādās vairākas nacionalizāci-
jas iezīmes, kas nākotnē var apdraudēt pašvaldību 
pastāvēšanu, pat neizvērtējot, kādas sekas tas var 
atstāt. Kā piemēru var minēt ieceri vidējo izglītību 
pārņemt valsts pārziņā, kas sadārdzinās izglītības 
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izdevumus gan valsts, gan pašvaldību pusē. Līdz 
šim nav pietiekami izvērtēts, kā šāda veida refor-
mas ietekmēs valsts iekārtu un pašvaldību autono-
mu pastāvēšanu.

Papildus vēl jāmin, ka deklarācijas projektā, dekla-
rējot cīņu par tiesiskumu, nav ņemts vērā norma-
tīvisms: nav izvirzīts uzdevums samazināt tiesību 
normu daudzumu un apjomu, kas pašvaldību ga-
dījumā ir identificēts kā būtisks attīstību kavējošs 
faktors. Pašvaldības uz normatīvisma mazināšanu 
vērsa uzmanību arī LPS 29. kongresā, kad tika pie-
ņemta rezolūcija “Normatīvisma mazināšanas ceļa 
karte” (rezolūcija atrodama šeit: https://www.lps.
lv/lv/parlps/kongress/4001lps29kongresapie-
nemtanormativismamazinasanascelakarte).

Ņemot vērā minēto, vēršam Jūsu uzmanību un 
lūdzam turpmākajā valdības veidošanas procesā 
ievērot pašvaldību tiesiskās intereses, respektē-
jot starptautiskās tiesību normas, tai skaitā jau 
minēto Pašvaldību hartu, kas jau sākotnējā val-

dības veidošanas procesā būtiski tiek pārkāpta. 
Aicinām valdības veidošanas procesā ņemt vērā 
pašvaldību viedokli.

Nobeigumā vēlamies uzsvērt, ka valsts nav atrau-
ta no pašvaldībām un otrādi, tāpēc tādā būtiskā 
un nozīmīgā brīdī, kad tiek veidota valdība, izvirzot 
tās sasniedzamos mērķus, ir jādod iespēja pašval-
dībām iesaistīties un jāņem vērā to viedoklis, ne 
tikai lai ievērotu starptautiskās normas, bet arī lai 
veicinātu produktīvu un uz attīstību vērstu valsts 
un pašvaldību sadarbību, kā rezultātā ieguvēji būs 
iedzīvotāji.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
Andris Rāviņš,

LPS priekšsēža vietnieks,  
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents

Gints Kukainis,
LPS priekšsēža vietnieks,  

Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs

Seminārs “Par unificēto pakalpojumu 
aprakstu pakalpojumu šabloniem”

13. novembrī Pašvaldību savienībā notika seminārs 
par unificēto pakalpojumu šablonu izmantošanu 
pakalpojumu aprakstīšanā.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 399 

“Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitā-
tes kontroles un sniegšanas kārtība” arī pašval-
dībām līdz šā gada 1. jūlijam bija jāveic pakalpo-
jumu aprakstīšana valsts un pašvaldību portālā 
latvija.lv. Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas (VARAM) projektā “Publisko pakal-
pojumu sistēmas pilnveidošana” tika sagatavoti 
pašvaldību tipveida pakalpojumu saraksti (unifi-
cēto pakalpojumu saraksti), uz kuru bāzes portālā 
latvija.lv tika izveidoti 77 pakalpojumu aprakstu 
šabloni.

Seminārā piedalījās VARAM un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras speciālisti, kas detalizēti iepa-
zīstināja ar šablonu izmantošanas niansēm.

Semināra ieraksts pieejams šeit.

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

14. novembrī plašu atsaucību guva LPS Veselības 

un sociālo jautājumu tīkla sanāksme par personas 
datu aizsardzību sociālajā darbā. Tā kā Vispārīgā 
datu aizsardzības regula (VDAR) Latvijā ir piemēro-
jama kopš 25. maija, tad daudzu pašvaldību spe-
ciālistu ikdienā tas ieviesis izmaiņas un neskaidrus 

https://www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/4001-lps-29-kongresa-pienemta-normativisma-mazinasanas-cela-karte
https://www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/4001-lps-29-kongresa-pienemta-normativisma-mazinasanas-cela-karte
https://www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/4001-lps-29-kongresa-pienemta-normativisma-mazinasanas-cela-karte
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/309-seminars-par-unificeto-pakalpojumu-aprakstu-pakalpojumu-sabloniem
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jautājumus, tai skaitā arī pašvaldību sociālo dienes-
tu darbā. LPS padomniece sociālajos un veselības 
jautājumos un LPS Veselības un sociālo jautājumu 
tīkla koordinatore Ilze Rudzīte atzīmēja, ka sociālā 
darbinieka darbu ar cilvēku apgrūtina tas, ka so-
ciālais darbs kā pakalpojums nav atspoguļots na-
cionālajā likumdošanā, līdz ar to rodas neskaidri 
jautājumi par pareizo rīcību datu iegūšanā sociālā 
darba kontekstā. Nav arī viennozīmīga risinājuma, 
kā jāstrādā sociālajam darbiniekam, kādas ir viņa 
tiesības datu un informācijas iegūšanā no citām ie-
saistītajām pusēm, lai risinātu konkrētu gadījumu. 
Sanāksmē piedalījās gan sociālo dienestu pārstāvji, 
gan pašvaldību politiķi, gan juristi, gan datu aizsar-
dzības speciālisti.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kin-
ča sniedza ieskatu un juridisko skaidrojumu virknei 
VDAR aspektu. Par datu apstrādes principu – datu 
minimizēšanu un datu glabāšanas ilgumu – skaidroja 
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos 
Guntars Krasovskis. LPS padomniece ārējo sakaru 
jautājumos Ligita Pudža sanāksmes sākumā atgādi-
nāja Norvēģijas Finanšu instrumenta nozīmi LPS paš-
valdību sadarbības tīklu izveidē un atbalstā šā darba 
turpināšanai Latvijas pašvaldībās. Šie sadarbības tīkli 
nodrošina pašvaldību speciālistu, pārstāvju un poli-
tiķu savstarpēju pieredzes apmaiņu, tādējādi arvien 
pilnveidojot pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Sanāksmē arī tika sniegtas atbildes uz sociālo die-
nestu iesūtītajiem jautājumiem par neskaidrībām 
to ikdienas darbā saistībā ar VDAR. Piemēram, jau-
tājumā par datu apstrādes juridisko aspektu tika 
uzsvērts, ka jebkurai datu iegūšanai ir jābūt skaidri 
pamatotai, jābūt tiesiskajam pamatam, kas var būt 
ieviests jau esošajos likumos vai Ministru kabineta 
noteikumos, vai pašvaldību saistošajos noteikumos.

Plašāka informācija šeit.

Ilze Rudzīte, Kristīne Kinča,  
Guntars Krasovskis, Ilze Rukute,

LPS padomnieki

LPS un Konkurences padome diskutē par 
aktuālajiem jautājumiem

14. novembrī uz disku-
siju tikās LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis un 
Konkurences padomes 

priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, lai pārrunātu ak-
tuālākos jautājumus un turpmākās sadarbības vir-
zienus.

Abas sarunu puses bija vienisprātis, ka nepiecie-
šama diskusijas platforma, kurā būtu iespēja kva-
litatīvi un operatīvi apspriest pašvaldībām svarīgos 
jautājumus, problēmas, dalīties pieredzē un stāstīt 
par labajiem piemēriem. Par diskusijas platformas 
formātu vēl tiks spriests.

Konkurences padome atbalstīja arī LPS ierosināju-
mu vairāk pievērsties pašvaldību apmācībām, kur 
stāstītu pašvaldībām par konkurences tiesībām un 
to nozīmi, sniegtu jaunāko informāciju, skaidrotu 
normatīvos aktus. LPS piedāvāja šīs apmācības or-
ganizēt gan LPS tiešraidē, gan lekciju veidā Latvijas 
Pašvaldību mācību centrā.

Tikšanās laikā tika runāts arī par konkurences neit-
ralitātes principa ievērošanu pašvaldību kapitālsa-
biedrību darbībā un pašvaldību lomu uzņēmējdar-
bības atbalstīšanā vietējā mērogā.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Foto: Ilze Rukute, LPS

https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4357-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-sanaksme-par-personas-datu-aizsardzibu-socialaja-darba
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Eiropas Vietējās solidaritātes dienas 2018: 
globālas pārmaiņas aizsākas vietējās 
aktivitātēs

Latvijas pašvaldībās no 12. līdz 18. novembrim, 
līdzīgi kā vairākās Eiropas valstīs, norisinājās Eiro-
pas vietējās solidaritātes dienas (EVSD). Bauskas, 
Skrundas, Līvānu, Pārgaujas un Engures novada 
pašvaldības sadarbībā ar sadraudzības pašval-
dībām no Gruzijas, Moldovas un Ukrainas kopī-
gi svinēja Latvijas simtgadi, īstenoja aizraujošas 
meistarklases, seminārus, darbnīcas un zīmējumu 
konkursus. EVSD mērķis ir stiprināt Eiropas demo-
krātiskās vērtības – dažādību un solidaritāti –, at-
balstot Eiropas pašvaldības kā aktīva pilsoniskuma 
vietējo virzītājspēku, stiprinot sadarbību un veici-
not informācijas apmaiņu starp pašvaldībām Eiro-
pā un pasaulē.

EVSD epicentrs Latvijā šoreiz bija Bauskas novads, 
kur nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās 
sadarbības pašvaldību – Hašuri Gruzijā un Sorokas 
Moldovā – delegācijas. Viesi iepazinās ar Bauskas 
novada aktualitātēm izglītības, kultūras, sociālās 
palīdzības un pakalpojumu, komunālo pakalpoju-
mu, uzņēmējdarbības un citās jomās. Gruzīnu sa-
darbības partneri atveda arī Hašuri jauno māksli-
nieku darbus, kas kopā ar Bauskas novada bērnu 
zīmējumu konkursa labākajiem darbiem veidoja 
novada administrācijas ēkā skatāmo izstādi “Vie-
noti dažādībā: Latvija un Gruzija”.

Skrundā savukārt norisinājās bērnu un jauniešu 
zīmējumu konkurss “Vienoti dažādībā: Latvija un 
Ukraina” un viesojās sadraudzības pilsētas Kosivas 
delegācija no Ukrainas. EVSD notika radošā darbnī-
cas un pasākumi, kuros vietējie iedzīvotāji un viesi 
no Ukrainas varēja iegūt Latvijas un Ukrainas na-
cionālo rakstu hennas tetovējumus, kā arī iepazīt 
abu tautu kulināro mantojumu un darboties cepu-
ru darbnīcā, kur katram bija iespēja izgatavot savu 
cepuri ar uzrakstu “Es mīlu Skrundu” vai “Es mīlu 
Kosivu”. Viesi no Ukrainas varēja piedalīties arī Lat-
vijas simtgades svinību pasākumos Skrundā.

Pārgaujas novadā skolēnu un skolotāju grupa no 
Imereti reģiona Gruzijā viesojās jau rudenī, savu-
kārt EVSD norisinājās bērnu zīmējumu konkurss, 
laureātus apbalvoja Latvijas simtgadei veltītajā 
svētku koncertā. Akcentējot pašvaldības sadarbību 
ar Riškani rajonu Moldovā, kā arī to, ka valsts ir pa-
zīstama ar vilnas izstrādājumu darināšanu, ikviens 
iedzīvotājs un interesents tikai aicināts uz filcēša-
nas meistarklasi, kurā tapa oriģināli izstrādājumi.

Savukārt Līvānu novada pašvaldība uzņēma viesos 
Kameņecas Podoļskas sadraudzības pašvaldības 
delegāciju no Ukrainas. Latgales mākslas un amat-
niecības centrā rīkoja stikla pūšanas meistarklasi 
ar paraugdemonstrējumiem, kā arī notika latviešu 
rotājumu izgatavošanas darbnīca, kur kopīgi ar Lī-
vānu iedzīvotājiem un Ukrainas viesiem tika dari-
nātas latviešu tradicionālās “saulītes”. Tāpat notika 
bērnu zīmējumu konkurss “Vienoti dažādībā: Latvi-
ja un Ukraina”.

Engures novada Smārdes pamatskola rīkoja 4.–
9. klašu zīmējumu konkursu “Vienoti dažādībā: 
Latvija un Moldova”.

LPS sadarbībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām 
EVSD pasākumus īsteno jau trešo gadu. EVSD tiek 
rīkotas projektā “Strādāt kopā iespēju sniegšanai 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs”. EVSD norises finan-
siāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Ilze Rukute, LPS komunikācijas speciāliste
Ligita Pudža, LPS padomniece  

ārējo sakaru jautājumos
Agita Kaupuža, LPS padomniece  

Eiropas Savienības jautājumos
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

22. novembrī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas 
rezultātiem: “Kā organizē un apmaksā pedagogu 
darbu Latvijā”. Likumības (atbilstības) revīzija “Vai 
valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības 
sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu 
prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?”.

Edgars Korčagins, Latvijas Republikas Valsts kon-
troles Padomes loceklis, Piektā revīzijas departa-
menta direktors;

Līga Buceniece, Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) Izglītības departamenta direktore, valsts sek-
retāra vietniece;

Modra Jansone, IZM Izglītības departamenta vecā-
kā eksperte.

2. “Par vienas vienības metodikas piemērošanu 
projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai” (SAM 8.3.2.2.) un “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(SAM 8.3.4.) pedagoģiskā personāla atalgojumam 
Pierīgas reģionā.

Liene Voroņenko, Valsts izglītības satura centra 
projektu vadītāja. Projekts “Nacionāla un starp-
tautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo 
talantu attīstībai”, projekts “Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai”

Solveiga Ozola, ES fondu sistēmas Vadības depar-
tamenta direktore;

Gunta Arāja, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības 
departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece;

Santa Šmīdlere, IZM valsts sekretāra vietniece, de-
partamenta direktore.

Sēdi varēs skatīties arī tiešraidē LPS interneta viet-
nē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides
videoarhivs/tiesraide/.

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

Lūdzam piedalīties komitejas sēdē klātienē.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Seminārs “GRAFITI – skrāpējums uz sienas 
vai mākslas darbs?”

Rīgas pilsētas Austrumu izpilddirekcija sadarbībā ar 
LPS aicina uz seminārudiskusiju par grafiti 23. no-
vembrī plkst. 10–12 Daugavpils ielā 31, Rīgā Aus-
trumu izpilddirekcijas zālē.

Diskusijā piedalās:
Andris Vītoliņš, Latvijas Mākslas akadēmijas pro-
rektors, asoc. profesors

Jānis Lejnieks, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pro-
jektu vadītājs, arhitekts
Māris Jenne, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Ap-
saimniekošanas pārvaldes vadītājs
Aivars Gontarevs, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 
Valdes priekšsēdētājs
Romāns Klintsons, SIA “Impulss ekspo” Valdes 
priekšsēdētājs (pretgrafiti pārklājumu produkti)
Edgars Rudzītis, Rīgas pilsētas pašvaldības policijas 
Centra rajona pārvaldes priekšnieks
Jana Bunkus, LPS padomniece un Inčukalna nova-
da domes deputāte.

Aicinām padalīties pieredzē, kā darboties savā paš-
valdībā!

Dalību seminārā iespējams pieteikt līdz 22. novem-
brim, sūtot epasta vēstuli uz adresi sniedzes@lps.lv. 
Tālrunis: 29457537. 

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:sniedzes@lps.lv
tel:+371-29457537
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

27. novembrī plkst. 11 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par izmaiņām publiskas personas zemes nomas 
un apbūves tiesības noteikumos un publiskas 
personas mantas iznomāšanas noteikumos (uz-

aicināti Finanšu ministrijas pārstāvji);

2. Dažādi (t. sk. aktualitātes saistībā ar 2019. gada 
budžetu).

Sēdi būs iespēja skatīties arī LPS tiešraidē sada-
ļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei: 
http://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/ties-
raide/.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

TIEŠRAIDE

Novadu apvienības Valdes sēde

27. novembrī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

Informācija par dienas kārtību sekos šeit.

LPS Tautsaimniecības jautājumu komitejas 
sēde

28. novembrī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. “Par Vispārējās datu aizsardzības regulas ievēro-
šanu būvniecības administratīvajā procesā”.

Uzaicināti: Datu valsts inspekcijas pārstāvji

2. “Par Būvniecības informācijas sistēmas attīstību 
un 1. kārtas ieviešanas gaitu”.

Uzaicināti: Būvniecības valsts kontroles biroja un 
Valsts zemes dienesta pārstāvji

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4375-novadu-apvienibas-valdes-sede
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3. Par grozījumiem Būvniecības likumā, kas paredz 
pāreju uz elektronisku būvniecības procesa realizā-
ciju.

Uzaicināti: Ekonomikas ministrijas pārstāvji

Komitejas sēdē īpaši aicināti piedalīties arī būvval-
žu pārstāvji.

Sēdi būs iespēja skatīties arī tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” 

vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/tiesraide/.

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

Lūdzam piedalīties komitejas sēdē arī klātienē. In-
formācija arī LPS interneta vietnē šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Videokonference “Atbalsta sistēmas 
stiprināšana ģimenēm ar bērniem ar 
uzvedības problēmām”

LPS sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvās nodaļas speciālis-
tiem 28. novembrī no plkst. 10 līdz 12 rīko video-
konferenci “Atbalsta sistēmas stiprināšana ģime-
nēm ar bērniem ar uzvedības problēmām” (LPS 
4. stāva zāle, Mazā Pils iela 1, Rīga).

Videokonferencē piedalīsies VBTAI priekšnieka viet-
niece Liene Kauliņa-Bandere un Konsultatīvās noda-
ļas pārstāvji: nodaļas vadītāja Inga Millere, psiholoģe 
Vineta Laizāne, speciālā pedagoģe Envija Brūdere, 
sociālā darbiniece Jūlija Blažuka, projekta konsul-
tants bērnu tiesību aizsardzības jomā Jānis Pāvulēns.

Interesentiem ir iespēja seminārā piedalīties arī 
klātienē. Semināra tiešraide būs skatāma LPS viet-
nē: https://www.lps.lv/lv/tiesraidesvideoarhivs/
tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus var iesūtīt uz epasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Ņemot vērā, ka atbalsta nodrošināšana ģimenēm ar 
bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, ir aktuāla 
dažādiem profesionāļiem un institūcijām, aicinām 
par plānoto videokonferenci informēt pirmsskolas 
izglītības iestādes, izglītības iestādes, sociālo die-
nestu, bāriņtiesu, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijas u.c.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Aicinām piedalīties seminārā par 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
prasībām

LPS aicina piedalīties apmācību seminārā Latvijas 
pašvaldībām ar mērķi uzlabot pašvaldību speciā-
listu zināšanas un kompetenci atbilstoši Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas prasībām. Seminārs ir 
viena no projekta “Vietējo pašvaldību sagatavoša-
na jaunajam datu aizsardzības tiesiskajam regulē-
jumam” (“ProLegis”) norisēm.

Seminārs notiks šā gada 12.–13. decembrī viesnī-
cā “Lielupe” (Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala). 
Semināra dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana 
un naktsmītne vienai naktij no 12. uz 13. decembri. 
Dalība seminārā bezmaksas.

Reģistrēšanās tiešsaistē, aizpildot pieteikuma veid-
lapu: https://goo.gl/forms/shwLcLijv9HBxMSb2.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ dalībnieku reģis-
trēšana tiks slēgta, tiklīdz pieteiksies maksimālais 
dalībnieku skaits.

Semināra darba kārtība šeit.

Elita Kresse,
padomniece ārējo sakaru jautājumos

Tālrunis: 67508534, e-pasta adrese: elita@lps.lv

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4376-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-28-novembri-2018
mailto:tiesraide@lps.lv
https://goo.gl/forms/shwLcLijv9HBxMSb2
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4369-aicinam-piedalities-seminara-par-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-prasibam
mailto:elita@lps.lv
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VSS1137, Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 10. februāra noteiku-
mos nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtī-
ba 2014.–2020. gada plānošanas periodā””, 1. pie-
likums.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
SAM 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizman-
tošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 
un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma 

“Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu iz-
veide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība” Valsts zemes dienesta 2. kārtas projektu 
“Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un 
datu pakalpojumu attīstība”, 2. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvā-
ra noteikumos nr. 9 “Noteikumi par izpildu darbību 
veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem””, 3. pie-
likums.

15. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti

VSS1155 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS1156 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
Valsts ieņēmumu dienestu””

VSS1158 Noteikumu projekts “Ceturkšņa pārskatu 
sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”

VSS1160 Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šās būves nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS1181 Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS1175 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 
“Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzē-
jiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 
reģistrēšanas kārtība””

VSS1176 Noteikumu projekts “Valsts nozīmes in-
terešu izglītības iestādes statusa piešķiršanas, anu-
lēšanas un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu 
finansēšanas kārtība”

VSS1167 Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inču-
kalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves projekta īstenoša-
nai”

VSS1165 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016.gada 2.janvāra noteikumos Nr.229 
“Uztura padomes nolikums””

VSS1177 Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos 
Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteiku-
mi””

VSS1184 Rīkojuma projekts “Par Jūras plānojumu 
2030”

VSS1171 Rīkojuma projekts “Par Carnikavas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465919
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465919
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465922
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465967
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465967
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465967
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465967
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465967
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465968
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465969
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465969
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465969
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465969
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465970
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465963
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_44_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_44_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_44_p3.pdf
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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

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.

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/

