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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

27. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas ikmēneša 
sēde, kurā tika skatīti divi jautājumi.

Izmaiņas publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumos un publiskas perso-
nas mantas iznomāšanas noteikumos komentēja 
Finanšu ministrijas (FM) Juridiskā departamenta 
Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu 
pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas vietniece 
Inga Bērziņa un vecākā eksperte Sabīne Ālmane. 
Šāgada 1. jūnijā spēkā stājās Ministru kabineta 
2018. gada 20. februāra noteikumi nr. 97 “Publis-
kas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas 
aizstāja 2010. gada 8. jūnija MK noteikumus nr. 515 
“Noteikumi par publiskas personas mantas izno-
māšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas me-
todiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 
savukārt kopš 1. jūlija ir spēkā MK 2018. gada 
19. jūnija noteikumi nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas 
aizstājuši 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus 
nr. 735. Jauno normatīvo aktu mērķis ir pilnveidot 
publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemes-
gabala vai tā daļas nomas regulējumu.

FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības 
un finansēšanas departamenta direktore Inta Ko-
misare informēja par finansējumu pašvaldībām 
2019. gadā pagaidu valsts budžeta darbības lai-
kā. Noklausoties šo informāciju, LPS formulētā 
prasība ir šāda: pašvaldību ieņēmumu stabilitā-
te 2019. gada sākumā jānodrošina neatkarīgi no 
valsts budžeta pieņemšanas.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta 
Reitere iepazīstināja ar likumprojektu “Grozījumi 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā” (Saeimā pieņemts 
pirmajā lasījumā). Valsts kancelejas sagatavotais 
likumprojekts paredz grozīt Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 4. pantu, mainot mēnešalgas noteikšanas 
principu Saeimas ievēlētām, apstiprinātām un ie-
celtām amatpersonām, kā arī Saeimas un pašvaldī-
bu domju deputātiem. Plānots, ka grozījumi stāsies 
spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Vairāk skatiet šeit. Sēdes videoieraksts pieejams 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, vi-
deoarhīvs”, vai sekojot šai saitei.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/4374-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-27-novembri-2018
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/315-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-27-novembri-2018
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

28. novembrī LPS Tautsaimniecības komitejas dar-
ba kārtībā bija trīs jautājumi.

Izskatot darba kārtības pirmo punktu par Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas ievērošanu būvniecības 
administratīvajā procesā, Datu valsts inspekcijas 
(DVI) Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadī-
tāja Olga Graudiņa atbildēja uz būvvalžu iesnieg-
tajiem jautājumiem. Saistībā ar regulas ieviešanu 
pašvaldības atbild par datu subjektu informēšanu, 
arī būvniecības digitalizācijā. Pašvaldības var dele-
ģēt atbildību saviem darbiniekiem atbilstoši darba 
līgumam vai amata aprakstam.

Būvniecības informācijas sistēma, kas tika izstrādā-
ta darbam papīra versijā, attīstās, taču tai ir jābūt 
gatavai darbam digitālā formā – tā atzina komitejas 
locekļi, izskatot jautājumu par Būvniecības infor-
mācijas sistēmas attīstību un pirmās kārtas ievie-
šanas gaitu. Komitejas locekļi uzklausīja Būvniecī-
bas valsts kontroles biroja (BVKB) vadītāju Svetlanu 
Mjakuškinu un Ekonomikas ministrijas Būvniecības 
politikas departamenta direktores vietnieku An dri 
Lazarevu un atzinīgi novērtēja BVKB darbu Būv-

niecības informācijas sistēmas (BIS) pilnveidoša-
nā. Tehniskā komiteja atzina, ka uzlabojusies datu 
pieejamība no citām sistēmām, kā arī tiek īstenota 
sasaiste ar Valsts vienoto datorizēto zemesgrāma-
tu, bet jāpilnveido datu atjaunināšanas process ar 
Valsts zemes dienestu un jānodrošina, ka būvval-
dēm BIS ir pieejamas jaunākās kadastrālās uzmērī-
šanas lietas.

Pārejai uz digitalizāciju vajag pārejas laiku – tā 
nolēma Tautsaimniecības komiteja, izskatot jau-
tājumu par grozījumiem Būvniecības likumā, kas 
paredz pāreju uz elektronisku būvniecības doku-
mentāciju. Komitejas locekļi atzīmēja, ka būvnie-
cības tūlītējai digitalizācijai ir gatavas tikai dažas 
pašvaldības, BIS vēl nestrādā Rīgas būvvalde, savu 
gatavību strādāt digitāli nav apliecinājuši arī inže-
nierkomunikāciju turētāji. Komiteja nolēma aicināt 
Ekonomikas ministriju izvērtēt procedūru vienkār-
šošanu 1. grupas būvju būvniecībai.

Vairāk lasiet šeit.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4376-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-28-novembri-2018
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/317-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-28-novembri-2018
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Novadu apvienības Valdes sēde

27. novembrī notika Novadu apvienības Valdes 
sēde, ko vadīja Novadu apvienības priekšsēdētājs 
Gints Kukainis. Sēdē tika skatīti šādi jautājumi: 
kopējais progress un finanšu disciplīna pašvaldību 
projektos; pašvaldību pakalpojumu aprakstīšana 
portālā latvija.lv; Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) kompetencē esošo 
programmu SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1. uzņēmējdar-
bības rādītāju izpildes risks pašvaldībām; nepiecie-
šamie grozījumi Meža likumā.

Ieskatu kopējā progresā un finanšu disciplīnā 
pašvaldību projektos sniedza Centrālās finan-
šu un līgumu aģentūras (CFLA) direktors Mārtiņš 
Brencis, kurš informēja par ES fondu ieviešanas 
gaitu no 2014. līdz 2020. gadam. Šobrīd projektu 
iesniegumu pieņemšanā ir 24 atvērtas atlases, kas 
kopā veido 1,29 miljardus eiro lielu finansējumu. 
Pašvaldībām noderīgus finanšu disciplīnas skaid-
rojumus un ieteikumus var atrast CFLA interneta 
vietnē šeit.

VARAM Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja 
Maija Anspoka informēja par pašvaldību pakalpo-
jumu aprakstīšanu portālā latvija.lv, kur jau izvei-

doti 77 šabloni un turpinās pakalpojumu unificēša-
na un sistēmas vienkāršošana.

Diskusijā par uzņēmējdarbību reģionos un VARAM 
darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” noteiktiem sasniedzamiem iznākuma rādītā-
jiem 5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro
grammām” un 3.3.1. specifiskajā atbalsta mērķī 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbil-
stoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, LPS padom-
niece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldma-
ne informēja par risku pašvaldībām un iespējamām 
finanšu korekcijām rādītāju neizpildes gadījumā.

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Snie-
dze Sproģe akcentēja nepieciešamos grozījumus 
Meža likumā, jo šābrīža situācija rada sarežģīju-
mus gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem. Lai veici-
nātu uzņēmējdarbību un neliktu šķēršļus tās papla-
šināšanai, ir sagatavoti priekšlikumi Meža likuma 
44. pantā, kas nosaka, kuros gadījumos ar MK rīko-
jumu var nodot zemi pašvaldībām, piemēram, ceļu 
būvniecībai, kapsētu izveidošanai vai paplašināša-
nai, parku ierīkošanai, uzturēšanai u.c.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
priekšsēdētājs Guntis Gladkins iepazīstināja ar pē-
dējā komitejas sēdē skatīto jautājumu par MK no-
teikumu projekta “Zemes un augsnes degradācijas 
kritēriju un novērtēšanas noteikumi” apsprieša-
nas gaitu.

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Pašvaldību izglītības tīkla sanāksme 
Krustpils novadā

LPS Pašvaldību izglītības tīklā organizē trīs seminā-
rus par darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sama-
zināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumus” projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai” – “PuMPuRS” realizācijas gaitu paš-
valdībās un pieredzes apmaiņu.

Tīkla pirmais seminārs notika 7. novembrī Cēsīs, 
bet uz otro sanāksmi tīkliņa dalībnieki pulcējās 
28. novembrī Krustpils novadā. Semināru atklāja 
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4375-novadu-apvienibas-valdes-sede-27-novembri-2018
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un Pašvaldību izglītības tīkla vadītāja Dr. sc. admin. 
Ināra Dundure.

Ievadinformāciju par projektu “PuMPuRS” sniedza 
projekta vadītāja Inese Vilāne. Viņas kolēģi Kris-
tīne Jozauska, Lauris Liepiņš un Terēze Matisone 
pastāstīja par projekta satura īstenošanu, pašvaldī-
bu un izglītības iestāžu lomu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku mazināšanā, jaunatnes inicia-
tīvu projektiem, prevencijas sistēmas izveidi no-
vadā un sadarbības līgumu. Pieredzē dalījās Preiļu 
novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs 
Zagorskis, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 
Skaidrīte Ciule un Aglonas novada pašvaldības pro-
jekta “PuMPuRS” koordinatore Priežmalas pamat-
skolas direktore Sandra Rakova.

Par projekta sadarbības partneri var kļūt ikviena 
Latvijas pašvaldība. Projekta īstenošanai sadarbī-
bas partneris var piesaistīt stratēģiskos partnerus – 
skolu, izglītības pārvaldi, sociālo dienestu, bāriņtie-
su un citas iestādes. Pašvaldības var iesaistīties gan 
šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas perio-
dā. Arī pašvaldības izglītības iestādes var iesaistīt 

pakāpeniski, ja nav iespējams vienlaikus iesaistīt 
visas. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais 
attiecināmais finansējums ir 37 512 376 eiro. Pro-
jekta īstenošanas laiks: līdz 2022. gada decembrim.

Šobrīd projektā iesaistījušās 58 pašvaldības no 119. 
Jāņem vērā, ka tām pašvaldībām, kuras ir iesais-
tījušās projektā “PuMPuRS”, izsludināts projektu 
konkurss jauniešu mācību motivācijas veicināša-
nai un idejas īstenošanai tās var iegūt 4600 eiro ar 
vienkāršotu atskaišu sistēmu. Tas ir vērienīgs at-
balsts pašvaldību darbam ar jaunatni: tuvāko pie-
cu gadu laikā paredzēts ieguldīt 2,6 miljonus eiro, 
piešķirot finansējumu 560 jaunatnes iniciatīvu pro-
jektiem visā Latvijā.

Pašvaldībām ir ļoti svarīgi iesaistīties projektā 
“PuMPuRS”, jo projekta finansējumu var izmantot 
izglītojamo atbalstam un iespējams par ieguldīto 
darbu samaksāt pedagogiem.

Vairāk skatiet šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4387-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-izglitibas-jautajumos-sanaksme
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Vides aizsardzības tīkla sanāksme Babītes 
novadā

Braucot pa Rīgas–Liepājas šoseju, Babītes novadā 
netālu no Klīvēm ceļa labajā pusē ir norāde uz intri-
ģējoša nosaukuma objektu – Annas koku skolu. Tur 
28. novembrī iegriezās LPS Vides aizsardzības tīkla 
dalībnieki, lai savām acīm skatītu koka pārvērtības 
visdažādākajos veidos un uzzinātu, ko šeit – mājā 
pasākumiem un labām domām – dara speciālistu 
komanda un tās saimnieks SIA “Labie koki” vadītājs 
Edgars Neilands.

Semināra teorētiskajā daļā ieskatu likumdošanas 
līkločos (par parkiem, meža parkiem, to apbūvi un 
kompensācijām par videi nodarītajiem zaudēju-
miem) sniedza LPS padomniece Sniedze Sproģe un 

Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti. ZM Meža 
resursu un medību nodaļas vadītāja Rita Benta 
analizēja Meža likumu un MK noteikumus par par-
ku un meža parku izveidošanu un uzsvēra vairākus 
jautājumus, kam jāpiegriež lielāka vērība. Zemes 
pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā refe-
rente Inga Žagare informēja par valsts meža zemes 
atsavināšanu un kārtību, ko nosaka normatīvie akti 
un MK noteikumi nr. 77. Meža resursu un medību 
nodaļas vecākā referente Lelda Pamovska pastāstī-
ja par Abavas senleju un dabas parku ap Kandavu, 
kas aktīvai rekreācijai slēgts. LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa uzsvēra 
īpašos noteikumus attiecībā uz dabas parkiem, kam 
jāseko līdzi, jo apspriešana ir ļoti svarīga, un mudi-
nāja meža īpašniekus iesaistīties apsaimniekošanā.

Semināra praktiskajā daļa uzstājās LLU profesors 
Dagnis Dubrovskis un studente Elvīra Grasmane, 
kuri pastāstīja par parku un aleju “veselības stāvok-
li” un sniedza profesionāļu ieteikumus. Viņi uzsvē-
ra, ka vajadzīga inventarizācija, lai saprastu, kādas 
ir vērtības parkos un dārzos un kā plānot, uzskaitīt 
un meklēt papildu finansējumu budžeta iespējām. 
SIA “Metrum” pārstāvji Edijs Freijs un Māris Krievs 
semināra dalībniekus iepazīstināja ar datu pārlūko-
šanu un rediģēšanu sadarbībā ar LLU un Sējas no-
vadu. Saistoša un pamācoša bija SIA “Annas koki” 
vadītāja Edgara Neilanda uzstāšanās: viņš mācīja 
kokus skatīt gan no meža speciālista, gan dārznieka 
skatpunkta.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Videokonference par atbalsta sistēmu 
ģimenēm, kurās ir bērni ar uzvedības 
problēmām

LPS sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvās nodaļas speciālis-
tiem 28. novembrī rīkoja videokonferenci “Atbalsta 
sistēmas stiprināšana ģimenēm ar bērniem ar uz-
vedības problēmām”. Videokonferencē piedalījās 
VBTAI priekšnieka vietniece Liene Kauliņa-Bande-
re, projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības 
jomā Jānis Pāvulēns, Konsultatīvās nodaļas vadītā-
ja Inga Millere un sociālā darbiniece Jūlija Blažuka. 
Seminārā sniegtās prezentācijas atrodamas šeit. 
Videoieraksts pieejams šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4388-lps-vides-aizsardzibas-tikla-sanaksme
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4377-videokonference-atbalsta-sistemas-stiprinasana-gimenem-ar-berniem-ar-uzvedibas-problemam
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/316-videokonference-atbalsta-sistemas-stiprinasana-gimenem-ar-berniem-ar-uzvedibas-problemam
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LPS priekšsēža dalība Latvijas novadu 
dienās Vitebskā

29. un 30. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kamin-
skis piedalījās Latvijas novadu dienās Vitebskā 
(Baltkrievijā), kas tika organizētas kā daļa no Latvi-
jas simtgades svinībām.

Pasākumu organizēja Latvijas Republikas konsulāts 
Vitebskā sadarbībā ar Vitebskas apgabala izpildko-
miteju, un tā mērķis – veicināt sadarbību starp Lat-
vijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pašval-

dībām, paplašinot to ar visiem Latvijas reģioniem, 
kā arī rast jaunas sadarbības formas starp Latvijas 
un Baltkrievijas pašvaldībām. Pievienotā vērtība – 
Latvijas popularizēšana Vitebskas apgabalā, veici-
not sadarbību tūrisma jomā un popularizējot Latvi-
ju kā tūrisma galamērķi.

Foruma laikā tika parakstīti starptautiskās sadar-
bības līgumi starp Baltkrievijas Republikas Viteb-
skas apgabala Šarkavščinas rajonu un Latvijas Re-
publikas Aizkraukles novada pašvaldību, Vitebskas 
apgabala Vjerhņadzvinskas apgabalu un Dagdas 
novada pašvaldību, kā arī nodomu protokoli par 
sadarbību starp Vitebskas apgabala Haradokas ra-
jonu un Amatas novada pašvaldību un Vitebskas 
apgabala Hlibokajes rajonu un Inčukalna novada 
pašvaldību.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Latvijas pašvaldību pieredze jauniešu 
iesaistīšanā izskan forumā Marrākešā

22. novembrī Marrākešā (Marokā) 8. Eiropas un Āf-
rikas sadarbības forumā “Africities” notikušajā Āfri-
kas–Eiropas jauno vēlēto politiķu forumā Mazsala-
cas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis 
vadīja diskusiju par politisko iesaisti un līdzdalības 
demokrātiju.

“Africities” norisinājās no 20. līdz 23. novembrim, 
un tā mērķis ir vienot diskusijā centrālās valdī-
bas pārstāvjus un reģionālo un vietējo pašvaldību 
politiķus no Āfrikas un Eiropas, lai veicinātu labo 
prakšu pārnesi un saišu stiprināšanu starp abiem 
kontinentiem. Harijs Rokpelnis kā LPS nominētais 
pārstāvis darbojas Eiropas Vietējo pašvaldību un 
reģionu padomes (CEMR) Jauno vietējo un reģio-
nālo vēlēto pārstāvju komitejā.

“Neatkarīgi no tā, vai runāja vairāku miljonu pilsē-
tas mērs no Tanzānijas, rajona padomes deputāte 
no Skotijas vai tuksneša ciemata priekšsēdētājs no 
Marokas, iezīmējās kopīga problēma: teritorijas 
iedzīvotāji, it īpaši jaunieši, nezina, kādas ir vietē-
jās pašvaldības funkcijas un kā viņi var ietekmēt 
vietējos politiskos procesus. Pirms nopietnu plānu 
un dokumentu gatavošanas vienojāmies, ka katrs 
vietvaras pārstāvis sāks ar vietējās skolas apmeklē-
jumu un skaidros šos jautājumus jauniešiem,” savos 
iespaidos pēc diskusijas vadīšanas par līdzdalības 

EIROPĀ UN PASAULĒ
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demokrātiju dalījās Rokpelnis. Viņš arī uzsvēra jau-
niešu domju nozīmi, kas ir jau ilgtermiņā sevi pie-
rādījis demokrātiskās iesaistes rīks, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu jaunatnes iesaisti politiskajos procesos 
vietējās pašvaldībās.

Vairāk informācijas par “Africities” var atrast foru-
mam veltītajā vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 4. decembrī plkst. 10 LPS 
ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrības (LIZDA) Valdi, lai pārrunātu 
aktuālos sadarbības jautājumus un diskutētu par 
pašvaldību ieguvumiem no LIZDA darbības, LIZDA 

un pašvaldību sadarbības vienošanos slēgšanu, sa-
darbību izglītības komitejās, līdzdalību pasākumos 
un kopīgu pasākumu organizēšanu, pašvaldībām 
piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu, atalgojumu 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, telpu 
nodrošinājumu LIZDA arodorganizāciju priekšsē-
dētājiem, koplīgumu atbalstīšanu un LIZDA biedru 
naudas pārskaitīšanu.

2. Informācija par 2019. gada valsts budžeta izstrā-
di (informēs LPS padomniece Lāsma Ūbele).

3. Dažāda informācija.

Pirms sēdes plkst. 9 notiks Valdes tikšanās ar prem-
jerministra kandidātu Aldi Gobzemu.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 5. decembrī plkst. 13 LPS ēkā.

Darba kārtība:

1. Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu 
konkurss vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”, pašvaldību 
projektu īstenošanas iepriekšējā pieredze, finansē-
juma saņemšanas iespējas 2019. gadā (informēs 
LVAF administrācijas direktors Jānis Rudzītis).

2. Par konceptuālo ziņojumu “Zemes konsolidāci-
jas ieviešana Latvijā” (VSS1069) (informēs Tieslie-
tu ministrijas un Valsts zemes dienesta pārstāvji).

3. Potenciālie grozījumi Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likumā un ar to saistītajos normatīvajos 
aktos (informēs Mārupes novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere).

4. Dažādi.

Komitejas sēdi varēs skatīt arī tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

TIEŠRAIDE

https://www.africities.org/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Pašvaldību sadarbības tīkla izglītības 
jautājumos sanāksme Jelgavā

                     

Lai kopā ar pašvaldībām izvērtētu projekta “PuM-
PuRS” iespējas un iesaistītos projekta realizācijā, 
LPS 6. decembrī plkst. 10 Zemgales reģiona kompe-
tenču attīstības centrā (Jelgavā, Svētes ielā 33) rīko 
semināru pašvaldību izglītības tīkla dalībniekiem.

Semināra temats: ES fondu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā at-
balsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:05 – LPS padomnieces izglītības un kultū-
ras jautājumos Pašvaldību izglītības tīkla vadītājas 

Dr. sc. admin. Ināras Dundures uzruna.

10:05–10:10 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdē-
tāja vietnieces Ritas Vectirānes uzruna.

10:10–10:20 – Ievadinformācija par projektu 
“PuMPuRS” – projekta vadītāja Inese Vilāne.

10:20–11:00 – Projekta satura īstenošana. Pašval-
dību un izglītības iestāžu loma priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanas risku mazināšanā (“PuMPuRS”) – 
Kristīne Jozauska, Lauris Liepiņš (“PuMPuRS”).

11:00–11:10 – Jaunatnes iniciatīvu projekti: pre-
vencijas sistēmas izveide pašvaldībā – Lauris Lie-
piņš.

11:10–11:20 – Sadarbības līgums projektā – Katrī-
na Sudakova (“PuMPuRS”).

11:20–11:45 – Starpbrīdis.

11:45–13:15 – Dalāmies pieredzē (projekta uzsāk-
šana, realizācijas gaita, identificētie riski un to ie-
spējamie risinājumi):

Gunta Auza, Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes 
vadītāja,

Evita Evardsone, Dobeles novada pašvaldības pro-
jekta koordinatore,

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības 
nodaļas vadītāja.

Reģistrācija sanāksmei līdz 5. decembrim šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
sapulce

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
sapulce notiks 7. decembrī Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 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) pro-
jekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko akti-
vitāšu realizēšana” īstenošana 2018. sezonā un iz-
maiņas, gatavojot projekta pieteikumu 2019. gada 
sezonai – LPPA Valdes priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs, LVAF direktors Jānis Rudzītis un LPS padom-
nieces Sandra Bērziņa un Gunta Lukstiņa.

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3222-1-registracija-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-izglitibas-jautajumos-sanaksme-jelgava
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12:10 – Diskusija par atbalstu piekrastes pārvaldī-
bai nākotnē, priekšlikums par pašvaldību valdījumā 
nodotās 2 km jūras joslas iekļaušanu pašvaldību 
administratīvajās robežās – Dagnis Straubergs un 
Gunta Lukstiņa.

12:30 – Pārtraukums.

13:00 – Jūras piekrastes plānošana un attīstība, 
nākamā ES fondu perioda ietvars un iespējamās 
darbības 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.

Dagnis Straubergs,
LPPA priekšsēdētājs

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru gada 
sanāksme Krimuldas novadā

           

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) gada noslēguma sanāksme notiks 7. decem-
brī plkst. 10 Krimuldas novada Kultūras namā Ra-
ganā, Parka ielā 1.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Krimuldas novada prezentācija 

(Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis un izpilddirektors Laimonis Ozols).

10:40–10:45 – LPS priekšsēža Ginta Kaminska uz-
runa.

10:45–11:20 – Priekšlasījums “Skats uz Latvijas 
valsts tapšanas laika notikumiem ar vācbaltiešu 
ģimnāzistes Dagmāras Kopštālas acīm” (Zinātņu 
akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis).

11:20–12:00 – LPIA Valdes pārskats par darbu 
2018. gadā un plāni 2019. gadam (LPIA priekšsēdē-
tājs Ivo Virsis).

12:45–16:45 – Novada apskate: SIA “Maiznīca Flo-
ra”; “Conexus Baltic Grid” (Inčukalna gāzes krātu-
ve) un Krimuldas baznīca.

17:00 – Svinīgs noslēgums.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Apmācību seminārs Jūrmalā par personas 
datu aizsardzību

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 12.–13. decembrī viesnīcā “Liel-
upe” (Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68).

Semināra dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana 
un naktsmītne vienai naktij no 12. uz 13. decembri.
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Dalība seminārā ir bez maksas.

Reģistrēšanās tiešsaistē, aizpildot pieteikuma veid-
lapu šeit. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ dalībnie-
ku reģistrēšana tiks slēgta, tiklīdz pieteiksies maksi-
mālais dalībnieku skaits.

Semināra darba kārtība:

1. diena – 12. decembris

10:30–11:00 – Reģistrācija.

11:00–11:05 – Ievadvārdi (ProLegis projekta vadī-
tāja Elita Kresse).

11:05–12:15 – ES personas datu aizsardzības re-
forma. Iepazīstināšana ar Vispārīgo personas datu 
aizsardzības regulu un nacionālajiem un Eiropas 
tiesību aktiem par personas datu aizsardzību (DVI 
pārstāvis).

12:15–12:45 – Starpbrīdis.

12:45–13:30 – Personas datu aizsardzība: jaunais 
tiesību aizsardzības regulējums un datu aizsardzī-
bas pamatjēdzieni. Juridiskais pamatojums perso-
nas datu likumīgai apstrādei (LPS padomniece juri-
diskajos jautājumos Kristīne Kinča un LPS padom-
nieks informācijas tehnoloģiju jautājumos Guntars 
Krasovskis).

13:30–14:30 – Pusdienas.

14:30–16:00 – Juridiskais pamatojums personas 
datu likumīgai apstrādei. Praktiskā daļa.

16:00–16:20 – Starpbrīdis.

16:20–17:15 – Diskusijas. Pirmās dienas noslēgums.

19:00 – Vakariņas.

2. diena – 13. decembris

9:30–11:00 – Īpašu kategoriju personas datu ap-
strāde: tipi un apstrādes juridiskais pamats (Kristī-
ne Kinča un Guntars Krasovskis).

11:00–11:30 – Starpbrīdis.

11:30–13:00 – Datu aizsardzības pārvaldība. Datu 
aizsardzības speciālists: iecelšana un funkcijas.

13:00–14:00 – Pusdienas.

14:00–15:00 – Datu aizsardzības ietekmes novēr-
tējums.

15:00–15:30 – Starpbrīdis.

15:30–16:30 – Datu izpaušana un piekļuves tiesī-
bas datu subjektam.

16:30–17:15 – Diskusijas. Jautājumi un atbildes.

17:15 – Noslēgums.

Elita Kresse,
padomniece ārējo sakaru jautājumos

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.

https://goo.gl/forms/shwLcLijv9HBxMSb2


12

Pagājušonedēļ LPS nosūtījusi četrus atzinumus par 
ministriju sagatavotajiem likumdošanas aktiem, no 
kuriem saskaņojusi vienu – noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. no-
vembra noteikumos nr. 1375 “Noteikumi par rūp-
nieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kār-
tību piekrastes ūdeņos”” (1. pielikums).

Atkārtots atzinums nosūtīts par Ministru kabine-
ta noteikumu projektu “Grozījums Ministru ka-
bineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos nr. 9 
“Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepie-
ciešamajiem izdevumiem”” (2. pielikums) un sa-
skaņots ar noteikumu, ja Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projekta 2. punkts tiek izteikts 
LPS piedāvātajā redakcijā, saskaņā ar kuru uzdod 
Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu 
tiesu izpildītāju padomi, pieaicinot Latvijas Pašval-
dību savienību, izstrādāt un tieslietu ministram līdz 
2019. gada 31. decembrim iesniegt Ministru kabi-
netā grozījumus Civilprocesa likumā, paredzot no 
sprieduma izpildes izdevumu samaksas atbrīvot 
piedzinējus gadījumos, kad piedziņa izdarāma paš-
valdības ienākumos.

LPS nesaskaņo rīkojuma projektu “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā 
nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai piekri-
tību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju 

sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā”” 
(3. pielikums) un norāda, ka, izņemot četras zemes 
vienības no Zemkopības ministrijas (ZM) valdījuma, 
Ministru kabinetam jānosaka, kādai zemes vienībai 
tās tiek pievienotas, jo zemes platība nepazūd, tikai 
maina lietojuma veidu, kā arī iesaka ZM lūgt Ties-
lietu ministrijas viedokli šajā jautājumā.

Pašvaldībām nozīmīgākais ir ceturtais LPS sniegtais 
atzinums – par IZM sagatavoto MK noteikumu pro-
jektu “Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes 
statusa piešķiršanas, anulēšanas un valsts nozī-
mes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtī-
ba”. LPS to nesaskaņo un min vairākus iebildumus. 
Būtiskākais – LPS uzskata, ka valsts nozīmes intere-
šu izglītības iestādei papildus pašreizējai jāsaņem 
valsts budžeta mērķdotācija vai dotācija (finansē-
jums) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām interešu iz-
glītības sistēmas attīstībai un valsts deleģēto funk-
ciju īstenošanai. Valsts budžeta mērķdotācija inte-
rešu izglītības programmu īstenošanai jau šobrīd 
tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši izglītojamo 
skaitam novada izglītības iestādēs, turklāt interešu 
izglītības iestādēs nav pašvaldību savstarpējo norē-
ķinu, kaut tajās izglītojas arī citu novadu bērni. Šis 
būtu labs izlīdzināšanas mehānisms, taču nevar būt 
vienīgais sadales mehānisms un kritērijs. Par pā-
rējiem LPS iebildumiem un to pamatojumu lasiet 
4. pielikumā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

29. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS1202 – Informatīvais ziņojums “Par Zemessar-
dzes mācību infrastruktūras attīstību Amatas nova-
dā””

VSS1220 – Pamatnostādņu projekts “Latvijas ki-
berdrošības stratēģija 2019.–2022.gadam”

VSS1209 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos 
Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un pie-

mērojamā energopārvaldības sistēmas standarta 
noteikumi””

VSS1200 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos 
Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pama-
ta materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi””

VSS1201 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Darbības 
programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzī-
bas sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466584
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466584
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466599
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466579
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_46_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_46_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_46_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_46_p4.pdf
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2020. gada plānošanas periodā”

VSS1196 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 
666 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt 
prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu 
(sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes 
un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu 
attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sis-
tēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstum-

tības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju ve-
selības uzlabošanai” īstenošanas noteikumi””

VSS1213 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsar-
dzības plāna saturu un izstrādes kārtību”

VSS1214 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos 
Nr. 485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu ap-
saimniekošanas kārtība””

Latvijas Bankas vieslekcija Ventspils 
Augstskolā

5. decembrī plkst. 14:30 Ventspils Augstskolas 

(VeA) D104. auditorijā notiks Latvijas Bankas vies-
lekcija “Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecī-
bā”, uz ko aicināts ikviens interesents. Lekciju va-
dīs Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes 
Makroekonomikas analīzes daļas ekonomiste Ieva 
Opmane. Lekcijā tiks analizētas pārmaiņas Latvijas 
tautsaimniecībā un vērtēti galvenie izaugsmi notei-
cošie faktori.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Diskusija par enerģētiku ES mājā

Lai no pirmavota uzzinātu par jaunajiem enerģēti-
kas likumiem, kas būtiski ietekmēs dzīvi Latvijā, ie
stāžu, organizāciju un uzņēmumu pārstāvji aicināti 
piedalīties diskusijā “Jauna ēra enerģētikā”, kas 
notiks 7. decembrī plkst. 11 ES mājā (Rīgā, Aspazi-
jas bulvārī 28, 1. stāvā).

Viens no sarežģītākajiem dokumentu kopumiem, 
kas gājis cauri Eiropas institūcijām, un nozīmīgā-
kie likumi virzībā uz Eiropas enerģētikas tirgu jeb 
tā saucamā Ziemas pakotne tuvojas galīgās pie-

ņemšanas brīdim. Atbildīgajā Eiropas Parlamenta 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā 
no Latvijas strādā deputāts Krišjānis Kariņš. Viņš 
turklāt EP vārdā ved sarunas par Eiropas elektrības 
tirgus uzbūves likumu.

Diskusijā ar Krišjāni Kariņu tiks meklētas atbildes 
uz šādiem jautājumiem: ko Ziemas pakotne dos 
Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem; vai Latvijai 
būs viegli izpildīt tikko apstiprinātos ambiciozos 
mērķus energoefektivitātes un atjaunojamo re-
sursu jomā; kādi vēl likumi gaidāmi Eiropas ener-
ģētikas jomā; kādi ir interešu grupu pārstāvju ie-
teikumi nākamajiem soļiem Eiropas enerģētikas 
politikā.

Līdzdalība pasākumā jāpiesaka elektroniski (epri-
ga@europarl.europa.eu) vai pa tālruni 67085460.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466579
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466604
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“DiscoverEU” atkal piedāvā 18 gadus 
veciem jauniešiem apceļot Eiropu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aici-
na ikvienu Latvijas jaunieti, kuram šāgada 31. de-
cembrī būs 18 gadu, pieteikties ES iniciatīvai “Dis-
coverEU”. Jaunieši, kuri pareizi atbildēs uz konkur-
sa jautājumiem, iegūs iespēju bez maksas apceļot 
Eiropu no 2019. gada 15. aprīļa līdz 31. oktobrim.

Šī ir otrā reize, kad visā Eiropā tiek īstenota “Dis-
coverEU” iniciatīva. Jaunā pieteikumu iesniegšanas 

kārta tika uzsākta 29. novembrī. Jaunieši pieteik-
ties “DiscoverEU” var Eiropas jaunatnes portālā 
(https://europa.eu/youth/discovereu_lv). Konkur-
sa pieteikumus novērtēs un programmas dalībnie-
kus izvēlēsies vērtēšanas komisija. Plānots, ka ar 
tiem jauniešiem, kuri saņems iespēju bez maksas 
apceļot Eiropu, sazināsies janvāra vidū.

Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu, bet ceļošanas 
karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, 
tai skaitā autobusus un prāmjus. Ar lidmašīnu būs 
atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav 
pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju 
piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attā-
los reģionos vai uz salas.

“DiscoverEU” jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas. 
Ēdināšana un dzīvesvieta jāsedz pašiem.

Pieteikties var tiešsaistē līdz 11. decembrim. Pla-
šāk par pieteikšanos šeit.

Jaunieši, kuri piedalījās pirmajā “DiscoverEU” ini-
ciatīvā, izveidojuši grupu arī Facebook šeit.

Nometnes bērniem ar kustību 
traucējumiem

Rīgas domes projektā “Mēs par veselīgu Rīgu!” 
Jūrmalas sociālais uzņēmums “Viesmīlības projek-
ti” šogad un nākamgad organizēs sešas nometnes 
bērniem ar kustību un funkcionālās attīstības trau-
cējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem. Dalī-
bu nometnē apmaksā Rīgas dome Eiropas Sociālā 
fonda projektā, piedalīties var bērni un vecāki no 
visas Latvijas.

Pirmā nometne “saJŪTI paSAULI raDOŠI” notiks šo-
gad no 25. līdz 30. decembrim Jelgavas 1. internāt-
pamatskolāattīstības centrā (transports no Rīgas). 
Tā paredzēta 7–12 gadus veciem bērniem ar kustī-
bu vai fiziskiem traucējumiem un viņu vecākiem un 
pavadoņiem (viens bērns + viens pieaugušais). Var 
pieteikties dalībnieki no visas Latvijas.

Nometnes programmā paredzēta ekspresīvās 
mākslas terapija (sertificēta psiholoģe Ineta Kona), 
ciguna vingrošana un fiziskās aktivitātes atbilstoši 
dalībnieku veselības stāvoklim (Latvijas Austrumu 
vingrošanas asociācijas ciguna instruktore Agita 
Krastiņa), dabas izzināšanas pārgājieni (Reinis Zi-
ļevs, www.raktuves.lv), radošās darbnīcas un iz-
ziņas darbnīcas (kultūras pasākumu organizatore 
Andra Hince), atbalsta grupas, diskusijas un lekci-
jas vecākiem, komandas saliedēšanas pasākumi, 
tikšanās ar nometnes viesiem, kopīgu uzdevumu 
veikšana, pārsteigumi bērniem un pieaugušajiem, 
kā arī citas radošas nodarbes.

Jautājumi un pieteikšanās nometnei pa tālruni 
29342266 (Agita Krastiņa) vai epastā viesmili-
basprojekti@gmail.com.

https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://europa.eu/youth/Discovereu_lv
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/
http://www.raktuves.lv
mailto:viesmilibasprojekti@gmail.com
mailto:viesmilibasprojekti@gmail.com
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Pasniegtas Gada balvas cilvēku ar 
invaliditāti atbalstam

Foto: Tiesībsarga birojs

27. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pie-
dalījās konferencē un svinīgajā ceremonijā Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē, kur 
tika pasniegtas balvas un atzinības raksti konkursa 
“Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” lau-
reātiem. Šo konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas 
rīkoja Latvijas tiesībsargs sadarbībā ar invalīdu un 
viņu draugu apvienību “Apeirons” un LNB ar mērķi 
saskatīt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt 
individuālus sasniegumus un veicināt nevalstisko 
organizāciju darbu.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad konkurss bija 
vērsts uz nevalstisko organizāciju paveiktā darba 
atzinīgu novērtēšanu, šogad konkursā nominantus 
varēja pieteikt divās kategorijās – individuālais snie-
gums un nevalstisko organizāciju paveiktais. Žūrijas 
komisijas locekļi pasniedza balvas sešās nominācijās.

“Uzdrīkstēšanās” apbalvojumu par aktīvu vai jaunu 
iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invalidi-
tāti, viņu tiesības un intereses, pasniedza tiesīb-
sargs Juris Jansons. NVO kategorijā galveno balvu 
saņēma fonds “Nāc līdzās!” un atzinības rakstu – 
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, savukārt indi-
viduālajā sniegumā galveno balvu ieguva Margita 
Kanopka un atzinības rakstus – Zanda Vītola (teāt-
ra māksla) un Arita Strode-Kļaviņa (košumbildes).

“Nodarbinātības veicinātāja” apbalvojumu par cil-
vēku ar invaliditāti nodarbinātības produktīvu vai 

inovatīvu veicināšanu pasniedza “Apeirona” Valdes 
priekšsēdētājs Ivars Balodis. NVO kategorijā atzinī-
bas rakstu pasniedza fondam “Iespēju tilts”, bet 
galvenā balva individuālo sniegumu kategorijā pie-
šķirta Ievai un Arnim Zundām (“Camphill Rožkal-
ni”).

“Sociālo tīklu balss” apbalvojumu Latvijas Radio 
personība Aidis Tomsons pasniedza tiem, kuru 
viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un 
blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. NVO 
kategorijā atzinības raksts portālam Calis.lv, savu-
kārt individuālajā sniegumā galvenā balva – Liānai 
Krūmiņai, bet atzinības raksti – Anetei Bendikai, 
Jolantai Kalniņai un Jūlijai Kiriļenko.

“Izglītotāja” apbalvojumu par darbībām, kas no-
drošina iekļaujošo izglītību (tajā skaitā interešu iz-
glītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielieto-
šanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tie-
sības uz izglītību, pasniedza LNB pārstāvis Augusts 
Zilberts. Galveno balvu individuālajā sniegumā 
saņēma Evija Zāģere (mājturības skolotāja Liepājā) 
un atzinības rakstus – Jānis Ķirsis (dabaszinību sko-
lotājs) un Gints Feldmanis (treneris).

“Pakalpojumu nodrošinātāja” apbalvojumu par 
cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu 
pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu pasnie-
dza LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. Galvenā balva 
NVO kategorijā – rehabilitācijas centram “Poga”, 
bet atzinības raksti – biedrībai “Cerību spārni” (Si-
gulda) un biedrībai “Mēs saviem bērniem” (Mado-
na). Individuālajā sniegumā galvenā balva – Diānai 
Mekšai (centrs “Solis augšup”), atzinības raksti – 
Vitai Šteinai (BKUS) un Ligitai Liepiņai (Daugavpils 
novada sociālā darbiniece).

“Bērnu atbalsta” apbalvojumu par izciliem sasnie-
gumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un 
intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļau-
šana, tiesības uz kultūru, izglītību, pasniedza Valsts 
prezidenta kundze Iveta Vējone. Šajā nominācijā 
galvenā balva piešķirta biedrībai “Ābulis” (Bauska), 
bet individuālajā sniegumā – Kasparam Markševi-
cam (Latvijas Bērnu bāreņu fonds). Atzinības rak
stu saņēma Laila Zemīte (Sadzirdi.lv) un Margarita 
Ščavinska (auklīte Liepājā).

APSVEICAM!
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Kultūras zīme “Latviskais mantojums” – 
18 lauku tūrisma uzņēmējiem

29. novembrī LPS priekšsēža vietnieks Gints Ku-
kainis kopā ar kultūras ministri Daci Melbārdi un 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 
prezidenti Asnāti Ziemeli sveica 18 lauku tūrisma 
uzņēmējus, kuriem tika pasniegta kultūras zīme 
“Latviskais mantojums” kā pateicība par paveikto 
kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā.

“Latviskā mantojuma” zīme tika pasniegta 18 saim-
niecībām:

rokdarbnieku kopai “Paukers” Ventspils novadā 
par Ances amatu prasmju daudzināšanu;

“Rideļu dzirnavām” Engures novadā par dzirnavu 
materiālā mantojuma saglabāšanu un amatu pras-
mju daudzināšanu;

adītājai un audējai Regīnai Kalniņai Nīcas novadā 
par Nīcas tautastērpa darināšanas prasmju daudzi-
nāšanu;

pinējam Pēterim Tutānam Tukuma novadā par pi-
nēja amata daudzināšanu;

SIA “Saldus maiznieks” Saldus novadā par maizes 
tradīciju daudzināšanu;

biedrībai “EKC Suiti” Alsungas novadā par suitu 
tradīciju uzturēšanu un daudzināšanu;

brīvdienu mājai “Stūrīši-Branki” Dundagas nova-
dā par lībiešu sadzīves priekšmetu saglabāšanu un 
ēdienu daudzināšanu;

Pāces vilnas pārstrādes fabrikai Dundagas novadā 
par vilnas pārstrādes amata uzturēšanu un daudzi-
nāšanu;

skalu pinumu meistarei Intai Bendrupai Jelgavas 
novadā par skalu grozu pinumu amata daudzinā-
šanu;

biedrībai “Ūdenszīmes” Jēkabpils novadā par pļa-
vu daudzināšanu;

Jaunpils Amatu mājai Jaunpils novadā par amat-
niecības prasmju daudzināšanu;

aušanas un rokdarbu darbnīcai “Ozolkalna klēts” 
Madonas novadā par aušanas prasmju daudzinā-
šanu;

viesnīcai “Meke” Salacgrīvas novadā par mūsdie-
nīgu risinājumu latviskās vides un vēsturisko ēku 
iedzīvināšanai un saglabāšanai;

“Cēsu maizes” mājražotājiem Cēsu novadā par 
speltas maizes daudzināšanu;

SIA “Kainaiži Birzī” Smiltenes novadā par latvisko 
tradīciju mūsdienīgu attīstību – bērzu sulu;

“Siguldas Spieķu darbnīcai” Siguldas novadā par 
Siguldas spieķa darināšanas tradīciju uzturēša-
nu;

Līvānu stikla pūtēju darbnīcai Līvānu novadā par 
amatu prasmes – stikla pūšanas – tradīciju daudzi-
nāšanu;

lauku mājai “Upenīte” Aglonas novadā par tradi-
cionālā Latgales ēdiena daudzināšanu.

Foto: tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”

https://www.celotajs.lv/lv/e/ances_muiza
https://www.celotajs.lv/lv/e/ridelu_dzirnavas
https://www.celotajs.lv/lv/e/regina_kalnina
https://www.celotajs.lv/lv/e/peteris_tutans
https://www.celotajs.lv/lv/e/saldus_maiznieks
https://www.celotajs.lv/lv/e/biedriba_ekc_suiti
https://www.celotajs.lv/lv/e/senlietu_kolekcija
https://www.celotajs.lv/lv/e/skalupinumi
https://www.celotajs.lv/lv/e/kaldabruna
https://www.celotajs.lv/lv/e/jaunpilsamatumaja
https://www.celotajs.lv/lv/e/ozolkalna_klets
https://www.celotajs.lv/lv/e/hotel_meke
https://www.celotajs.lv/lv/e/cesu_maize
https://www.celotajs.lv/lv/e/birzi_sulas
https://www.celotajs.lv/lv/e/spiekudarbnica
https://www.celotajs.lv/lv/e/makslas_amatniecibas_centrs
https://www.celotajs.lv/lv/e/lauku_maja_upenite
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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

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” apmeklētā-
jam norāda, ka šajos objektos var iepazīt latvisko 
mantojumu. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 106 

saimniecības visā Latvijā. Katrai saimniecībai zīme 
tiek piešķirta par kādu konkrētu prasmi vai latviskā 
dzīvesveida izpausmi, kas tiek iesaistīta arī tūrismā.

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/
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