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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS priekšsēdis gandarīts par abpusēji
izprotošo dialogu ar Eiropas Komisijas
pārstāvjiem
Foto: (no kreisās) LPS priekšsēža vietnieks Gints Kukainis,

EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta
(DG REGIO) ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens, EK
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta par
Igauniju, Latviju, Lietuvu un Somiju atbildīgās nodaļas vadītāja Angela Martinesa Sarasola, LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis un LPS priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš.

Gatavojoties 2021.–2027. gada plānošanas periodam un pārstāvot pašvaldību intereses Latvijas
teritoriālās attīstības veicināšanas jomā, pagājušonedēļ Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis un priekšsēža vietnieki Andris
Rāviņš un Gints Kukainis tikās ar Eiropas Komisijas
(EK) un LR pastāvīgās pārstāvniecības ES pārstāvjiem Briselē.

valdību prioritātēm.”
Ar EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) un Eiropas Komisijas
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (DG EMPL) pārstāvjiem tikās arī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekļi:
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita
Gintere, Latvijas delegācijas RK vadītājs Ventspils
novada domes deputāts Andris Jaunsleinis, Mālpils novada domes deputāts Aleksandrs Lielmežs,
Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds Salcevičs un Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Dainis Turlais.

Gints Kaminskis pēc sarunām uzsvēra: “Uzskatu, ka
nākamajā plānošanas periodā reģionālo atšķirību
mazināšanai un demogrāfisko problēmu risināšanai jābūt horizontālai prioritātei Eiropas Savienības
finansējuma izlietošanā. Esmu gandarīts par abpusēji izprotošo dialogu ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta
pārstāvjiem, viņu skaidrojumiem un ieteikumiem.
Turpināsim darbu, lai pēc labākajiem daudzlīmeņu
pārvaldības principiem Latvijā veidotos mijiedarbība starp jauno Nacionālo attīstības plānu un paš-

Vairāk skatiet šeit.
Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS Valdes sēde

Tika pārrunāti arī jautājumi par koplīgumu veidošanu un ģenerālvienošanās slēgšanu ar pašvaldībām,
pašvaldībām piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu,
atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, darba turpināšanu pie pedagogu darba algu
paaugstināšanas, plānotajiem darbiem 2018./19.
mācību gadā, kā arī augstākās izglītības un zinātnes
bāzes finansējumu un citiem jautājumiem.

4. decembrī LPS Valde tikās ar Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes
pārstāvjiem, lai pārrunātu abu pušu sadarbību.
Pieredze liecina: sadarbojoties sociālajiem partneriem, pārstāvot izglītības nozarē strādājošo, izglītojamo un vecāku intereses, kā arī risinot izglītības
nozarē aktuālos jautājumus, var panākt efektīvāku
rezultātu. To uzsvēra gan LIZDA priekšsēdētāja Inga
Vanaga, gan LPS Izglītības un kultūras komitejas
priekšsēdētāja Ligita Gintere un LPS padomniece
izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele informēja Valdi par 2019. gada
valsts budžeta izstrādi. Todien Saeimas Budžeta
un finanšu (nodokļu) komisijā otrajā lasījumā tika
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skatīts likumprojekts “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”, precizējot pagaidu budžeta sagatavošanas principus. Finanšu ministrijas
(FM) piedāvātie grozījumi attiecībā uz pašvaldībām
paredz: ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav
stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums,
finanšu ministrs apstiprina mērķdotāciju un dotāciju finansējuma sadali, kā arī aizņēmumu un galvojumu izsniegšanas limitus, lai pašvaldībām nodrošinātu stabilu to funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu. Plānots, ka finanšu ministrs pēc
likumprojekta pieņemšanas un grozījumu izsludināšanas rīkojumu par izdevumiem pagaidu budžeta laikā varētu izdot 19. decembrī. Vienlaikus FM
pārrēķinās arī nākamā gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, tajā iekļaujot 2019. gadam
plānoto speciālo valsts budžeta dotāciju 19,6% no
kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem nodrošināšanai
(104 milj. eiro). Šogad speciālā dotācija tika pielīdzināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumiem un sadalīta pēc IIN sadales principiem,
bet 2019. gadā ministrija plāno dotāciju sadalīt
divās daļās: vienu daļu, tāpat kā šogad, pielīdzinās
IIN un attiecīgi sadalīs, otru daļu novirzīs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. Tādējādi, pēc
FM teiktā, nevienai pašvaldībai 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu izlīdzinātie ieņēmumi
nesamazināsies. Pārējās valsts budžeta dotācijas
un mērķdotācijas izmaksās atbilstoši datiem, bet

kā 1/12 daļu no 2018. gada summas. Vairāk lasiet
šeit.
Pirms sēdes bija paredzēta LPS Valdes tikšanās ar
Ministru prezidenta amata kandidātu Aldi Gobzemu, lai apspriestu LPS Domes sēdē 1. novembrī
apstiprinātos priekšlikumus nākamās valdības de
klarācijai un citus pašvaldībām un valstij būtiskus
jautājumus. Premjerministra kandidāts šo tikšanos
pēdējā brīdī atcēla, taču vēlāk ieradās uz tikšanos
ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, kur piedalījās
arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. Ministru prezidenta amata kandidāts atvainojās LPS Valdei un
pauda atbalstu pašvaldību vēlmei samazināt normatīvismu.
Dienu vēlāk LPS nosūtīja vēstuli Ministru prezidenta amata kandidātam Aldim Gobzemam, kurā
pausti LPS Domes sēdē 1. novembrī pašvaldību
vadītāju apstiprinātie priekšlikumi jaunās valdības
deklarācijai. Vairāk skatiet šeit.
Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste,
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas
jautājumos,
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

pieredzi LVAF finansēto projektu īstenošanā un
izdiskutēt atbalstāmās projektu darbības 2019.–
2020. gada LVAF projektu konkursos, kuras LPS piedāvās sarunās ar VARAM.

Uz LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdi 5. decembrī Pašvaldību savienībā bija
ieradušies gan aicinātie pārstāvji no Latvijas Vides
aizsardzības fonda (LVAF) administrācijas un Valsts
zemes dienesta, gan komitejas dalībnieki no pašvaldībām, lai apspriestu ūdeņu un zemes pārvaldību.

Par iespējamajiem grozījumiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos informēja Mārupes novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Komiteja
nolēma organizēt kopīgu komiteju-darba grupu ar
LPS Tautsaimniecības komiteju, lai izdiskutētu potenciālos grozījumus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un citos saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā pašvaldību specifiku, kā arī pirms
tam veikt ekspresaptauju par dažiem specifiskiem
jautājumiem.

Izskatot darba kārtības pirmo jautājumu par LVAF
projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”,
pašvaldību projektu īstenošanas pieredzi un finansējuma saņemšanas iespējām 2019. gadā, sanāksmes dalībnieki uzklausīja LVAF administrācijas
direktoru Jāni Rudzīti. Komiteja nolēma LPS vides
aizsardzības un reģionālās attīstības tīkliņos pavasarī ar pašvaldībām apspriest 2017.–2018. gada

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne
Kinča un Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības
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procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne un metodikas eksperte Arta Rolava iepazīstināja ar konceptuālo ziņojumu “Zemes konsolidācijas ieviešana
Latvijā” (VSS-1069), kas Valsts sekretāru sanāksmē
izsludināts 18. oktobrī. Šobrīd saņemti 12 institūciju atzinumi, un starpinstitūciju sanāksme tiek plānota janvārī. Komiteja nolēma atbalstīt LPS sniegto
atzinumu par šo dokumentu, uzsverot, ka zemes

konsolidācija nevis stingri jāreglamentē, bet jāpadara vienkāršāka, ātrāka un mazāk birokrātiska.
Pirms oficiālās saskaņošanas sanāksmes LPS piedāvās VZD tikšanos, lai izdiskutētu strīdīgos viedokļus.

Pašvaldību sadarbības tīkla izglītības
jautājumos sanāksme Jelgavā

par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS” – realizācijas gaitu

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.
Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Lai kopā ar pašvaldībām izvērtētu projekta “PuMPuRS” iespējas un iesaistītos tā realizācijā, LPS
pašvaldību izglītības tīklā organizēja trīs seminārus
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pašvaldībās un pieredzes apmaiņu.

bu un izglītības iestāžu lomu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas risku mazināšanā, jaunatnes iniciatīvu projektiem, prevencijas sistēmas izveidi pašvaldībā un sadarbības līgumu. Savā pieredzē dalījās
Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza, Dobeles novada pašvaldības projekta koordinatore Evita Evardsone un Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe.

Tīkla pirmais seminārs notika 7. novembrī Cēsīs,
uz otro sanāksmi tīkliņa dalībnieki pulcējās 28. novembrī Krustpils novadā, bet trešais, noslēdzošais
seminārs notika 6. decembrī Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrā Jelgavā. Semināru
atklāja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos un Pašvaldību izglītības tīkla vadītāja Dr.
sc. admin. Ināra Dundure. Sanāksmes dalībniekus
uzrunāja arī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne.

Atgādinām, ka par projekta sadarbības partneri var
kļūt ikviena Latvijas pašvaldība un iesaistīties tajā
var gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas
periodā. Vairāk informācijas meklējiet šeit.

Ievadinformāciju par projektu “PuMPuRS” sniedza
projekta vadītāja Inese Vilāne. Viņas kolēģi Kristīne Jozauska, Lauris Liepiņš un Katrīna Sudakova
pastāstīja par projekta satura īstenošanu, pašvaldī-

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības
sanāksme

pludmalēs, gan arī pludmalēs, kas atrodas nacionālo parku dabas lieguma un ainavu aizsardzības
zonās vai dabas liegumos Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) valdījumā, un nolēma, ka, pirms plānot pludmales apsaimniekošanu 2019. gadā, jālūdz
DAP redzējums, kā iestāde nākamgad paredzējusi
apsaimniekot savas piekrastes teritorijas. Valde atbalstīja 2019. gada projekta pārskatu optimizāciju
un indikatīvā finansējuma sadales kritērijus, kas ir
analoģiski 2018. gadā piemērotajiem, kā arī skatīja
jautājumu par iespēju ar Zemes pārvaldības likumu
piekrastes pašvaldībām valdījumā nodoto 2 km jūras joslu iekļaut pašvaldību administratīvajās teritorijās.

7. decembrī notika Latvijas Piekrastes pašvaldību
apvienības (LPPA) Valdes sēde un gada noslēguma
sanāksme.
LPPA Valde novērtēja LVAF projekta “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”
lietderību, atzīmējot, ka piekrastes apsaimniekošanai ir vajadzīgs pastāvīgs finansējums. Valde vērtēja pilotpraksi, kā projekta gaitā piekrastes pašvaldības šāgada sezonā veikušas piekrastes joslas apsaimniekošanu gan pašvaldību valdījumā esošajās
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LPPA sanāksmi atklāja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. Viņš informēja, ka ir apstiprināta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” noslēguma atskaite un LPS lūdz
pašvaldības iesniegt rēķinus. Savukārt LPPA Valdes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs norādīja uz
Valdes aktīvo darbu šogad un uzsvēra, ka izdevies
panākt sadarbību arī ar tām nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Vides izglītības fondu, kuras
iepriekš kritizēja piekrastes pašvaldības.

Sanāksmē tika izskatīta arī Aizsargjoslu likuma grozījumu gaita un nolemts atbalstīt likumprojekta
virzību Ministru kabinetā, sekojoši par diviem LPS
nesaskaņotajiem jautājumiem – krasta kāpas aizsargjoslas noteikšanas principiem un apbūves nosacījumiem ciemos – turpinot diskusijas Saeimā.
Par jūras plānojumu, citām piekrastes joslas plānošanas darbībām un nākamā ES fondu perioda ietvaru piekrastē ziņoja VARAM Telpiskās plānošanas
departamenta pārstāves Ingūna Urtāne un Kristīne
Kedo. Vidzemes tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts skaidroja EiroVelo 13 velomaršruta īstenošanas nozīmi Latvijā, un sanāksmes
dalībnieki tika aicināti būt gataviem EiroVelo 13 velomaršruta īstenošanai.

Sanāksmes dalībnieki atbalstīja Valdes lēmumu
par 2019. gada piekrastes apsaimniekošanas projekta gatavošanu – projekta aktivitātēm, indikatīvā
finansējuma sadales kritērijiem un priekšlikumus
izmaiņām projekta pārskatu gatavošanai –, kā arī
atbalstīja D. Strauberga priekšlikumu risināt jautājumu par iespēju ar Zemes pārvaldības likumu piekrastes pašvaldībām valdījumā nodoto 2 km jūras
joslu iekļaut pašvaldību administratīvo teritoriju
robežās.

Vairāk skatiet šeit.
Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece
attīstības un plānošanas jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Krimuldas novadā

lējumiem, ģerboni, logo un mājaslapu, kas atvērta
novembrī. Novada prezentāciju turpināja Krimuldas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Inga
Ķerzuma. Šobrīd Krimuldas novadā, kurā ietilpst
Krimuldas un Lēdurgas pagasts, dzīvo 5160 iedzīvotāju, un novada prioritātes ir aktīva un izglītota
sabiedrība, bet ilgtermiņa redzējumā Krimuldas
novads saistās ar klusu, zaļu un kultūras vērtībām
bagātu mājvietu ģeogrāfiski un ekonomiski izdevīgā vietā, pietiekami tuvu, lai rastu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, un pietiekami
tālu, lai piedāvātu ekoloģisku vidi.

7. decembrī Krimuldas novada kultūras namā Raganā notika Latvijas otrās simtgades pirmā izpilddirektoru tikšanās jeb Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) 2018. gada noslēguma
sanāksme.
To atklāja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs
Linards Kumskis, ievadot novada prezentāciju un
pastāstot par Krimuldas novada identitātes mek-
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Interesantu priekšlasījumu “Skats uz Latvijas
valsts tapšanas laika notikumiem ar baltvācu ģimnāzistes Dagmāras Kopštālas acīm” nolasīja Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis jeb, kā
viņš pats teica, starpnieks starp zinātniekiem un
darītājiem.

Pēc tam sanāksmes dalībnieki paviesojās SIA
“Maiznīca Flora”, “Conexus Baltic Grid” jeb Inčukalna gāzes krātuvē, Lēdurgas dendroloģiskajā parkā
un Krimuldas baznīcā, kam sekoja vakara noslēgums Krimuldas novada kultūras namā.

LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis sniedza Valdes pārskatu par darbu šogad, ko asociācijas biedri vienbalsīgi novērtēja atzinīgi, un iezīmēja LPIA plānus
2019. gadam.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece,
un Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Vairāk skatiet šeit.

LPS padomnieces dalība konferencē par
pedagogu profesionālo atbalsta sistēmu

Savukārt LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga konferences dalībniekus iepazīstināja ar LIZDA pētījumu
“Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums”. Paneļdiskusijā par pētījuma rezultātiem izglītības politikas kontekstā ar viedokļiem apmainījās
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Ināra Dundure, LR 13. Saeimas deputāte Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre
Evija Papule, VISC vadītājs Guntars Catlaks, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante Elīna Petrovska,
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente Jana Jansone un ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas nacionālās
komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

7. decembrī Saeimas namā notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
kopīgi organizētā konference “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais dialogs izglītības
politikas kontekstā”.
“Valstij jāsniedz pedagogiem tāds atbalsts, lai viņi
varētu kvalitatīvi īstenot jaunu, mūsdienīgu un uz
kompetenci vērstu pieeju izglītībai,” atklājot konferenci, sacīja Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva, kura darbojas arī Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijā. Aicinot stiprināt valsts atbalstu
pedagogiem, viņa uzsvēra, ka priekšā vēl garš ceļš
uz godīgu un saprotamu atalgojuma sistēmu, kā arī
izcilību veicinošu profesionālā atbalsta sistēmu. Tai
ir jātop uz stipriem pamatiem un jābūt valsts politikas sastāvdaļai – akcentēja M. Golubeva.

Konferencē notika arī LIZDA konkursa “Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde 2018”, skolēnu/studentu konkursa “Liec savam pedagogam pasmaidīt” un pedagogu konkursa “Mācot mācos pats”
apbalvošanas ceremonija.
Nominācijā “Pedagogam draudzīgākā izglītības ie
stāde 2018” goda plāksnes tika pasniegtas sešām

Par aktualitātēm izglītības sistēmā informēja IZM
Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece.
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izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji –
piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus. Konkursā piedalījās
16 izglītības iestādes. Tika vērtēta pedagogu sociālā
drošība un darba koplīgums, darba organizācija,
infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība, darba
aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija un atalgojums. Arodbiedrība piešķīra
statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde
2018” un izteica īpašu atzinību Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādei “Karlsons”, Valmieras pilsētas 6.

pirmsskolas izglītības iestādei “Kārliena”, Ikšķiles
pirmsskolas izglītības iestādei “Urdaviņa”, Krimuldas vidusskolai, Skultes pirmsskolas izglītības iestādei “Aģupīte” un Kaunatas vidusskolai.
UNESCO LNK savu īpašo balvu pasniedza Kandavas
internātvidusskolai un Vecumnieku novada Valles
vidusskolai.
Vairāk skatiet šeit.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS padomnieces dalība vietējo rīcības
grupu konferencē
Pagājušonedēļ Siguldā divas dienas norisinājās vietējo rīcības grupu gada konference, kurā diskutēja
par paveikto šajā plānošanas periodā un sprieda
par nepieciešamo nākamajā plānošanas periodā
lauku teritorijā.
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe piektdien kopā ar Zemkopības ministrijas un VARAM pārstāvjiem piedalījās diskusijā un
apsprieda multifondu pieeju. LPS padomniece uzsvēra, ka nozīmīgi vietējās attīstības virzītāji laukos
ir vietējās rīcības grupas un pašvaldības.
Vairāk lasiet šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS padomniece seminārā Čehijā dalās ar
pieredzi datu aizsardzībā
7. decembrī Prāgā (Čehijā) notika Čehijas Pilsētu
un pašvaldību apvienības (Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic) rīkotais starptautiskais seminārs, kurā piedalījās Čehijas, Slovākijas,
Vācijas, Ungārijas un Latvijas pārstāvji. Latviju tajā
pārstāvēja LPS padomniece juridiskajos jautājumos
Kristīne Kinča.
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Seminārs notika ikgadējā Čehijas pašvaldību finanšu jautājumu konferencē un bija veltīts Vispārīgajai
datu aizsardzības regulai un informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm. Seminārā daudz runāja par
datu aizsardzību, datu apstrādes pārredzamību,
tiesībām uz informāciju un datu drošību un tika
secināts, ka katrā valstī ir savi mīti par regulu, kas
tagad jākliedē gan pašvaldībām, gan uzraugošajām institūcijām. Interesanta diskusija izvērtās par

TIEŠRAIDE

personas datu aizsardzības speciālistiem un viņu
pienākumiem. Semināra dalībnieki pievērsās arī
praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldību
darbību.
Vairāk lasiet šeit.
Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
• kā izmantot pielikumu iespēju sistēmā;
• datu labošanas un dzēšanas politika;
• signālpaziņojumi sistēmā;
• iespēja veidot pārskatus par sistēmā ievadītajiem
datiem;

Videokonference Nepilngadīgo personu
atbalsta informācijas sistēmas lietotājiem

• metodiskā papildinformācija par datu ievadi sistēmā.

LPS sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas
centru, pieaicinot nozaru ekspertus no Labklājības
ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, 11. decembrī plkst. 13 rīko videokonferenci par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS).

NPAIS lietotāji ir virkne institūciju, tāpēc aicinām
sekot līdzi videokonferencei bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policijas, bērnu ilgstošas aprūpes iestāžu un citiem darbiniekus. Videokonferencē var piedalīties arī klātienē (LPS 4. stāva zālē Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1).

Videokonferences mērķis ir veicināt izpratni par
NPAIS un atbildēt uz lietotāju biežāk uzdotajiem
jautājumiem. Videokonferencē tiks apskatītas šādas tēmas:

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei.
Tiešraides laikā iespējams uzdot jautājumus, sūtot
tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

• sistēmas lietošanas tiesiskais regulējums;
• paroļu derīguma termiņa ierobežojumi;

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

• terminu aktualizācija sistēmā;

TIEŠRAIDE

LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

Darba kārtība:
1. Par asistenta pakalpojuma pilnveidi pašvaldībā
(informēs Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna
Celmiņa).

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
notiks 12. decembrī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).
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2. Par Eiropas struktūrfondu nākamā finansēšanas
perioda ieguldījumiem sociālās atstumtības riska
mazināšanā: viedokļu apmaiņa (informēs LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants
Lipskis).

lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai
saitei.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

3. Dažādi.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.

TIEŠRAIDE
izsniegtajām zvejas licencēm un nozvejas žurnāliem. Paredzēts, ka LZIKIS ietvertā informācija jebkurā laikā ir pieejama gan pašvaldībām un to pilnvarotajām personām, gan Valsts vides dienestam,
kas ir kompetentā iestāde zivju resursu aizsardzībā.

Iekšējo ūdeņu datubāzes projekta
prezentācija

Plānots, ka pēc LZIKIS papildināšanas ar iekšējo
ūdeņu sadaļu (moduli) vietējām pašvaldībām varēs
nodot arī zvejas licenču izsniegšanas funkciju.

14. decembrī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videokonference par
iekšējo ūdeņu datubāzes projektu, kura rezultātā
Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā LZIKIS
sistēma ir papildināta ar iekšējo ūdeņu sadaļu (moduli). Pašvaldībām radīta iespēja vienotā datubāzē
ievadīt un izmantot informāciju par zveju Latvijas
iekšējos ūdeņos, tajā skaitā par izsniegtajām licencēm komercdarbībai zvejniecībā, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumiem, protokoliem, kā arī par

Prezentāciju būs iespēja skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei.
Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

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

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

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.
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LPS NESASKAŅO
Pagājušonedēļ LPS nosūtījusi divus atzinumus par
ministriju sagatavotajiem likumdošanas aktiem.

jusi sadarbībā ar pašvaldībām un kopumā atbalsta
šā plāna tālāku virzību, bet izsaka vairākus iebildumus (priekšlikumus). Lai panāktu rīcības plānā paredzēto ārvalstu iedzīvotāju uzticēšanos Latvijas ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sniegtajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem (rīcības plāna
3.3. apakšpunkta darbības rezultāts), rīcības plānā
jāparedz pasākumi, lai aktualizētu un sniegtu patiesu informāciju Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē/
Nacionālā kontaktpunkta tīmekļa vietnē gan par reģistrētajām ārstniecības iestādēm, gan par reģistrētu
ārstniecības personu pamatdarba vietām un sertificētām specialitātēm, kā arī ne tikai jāuzlabo dizains
izziņai par ārstniecības iestādes reģistrāciju ārstniecības iestāžu reģistrā (rīcības plāna 3.8. apakšpunkta
pasākums), bet arī jāprecizē izziņas saturs.

Viens no tiem ir atkārtots atzinums – par VARAM
precizēto likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu
likumā”, tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (VSS-209) (1. pielikums). LPS
neiebilst likumprojekta tālākai virzībai, taču uztur
spēkā savus sniegtos iebildumus attiecībā uz I sadaļas 2. un 3. punktu izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem.
Otrs atzinums nosūtīts par Veselības ministrijas sagatavoto plāna projektu “Rīcības plāns veselības
aprūpes eksporta pakalpojumu jomas attīstībai
2019.–2023. gadam” (2. pielikums), ko LPS izvērtē-

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
6. decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

VSS-1232 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-1225 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 1a, Rīgā, pārdošanu”

VSS-1237 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

VSS-1227 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu
novērošanas torni zemes nodalījuma joslai”

VSS-1235 – Rīkojuma projekts “Par Grobiņas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu
valsts īpašumā”

VSS-1228 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-1236 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Reiņu ielā 27, Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nodošanu Nīcas novada
pašvaldības īpašumā”

VSS-1229 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Valsts kontrole – speciāli InfoLogam

tiek patvaļīga būvniecība. Minētie būvatļauju derīguma termiņu pārtraukumi nav aizmāršība dažu
dienu garumā: 26% gadījumu pārtraukums bija no
diviem mēnešiem līdz vienam gadam, bet 29% pārsniedza vienu gadu.

Privātmāju būvniecības process Latvijā
vēl tālu no pilnības
Egīls Vidžups,
valsts revidents

Intervijās būvvaldes minēja vairākus cēloņus, kāpēc būvatļauju termiņu kontroles īstenošana ir apgrūtināta. Tā, piemēram, būvniecības informācijas
sistēma (BIS) nenodrošina pārskatu sagatavošanas
iespēju, lai pārskatāmā veidā varētu iegūt informāciju par visām pašvaldības teritorijā aktīvajām
būvatļaujām. 80% no 65 aptaujātajām būvvaldēm
norādīja, ka atbilstoša BIS funkcionalitāte būtiski
uzlabotu būvvaldes īstenoto kontroli. Kā otrs cēlonis tika minēta būvvalžu nepietiekama kapacitāte:
to kā kontroles efektivitāti ierobežojošo faktoru minēja 83% būvvalžu.

Ekonomikas ministrija
atbild par būvniecības
nozari reglamentējošo
normatīvo aktu izstrādi
un būvniecības nozares
attīstības
plānošanu.
Sekmīgā būvniecības nozares politikas mērķu sasniegšanā būtiska loma ir
arī būvvaldēm, jo tās praksē iedzīvina normatīvajos
aktos paredzēto uzraudzību un kontroli.

Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums būvvaldēm nosaka pienākumu pirms būvatļaujas izsniegšanas apsekot plānotās būvniecības vietu, lai
pārliecinātos, ka šajā vietā nenotiek patvaļīga būvniecība. Pēc būtības tā ir vienīgā pārbaude, ko visas
būvvaldes veic privātmāju būvniecības gadījumā.
Analizējot pārbaužu rezultātus, mēs secinājām, ka
90% gadījumu nekādi pārkāpumi nav konstatēti.

Latvijas normatīvie akti sniedz iespēju privātmāju
būvētājiem veikt būvdarbus, nepiesaistot būvspeciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju. Būvspeciālistu
piesaiste ir obligāta tikai būvprojekta izstrādē un
jau uzceltas mājas pieņemšanā ekspluatācijā. Tādēļ
privātmāju būvniecībā iedzīvotāji gaida atbildīgo
iestāžu atbalstu administratīvajā procesā.

Valsts kontrole rosināja Ekonomikas ministrijai izvērtēt šādas pārbaudes nepieciešamību un radīt
būvvaldēm priekšnosacījumus jēgpilnu, būvniecības risku novērtējumā balstītu pārbaužu plānošanai un veikšanai. Tas ne tikai ļautu ietaupīt būvvaldes resursus, atsakoties no nevajadzīgām pārbaudēm, bet arī palielinātu pārbaužu lietderību.

Tomēr revīzijā konstatējām, ka ne visas būvniecības
uzraudzības darbības un prasības ir pārdomātas,
atsevišķas prasības būvētājiem rada administratīvo
slogu un nav saistītas ar privātmāju drošas ekspluatācijas veicināšanu.
Privātmājas būvētājam ir jārēķinās, ka iecerētās
būvniecības saskaņošana var prasīt 4–5 mēnešus.
Tomēr tas nenozīmē, ka būvvaldes strādā lēni: revīzijā konstatējām, ka ieceres saskaņošana pašā būvvaldē aizņem 12 dienas no kopējās saskaņošanas
121 dienas garumā. Liela nozīme ir caurredzamai
būvniecības saskaņošanai, kad būvvaldē visi lēmumu pieņemšanas dokumenti ir reģistrēti un ir dokumentēts lēmumu pieņemšanas process, jo tas ne
tikai sola ātrāku būvatļaujas saņemšanu (121 diena
pretēji necaurredzama procesa 150 dienām jeb par
mēnesi ilgāk), bet arī mazina jebkuru aizdomu ēnu
par atbildīgo institūciju neatbilstošu darbību.

Būvvaldes ceturtajā daļā gadījumu nepieņem māju
ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā – desmit darba dienu laikā. Šajos gadījumos mājas pieņemšana ekspluatācijā ieilgst līdz 43 dienām,
proti, vēl vienu papildu mēnesi ģimenes nevar legāli izmantot uzceltu un apdzīvošanai gatavu māju.
Mēs vēlējāmies analizēt šīs kavēšanās cēloņus, bet
konstatējām, ka būvvaldes nebija nodrošinājušas
mājas ekspluatācijā pieņemšanas dokumentēšanu,
tajā skaitā būvvaldēs nebija pieejami dokumenti,
kas norādītu uz būvētāja iesniegtās dokumentācijas trūkumiem un būvvaldes izvirzītajiem nosacījumiem trūkumu novēršanai. Salīdzinot būvvalžu un
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, konstatējām, ka 27% gadījumu adreses,
kurās notiek būvniecība (ir spēkā būvatļauja, tātad

Pārbaudot 111 būvniecības lietas sešās būvvaldēs,
konstatējām, ka 39% gadījumu būvatļaujas derīguma termiņos ir pārtraukumi un būvvaldes nav veikušas nekādas darbības, lai pārliecinātos, ka neno12

ēka nav pieņemta ekspluatācijā), kāds ir norādījis
kā savu deklarēto dzīvesvietu.

troles veiktās lietderības revīzijas “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?” Būvniecības valsts kontroles birojs ir būtiski uzlabojis
būvvalžu metodisko vadību BIS izmantošanā, un
2018. gadā tika organizētas arī vairākas būvvalžu
darbinieku apmācības.

Tātad būvvalžu necaurskatāmi organizētas būvniecības ieceres un pieņemšanas ekspluatācijai
nepieciešamo dokumentu saskaņošanas dēļ laiks
no idejas par māju līdz tās legālai izmantošanai
var pagarināties par diviem mēnešiem. Turklāt arī
būvniecības laikā būvvaldēm reti rūp, vai privātmājas būvlaukumā darbi notiek atbilstoši izsniegtajai
būvatļaujai un vai būvatļauja vispār ir spēkā.

Šogad Būvniecības valsts kontroles birojs aktīvi strādāja pie BIS pilnveides un ir uzsācis vairāku sistēmas
darbības nepilnību novēršanu, tomēr vēl pāragri
runāt par VK konstatēto nepilnību novēršanu. Tas,
ka kopš 2018. gada jūlija BIS nodrošināta iespēja
saskaņot būvniecības ieceri pilnībā elektroniski, vēl
nenozīmē, ka ir novērstas VK konstatētās nepilnības
dokumentu reģistrēšanā un caurredzama būvniecības procesa nodrošināšanā. BIS iestrādātais tehniskais risinājums ir jālieto, proti, gan Būvniecības
valsts kontroles birojam, gan būvvaldēm aktīvi jāveicina elektroniska dokumentu aprite, palielinot
elektroniski iesniegto būvniecības ieceru īpatsvaru.
Tikai tad, kad Latvijā būvniecības saskaņošana notiks caurredzami jeb tikai elektroniskā vidē, nozares
uzraudzībai tiks izmantoti iegūtie dati, varēs uzskatīt, ka VK konstatētās nepilnības ir novērstas.

BIS izveidošana ir solis pareizajā virzienā, jo, pilnvērtīgi to izmantojot, gan Ekonomikas ministrijai,
gan pašvaldību būvvalžu vadītājiem būtu pieejama
pietiekami detalizēta informācija par būvdarbiem
katrā novadā un Latvijā kopumā. Diemžēl revīzijā
secinājām, ka daudzas iespējas, ko sniedz BIS, netiek izmantotas, un tam ir vairāki cēloņi.
Pirmkārt, tā ir nevēlēšanās un izpratnes trūkums
būvvaldēs par būvniecības uzraudzības analīzes
nozīmi. Mēs uzskatām, ka BIS ir jāizmanto plašāk.
Tajā pieejamie dati var sniegt informāciju būvvaldes vadītājam par nepieciešamajām izmaiņām
būvvaldes darba organizēšanā.

Lai gan VK revīzijā “Vai būvniecības uzraudzības un
kontroles process ir efektīvs un veicina privātmāju būvniecību ar iespējami mazāku administratīvo
slogu?” ieteikumus izteica Ekonomikas ministrijai
un Būvniecības valsts kontroles birojam, jāņem
vērā, ka vairāku ieteikumu pilnvērtīga ieviešana
būs atkarīga arī no būvvalžu mērķtiecīga darba.

Otrkārt, tā ir šobrīd nepietiekama BIS pieejamo
datu kvalitāte, ko negatīvi ietekmē atšķirīgas būvvalžu pieejas BIS izmantošanā. Šāda situācija izveidojusies tāpēc, ka ieviešanas sākumposmā netika
nodrošināta pietiekama būvvalžu koordinēšana un
apmācība. Tiesa, pēc pagājušajā gadā Valsts kon-

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt
viedokli par saimniekošanu īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās
Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas
Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu
īsteno projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā
uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli
par aizsargājamo teritoriju izveidi, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par
meža apsaimniekošanas ierobežojumiem.
Meža īpašnieki līdz 18. decembrim tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu šeit.
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Domnīcā diskutēs par uzvedības
traucējumu problēmām pirmsskolas
vecuma bērniem

blēmām speciālās pedagoģijas aspektā, par bērnu
uzvedības problēmu indikatoriem pārciestu krīžu,
traumu vai vardarbības gadījumos. Tiks sniegta informācija par veiksmīgas sadarbības labās prakses
piemēriem un uzklausīta vecāku pieredze par bērnu pirmsskolas izglītības ceļu.

12. decembrī plkst. 9:30
viesnīcā “Riga Islande Hotel”
(Rīgā, Ķīpsalas ielā 2) VBTAI
organizē domnīcu-forumu
“Zinoši pieaugušie – bērna
drošības un veselīgas attīstības pamats”, kas ļaus speciālistiem diskutēt par agrīnas uzvedības traucējumu
diagnostikas nozīmi pirmsskolas vecuma bērniem
un veicamajiem pasākumiem bērnu uzvedības
traucējumu mazināšanai.

Pēc prezentācijām plānota paneļdiskusija, kurā
foruma dalībnieki varēs uzdot jautājumus ekspertiem. Foruma apmeklētāji varēs arī līdzdarboties
darba grupās, lai kopā ar ekspertiem rastu efektīvākos risinājumus bērnu uzvedības traucējumu
mazināšanai. Foruma darba grupas rezultāti tiks
apkopoti un publicēti VBTAI interneta vietnē, kā arī
izmantoti VBTAI darbības pilnveidei darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Forumā diskutēs par problēmām vardarbības atpazīšanā un novēršanā pirmsskolas izglītības ie
stādēs, par to, kā atpazīt bērnus ar uzvedības pro

Forumā VBTAI pārstāvji arī informēs par VBTAI Konsultatīvās nodaļu kā resursu pirmsskolas vecuma
bērnu uzvedības problēmu risināšanas ceļā. Konsultatīvā nodaļa strādā multidisciplinārā komandā, un tās sastāvā ir sociālais darbinieks, klīniskais
psihologs, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un
atkarību profilakses speciālists (tiek pieaicināts vajadzības gadījumā).

Nometnes bērniem ar kustību
traucējumiem

fonda projektā, piedalīties var bērni un vecāki no
visas Latvijas.

Foruma mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības

iestāžu
speciālisti, kā arī vecāku un audžuģimeņu pārstāvji,
valsts un pašvaldību speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pirmā nometne “saJŪTI paSAULI raDOŠI” notiks
no 25. līdz 30. decembrim Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā (transports no Rīgas). Tā
paredzēta 7–12 gadus veciem bērniem ar kustību
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 darbības atbilstoši
dalībnieku veselības stāvoklim (Latvijas Austrumu
vingrošanas asociācijas ciguna instruktore Agita
Krastiņa), dabas izzināšanas pārgājieni (Reinis Ziļevs, www.raktuves.lv), radošās darbnīcas un izziņas darbnīcas (kultūras pasākumu organizatore
Andra Hince), atbalsta grupas, diskusijas un lekcijas vecākiem, komandas saliedēšanas pasākumi,

Rīgas domes projektā “Mēs par veselīgu Rīgu!”
Jūrmalas sociālais uzņēmums “Viesmīlības projekti” šogad un nākamgad organizēs sešas nometnes
bērniem ar kustību un funkcionālās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem. Dalību nometnē apmaksā Rīgas dome Eiropas Sociālā
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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 e-pastā viesmilibasprojekti@gmail.com.

Informatīva tikšanās par Eiropas vēstures
piemiņas pasākumiem

atbalsta darbību “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (tuvākais pieteikumu iesniegšanas termiņš –
2019. gada 1. februāris).

13. decembrī plkst. 10 Kultūras ministrijā (Rīgā,
Z. A. Meierovica bulvārī 14, 4. stāvā) notiks vēstures biedrību un muzeju pārstāvju tikšanās, kurā
tiks stāstīts par programmas “Eiropa pilsoņiem”

Interesentiem, kuri vēlētos apmeklēt šo pasākumu,
lūgums rakstīt uz e-pasta adresi Agnese.Rubene@
km.gov.lv.

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.

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
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