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Latvijas Pašvaldību savienībai – 27

Ar aizvien bagātāku pieredzes bagāžu 15. decembri 
sagaida viena no ietekmīgākajām sabiedriskajām 
organizācijām Latvijā – Latvijas Pašvaldību savienī-
ba (LPS). Tās pamati likti pirms 27 gadiem, kad Zi-
nātņu namā Jūrmalā 1991. gada 15. decembrī tika 
oficiāli nodibināta Latvijas Pašvaldību savienība.

27 gadu laikā LPS apliecinājusi, ka ir spēks, ar ko 
rēķinās ne tikai Latvijas politiskajā arēnā, bet arī Ei-
ropas mērogā. Nemainīgs palicis savienības uzstā-

dījums un galvenais princips: pārstāvēt un aizstāvēt 
pašvaldību intereses un stiprināt demokrātiju.

Latvijas Pašvaldību savienība pateicas visām paš-
valdībām par atbalstu un kopīgi sasniegto un sa-
darbības partneriem – par veiksmīgo un konstruk-
tīvo sadarbību un sūta siltus sveicienus visiem LPS 
tagadējiem biedriem un jo īpaši organizācijas dibi-
nātājiem un vecbiedriem!

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

12. decembrī LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē piedalījās vairāki Labklājības minis-
trijas (LM) speciālisti.

Par asistenta pakalpojumu pašvaldībā un tā piln-
veidi informēja LM Sociālās iekļaušanas politikas 
departamenta direktore Elīna Celmiņa un valsts 
sekretāra vietniece Jana Muižniece. Viņas atgādi-
nāja, ka asistenta pakalpojuma modelī paredzēts 

vērtēt personas spējas pārvietoties ārpus mājokļa 
un nepieciešamo atbalsta līmeni, nevis to, uz ku-
rieni persona dodas. Vasarā notika asistenta pa-
kalpojuma nepieciešamības novērtēšanas anketas 
testēšana Rīgas, Jelgavas pilsētas un Kuldīgas, Tal-
su, Tukuma un Cēsu novada pašvaldību sociālajos 
dienestos, pēc kā LM sagatavojusi piedāvājumu 
asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtē-
šanai. Prognozētās izmaiņas liecina, ka pakalpoju-
ma saņēmēju skaits kopumā varētu samazināties 
apmēram par 10%. Atbilstoši anketas testēšanas 
rezultātiem 22% šābrīža pakalpojuma saņēmēju 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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tas nepienāktos, taču jāņem vērā, ka pakalpojumu 
varēs pieprasīt arī tās personas, kuras līdz šim sa-
režģītās administrēšanas un asistenta zemās atlī-
dzības dēļ izvēlējās pakalpojumu nepieprasīt.

Apspriežot Eiropas struktūrfondu nākamā finan-
sēšanas perioda ieguldījumus sociālās atstumtī-
bas riska mazināšanā, LM Darba tirgus politikas 
departamenta direktors Imants Lipskis raksturoja 
nākamā ES fondu plānošanas perioda prioritātes 
nodarbinātības jomā un sadarbības iespējas. Nā-
kamā perioda darbības saistās ar bezdarbnieku un 
bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas 
un prasmju līmeņa celšanu, nelabvēlīgākā situācijā 
esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzī-
votāju aktivizēšanu, atbalstu gados vecākām no-

darbinātām personām, sociālo uzņēmējdarbību un 
algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem.

Ar zāļu verifikācijas sistēmu iepazīstināja Santa Bič
kovičaVavžika no Latvijas Zāļu verifikācijas organi-
zācijas. Viņa atzīmēja, ka zāļu viltojumi ir būtiska 
problēma, jo ES legālajā tirgū gada laikā bijis pusot-
ra miljona viltotu zāļu iepakojumu. Tā kā viltotās zā-
les apdraud dzīvību un lieli riski pacientu veselībai 
un dzīvībai, tiek ieviesta zāļu drošuma pārbaudes 
jeb verifikācijas sistēma. Paredzēts, ka no nākamā 
gada 9. februāra tā vienoti darbosies 32 EEZ valstīs.

Vairāk lasiet šeit. Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Apmācību seminārs Jūrmalā par personas 
datu aizsardzību

LPS īsteno projektu “Vietējo pašvaldību sagatavo-
šana jaunajam datu aizsardzības tiesiskajam regu-
lējumam”, un 12. un 13. decembrī Jūrmalā tika or-
ganizēts apmācību seminārs Latvijas pašvaldībām 
ar mērķi uzlabot pašvaldību speciālistu zināšanas 
un kompetenci atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzī-
bas regulā noteiktajām prasībām.

LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautāju-
mos Guntars Krasovskis un LPS padomniece ju-
ridiskajos jautājumos Kristīne Kinča iepazīstināja 
ar ES personas datu aizsardzības reformu, Vispā-
rīgo personas datu aizsardzības regulu, personas 
datu aizsardzības tiesisko regulējumu un juridisko 
pamatojumu personas datu likumīgai apstrādei, 
kā arī īpašu kategoriju personas datu apstrādi. 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4401-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-12-decembri-2018
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/323-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-12-decembri-2018
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Savukārt Datu valsts inspekcijas Eiropas Savienī-
bas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs 
Lauris Linabergs informēja par datu aizsardzības 
pārvaldību, datu aizsardzības speciālista iecelšanu 
un funkcijām, kā arī par datu aizsardzības ietek-
mes novērtējumu un atbildēja uz dalībnieku jau-
tājumiem.

Nākamais projekta “Vietējo pašvaldību sagatavoša-
na jaunajam datu aizsardzības tiesiskajam regulē-
jumam” seminārs notiks 2019. gada 9. un 10. jan-
vārī Rīgā, viesnīcā “Avalon” (13. janvāra ielā 19).

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS padomnieka dalība tiesībsarga 
konferencē

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino 
Salmiņš 11. decembrī, uzstājoties tiesībsarga ikga-

dējā konferencē, daļā par informācijas pieejamību 
un rīcību katastrofu gadījumos uzsvēra, ka šobrīd 
valstī civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldībā 
ir virkne neatrisinātu jautājumu, piemēram, jopro-
jām valstī nav rīcības plāna katastrofu pārvaldības 
koordinēšanā, reaģēšanā un seku likvidācijā; atbil-
dīgajām ministrijām nav rīcības plāna risku izvērtē-
šanai un finanšu resursu piesaistei.

Par šiem jautājumiem daudzkārt runāts LPS Taut-
saimniecības komitejā, kur pašvaldības identificē-
jušas vairākus nesakārtotus aspektus.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS padomnieces dalība diskusijā par 
sociālo uzņēmējdarbību

  

13. decembrī LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane ES mājā piedalījās Ei-
ropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotajā dis-
kusijā “Pašvaldība un sociālais uzņēmējs: lai dejotu 
tango, vajag divus” par to, kā pašvaldībās attīstīt 
sociālo uzņēmējdarbību. Tikšanās dalībnieki tika 
iepazīstināti ar valsts atbalsta instrumentiem, īpaša 
uzmanība tika pievērsta pašvaldību iespējām veici-

nāt sociālo uzņēmumu izveidi un darbības papla-
šināšanos, piemēram, pašvaldību tiesībām nodot 
mantu sociālo uzņēmumu lietošanā un īpašumā, 
privileģētajiem iepirkumiem ar sociālā uzņēmuma 
pazīmi u.c.

LPS padomniece sniedza savu redzējumu par paš-
valdību atbalsta iespējām un publiskā iepirkuma 
izaicinājumiem jeb sociālo kritēriju izmantošanu 
iepirkuma vērtēšanā. Viņasprāt, lietderīgi būtu 
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Iepirkumu uz-
raudzības biroju izstrādāt tehniskās specifikācijas 
paraugu, kas ļautu pasūtītājiem labāk izmantot 
publisko iepirkumu kopīgu sabiedrisku un sociālu 
mērķu atbalstam.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4415-darbibam-krizu-un-katastrofu-gadijuma-jabut-profesionalam
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Videokonference nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas sistēmas lietotājiem

LPS sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centru, pieaicinot nozaru ekspertus no LM un Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, 11. decem-

brī rīkoja videokonferenci par nepilngadīgo perso-
nu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS).

Videokonferencē tika apskatītas šādas tēmas: sis-
tēmas lietošanas tiesiskais regulējums; paroļu derī-
guma termiņu ierobežojumi; terminu atjaunināša-
na sistēmā; kā izmantot pielikumu iespēju sistēmā; 
datu labošanas un dzēšanas politika; signālpaziņo-
jumi sistēmā; iespēja veidot pārskatus par sistēmā 
ievadītajiem datiem; papildu metodiskā informāci-
ja par informācijas ievadi sistēmā.

Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference par iekšējo ūdeņu 
datubāzes projektu

14. decembrī notika videokonference par iekšējo 
ūdeņu datubāzes projektu, kura rezultātā Zemkopī-

bas ministrijas pārraudzībā esošā LZIKIS sistēma ir 
papildināta ar iekšējo ūdeņu sadaļu (moduli). Paš-
valdībām radīta iespēja vienotā datubāzē ievadīt 
un izmantot informāciju par zvejas darbībām Lat-
vijas iekšējos ūdeņos, tajā skaitā par izsniegtajām 
licencēm komercdarbībai zvejniecībā, rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumiem, protokoliem, kā arī 
par izsniegtajām zvejas licencēm un nozvejas žur-
nāliem.

Videoprezentāciju var noskatīties LPS videoarhīvā 
šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/321-videokonference-par-nepilngadigo-personu-atbalsta-informacijas-sistemu-npais
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/322-ieksejo-udenu-datubazes-projekta-prezentacija
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/322-ieksejo-udenu-datubazes-projekta-prezentacija
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CEMR Politikas komitejā pieņemts 
EP deputātu kandidātiem adresēts 
aicinājums

10. un 11. decembrī LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis, priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš un LPS Izglī-
tības un kultūras komitejas vadītāja Ligita Gintere 
piedalījās Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
padomes (CEMR) Politikas komitejas sēdē Ludvigs-
burgā (Vācijā).

Šoreiz Politikas komitejā debašu epicentrā bija kli-
mata jautājumi, ilgtspējīgas attīstības mērķi un to 
sasaiste ar plānošanas dokumentiem. Tika apstip-
rināts 2019. gada budžets un darbības virzieni, kā 
arī pieņemts aicinājums Eiropas Parlamenta depu-
tātu kandidātiem. Šajā aicinājumā CEMR Politikas 
komitejas pārstāvji aicina regulāri veidot dialogu, 
skaidrot iedzīvotājiem saikni starp ES un vietējām 

kopienām, padarīt lēmumu pieņemšanu pēc ie-
spējas caurredzamu un saprotamu, aicina pārskatīt 
Eiropas pilsoniskā dialoga kārtību, piešķirot īpašu 
statusu organizācijām, kas pārstāv pašvaldības un 
pilsonisko sabiedrību, kā arī aicina izveidot jaunu 
pārvaldības modeli, kas balstīts uz partnerību, kurā 
pilnībā tiek atzīta vietējo un reģionālo pašvaldību 
nozīme Eiropas pārvaldības struktūrā. Lai līguma 
par Eiropas Savienību 4. pantam piešķirtu lielāku 
spēku, komiteja prasa vietējās un reģionālās paš-
valdības noteikt par Eiropas pārvaldības dalībnie-
kiem un aicina atbalstīt ES pamattiesību hartas un 
vēstures iekļaušanu skolu mācību programmās vi-
sās ES valstīs.

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4416-cemr-politikas-komiteja-pienem-ep-deputatu-kandidatiem-adresetu-aicinajumu


7

RK Latvijas delegācijas vadītājs Austrumu 
partnerībai veltītā seminārā Tallinā

11. decembrī Tallinā (Igaunijā) Latvijas delegāci-
jas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs Austrumu 
partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldī-
bu konferences (CORLEAP) Biroja loceklis Andris 
Jaunsleinis piedalījās Igaunijas Austrumu partne-
rības centra, Igaunijas Ārlietu ministrijas, Čehijas 
Republikas Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas 
rīkotajā seminārā “Pārredzama pārvaldība vietējā 
līmenī”.

Seminārā A. Jaunsleinis uzsvēra CORLEAP kā vie-
tējo un reģionālo pašvaldību viedokļa paudējas 
lomu Austrumu partnerības mērķu sasniegšanā un 
pieminēja CORLEAP sadarbību ar “PLATFORMA” – 

tīklu, kurā neformāli apvienojušās Eiropas pašvaldī-
bas un to asociācijas, kas aktīvi darbojas attīstības 
sadarbībā. Arī LPS ilggadēji aktīvi iesaistās “PLAT-
FORMA” darbībā un tās vadītos projektos īsteno-
jusi daudzas attīstības sadarbības ieceres Latvijas 
pašvaldībās.

CORLEAP Biroja loceklis iepazīstināja auditoriju – 
Armēnijas, Čehijas, Igaunijas, Azerbaidžānas, Balt-
krievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas pārstāv-
jus – ar sava septembrī apstiprinātā atzinuma “Aus-
trumu partnerības un Eiropas Savienības valstu 
pašvaldību bilaterālās sadarbības loma Austrumu 
partnerības valstu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā” būtiskākajiem secinājumiem.

Vairāk lasiet šeit.

RK Latvijas delegācijas loceklis gatavos 
atzinumu par makroreģionu stratēģijām

14. decembrī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas 
Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas 
komisijas (COTER) sēdē Latvijas delegācijas locekli 
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju Daini 
Turlo apstiprināja par ziņotāju atzinumam “Makro-
reģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Dona-
vas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veici-
nāšanai”.

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4423-latvijas-delegacijas-vaditajs-regionu-komiteja-tallina-uzstajas-austrumu-partneribai-veltita-seminara
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Šo atzinumu Eiropas Reģionu komitejai pieprasī-
jusi sagatavot Rumānija, kas būs ES Padomes pre-
zidentvalsts no 2019. gada janvāra līdz jūnijam. 
Ziņojums izvērtēs arī Eiropas Komisijas gatavoto 
ziņojumu par makroreģionu stratēģiju īstenošanu, 
kura publikācija gaidāma decembrī.

Ziņojumu plānots izskatīt Eiropas Reģionu komite-
jas sēdēs martā un maijā un pieņemt plenārsesijā 
jūnija beigās.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

Pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu vizīte Briselē

11. un 12. decembrī Latvijas pašvaldību un mediju 
pārstāvji viesojās Eiropas Komisijas (EK) mājvietā 
Briselē, lai iepazītos ar EK darba specifiku. Vizīti or-
ganizēja EK pārstāvniecība Latvijā.

Vizītes gaitā Latvijas delegācijas pārstāvji iepazinās 
ar šādām tēmām: EK loma kā ES politiskajai izpild-

varai; ES un Krievijas attiecības; ES migrācijas politi-
ka; ES budžets; ES lauksaimniecības politika; stratē-
ģiskā komunikācija. Bija iespēja arī noklausīties īsas 
lekcijas par ES ekonomikas pārvaldību un Latvijas 
situāciju, ES kohēzijas politiku un gaidāmajām Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanām.

 
Ilze Rukute,

LPS komunikācijas speciāliste
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LPS uzņēmējdarbības tīkla diskusija 
par de minimis atbalsta uzskaites 
pamatprincipiem

20. decembrī plkst. 11 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS uzņēmējdarbības 
tīkla diskusija par de minimis atbalsta uzskaites pa-

matprincipiem un piešķiršanas kārtību un de mini-
mis atbalsta kumulāciju ar citu valsts atbalstu, ar 
ko iepazīstinās Finanšu ministrijas Komercdarbības 
atbalsta kontroles departamenta direktore Dace 
Berkolde.

Diskusiju varēs vērot tiešraidē, sekojot šai saitei.

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

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Apmācību seminārs par personas datu 
aizsardzību

LPS, īstenojot projektu “Vietējo pašvaldību sagata-
vošana jaunajam datu aizsardzības tiesiskajam re-
gulējumam”, organizē apmācību semināru Latvijas 
pašvaldībām ar mērķi uzlabot pašvaldību speciālis-
tu zināšanas un kompetenci atbilstoši Vispārīgajā 
datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām.

Seminārs notiks 2019. gada 9. un 10. janvārī vies-
nīcā “Avalon” (Rīgā, 13. janvāra ielā 19).

Darba kārtība:

– ES personas datu aizsardzības reforma. Vispārīgā 
personas datu aizsardzības regula;

– personas datu aizsardzība: jaunais tiesību aizsar-

dzības regulējums un datu aizsardzības pamatjē-
dzieni;

– juridiskais pamatojums likumīgai personas datu 
apstrādei;

– īpašu kategoriju personas datu apstrāde: tipi un 
apstrādes juridiskais pamats;

– datu izpaušana un piekļuves tiesības datu sub-
jektam;

– datu aizsardzības pārvaldība;

– datu aizsardzības speciālists: iecelšana un funk-
cijas;

– datu aizsardzības ietekmes novērtējums.

Semināra dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana 
un naktsmītne vienai naktij no 9. uz 10. janvāri.

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

Elita Kresse,
projekta vadītāja,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
https://goo.gl/forms/8ts8PgVIrGgD8GlX2
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

Pagājušonedēļ LPS nosūtījusi trīs atzinumus par 
ministriju sagatavotajiem likumdošanas aktiem. 
Divi no tiem ir par Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajiem – Mi-
nistru kabineta (MK) rīkojuma projektu “Par Jūras 
plānojumu 2030” un MK noteikumu projektu “No-
teikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtī-
bu” un viens atzinums – par Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) sagatavoto MK noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūli-
ja noteikumos nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība””. Vi-
sus trīs dokumentus LPS nesaskaņo.

IZM nosūtītajā atzinumā par MK noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 
16. jūlija noteikumos nr. 404 “Prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēša-
nas kārtība”” (1. pielikums) LPS, izsakot vairākus 
iebildumus, iestājas par administratīvā sloga ma-
zināšanu pakalpojuma sniedzējiem un piedāvā re-
ģistrā iekļaujamās ziņās skaidri definēt, kādi dati ir 
jāsniedz pakalpojumu sniedzējam, kādus datus par 
viņu apstrādās (iegūs) citās valsts informācijas sis-

tēmās un kāds datu kopums no tā visa tiks iekļauts 
reģistrā.

VARAM nosūtītajā atzinumā par MK rīkojuma pro-
jektu “Par Jūras plānojumu 2030” (2. pielikums) 
LPS iebilst pret vairākiem piekrastes pašvaldībām 
paredzētajiem uzdevumiem, norādot, ka saskaņā 
ar likumu “Par pašvaldībām” tā nav pašvaldību au-
tonomā funkcija un nav īstenojama no pašreizējā 
budžeta.

Visvairāk iebildumu Pašvaldību savienībai ir pret 
MK noteikumu projektu “Noteikumi par īpaši aiz-
sargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības 
plāna saturu un izstrādes kārtību” (3. pielikums). 
Līdztekus vairākiem precizējumiem LPS norāda, ka 
nepiekrīt 14.4.2. apakšpunkta redakcijai: LPS ie-
skatā dabas aizsardzības plānam ir jābūt citai de-
talizācijas pakāpei, proti, nav jānorāda konkrēti in-
frastruktūras objekti un precīza to atrašanās vieta, 
piemēram, telts vietas, skatu torņi vai tualetes, bet 
gan zonas, kur potenciāli atļauts izvietot dabas tū-
risma infrastruktūru. Dabas aizsardzības plāni tiek 
izstrādāti laikposmam līdz 15 gadiem, tādēļ konkrē-
tu infrastruktūras objektu atrašanās vietu noteik-
šana nav lietderīga. LPS iebilst arī pret vairāku citu 
punktu redakciju un izsaka savus ierosinājumus.

LPS NESASKAŅO

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_48_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_48_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_48_p3.pdf
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13. decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-1248 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma 
piešķiršanu Gulbenes novada domei”

VSS-1250 – Rīkojuma projekts ‘Par Rēzeknes no-
vada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Jau-
natnes ielā 4, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā 
pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-1251 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu Rēzeknes novada Lūznavas 
pagastā valsts aizsardzības vajadzībām”

VSS-1246 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-1239 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-1272 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Repub-
likas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas 
ierīkošanai””

VSS-1243 – Informatīvais ziņojums “Par profesio-
nālās izglītības programmu finansēšanu”

VSS-1257 – Plāna projekts “Darba aizsardzības jo-

mas attīstības plāns 2019.–2020. gadam”

VSS-1258 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo 
pabalstu likumā”

VSS-1264 – Likumprojekts “Grozījumi Kriminālliku-
mā”

VSS-1265 – Likumprojekts “Grozījumi Kriminālpro-
cesa likumā”

VSS-1266 – Noteikumu projekts “Maksātnespējas 
procesa administratora darbības pārskata noteiku-
mi”

VSS-1267 – Noteikumu projekts “Maksātnespējas 
procesa administratora un tiesiskās aizsardzības pro-
cesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi”

VSS-1259 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
brīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa 
samaksas par videi kaitīgām precēm”

VSS-1260 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 
16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība””

VSS-1261 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 
175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem 
un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 
2019. gadam

LPS vietnē www.lps.lv, sadaļā “Par LPS/Dokumen-
ti lejupielādei”, ievietots provizoriskais pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanu aprēķins 2019. gadam – šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467288
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467288
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467309
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467309
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467310
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467310
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467311
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467311
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467311
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467312
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467312
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467312
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467306
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467306
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/dokumenti-lejupieladei/
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URBACT jaunais konkurss

URBACT plānošanas tīklu konkurss tiks atvērts 
2019. gada 7. janvārī.

Konkursā tiks veidoti pašvaldību sadarbības tīkli ar 
mērķi mainīties pieredzē par pašu izvēlētu tēmu un 
ar ekspertu atbalstu izstrādāt darbības plānu savai 
pašvaldībai. URBACT ir lieliska iespēja iegūt nepie-

ciešamo informāciju kvalitatīvu attīstības plānu sa-
gatavošanai pašvaldībām un bāzes informācijas ie-
guvei kvalitatīvu investīciju projektu sagatavošanai.

Lai iepazītos ar jaunā URBACT konkursa nosacī-
jumiem, 10. janvārī VARAM (Rīgā, Peldu ielā 25, 
409. telpā) notiks informatīvā diena par šo konkur-
su pašvaldībām un citiem iespējamajiem partne-
riem. Informatīvajā dienā būs iespēja iepazīties arī 
ar iepriekšējo URBACT projektu pieredzi, kā arī no 
UIA sekretariāta pārstāvja uzzināt par programmas 
“Urban Innovative Actions (UIA)” iespējām pilsētu 
attīstībai. UIA pašlaik ir atvērts projektu konkurss, 
un nākamgad tiek plānots vēl viens. Reģistrācija in-
formatīvajai dienai šeit.

APSVEICAM!

Par ģimenēm draudzīgāko Latvijā atzīts 
Olaines novads

VARAM organizētajā konkursā “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” galveno titulu ieguvusi Olaines 
novada pašvaldība.

1. vietu deviņu republikas pilsētu pašvaldību grupā 
izcīnījusi Daugavpils pilsētas pašvaldība, 21 reģio-
nālas nozīmes attīstības centra novadu pašvaldību 
grupā – Preiļu novada pašvaldība un 89 novadu 
pašvaldību grupā – Ikšķiles novada pašvaldība.

Visas konkursā piešķirtās naudas balvas paredzētas 
izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar 
bērniem.

No visām pašvaldībām, kas šogad piedalījās konkur-
sā, nomināciju “Pašvaldība ar lielāko jaundzimušo 
skaitu un būtisku atbalstu tiem” saņēma Ķekavas 
novada pašvaldība, nominācijā “Goda ģimeņu 
pašvaldība” uzvarēja Madonas novada pašvaldī-
ba, bet nominācijā “Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” 
laurus plūca Līgatnes novada pašvaldība.

Foto: VARAM

http://urbact.eu/kad-b%C5%ABs-n%C4%81kamais-urbact-projektu-konkurss-un-informat%C4%ABv%C4%81-diena
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Konkursa komisija vērtēšanas laikā izvirzīja arī papil-
du nominācijas, par būtisku ieguldījumu īpaši izceļot 
piecas pašvaldības. Alūksnes novada pašvaldība tika 
atzinīgi novērtēta par programmas “Draudzīga vie-
ta bērnam” attīstību Latvijā, Jēkabpils pilsētas paš-
valdība par ieguldījumu darbā ar jauniešiem, Ozol-

nieku novada pašvaldība par ieguldījumu jauniešu 
izaugsmes veidošanā Teteles pamatskolā, Siguldas 
novada pašvaldība par inovatīvu pieeju ģimenei 
draudzīgas vides un iespēju nodrošināšanā, savukārt 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība – par ieguldījumu ģi-
menēm veselīgas un radošas pilsētas attīstībā.

Noskaidroti Draudzīgā aicinājuma fonda 
skolu reitinga laureāti

12. decembrī svinīgā cere-
monijā tika apbalvoti Drau-
dzīgā aicinājuma (DA) fonda 
skolu reitinga 2018 laureāti. 
Latvijas labākās skolas DA 
fonds jau astoto gadu izvēr-
tē pēc skolēnu centralizēto 

eksāmenu rezultātiem.

Skolu reitinga 2018. gada konkursā apbalvošanai 
tika nominēta 51 skola četrās nominācijās: ģim-
nāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un 
specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvi-
dusskolas un mūzikas skolas. Pēc skolēnu gūtajiem 
rezultātiem centralizētajos eksāmenos tika vērtēti 
pieci mācību priekšmeti: latviešu valoda, matemā-
tika, angļu valoda, dabaszinības (bioloģija, fizika, 

ķīmija) un vēsture.

Skolu reitinga 2018 laureāti kopvērtējumā:

ģimnāzijas grupā – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;

pilsētu vidusskolu grupā – RTU Inženierzinātņu vi-
dusskola;

lauku skolu grupā – Saldus novada pašvaldības 
Druvas vidusskola;

specializēto skolu grupā – Jāņa Ivanova Rēzeknes 
mūzikas vidusskola;

kategorijā “Izaugsme” – Rīgas Centra krievu pri-
vātģimnāzija.

Laureāti atsevišķos priekšmetos: Jāņa Ivanova Rē-
zeknes mūzikas vidusskola, RTU inženierzinātņu vi-
dusskola, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Jūrmalas Valsts 
ģimnāzija, Krimuldas vidusskola, Zvejniekciema 
vidusskola, Rīgas Centra krievu privātģimnāzija un 
Elejas vidusskola.

Godināti “Zelta čiekura” laureāti

14. decembrī kultūras centrā “Siguldas devons” 
norisinājās meža nozares Gada balvas “Zelta čie-
kurs 2018” pasniegšanas ceremonija. Balva “Zelta 

čiekurs” ir ikgadēja meža nozares augstākā atzinība 
par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu no-
zares labā. Šogad balva tika pasniegta jau 15. reizi.

Balvu “Zelta čiekurs” nominācijā “Par mūža ieguldī-
jumu” saņēma izcili nozares ļaudis: Ivars Bērziņš – 
mežsaimnieks, kura darba mūžs veltīts mežsaim-
niecības un zinātnes attīstībai meža nozarē, viens 
no Latvijas meža darbinieku vīru kora “Silvicola” 
dibinātājiem; Zigurds Kariņš – ilggadējs Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieks, visu 
savu pētnieka darba mūžu veltījis jaunu metožu un 
tehnoloģiju izstrādei sekmīgai un produktīvai mež-
audžu atjaunošanai; Laimonis Kūliņš – ilggadējs 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fa-
kultātes Kokapstrādes katedras mācībspēks, viens 
no labākajiem koksnes līmēšanas speciālistiem Lat-
vijā.
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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

Laureāti nominācijā “Par inovatīvu uzņēmējdar-
bību”: SIA “Avoti SWF” (Lizuma pagasts), SIA “SC 
Koks” (Siguldas pagasts) un SIA “VMF Latvia” (Rīga).

Laureāti nominācijā “Par zinātnes ieguldījumu 
nozares attīstībā”: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūta Jāņa Rižikova vadītā pētnieku grupa sa-
darbībā ar AS “Latvijas finieris” pārstāvjiem par 
pētījumu “Betulīna rūpnieciskās ražošanas izpē-
te”; Arņa Gaiļa vadītā Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta “Silava” Meža selekcijas radošā grupa sa-
darbībā ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 
struktūrvienības “Sēklas un stādi” pārstāvjiem par 
pētījumu “Meža koku sugu selekcijas darba pro-
grammas īstenošana 2017.–2018. gadā”; Latvijas 
Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks 

Aivars Žūriņš par pētījumu “Biorafinēšanas pieeja 
Latvijas tautsaimniecībā”. Laureāti nominācijā “Par 
ilgtspējīgu saimniekošanu” (konkursā “Sakoptākais 
mežs”): meža īpašuma “Dīķenieki” saimnieks Gri-
gorijs Rozentāls, meža īpašuma “Skudras” saim-
nieks Madars Kalniņš un meža īpašuma “Skudru-
kalni” saimnieks Artis Taurmanis.

Gada balva jeb lielais “Zelta čiekurs” nominācijā 
“Par inovatīvu uzņēmējdarbību” šogad tika pie-
šķirta SIA “Avoti SWF”, nominācijā “Par zinātnes 
ieguldījumu nozares attīstībā” lielo “Zelta čiekuru” 
saņēma divi laureāti – Jāņa Rižikova vadītā pētnie-
ku grupa un Arņa Gaiļa vadītā radošā grupa –, sa-
vukārt nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” 
lielais “Zelta čiekurs” piešķirts Madaram Kalniņam.

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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