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LPS neatbalstīs reformu reformas dēļ

“LPS neatbalsta un neatbalstīs reformu tikai refor-
mas dēļ. Ir konstruktīvi jārisina visi jautājumi, lai 
uzlabotu dzīvi ikvienam iedzīvotājam un visā valsts 
teritorijā, bet nav pieļaujams, ka reforma uzjundī-
tu jaunu emigrācijas vilni un vēl vairāk iztukšotu 
laukus un Latvijas nomales,” pauž LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Pagājušonedēļ Ministru kabinetā tika skatīts Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izstrādātais likumprojekts par adminis-
tratīvi teritoriālās reformas turpināšanu, ko stei-
dzamības kārtā jau pēc divām dienām sāka skatīt 
Saeima. Latvijas Pašvaldību savienība, respektējot 
valdības deklarācijā pausto apņemšanos īstenot 
reformu, neiebilst pret likumprojekta virzību, jo 
Ministru kabinets ir ņēmis vērā LPS priekšlikumus.

Taču turpmākam atbalstam LPS izvirza vairākus no-
sacījumus:

•	 pašvaldību viedokļa uzklausīšana, ļaujot izvirzīt 
jautājumus VARAM pasūtītajiem pētījumiem un 
konceptuālo izvēles iespēju formulējumiem, un 
savstarpēja informācijas apmaiņa reformas lē-
mumu pieņemšanas gaitā;

•	 pašvaldības paralēli izveidos darba grupu, kas 
reformas problēmas skatīs saistībā ar vietējo ie-
dzīvotāju interešu dažādību, tiks sagatavoti paš-
valdību priekšlikumi par reformas turpināšanas 
kritērijiem;

•	 piedāvājot administratīvo teritoriju grozījumus, 
organizēs konsultācijas ar pašvaldību politiķiem 
un ņems vērā vietējo iedzīvotāju gribu (aptaujas 
vai vietējā referenduma formā, kā to paredz Lat-
vijai saistošā Eiropas vietējo pašvaldību harta).

Vairāk lasiet šeit.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4613-lps-neatbalstis-reformu-reformas-del


2

LPS atbalsta ministra Pūces nodomu 
samazināt birokrātiju

LPS pauž gandarījumu par vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministra Jura Pūces radiointervi-
jā sacīto, ka viņš nav īsti apmierināts ar likumā de-
leģēto pienākumu viņa vadītajai VARAM saskaņot 

visu 119 pašvaldību saistošos noteikumus.

LPS atbalsta šo ministra ieceri un to vērtē kā soli 
pretim valsts pārvaldes darba uzlabošanai un biro-
krātijas mazināšanai, par ko LPS iestājas jau vairāk 
nekā desmit gadus un kas ietverts arī vairāku LPS 
kongresu rezolūcijās.

“Ministra Pūces publiski pausto nodomu mēs pie-
dāvājām jau toreiz, kad Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijā VARAM izcīnīja tiesības 
pārbaudīt visus pašvaldību saistošos noteikumus. 
Ceram, ka valsts pārvalde turpmāk mazinās biro-
krātiskās procedūras, pieaugs pašvaldību atbildība, 
pārvalde kļūs lētāka un pakalpojumu finansējums 
pieaugs,” teic LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, 
atbalstot ministra nodomu VARAM darbiniekiem 
veikt nevis visu pašvaldību saistošo noteikumu pār-
baudes, bet riska analīzē balstītas pārbaudes.

Vairāk lasiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Par darbinieku atlīdzības publiskošanu

6. martā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu, ar 
kuru atcelts Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 
9². daļas 1. un 2. punkts par amatpersonu un dar-
binieku atalgojuma publicēšanu institūcijas vietnē 
internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprē-
ķināto summu. Spriedums stājās spēkā tā publicē-
šanas dienā – 8. martā –, un tiesību normas ir atzī-
tas par spēkā neesošām no to spēkā stāšanās brīža.

Vienlaikus pašlaik ir spēkā Atlīdzības likuma 3. pan-
ta 9. daļa un 9¹. daļa, kā arī MK 2016. gada 12. ap-
rīļa noteikumi nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota 
informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzī-
bas noteikšanas kritērijiem un darba samaksas ap-

mēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Apkopojot minēto un izvērtējot spēkā esošo nor-
matīvo regulējumu, secināms, ka normatīvie akti 
vairs neparedz regulējumu institūcijām tīmekļviet-
nē publiskot visiem nodarbinātajiem izmaksāto 
atalgojumu. Pašvaldību savienībai sniegtajā infor-
mācijā Valsts kanceleja norāda: “Iestādes tīmekļ-
vietnē ir jāpublisko tikai tas, ko paredz Atlīdzības 
likuma 3. panta devītās daļas 1. un 2. punkts, ie-
vērojot Ministru kabineta noteikto kārtību notei-
kumos nr. 225. Ne Atlīdzības likums, ne Ministru 
kabineta noteikumi vairs neparedz to, ka būtu jā-
publisko amatpersonas (darbinieka) vārds, uzvārds 
un konkrētajā mēnesī izmaksātais atalgojums. Ņe-
mot vērā, ka ar spriedumu tiesību normas ir atzītas 
par spēkā neesošām kopš to spēkā stāšanās brīža, 
no tīmekļvietnēm jāizņem arī informācija, kas pub-
licēta līdz Satversmes tiesas spriedumam. Tuvākajā 
laikā tiks risināts jautājums par grozījumiem Minis-
tru kabineta noteikumos nr. 225.”

Vairāk lasiet šeit.

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4599-lps-atbalsta-ministra-puces-nodomu-samazinat-birokratiju
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4605-par-atlidzibas-publiskosanu
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Videokonference par oficiālās 
elektroniskās adreses izmantošanu

Visas pašvaldības un valsts iestādes savā darbā 
izmanto oficiālo elektronisko adresi – gan saziņai 
starp iestādēm, gan pamazām arī saziņai ar iedzī-
votājiem. Kaut gan e-adrese vairs nav nekāds jau-
nums, tomēr aizvien rodas problēmsituācijas, ko 
ir vērts apspriest. Tāpēc LPS sadarbībā ar Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centru (LVRTVC) un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) 12. martā or-

ganizēja tiešraides apspriedi par e-adreses izman-
tošanu.

Videokonferencē piedalījās LVRTVC klientu apkal-
pošanas eksperte Viktorija Jakovļeva, VRAA Infor-
mācijas sistēmu attīstības departamenta Integrāci-
jas nodaļas sistēmu arhitekts analītiķis Raivis Van-
sovičs un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Ventspils Digitālais centrs” vadošais informācijas 
sistēmu uzturētājs Kristaps Dambergs. Viņu pre-
zentācijas skatiet šeit. Tiešraidē tika sniegtas atbil-
des uz skatītāju jautājumiem, kā arī pārrunātas bie-
žākās problēmas e-adreses lietošanā gan interneta 
pārlūkprogrammā (parvaldiba.lv), gan dokumentu 
vadības sistēmu programmsaskarnēs.

Tiešraides videoieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

ZPR diskusija Pašvaldību savienībā par 
tūrismu Zemgalē

15. martā Pašvaldību savienībā notika Zemgales 
plānošanas reģiona (ZPR) diskusija “Aizraujošs ce-
ļojums muižu parkos četros gadalaikos 4Seasons
Parks” par tūrisma nozares attīstību Zemgalē. Dis-
kusijas dalībnieki bija nozares profesionālās asoci-

ācijas, mediji un tūrisma žurnālisti, tūrisma nozares 
uzņēmumu pārstāvji un tūrisma pakalpojumu snie-
dzēji. Pašvaldību savienību pārstāvēja LPS padom-
niece Andra Feldmane.

Diskusija tika organizēta, lai izvērtētu tūrisma no-
zares attīstības tendences Zemgalē, novērtējot tū-
risma produktu attīstības virzienus un esošos un 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4573-par-oficialas-elektroniskas-adreses-izmantosanas-praktiskajam-problemam
https://www.parvaldiba.lv/
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/353-tiesraide-par-oficialas-elektroniskas-adreses-izmantosanas-praktiskajam-problemam
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potenciālos klientu segmentus atbilstoši pašreizē-
jam tūrisma piedāvājumam, un apzinātu Zemgales 
kā tūrisma galamērķa potenciālu dažādām mērķ-

grupām.
Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

“Sabiedrības ar dvēseli-Latvija” 2018. gada 
noslēguma pasākums Madlienā

16. martā Ogres novada Madlienas pagasta Kul-
tūras namā notika pašvaldību apvienības “Sabied-
rība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2018. gada projektu 
konkursa noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti 
labākie iedzīvotāju iniciatīvu projektu īstenotāji no 
visas Latvijas.

Pasākuma dalībnieku balsojuma rezultātā Kurze-
mes plānošanas reģionā 1. vietu ieguva Kuldīgas 
novada Turlavas pagasta Lipaiķu evaņģēliski luteris-
kās draudzes projekts “Pasaule pilna krāsu, atrodi 
savējo”, 2. vietu – Aizputes novada sieviešu apvie-
nības “INTEGRO” projekts “Izzinot vēsturi, sakārtot 
tagadni, saglabājot to nākotnei”, bet 3. vietu – Kul-
dīgas novada Snēpeles pagasta iedzīvotāju grupas 
“Skolotājmājas iedzīvotāji” projekts “Kāpņu telpas 
kosmētiskais remonts Skolotājmājā”. 

Latgales plānošanas reģionā 1. vieta Krāslavas 
novada iedzīvotāju grupas “Krāsainie zīmuļi” pro-
jektam “Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta 
ar prieku, radošumu, attīstību un interesi”, 2. vie-
ta – Riebiņu novada iedzīvotāju grupas “Lauksaim-

nieki” projektam “Fotogrāmata Ar lepnumu sirdī 
par savu saimniecību”, 3. vieta – biedrības “Līvānu 
novada Vieglatlētikas klubs” projektam “Sacensību 
Līvenhofas skrējiens organizēšana”.

Vidzemes plānošanas reģionā 1. vietu ieguva Burt-
nieku novada biedrības “Valmiermuižas Jātnieku 
skola” projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās un izzi-
nošās atpūtas vietas pilnveidošana Valmiermuižā”, 
2. vietu – Smiltenes novada biedrības “Vidzemītes 
balsis” projekts “Tautas mūzikas festivāls Madaras 
2018”, 3. vietu – Beverīnas novada Trikātas pamat-
skolas bērnudārza grupiņu vecāku un pedagogu 
iniciatīvas grupas projekts “Montesori materiālu 
iegāde un izgatavošana”.

Zemgales plānošanas reģionā 1. vietu ieguva Baus-
kas novada biedrības “Bauskas sākumskolas pado-
me” projekts “Tūrisma ceļvedis Izzini Bausku bērna 
acīm”, 2. vietu – Viesītes novada biedrības “Selonia 
velo” projekts “Publiskā velosipēdu remonta staci-
ja”, 3. vietu – Jēkabpils novada biedrības “Cirkuži” 
projekts “Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!”.

1. vieta Rīgas plānošanas reģionā – Ķeguma no-
vada biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs 
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Ogre–Ķegums” projektam “Vides objekta Ķegums 
izveide un uzstādīšana Ķeguma parkā”, 2. vieta – 
Ogres novada iedzīvotāju grupas “Savējie” projek-
tam “Saules rats”, 3. vieta – Ādažu novada iedzīvo-
tāju grupas projektam “Šūpoles Alderu parkā”.

Saskaņā ar tradīciju pasākuma noslēgumā no pie-
ciem 1. vietu ieguvušajiem projektiem nacionālā 

žūrija izraugās vienu, labāko Latvijā. Un par labā-
ko 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu atzīts 
Bauskas novada biedrības “Bauskas sākumskolas 
padome” projekts “Tūrisma ceļvedis Izzini Bausku 
bērna acīm”.

Indra Upeniece,
SDL Latgales reģiona koordinatore

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

20. martā plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) notiks LPS Tautsaimniecības komite-
jas sēde, kurai būs divas daļas – atklātā un slēgtā.

Darba kārtība:

1. Par BIM risinājumu ieviešanu būvniecības no-
zarē (uzaicināti: Ekonomikas ministrijas un Lat-
vijas Būvju informācijas modelēšanas biedrības 
(LatBIM) pārstāvji).

Sēdes 1. daļu varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

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

Slēgtā daļa

2. Par būvniecības procesa dalībnieku atbildību 
un kompetences sadalījumu Ekonomikas minis-
trijas piedāvātajos grozījumos Būvniecības likumā 
(uzaicināti: Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks Edmunds Valantis, Būvniecības politikas 
departamenta direktore Olga Feldmane un direk-
tores vietnieks Andris Lazarevs).

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
21. martā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā 
un vidējās izglītības standarts (informēs Valsts iz-
glītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un 
Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane 
Oliņa).

Ar pilnveidotā mācību satura modeli vidusskolām 
iespējams iepazīties Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) vietnē, sekojot šai saitei. Plašāku ieskatu 
var iegūt Skola2030 tīmekļa vietnē šeit. Preses kon-
ferences ieraksts Skola2030 Facebook lapā.

2. Dažādi.

Sēdē piedalīsies IZM, mācību priekšmetu asociāci-
ju un augstskolu pārstāvji.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai 
saitei. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautāju-
mus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Diskusija par sadarbības iespējām ar Rīgas 
Centrāltirgu

21. martā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 3. stāva zālē) notiks disku-

sija par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāl-
tirgus”.

Centrāltirgus piedāvā dažādas iespējas Latvijas ra-
žotājiem, kā arī vēlas visas sezonas garumā Centrāl-
tirgū rīkot novadu dienas sadarbībā ar plānošanas 
reģioniem, vietējām rīcības grupām un pašvaldī-
bām.

Diskusiju varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide 2” 
vai sekojot šai saitei.

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

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Piesakieties diskusiju semināram 
“Uzticēšanās – attīstības stūrakmens”!

Aicinām piedalīties diskusiju seminārā “Uzticēša-
nās – attīstības stūrakmens”, kas notiks 29. martā 
plkst. 10 ES mājā Rīgā. Diskusiju organizē LPS sa-
darbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Zie-
meļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Valsts 
kanceleju un Valsts administrācijas skolu.

Gadu no gada Latvijā tiek veikti pētījumi par iedzī-
votāju uzticēšanās līmeni dažādām iestādēm, ban-
kām, Saeimai, valdībai, Valsts prezidentam, medi-
jiem u.c. Gan šā, gan iepriekšējo pētījumu rezultāti 
liecina, ka pieaug iedzīvotāju uzticēšanās pašval-
dībām, tomēr tā nav pietiekami augsta, turpretī 
parlamentam, valdībai un politiskajām partijām sa-
biedrības uzticēšanās līmenis ir katastrofāli zems. 
Arī iedzīvotāju savstarpējās uzticēšanās līmenis 

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3381-pilnveidota-macibu-satura-modelis-vidusskola-ar-iespeju-macities-atbilstosi-skolena-interesem-un-merkiem
https://www.skola2030.lv/single-post/2019/02/20/Pilnveidot%C4%81-m%C4%81c%C4%ABbu-satura-modelis-vidusskol%C4%81-%E2%80%93-ar-iesp%C4%93ju-m%C4%81c%C4%ABties-atbilsto%C5%A1i-skol%C4%93na-interes%C4%93m-un-m%C4%93r%C4%B7iem
https://www.skola2030.lv/single-post/2019/02/20/Pilnveidotā-mācību-satura-modelis-vidusskolā-–-ar-iespēju-mācīties-atbilstoši-skolēna-interesēm-un-mērķiem
https://www.facebook.com/Skola2030/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide-2
mailto:tiesraide@lps.lv
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ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Tam tā 
nevajadzētu būt, jo esam viena valsts ar vienotiem 
mērķiem, domājam par savas valsts izaugsmi un ie-
dzīvotāju labklājību. Šobrīd mums jo īpaši svarīga 
ir savstarpējā uzticēšanās un cieņa gan sabiedrībā, 
gan pašvaldībās, gan valsts pārvaldē. Tādēļ aicinām 
ikvienu interesentu pieteikties diskusiju seminā-
ram, lai kopīgiem spēkiem rosinātu diskusiju un soli 
pa solim celtu uzticēšanās līmeni sabiedrībā.

Diskusijas tēmas ierosme nāk no Ulfa Andreasona 
(Dānija), nesen publicētā pētījuma “Uzticēšanās – 
ziemeļvalstu zelts” autora. No ziemeļvalstīm Latvija 
var ļoti daudz mācīties un gūt. Ulfa Andreasona pre-
zentāciju par ilgtermiņa uzticēšanās veidošanu sa-
biedrībā un pašvaldību lomu tajā būs iespēja dzirdēt 
arī šajā reizē. Par uzticēšanās pieredzi Latvijā salīdzi-

nājumā ar ziemeļvalstu situāciju stāstīs sociālantro-
poloģe Dr. Agnese Cimdiņa, savukārt stratēģiskās ko-
munikācijas eksperts Zigurds Zaķis runās par “Mūs-
dienīgu, tālredzīgu sarunu ar sabiedrību kā attiecību 
veidošanas un uzticēšanās pamatu”. Pēc tam sekos 
paneļdiskusija, kurā piedalīsies pašvaldību, valsts 
sektora, Eiropas Parlamenta un Saeimas pārstāvji.

Dalība seminārā ir bez maksas, un tiks nodrošināts 
tulkojums.

Tā kā vietu skaits ierobežots, reģistrēšanās atvērta 
līdz 22. martam šeit. 

Diskusiju semināra programmu skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas 
sanāksme par kultūras mantojumu

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija (LTA) aicina 
LTA biedrus un ar nozari saistītos interesentus uz 
sanāksmi-diskusiju “Kultūras mantojuma saglabā-
šanas prasības teritorijas plānošanā, to nozīme un 
pielietošana”.

Diskusija notiks 27. martā plkst. 14 LPS ēkā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Šī diskusija tiek organizēta tāpēc, ka pēdējā laikā 
plānotāju un Nacionālās kultūras mantojuma pār-
valdes (NKMP) speciālistu viedoklis un izpratne par 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas prasī-
bām teritorijas plānojumos aizvien vairāk atšķiras, 
līdz ar to ir vērts apsēsties pie viena sarunu galda.

https://goo.gl/forms/5gDOmIXsmBWiIpeM2
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Darba kārtība:

1. NKMP prezentācija par teritorijas plānojuma no-
zīmi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

2. Diskusija.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece, LTA biedre

•	 11. martā LETA: “LPS atbalsta Pūces ieceri no-
teikt, ka VARAM vairs nav jāsaskaņo visi pašval-
dību saistošie noteikumi”.

•	 11. martā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs Latvijas Radio raidījumā “Labrīt” par 
Satversmes tiesas lēmumu kapuvietu ierādīša-
nai par maksu (šeit).

•	 12. martā LETA: “Kaminskis: novadu reformas 
sākšana ar kartes zīmēšanu būtu cilvēku kacinā-
šana” – intervija ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski.

•	 12. martā LETA: “Valdība lūgs Saeimu steidzami 
skatīt Administratīvi teritoriālās reformas turpi-

nāšanas likumprojektu”.

•	 12. martā NRA: “Pašvaldību savienība: novadu 
reformā ir vēl pārāk daudz neskaidrību” (šeit).

•	 12. martā Lsm.lv: “Valdība vienojas par soļiem 
novadu reformas turpināšanai” (šeit).

•	 12. martā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs Latvijas Radio raidījumā “Dienas no-
tikumu apskats” par administratīvi teritoriālās 
reformas likumprojektu” (šeit).

•	 13. martā LPS padomnieces uzņēmējdarbības 
jautājumos Andras Feldmanes komentārs Die-
nas Biznesā “Lūzumpunkta gaidās” – par darbu 
un nodokļu politiku (šeit).

•	 14. martā LETA: “Saeima vērtēs Administratīvi 
teritoriālās reformas turpināšanas likumprojek-
tu”.

•	 16. martā LETA: “Pašvaldību apvienība “Sabied-
rība ar dvēseli-Latvija” apbalvos labākos iedzī-
votāju iniciatīvas projektus”.

•	 17. martā LNT “TOP 10”: LPS padomnieces juri-
diskajos jautājumos Kristīnes Kinčas komentārs 
LNT raidījumā “TOP 10” par kapiem (šeit).

LPS MEDIJOS

EIROPĀ UN PASAULĒ

Eiropas reģionu un pilsētu pārstāvji aicina 
mazināt nevienlīdzību Eiropā, vairāk 
iesaistot pašvaldības

Ja Eiropas Savienība vēlas atsaukties iedzīvotāju 
sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām, tai pa-
matīgi jāvērtē sava darbība un jādod lielākas iespē-

jas piedalīties Eiropas pilsētām un reģioniem. Šāda 
ir galvenā Bukarestes deklarācijā ietvertā atziņa; 
de klarāciju 15. martā Bukarestē (Rumānijā) notiku-
šajā Reģionu un pilsētu 8. samitā “(At)jaunotā Eiro-
pa” pieņēma Eiropas Reģionu komiteja.

Bukarestes deklarācijā “ES veidošana no pa-
šiem pamatiem kopā ar reģioniem un pilsētām” 

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/labriit/
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=3&d=11
https://nra.lv/latvija/275198-valdiba-lugs-saeimu-steidzami-skatit-administrativi-teritorialas-reformas-turpinasanas-likumprojektu.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valdiba-vienojas-par-soliem-novadu-reformas-turpinasanai.a312465/
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=12&m=3&y=2019&d2=&m2=&y2=&channel=1&keyword=vald%C4%ABba+aicin%C4%81s+Saeimu
https://www.db.lv/zinas/luzumpunkta-gaidas-485157
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinu-top-10/lnt-zinu-top-10-10314780/
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uzsvērts, ka globalizācijas, digitālās revolūcijas, kli-
mata un demogrāfisko pārmaiņu ietekmē Eiropā 
nepieredzēti strauji progresē sociālā, ekonomiskā 
un teritoriālā nevienlīdzība. Šīs pārmaiņas jāregulē, 
mērķtiecīgi darbojoties visos pārvaldes līmeņos, jo 
īpaši tāpēc, ka viena trešdaļa visu publisko izdevu-
mu un vairāk nekā puse publisko ieguldījumu tiek 
veikti vietējā līmenī.

Kā norādīja Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā vadītāja vietnieks LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, atsaucoties uz deklarācijā minēto, paš-
valdību mērķis visā Eiropas Savienībā ir ekonomis-
kās un sociālās attīstības nodrošināšana saviem ie-
dzīvotājiem: “Pašvaldības atrodas vistuvāk saviem 
iedzīvotājiem, un attīstības nodrošināšana ir svarī-
ga neatkarīgi no tā, vai tie dzīvo lielā pilsētā, mazā 
ciemā vai viensētā.”

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadī-
tājs Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka ES pilsētas un re-
ģioni kopā ar to vēlētajiem pārstāvjiem šobrīd, kad 
Eiropas Savienībā pieaug atšķirības un pretrunas, 
nodrošina stabilitāti un uzticēšanos: “Iedzīvotāji 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām vidēji uzti-
cas vairāk nekā valdībai un lielākajā daļā dalībval-
stu arī vairāk nekā Eiropas Savienībai. Šādas stabi-
litātes veidošana mums patlaban ir ļoti būtiska, lai 
turpinātu veidot kopīgu Eiropas nākotni nākamajai 
paaudzei.”

Deklarācijā akcentēts, ka vietējā un reģionālā de-
mokrātija ir būtiska ES demokrātijas sastāvdaļa un 
visu pārvaldes līmeņu sadarbība ir vajadzīga, lai Ei-

ropas Savienība spētu atbildīgā, efektīvā un pārre-
dzamā veidā sasniegt savu mērķi – nodrošināt eko-
nomisko un sociālo attīstību saviem iedzīvotājiem 
neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Šo aspektu uzsvēra 
arī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komite-
jā loceklis Dainis Turlais, norādot, ka dalībvalstu 
dažādība ekonomiskajā attīstībā, sociālajā vienlī-
dzībā un iedzīvotāju dzīves līmenī ir nevis Eiropas 
Savienības spēks, bet vājums: “Eiropas Savienības 
nākotne ir visu tās iedzīvotāju vēlme būt Eiropas 
pilsoņiem, ne tikai ierēdņu ambīcijas.” Turlais arī 
atzinīgi novērtēja Bukarestes deklarācijā ietverto 
aicinājumu piemērot “aktīvās subsidiaritātes” kon-
cepciju, kas nozīmē lēmumos atspoguļot Eiropas 
pievienoto vērtību un tos atbildīgi, efektīvi un pār-
redzami pieņemt iedzīvotājiem iespējami tuvākā lī-
menī. “Subsidiaritāte ir viens no Eiropas Savienības 
stūrakmeņiem, un pašvaldības te ieņem vadošo un 
izšķirošo lomu,” akcentēja Latvijas delegācijas lo-
ceklis.

Eiropas Reģionu komitejas pieņemtā deklarācija 
nodota Rumānijas prezidentam Klausam Johanni-
sam, gatavojoties 9. maijā plānotajam Sibiu sami-
tam, kurā ES valstu līderi apspriedīs jaunu stratē-
ģisko programmu, pēc kuras ES darbosies nākamos 
piecus gadus. Rumānija šā gada pirmajā pusgadā ir 
prezidējošā valsts ES Padomē un par savu vadmotī-
vu izvirzījusi kohēziju kā kopīgu Eiropas vērtību. Ar 
Bukarestes deklarāciju var iepazīties Eiropas Reģio-
nu komitejas lapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-sibiu-delivery_lv_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-sibiu-delivery_lv_0.pdf
http://cdlink2.cor.europa.eu/c/4/?T=OTg4NzAyOTg:cDEtYjE5MDY2LTRmNzFhYTYyYzA2ZjRmN2JiODgyY2NjODAyMDM2MzM4:ZGF2aWQuY3JvdXNAY29yLmV1cm9wYS5ldQ:Y29udGFjdC0yYTdmOWU4YmE3ZDBlNTExODBkODAwNTA1NmEwMDkyMC1lYjFhMjdlOTg2ZjE0OWE1YjAxMTM2MjU4YTgyOWU4ZQ:ZmFsc2U:OA::aHR0cHM6Ly9jb3IuZXVyb3BhLmV1L0RvY3VtZW50cy9BZEhvYy9EcmFmdCUyMEJ1Y2hhcmVzdCUyMFN1bW1pdCUyMERlY2xhcmF0aW9uLmRvY3g_X2NsZGVlPVpHRjJhV1F1WTNKdmRYTkFZMjl5TG1WMWNtOXdZUzVsZFElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0yYTdmOWU4YmE3ZDBlNTExODBkODAwNTA1NmEwMDkyMC1lYjFhMjdlOTg2ZjE0OWE1YjAxMTM2MjU4YTgyOWU4ZSZlc2lkPTAyOWIzNTk5LWJlNDAtZTkxMS04MTEzLTAwNTA1NmEwNDNlYQ&K=_ftf5fBJh_nqucjGf30CYw
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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.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 19 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Visi ir saskaņoti (viens ar 
precizējumu).

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-139 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu 
pārdošanu”

11.03.2019. 21.02.2019. Jā

2. VSS-140 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu 
pārdošanu”

11.03.2019. 21.02.2019. Jā

3. VSS-197 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2014. gada 11. marta noteikumos nr. 134 “Noteikumi par vieno-
to veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu””

11.03.2019. 07.03.2019. Jā

4. VSS-192 – Informatīvais ziņojums “Par papildu valsts budžeta sais-
tību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
grammas “Valsts administrācija” līdzfinansēto projektu īstenošanai”

11.03.2019. 07.03.2019. Jā

5. VSS-181 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Salacgrīvas ostas 
robežu noteikšanu”

11.03.2019. 28.02.2019. Jā

6. VSS-155 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2011. gada 25. janvāra noteikumos nr. 75 “Noteikumi par aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināša-
nas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasā-
kumu īstenotāju izvēles principiem””

11.03.2019. 21.02.2019.
Jā, ar 
preci-

zējumu

7. VSS-118 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 16. oktobra noteikumos nr. 709 “Noteikumi par ped-
agoģiski medicīniskajām komisijām””

12.03.2019. 14.02.2019. Jā

8. VSS-153 – Likumprojekts “Par Ventspils Augstskolas Satversmes 
grozījumiem”

12.03.2019. 21.02.2019. Jā

9. VSS-96 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2018. gada 13. novembra noteikumos nr. 690 “Noteikumi par per-
sonas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumen-
tiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem””

12.03.2019. 07.02.2019. Jā
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10. VSS-184 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabine-
ta 2017. gada 22. augusta noteikumos nr. 495 “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 
centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi””

13.03.2019. 28.02.2019. Jā

11. VSS-183 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2017. gada 7. marta noteikumos nr. 135 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centra-
lizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kār-
tas īstenošanas noteikumi””

13.03.2019. 28.02.2019. Jā

12. VSS-179 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga–Mārupe (Jaunmārupe) pār-
būves projekta īstenošanai”

13.03.2019. 28.02.2019. Jā

13. VSS-180 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus pārbū-
ves projekta īstenošanai”

13.03.2019. 28.02.2019. Jā

14. VSS-177 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves 
projekta īstenošanai”

14.03.2019. 28.02.2019. Jā

15. VSS-178 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta 
īstenošanai”

14.03.2019. 28.02.2019. Jā

16. VSS-157 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību piederību vai 
piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts 
vārda Finanšu ministrijas personā”

15.03.2019. 28.02.2019. Jā

17. VSS-161 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

15.03.2019. 28.02.2019. Jā

18. VSS-162 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas 
joslas ierīkošanai”

15.03.2019. 28.02.2019. Jā

19. VSS-157 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību piederību vai 
piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts 
vārda Finanšu ministrijas personā”

15.03.2019. 28.02.2019. Jā

Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ 
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

14. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-218 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-219 – Noteikumu projekts “Drošuma prasības 
bērnu spēļu laukumiem”

VSS-220 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos 
nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470686
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470686
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470686
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470687
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470687
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
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nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbal-
sta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas no-
teikumi””

VSS-203 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-204 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas 
Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-217 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tu-
kums–Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-224 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015. gada 20. novembra rīkojumā nr. 
734 “Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrā-
matas vienotas informācijas sistēmas izveidi””

VSS-206 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos nr. 
555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēša-
nas un samaksas kārtība””

VSS-210 – Rīkojuma projekts “Par valsts sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā univer-
sitātes slimnīca” stratēģisko mērķi”

VSS-221 – Plāna projekts “Psihiskās veselības 
aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–
2020. gadam”

VSS-214 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-222 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumos 
nr. 178 “Trakumsērgas profilakses un apkarošanas 
kārtība””

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie 
projekti atrodami Ministru kabineta interneta viet-
nē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotāji 
var saņemt bezmaksas mediatoru 
konsultācijas

    

No 18. līdz 20. martam laikā no plkst. 10 līdz 16, 
zvanot uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 
116006, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt bezmak-
sas konsultācijas par domstarpību risināšanas ie-
spējām, saglabājot cieņpilnas attiecības. Konsultā-
cijas sniedz augsti kvalificēti mediatori.

Jau ceturto gadu Latvijā darbojas bezmaksas at-
balsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006, uz 
kuru zvanot var saņemt profesionālu psiholoģisko 
un informatīvo palīdzību.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470688
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470647
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470647
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470647
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470685
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470691
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470676
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470676
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470676
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470678
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470678
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470678
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470682
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470682
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470682
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470682
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470689
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470689
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470689
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470689
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Uzticības tālrunis 116111 akcijas laikā 
sniedz palīdzību mobingā cietušajiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu 
un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 18. līdz 
24. martam rīko informatīvo akciju “Es izvēlos ru-
nāt!”, lai sniegtu atbalstu cīņā pret jebkāda veida 
neiecietību jeb mobingu un palīdzētu tās atpazīša-

nā un seku mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem 
tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā 
arī nepieciešamā informācija.

Akcijas laikā tiek gaidīti zvani no bērniem, kas sa-
skārušies ar neiecietību un mobingu vai bijuši klāt 
citu vienaudžu pazemošanā un izsmiešanā. Lai palī-
dzētu labāk izprast bērnus, kuri saskārušies ar mo-
bingu, un spētu palīdzēt viņiem, tiek aicināti zvanīt 
arī bērnu vecāki.

Akcijas laikā ikviens var zvanīt uz bērnu un pusau-
džu uzticības tālruni 116111 un ziņot par vardarbī-
bas gadījumiem, saņemt profesionālas psiholoģis-
kās konsultācijas, atbalstu un informāciju.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līni-
ja, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti.

Reģionos notiks semināri par ES fondu 
finansējumu ģimenes ārstu prakšu attīstībai

Ar semināriem Jelgavā 19. martā un Rēzeknē 
21. martā šonedēļ turpināsies pasākumu cikls, kurā 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Ve-
selības ministrija informē par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējumu ārstniecības 
iestādēm un pašvaldībām ģimenes ārstu prakšu 
pilnveidošanai.

ES fondu programmā, kur projektu iesniegumus 
CFLA pieņems līdz 24. aprīlim, ģimenes ārstu prak-
ses vietās ar ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā un 
valsts budžeta līdzfinansējumu 9% apmērā varēs 
gan veikt būvniecību un vides labiekārtošanu, gan 
papildināt medicīnisko, saimniecisko un IT aprīko-
jumu un iegādāties mēbeles.

ERAF finansējumam šajā projektu atlasē var pie-
teikties ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts ap-
maksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodroši-
na telpas, aprīkojumu šo pakalpojumu sniegšanai. 
Tāpat ERAF finansējumu var saņemt pašvaldības 
vai tās iestādes, kas nodrošina telpas, aprīkojumu 
ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanai.

Semināri reģionos notiks:

19. martā plkst. 11 Jelgavā (Jelgavas novada konfe-
renču zālē Pasta ielā 37);

21. martā plkst. 11 Rēzeknē (CFLA Latgales reģiona 
nodaļas telpās 18. novembra iela 35);

29. martā plkst. 11 Liepājā (Liepājas domes telpās 
Rožu ielā 6);

2. aprīlī plkst. 11 Valmierā (Valmieras Kultūras cen-
tra kamerzālē Rīgas ielā 10).



14

Semināru darba kārtība un pieteikšanās dalībai 
pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”. Video-
ieraksts no 6. marta semināra Rīgā pieejams you
tube.com CFLA kontā.

Projektu iesniegumu atlases dokumentācija, kā arī 
iesniegumu sagatavošanai noderīga informācija 
pieejama CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atla-
ses”.

NVA aicina darba devējus pieteikties 
vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pie-
ņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbi-
nieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) pro-
jekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā 
“Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieku 
praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus: darba 
devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, sa-
ņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompe-
tences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā 
profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai 
kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē ne-
kvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenoša-
nai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās 
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņe-
mot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un iz-
glītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka 
praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA 
filiālē jāiesniedz līdz 26. martam.

Darba devējiem jāaizpilda pieteikuma forma, kas 
atrodama NVA vietnē, un jāpievieno prasītā infor-
mācija. Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosū-
ta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teri-
torijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu 
kontaktinformācija pieejama NVA vietnē.

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai” pasākumu “Apmācība pie 
darba devēja”, tā nosacījumiem un līdzfinansēju-
mu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba 
devējiem”.

Kurzemes lauksaimnieki un lauku 
iedzīvotāji aicināti uz konferenci Talsos

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina Kurzemes 
lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus ap-
meklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”. 
Tā notiks 27. martā Talsu Tautas namā (Talsos, Lie-
lajā ielā 19/21). Konferences sākums – plkst. 11.

Konferences mērķis ir diskutēt ar zemniekiem, 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem par Latvijas reģio-
nu turpmāko attīstību pēc 2020. gada – nākama-
jā ES plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. ga-
dam. Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” 
diskusijās piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars 

Foto:  
Sandra Bērziņa

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://www.youtube.com/watch?v=fZLfUPyT_3g&list=PLgIzhf6cAC8AXD2jq5xSIbZZWsqjPCH1h
https://www.youtube.com/watch?v=fZLfUPyT_3g&list=PLgIzhf6cAC8AXD2jq5xSIbZZWsqjPCH1h
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
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Gerhards, kā arī ZM, Lauku atbalsta dienesta un 
LLKC eksperti.

Konferences tiešraidi LLKC nodrošinās tiešsaistē 

facebook.com profilā šeit.

Konference “Stipri reģioni, stipra valsts!” šopavasar 
notiks arī Latgalē, Vidzemē un Zemgalē.

CFLA aicina uz semināru ciklu par labo 
praksi ES fondu projektu īstenošanā

3. aprīlī ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgu-
mu aģentūra (CFLA) sāks pavasara semināru ciklu 
par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. Ap-
rīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Patērētāju tiesību aizsardzī-
bas centru, Finanšu ministriju un ES fondu projektu 
īstenotājiem stāstīs par aktualitātēm ES fondu ie-
viešanā, kā arī sniegs projektu īstenošanai noderī-
gu informāciju, piemēram, par izmaksas pamato-
jošajiem dokumentiem, komunikācijas iespējām ES 
fondu projektos, būvdarbu iepirkumu un līgumu 
kontroli, un materiālu drošumu un atbilstību būv-
niecības projektos. Ar pieredzi projektu īstenošanā 
dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji.

Semināri notiks:

Rīgā – 3. aprīlī plkst. 10 Riga Islande Hotel (Ķīpsalas 
ielā 2);

Zemgalē – 10. aprīlī plkst. 11 Bauskā (Bauskas pils 
Konferenču zālē Pilskalnā);

Vidzemē – 17. aprīlī plkst. 11 Smiltenē (Smiltenes 
tehnikumā Smiltenes pagasta Kalnamuižā 10);

Kurzemē – 24. aprīlī plkst. 11 Kuldīgā (Kuldīgas 
Mākslas namā 1905. gada ielā 6);

Latgalē – 30. aprīlī plkst. 11 Rēzeknes novadā (at-
pūtas centrā “Bāka” Gaigalavas pagasta Kvāpānos).

Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA vietnē.

Semināru, kas norisināsies 3. aprīlī Rīgā, būs iespē-
jams skatīt arī interneta tiešraidē.

https://www.facebook.com/LLKIC/
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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Baznīcas aicina pieteikties konkursam 
“Latvijas sakrālais mantojums”

Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo 
baznīcas sienu gleznojumu atjaunošana (2018. gada 

konkursā atbalstītais projekts).

Pagājušonedēļ sākās pieteikšanās Rietumu Ban-
kas labdarības fonda konkursam “Latvijas sakrālais 
mantojums”, kurā baznīcas aicinātas pieteikt arhi-
tektūras un mākslas pieminekļus restaurācijai un 
saglabāšanai turpmākajiem gadiem. Projektus kon-
kursam var pieteikt līdz 15. aprīlim. “Latvijas sakrā-
lais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo 
kultūras mantojuma pārvaldi.

Jau astoto gadu pēc kārtas Rietumu Bankas lab-
darības fonds rīko atbalsta projektu sakrālajiem 
arhitektūras un mākslas pieminekļiem, šo gadu 
laikā saglabāts un restaurēts vairāk nekā 45 baznī-
cu mantojums. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, 
kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, 
gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un 
baznīcas gaiļu restaurāciju u.c. Viens projekts var 
saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5000 eiro, 
konkursa finansējuma kopējais apjoms ir 25 000 
eiro.

Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai aicinā-
ta jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija 
vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas 
valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi. Konkursa pieteikumus izskata 
“Latvijas sakrālā mantojuma” žūrijas komisija, kurā 
ir pa diviem pārstāvjiem no Rietumu Bankas lab-
darības fonda un Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes.

Lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda pieteikuma an-
keta.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

VBTAI rīko eseju konkursu skolēniem

Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcija (VBTAI) izsludi-
nājusi konkursu skolēniem “Ko 
es vēlētos pateikt saviem vecā-
kiem”. Konkursā skolēniem un 
profesionālo skolu audzēkņiem 
tiek piedāvāta iespēja formulēt 

un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi 
vēlētos paust vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ 
tas nav izdevies vai nav iespējams.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošas 
vai profesionālas izglītības iestādes skolēns vai 
audzēknis, sākot no 7. klases. Konkursa darbi tiks 
vērtēti trīs kategorijās: 7.–9. klašu, 10.–12. klašu un 
profesionālo izglītības iestāžu kategorijās.

Konkursa darbus var iesniegt līdz 30. aprīlim, bet 
konkursa uzvarētājus apbalvos maijā.

Detalizētāka informācija par konkursu atrodama 
VBTAI vietnes www.bti.gov.lv sadaļās “Aktualitā-
tes” un “Konkursi”.

http://rblf.lv/news?OpenDocument&nid=66FB884C8AB850FBC22583BA002C9BAF
http://www.bti.gov.lv
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

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

Projekts “Satikšanās mūzikā 2019” 
izsludinājis dalībnieku pieteikšanos

Sākusies pieteikšanās Latvijas talantu vasaras pro-
jektam “Satikšanās mūzikā”, kas no 8. līdz 14. jū-
lijam norisināsies Jaunpils pilī. Projekta māksli-
nieciskā vadība šogad uzticēta dziedātājai Agnesei 
Rakovskai un grupai “Triānas parks”.

Visi interesenti vecumā no sešiem līdz 21 gadam ai-
cināti pieteikties līdz 21. jūnijam, aizpildot anketu 
projekta mājaslapā www.satiksanas.lv.

Projekta laikā kopā ar Agnesi un viņas skatuves 
kolēģiem un draugiem projekta dalībnieki varēs 
apgūt skatuves kultūru, apmeklēt vokālās no-
darbības, piedzīvot radošas meistarklases, kā arī 
kustību (horeogrāfiju) un aktiermeistarību, runas 
nodarbības, piedalīties etīdēs un improvizācijās. 
Tāpat projekta dalībnieki varēs muzicēt “dzīvajā” 
kopā ar pavadošo sastāvu, kas nozīmē, ka noslēgu-
ma koncerts notiks dzīvajā izpildījumā. Gatavojo-
ties šim notikumam, nedēļas garumā tiks veidota 
jauna koncertprogramma kopā ar grupu “Triānas 
parks”. Šajā vakarā uz skatuves Latvijas jaunajiem 
izpildītājiem un talantiem būs iespēja satikties ar 
Latvijas šovbiznesa aktuālajiem un pieprasītajiem 
mūziķiem. Noslēguma koncerts notiks 14. jūlijā 
plkst. 16 Jaunpils estrādē.

Bērni un jaunieši aicināti pieteikties laikus, jo vietu 
skaits ir ierobežots.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa meklēja-
ma www.satiksanas.lv.

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/
http://www.satiksanas.lv
http://www.satiksanas.lv
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