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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

20. martā LPS Tautsaimniecības komitejas sēdei 
bija divas daļas – atklātā un slēgtā.

Sēdes atklātajā daļā, kas tika translēta tiešraidē 
(videoieraksts šeit), par būves informācijas mode-
lēšanas (BIM) risinājumu ieviešanu būvniecības 

nozarē stāstīja Ekonomikas ministrijas (EM) valsts 
sekretāra vietnieks Edmunds Valantis un Latvijas 
Būvju informācijas modelēšanas biedrības pārstā-
vis Deivijs Šīraks, kuri ir pārliecināti, ka, ieviešot 
BIM kā nozares mugurkaulu, mainīsies būvniecības 
nozares kultūra.

Izmantojot BIM sistēmu, tiek savietotas iespējas 
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https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/356-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-20-marta-2019
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projektēt, būvēt un apsaimniekot, tiek radītas ie-
spējas maksimāli apmierināt pasūtītāja vēlmes, ne 
tikai uzmodelējot vēlmēm atbilstošu ēku, bet pro-
jektēšanas laikā operatīvāk saskatot un izslēdzot 
projektēšanas kļūdas; var precīzāk noteikt būvnie-
cības termiņus, kas pēdējo gadu projektos ir bijis 
viens no galvenajiem projektu izmaksu palielināju-
ma cēloņiem. Ar BIM palīdzību iespējams virtuāli 
izplānot katru soli pirms būvniecības uzsākšanas.

Sēdes slēgtajā daļā pašvaldību vadītāji, izpilddirek-
tori un speciālisti kopā ar EM pārstāvjiem sprieda 
par būvniecības procesa dalībnieku atbildību un 
kompetences sadalījumu Ekonomikas ministrijas 
piedāvātajos grozījumos Būvniecības likumā.

EM izsludinājusi un nodevusi sabiedriskajai ap-
spriešanai likumprojektu “Grozījumi Būvniecības 

likumā”, kur iecerēts precīzi definēt visu būvniecī-
bā iesaistīto pušu (ne tikai būvvalžu) atbildību un 
kompetences sadalījumu. LPS ir atbalstījusi ieceri, 
ka ar grozījumiem būtu precīzi jānosaka atbildīgais 
par katru būvniecības posmu, skaidri definējot visu 
iesaistīto atbildību.

Tautsaimniecības komitejas un pārējie diskusijas 
dalībnieki, apspriežot būvvalžu atbildību, būvdar-
bu vadītāju un būvprojektu vadītāju atbildību un 
pasūtītāja atbildību, meklēja formulējumus un 
centās veidot vienotu LPS un pašvaldību viedokli 
šajos jautājumos.

Vairāk lasiet šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 21. mar-
tā tika skatīti izglītības satura plānošanas principi 
vidusskolā un vidējās izglītības standarts, ar ko ie-
pazīstināja Valsts izglītības satura centra (VISC) va-
dītājs Guntars Catlaks (viņa prezentācija pieejama 
šeit).

Obligātā mācību satura ietvars paredz septiņas mā-
cību jomas: valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras 
izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, 
matemātikas, tehnoloģiju un veselības un fizisko 
nodarbību joma, ko caurvij vairākas prasmes un 

labi tikumi. Mācību saturs veidots, domājot par 
skolēna sasniedzamo rezultātu, pēctecīgi un saska-
ņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, atbilstoši kon-
krētajam vecuma posmam izvirzītajiem mērķiem 
un saskaņots ar vienotām pamatidejām katrā mā-
cību jomā.

Speciālisti atzinuši, ka pašlaik ir pārāk liels mācī-
bu priekšmetu skaits un liels obligāto priekšmetu 
skaits, profesionālo skolu, vidusskolu un valsts ģim-
nāziju audzēkņiem ir atšķirīgs stundu skaits vispār-
izglītojošos priekšmetos, bet eksāmeni 12. klasē 
vienādi, arī Latvijas skolēnu iespējas nav pietieka-
mi pielīdzināmas pasaules labākajām sistēmām. 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4609-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-20-marta-2019
https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4607-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-21-marta-2019
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Jaunais risinājums paredz, ka skolēnam tiks dota 
iespēja vairāk mācīties sev interesējošu saturu sa-
skaņā ar savām nākotnes interesēm, 10.–11. klasē 
padziļinās un vispārinās pamatizglītībā apgūto un 
11.–12. klasē mācīsies dziļāk šaurākā mācību jomā. 
Skolēna sasniedzamie rezultāti veidoti trīs mācību 
satura apguves līmeņos: vispārīgais (obligāti apgūs-
tamā satura daļa visos kursos); optimālais (saturs 
vispusīgai vispārīgai izglītībai); augstākais (padziļi-
nāts un paplašināts saturs).

Kā tas notiks? Skolas skolēnu izvēlei izveidos savu 
piedāvājumu, kurā būs vismaz divi padziļināto kur-
su izvēles komplekti no VISC ieteiktajiem vai savi, 
būs atbilstoši pamatkursi visās mācību jomās un 
specializētie kursi, kā arī izveidos stundu plānu trim 
gadiem. Vispārīgās vidējās izglītības ieguvei skolēns 
kārtos centralizētos eksāmenus – latviešu valodā 
(optimālajā vai augstākajā līmenī), svešvalodā (an-
gļu, vācu vai franču – optimālajā līmenī), matemā-
tikā (pamata, optimālajā vai augstākajā), divos no 
padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī) – un 

aizstāvēs pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko 
darbu.

Skolām skaidrs piedāvājums audzēkņu uzņemša-
nai jāizstrādā līdz nākamā gada pavasarim. Modeļa 
ieviešana 10. klasēs paredzēta no 2020. gada sep-
tembra un pakāpeniski trīs gadu laikā. Jaunie valsts 
pārbaudījumi visiem plānoti 2022./2023. mācību 
gadā.

Pēc G. Catlaka prezentācijas sekoja daudzi jautāju-
mi un diskusija, kurā piedalījās komitejas klātienes 
dalībnieki – Izglītības un zinātnes ministrijas, mācī-
bu priekšmetu asociāciju, augstskolu un pašvaldību 
pārstāvji.

Vairāk lasiet šeit. 

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai 
saitei.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Diskusija par mājražotāju sadarbības 
iespējām ar Rīgas Centrāltirgu

Latvijā ir ļoti daudz mazo un vidējo saimniecību, 
kur audzē vietējos augļus un dārzeņus. 21. martā 
LPS uz sarunu aicināja Rīgas Centrāltirgus pārstāv-
jus, lai kopā spriestu, kā aktivizēt mājražotājus, kā-
das ir sadarbības iespējas un formas, kā palielināt 
Latvijā saražotās produkcijas apjomu un noietu.

Rīgas Centrāltirgus, kas darbojas 363 dienas gadā, 
ir lielākais pārtikas produktu mazumtirdzniecības 
tirgus Eiropā, un tā mērķis ir popularizēt Latvijā 
audzētu un ražotu produkciju, atbalstīt vietējos 

lauksaimniekus, ražotājus un amatniekus, veidot 
un veicināt sadarbību ar Latvijas pašvaldībām un 
dažādu novadu tirgotājiem. AS “Rīgas Centrāltir-
gus” piedāvātās sadarbības iespējas ietver pašval-
dību, novadu, reģionu dienu rīkošanu, atsevišķas 
lauksaimnieku, amatnieku un mājražotāju zonas 
noteikšanu, tirdzniecības vietu nomu, dalību Cen-
trāltirgus rīkotajos tirdziņos un gadatirgos.

Diskusijas videoieraksts pieejams LPS YouTube ka-
nālā šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4607-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-21-marta-2019
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/357-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-21-marta-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/357-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-21-marta-2019
https://www.youtube.com/watch?v=QUfSeVEm0g8&t=586s
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
26. martā plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par pašvaldību budžetu 2019. gadā:

• par pašvaldību aizņēmumiem, tajā skaitā izglī-
tības iestāžu investīciju projektu finansēšanai, 
galvojumiem un citām ilgtermiņa saistībām 
(uzaicinātie: Finanšu ministrijas Pašvaldību 
finansiālās darbības uzraudzības un finansē-
šanas departamenta direktore Inta Komisare 
un direktores vietniece Baiba Tisenkopfa);

• par prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem 

pašvaldību budžetā, valsts budžeta speciālo 
dotāciju pašvaldībām.

2. Par atlīdzības noteikšanu domes deputātiem, 
kuri neieņem algotu amatu domē (uzaicināta 
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas de-
partamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu no-
daļas konsultante Laila Ruškule).

3. Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzī-
votāju ienākuma nodokli”” (uzaicināta Finanšu 
ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direk-
tore Astra Kaļāne).

4. Dažādi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai 
saitei.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu jautājumos

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas 
sanāksme par kultūras mantojumu

Foto: mantojums.lv

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija aicina savus 
biedrus un ar nozari saistītos interesentus uz sa-
nāksmi-diskusiju “Kultūras mantojuma saglabāša-
nas prasības teritorijas plānošanā, to nozīme un 
pielietošana”, kurā plānotāji un Nacionālās kultū-
ras mantojuma pārvaldes speciālisti spriedīs par 
teritorijas plānojuma nozīmi kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā.

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

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece, LTA biedre

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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Videokonference par Eiropas Savienības 
fondu projektu e-vidi

28. martā plkst. 10 LPS ēkā (4. stāva zālē) notiks 
videokonference par Eiropas Savienības fondu pro-

jektu e-vidi, ko Digitālajā nedēļā LPS rīko sadarbībā 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai 
šeit.

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

Videokonferencē aicinām piedalīties arī klātienē!

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,
un Guntars Krasovskis,

LPS padomnieks IT jautājumos

Diskusiju seminārs “Uzticēšanās – 
attīstības stūrakmens”

29. martā plkst. 10 ES mājā Rīgā notiks diskusiju 
seminārs “Uzticēšanās – attīstības stūrakmens”, ko 
organizē LPS sadarbībā ar Eiropas Parlamenta bi-
roju Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju 
Latvijā, Valsts kanceleju un Valsts administrācijas 
skolu.

Diskusijas tēmas ierosme nāk no Ulfa Andreasona 
(Dānija), nesen publicētā pētījuma “Uzticēšanās – 
ziemeļvalstu zelts” autora. No ziemeļvalstīm Lat-
vija var ļoti daudz mācīties un gūt. U. Andreasona 
prezentāciju par ilgtermiņa uzticēšanās veidošanu 

sabiedrībā un pašvaldību lomu tajā būs iespēja 
dzirdēt arī šajā reizē. Par uzticēšanās pieredzi Lat-
vijā salīdzinājumā ar ziemeļvalstīm stāstīs sociālan-
tropoloģe Dr. Agnese Cimdiņa, savukārt stratēģis-
kās komunikācijas eksperts Zigurds Zaķis runās 
par mūsdienīgu, tālredzīgu sarunu ar sabiedrību kā 
attiecību veidošanas un uzticēšanās pamatu. Pēc 
tam sekos paneļdiskusija, kurā piedalīsies pašvaldī-
bu, valsts sektora, Eiropas Parlamenta un Saeimas 
pārstāvji.

Diskusiju semināra programmu skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

http://www.lps.lv/
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Neretā

Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) 
sanāksme notiks 5. aprī-
lī Neretas kultūras namā 
(Neretā, Pētera Lodziņa 
ielā 1).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Novada prezentācija – Neretas no-
vada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.

10:20–10:30 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:30–11:30 – Civilā aizsardzība (CA), ugunsdrošī-
ba. CA plāni. Konceptuālais ziņojums par uguns-
dzēsību. Pašvaldību ugunsdzēsēju formējumu, BUB 
loma, valsts atbalsts. Ministriju sadarbība, sadar-
bība ar pašvaldībām – VUGD priekšnieka vietnieks 
ģenerālis Intars Zitāns.

11:30–12:00 – Informācija par meža ugunsapsar-
dzību – Valsts meža dienesta Vides un dabas aizsar-
dzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis.

12:00–12:20 – “Mēs visi mazas Latvijas esam” 
(Zenta Liepa) – Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riek-
stiņi” vadītāja Ilze Līduma.

Pārtraukums

12:40–13:15 – Kolēģu pieredze:

* Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijas CA sistē-
mas uzturēšana – Jelgavas Operatīvās informācijas 
centra vadītājs Gints Reinsons (20 min);

* Tērvetes ugunsdzēsības dienesta vadītājs Modris 
Vazdiķis (15 min).

13:15–13:45 – Medību koordinācijas komisiju loma 
meža apsaimniekošanā – AS “Latvijas valsts meži” 
Meža infrastruktūras un medību vadītājs Guntis 
Ščepaniks.

13:45–14:15 – Sabiedriskais transports kā daļa 
veiksmīgai pašvaldību attīstībai – Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.

14:15–14:45 – Ceļu drošības audits – CSDD audi-
tors Alvis Puķītis.

15:00 – Novada apskate:

Pusdienas

Neretas novada novadpētniecības muzejs un Nere-
tas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola (sporta angārs, 
dienesta viesnīca);

viena no vecākajām mūra baznīcām Sēlijā – Nere-
tas evaņģēliski luteriskā baznīca, kultūrvēsturisks 
piemineklis;

z/s “Čaidāni” apskate: inovācijas piena lopkopībā;

Siera Bižu stāsts;

Mazzalves pamatskola – skola, kas nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību “Divi vienā”;

“Mūs pazīst visā Baltijā”: liellopu izsoļu nama veik-
smes stāsts.

Lūgums pieteikt dalību līdz 29. martam!

Reģistrēšanās LPIA sanāksmei šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Novadu diena Gulbenē

Novadu diena norisināsies 12. aprīlī Gulbenes Kul-
tūras centrā (Gulbenē, O. Kalpaka ielā 60).

Novadu dienas tēma – administratīvi teritoriālās 
reformas kritēriji un pašvaldību funkcijas.

Darba kārtība:

9:00–10:00 – Reģistrācija.

10:00–10:30 – Novadu dienas atklāšana, uzrunas:

Gints Kukainis, Latvijas Novadu apvienības 
priekšsēdētājs,

https://goo.gl/forms/Dm3nn08e6rfrflYU2
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Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis,

Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes 
priekšsēdētājs.

10:30–12:30 – I daļa. Ziņojumi

Moderators: Gints Kukainis, Latvijas Novadu ap-
vienības priekšsēdētājs.

10:30–10:55 – NAP2027 kodola priekšlikums 2.0 – 
Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis.

Diskusijas.

11:05–11:35 – Administratīvi teritoriālās reformas 
kritēriji un pašvaldību funkcijas – Juris Pūce, vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Diskusijas.

11:45–12:15 – Administratīvi teritoriālās reformas 
kritēriji un funkcijas – Māris Pūķis, Dr. oec., Latvijas 
Universitātes asociētais profesors.

Diskusijas.

12:30–13:30 – Pārtraukums.

13:30–15:45 – II daļa. Paneļdiskusija “Administra-
tīvi teritoriālās reformas kritēriji un pašvaldību 
funkcijas”

Moderators: Gints Kukainis, Latvijas Novadu ap-
vienības priekšsēdētājs.

Piedalās:

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis,

Sergejs Dolgopolovs, Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs,

Viktors Valainis, Saeimas deputāts, Latvijas 

Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors,

Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs,

Raivis Ragainis, Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs,

Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsē-
dētāja,

Viktorija Baire, Ķekavas novada domes priekš-
sēdētāja,

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs,

Sarmīte Tabore, Baltinavas novada domes 
priekšsēdētāja,

Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada domes de-
putāts.

15:45–16:00 – Kopsavilkums.

16:00–16:30 – Noslēgums.

Pasākuma rītā no plkst. 8:30 līdz 9:45 Novadu die-
nas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties 
ar interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks” Gulbe-
nes dzelzceļa stacijā (Dzelzceļa ielā 8).

Savukārt Novadu dienas noslēgumā plkst. 16:30 
paredzēta izbraukšana uz Lizuma pagastu, kur 
plkst. 17 sāksies ekskursija uzņēmumos “Avoti 
SWF” un SIA “Rairu”.

Dalībai Novadu dienā lūgums reģistrēties līdz 5. ap-
rīlim šeit, reģistrējot katru dalībnieku atsevišķi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis,

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

https://goo.gl/forms/s8jim6azvCaiKSTL2
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•	 19. martā LPS padomnieces izglītības un kultū-
ras jautājumos Ināras Dundures dalība Latvijas 
Radio raidījumā “Krustpunktā” diskusijā “Kur 
ņemt naudu skolotāju algu pielikumam?” (šeit).

•	 20 martā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
dalība TV24 raidījumā “Latvijas labums” par to, 
cik efektīvas ir pašvaldību kapitālsabiedrības 
(1. daļa šeit, 2. daļa šeit).

•	 20. martā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
dalība ReTV raidījumā “Jautā – Jums” par refor-

mu (šeit).

•	 20. martā LPS padomnieces izglītības un kultū-
ras jautājumos Ināras Dundures dalība Latvijas 
Radio 1 raidījumā “Ģimenes studija” par skolu 
reformu un Kurzemē gaidāmajām pārmaiņām 
(šeit).

•	 21. martā LETA – “Pašvaldību un Rīgas Centrāltir-
gus pārstāvji diskutēs par sadarbības iespējām”.

•	 21. martā “Rīgas Apriņķa Avīzē” – LPS viedoklis 
par reformu (šeit).

•	 21. martā “Neatkarīgajā Rīta Avīzē” – “LPS 
priekšsēdis: nav redzami pašvaldību reformas 
mērķi”, intervija ar LPS priekšsēdi Gintu Kamin-
ski par nupat pieņemto Bukarestes deklarāci-
ju, par administratīvi teritoriālo reformu un tās 
stratēģisko jēgu (šeit).

•	 21. martā LPS padomnieces juridiskajos jautāju-
mos Kristīnes Kinčas dalība Latvijas Radio raidī-
jumā “Krustpunktā” diskusijā “Kā šķirt zemes un 
dzīvokļu īpašnieku piespiedu laulības attiecības” 
(šeit).

LPS MEDIJOS

EIROPĀ UN PASAULĒ

Pašvaldības nostiprina savu lomu ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā

25. martā Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Vietējo 
un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) Ģenerāl-

sekretāru un direktoru sanāksmē LPS ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede pauda viedokli par ANO ilgtspējī-
gas attīstības mērķiem un ar to saistītajām darbībām, 
ko no Latvijas pašvaldību perspektīvas būtiski iekļaut 
nākamajā CEMR daudzgadu darba programmā.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-kur-nemt-naudu-skolotaju-algu-pielikumam.a115926/
https://xtv.lv/rigatv24/video/5Vnpl19XNz2-20_03_2019_latvijas_labums_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/B8AGO0PLpQ2-20_03_2019_latvijas_labums_2_dala
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/skolu-reforma.-kurzeme-gaidamas-parmainas.a115980/
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/pasvaldibas/7274-novadu-reformas-makoni-virs-malpils
https://nra.lv/latvija/276039-lps-priekssedis-nav-redzami-pasvaldibu-reformas-merki.htm
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-ka-skirt-zemes-un-dzivoklu-ipasnieku-piesp.a115999/
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“Latvijā jau šobrīd pastāv plānošanas sistēma, 
kurā pašvaldības reāli dzīvē ievieš ANO mērķus. 
Visās Latvijas pašvaldībās šobrīd ir izstrādātas un 
pieņemtas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, kas ir 
svarīgākais teritorijas attīstības plānošanas doku-
ments pašvaldībā. Tajās atspoguļotas problēmas 
un pašvaldības izvēlētie instrumenti, kas netieši ie-
kļauj ANO mērķos paredzēto ekonomisko, sociālo 
un vides jautājumu risināšanu katrā pašvaldībā tās 
situācijā,” norādīja Priede. 

Viņa dalījās ar LPS pieredzi: pēdējos gados īstenotas 
diskusijas un semināri Latvijas pašvaldību pārstāv-
jiem par vairākiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 
“Šogad veiksmīgi iesākto informēšanu turpināsim, 
jūnijā rīkojot diskusiju par dzimumu līdztiesību, sa-
vukārt septembrī apskatot citu valstu pieredzi ilgt-
spējīgas attīstības mērķu aktualizēšanā savās paš-
valdībās,” pastāstīja LPS ģenerālsekretāre.

Latvijas Pašvaldību savienības un pašvaldību īste-
notās darbības ilgtspējīgas attīstības mērķu ievie-
šanā novērtētas arī starptautiski. 2. aprīlī Briselē 
plānotajā Eiropas Reģionu komitejas Sociālās po-
litikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un 
kultūras komisijas (SEDEC) sanāksmē Latvijas de-
legācijas Eiropas Reģionu komitejā locekle Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
dalīsies pieredzē par Jaunpilī kopā ar bērniem un 
jauniešiem īstenotajām darbībām. Savukārt LPS 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede uzstāsies 7. maijā 

Druskininkos (Lietuvā) plānotajā Ekonomikas poli-
tikas komisijas (ECON) konferencē “Ilgtspējīgas at-
tīstības mērķi vietējā līmenī: kā pilsētas un reģioni 
veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi”. 6. maija 
ECON sanāksmē ar savu redzējumu par ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem dalīsies arī Latvijas delegācijas 
Eiropas Reģionu komitejā loceklis Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais.

CEMR ir vecākā Eiropas vietējo un reģionālo paš-
valdību asociācija, kas vienkopus vieno 41 Eiropas 
valsts vietējo un reģionālo pašvaldību nacionālās 
asociācijas. Ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu teritoriālo aspektu un to, ka 65% to apakš-
mērķu nav iespējams panākt bez vietējo un reģio-
nālo pašvaldību iesaistes, CEMR nolēmusi savu 
nākamo daudzgadu darba programmu balstīt uz 
Eiropas pašvaldībām svarīgākajiem ilgtspējīgas at-
tīstības mērķiem. CEMR daudzgadu programmu 
plānots pieņemt 2020. gada maijā CEMR Politikas 
komitejas sanāksmē Insbrukā (Austrijā). 

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma 17 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, 
kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātu nabadzību, 
aizsargātu planētu un nodrošinātu, ka cilvēki dzīvo 
mierā un labklājībā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://www.pkc.gov.lv/index.php/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/index.php/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saska-
ņoti, bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saskaņo-
jums

1. VSS-220 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos 
nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefekti-
vitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas no-
teikumi””

22.03.2019. 14.03.2019. Jā

2. VSS-191 – Par likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsa-
ziņas līdzekļu likumā”

22.03.2019. 07.03.2019. Jā

3. VSS-210 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca” stratēģisko mērķi”

22.03.2019. 14.03.2019. Nē

4. VSS-193 – Par likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 22.03.2019. 07.03.2019. Nē
5. VSS-182 – Par grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 

10. augusta noteikumos nr. 741 “Noteikumi par ostas valdes 
locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu”

22.03.2019. 28.02.2019. Nē;
atsaukts 

sākotnējais 
atzinums un 
sniegts jauns

6. VSS-194 – Par MK rīkojuma projektu “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas 
torņa zemes nodalījuma joslai”

22.03.2019. 07.03.2019. Jā

7. VSS-195 – Par MK rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašu-
ma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas 
torni zemes nodalījuma joslai”

22.03.2019. 07.03.2019. Jā

Pagājušonedēļ nosūtīti trīs atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:

VSS-210 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu 
klīniskā universitātes slimnīca” stratēģisko mērķi” (skatiet šeit);

VSS-193 – Par likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” (skatiet šeit);

VSS-182 – Par grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos nr. 741 “Noteikumi par 
ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu” (atsaukts sākotnējais atzinums un sniegts jauns; 
skatiet šeit).

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

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/255-vss-210-par-ministru-kabineta-rikojuma-projektu-par-valsts-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-bernu-kliniska-universitates-slimnica-strategisko-merki
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/256-vss-193-par-likumprojektu-grozijumi-dzelzcela-likuma
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/257-vss-182-par-grozijumiem-ministru-kabineta-2010-gada-10-augusta-noteikumos-nr-741-noteikumi-par-ostas-valdes-loceklu-menesalgu-un-specialo-piemaksu
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21. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-242 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos nr. 211 
“Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi””

VSS-243 – Instrukcijas projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2014. gada 14. oktobra instrukcijā nr. 
10 “Instrukcija par valsts informācijas sistēmas dar-
bam ar Eiropas Savienības dokumentiem, sistēmas 
pārziņa noteikumiem, sistēmas lietotājiem un to 
tiesību apjomu””

VSS-237 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Gaiziņa ielā 7, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsē-
tas pašvaldības īpašumā”

VSS-238 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-239 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos nr. 
468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standar-
tu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem 
un pamatizglītības programmu paraugiem””

VSS-240 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Stadions”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, 
nodošanu bez atlīdzības Ērgļu novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-236 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos nr. 
102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrā-
ciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma 
“Dažādību veicināšana (diskriminācijas novērša-
na)” īstenošanas noteikumi””

VSS-234 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS-235 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu”

VSS-241 – Likumprojekts “Grozījums Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumā”

VSS-230 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā”

VSS-231 – Likumprojekts “Grozījums Trauksmes 
celšanas likumā”

VSS-233 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas per-
sonas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas no-
vēršanas likumā”

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

Apbalvoti 2018. gada labākie sociālie 
darbinieki

22. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā svinīgā 
ceremonijā tika apbalvoti labākie 2018. gada sociā-
lie darbinieki Latvijā.

Galvenās balvas saņēmēja “Labākais sociālais dar-
binieks Latvijā 2018” ir Ieslodzījuma vietu pārval-
des Rīgas Centrālcietuma Resocializācijas daļas so-

ciālā darbiniece Ilona Ceicāne.

Nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sek-
tora sociālais darbinieks” balvu saņēma Latvijas 
Nedzirdīgo savienības Rehabilitācijas centra sociālā 
darbiniece Brigita Lazda.

Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks Agris 
Veidemanis saņēma balvu “Iedzīvotāju izvirzītais 
sociālā dienesta sociālais darbinieks”.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470927
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470928
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470928
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470928
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470929
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470930
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470930
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470930
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470930
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470920
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470918
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470919
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470919
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470931
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470931
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470931
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470786
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470786
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470917
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470917
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470917
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Nominācijā “Darba devēja un/vai profesionālās ap-
vienības izvirzītais sociālās institūcijas, struktūrvie-
nības, nodaļas vadītājs” balvu saņēma Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta 
nodaļas pilngadīgām personām sociālā darbiniece 
vadītājas vietniece Dagmāra Saulīte.

Par nominācijas “Darba devēja un/vai profesionā-
lās apvienības izvirzītais sociālā dienesta sociālais 
darbinieks” uzvarētāju atzīta Jelgavas pilsētas paš-
valdības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” 
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece dar-

bam ar ģimeni un bērniem Indra Kāle.

Žūrijas speciālo balvu saņēma Rēzeknes novada 
sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar da-
žādām klientu grupām Māra Taranda.

Balvas pasniegšanu rīkoja Labklājības ministrija sa-
darbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, LPS, Latvi-
jas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību 
un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu 
asociāciju, kuru pārstāvji strādāja žūrijā, lai vērtētu 
iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus.

“Pasākumu gada balvā” Liepājai septiņas, 
Jelgavai trīs godalgotas vietas

21. martā Liepājā 5. Latvijas pasākumu forumā 
koncertzālē “Lielais dzintars” pulcējās Latvijas pa-
sākumu organizatori, lai noteiktu labākos notiku-
mus 2018. gadā.

“Pasākumu gada balvu” par izciliem sasniegumiem 
publisko vai korporatīvo pasākumu jomā Latvijas 
Pasākumu producentu asociācija (LaPPA) pasniedz 
kopš 2010. gada, lai izceltu un godinātu augstvēr-
tīgu un kvalitatīvu pasākumu organizatorus, kā arī 
informētu sabiedrību par pasākumu nozari, tās ak-
tualitātēm un sasniegumiem.

Šogad balva tika pasniegta 22 kategorijās, katrā bija 
izvirzīti trīs pretendenti. Apbalvojumam pieteiktos 
pasākumus izvērtēja, sākot no to idejas līdz tehnis-
kajam plānojumam, kā arī katrs pasākums bija jā-
prezentē žūrijai klātienē.

“Pasākumu gada balvas 2018” pasniegšanas cere-
monijā Liepāja saņēma septiņas balvas. Visaugstā-
ko atzinību liepājnieki ieguva kategorijā “Labākais 
simtgades pasākums novados” par koncertu “LIE-
PĀJA izAICINA” (organizators: Liepājas Kultūras pār-
valde). 2. vieta piešķirta kategorijā “Labākais bērnu 
pasākums” par Liepājas Ziemassvētku egles atklā-
šanu “Pacelties uz zemes Liepājā” (organizators: 
Liepājas Kultūras pārvalde), kategorijā “Labākais 

Foto: Labklājības ministrija

https://www.facebook.com/labklajibasministrija/?tn-str=k%2AF
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tūrisma pasākums” par piekrastes pārgājienu 2018 
(organizators: Liepājas pilsēta) un kategorijā “Labā-
kā izstāde, ekspozīcija, stends” par izstādi “Liepā-
jas brīvības stāsts” (organizators: Liepājas muzejs). 
3. vieta liepājniekiem piešķirta kategorijā “Labākā 
izstāde, ekspozīcija, stends” par ekspozīciju “Lat-
vijas pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” (orga-
nizators: Liepājas muzejs), kategorijā “Labākais re-
ģionālais pasākums” par Latvijas Republikas neat-
karības proklamēšanas 100. gadadienas koncertu 
Liepājā (organizators: Liepājas Kultūras pārvalde) 
un kategorijā “Labākais publiskais pasākums – tra-
dīcija” par konferenci “Subject: Creativity – rado-
šuma konference” (organizators: SIA “Addiction”).

Savukārt jelgavnieki mājup aizveda trīs godalgas, 
kas pielīdzināmas sudraba medaļām. Nominācijā 
“Labākais Latvijas festivāls” tika izvirzīts 20. Starp-
tautiskais ledus skulptūru festivāls, nominācijā “La-
bākais simtgades pasākums novados” – multime-
diālais uzvedums “Četri prezidenti”, un “Labākais 
nestandarta pasākums 2018. gadā” – pasākums 
“Kriminālā ekselence ēdnīcā”. Godalgoti tika arī 
Latvijas valsts simtgadei veltītais svinīgais Mārupes 

Kultūras nama pasākums “Es esmu Latvija!” nomi-
nācijā “Labākais simtgades pasākums novados” un 
Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” koncertizrā-
de “Kropotkina stāstiņi” kā labākais bērnu pasā-
kums.

Foto: Jelgavas pilsēta,  
Kultūras un mākslas  
centrs “Nātre”

Foto: Liepājas pilsēta
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Projekta PuMPuRS konferences pedagogu 
atbalstam

Martā piecās Latvijas pil-
sētās tiek rīkotas Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta īs-
tenotā Eiropas Sociālā fon-

da projekta PuMPuRS konferences, kurās projek-
ta dalībnieki pārrunā līdzšinējo projekta gaitu un 
ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas mazināšanai. Tomēr vislie-
lākā vērība konferencēs tiek pievērsta tieši peda-
gogiem, pilnveidojot viņu prasmes sniegt atbalstu.

Konferences jau notikušas Jelgavā, Rēzeknē un 
Rīgā, bet 26. martā konference notiks Cēsīs un 
29. martā – Kuldīgā.

Konferencēs izglītības iestāžu pārstāvjiem būs ie-
spēja līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī 
par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, 
skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai no-
drošinātu ilgtspējīga atbalsta mehānisma izveidi un 
darbību.

Plašāka informācija šeit.

Kurzemes lauksaimnieki un lauku 
iedzīvotāji aicināti uz konferenci Talsos

Foto: Sandra Bērziņa

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, uz-
ņēmējiem un iedzīvotājiem par Latvijas reģionu 
turpmāko attīstību pēc 2020. gada – nākamajā ES 
plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam. 
Konferences diskusijās piedalīsies zemkopības mi-
nistrs Kaspars 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.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Semināri reģionos par ES fondu 
finansējumu ģimenes ārstu prakšu 
attīstībai

Šonedēļ turpināsies pasākumu cikls, kurā Centrā-
lā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Veselības 
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 būs ie-
spējams gan būvēt un labiekārtot vidi, gan papildi-
nāt medicīnisko, saimniecisko un IT aprīkojumu un 
iegādāties mēbeles.

http://www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/LLKIC/
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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 notiks 29. martā plkst. 11 Liepājā (Liepā-
jas domes telpās Rožu ielā 6) un 2. aprīlī plkst. 11 
Valmierā (Valmieras Kultūras centra kamerzālē Rī-

gas ielā 10).

Semināru darba kārtība un pieteikšanās dalībai 
pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”.

6. marta Rīgas semināra videoieraksts pieejams 
youtube.com CFLA kontā.

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

CFLA semināru cikls par labo praksi ES 
fondu projektu īstenošanā

3. aprīlī ar semināru Rīgā CFLA sāks pavasara semi-
nāru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības fondu 
atbalsta izmantošanā. Aprīlī bezmaksas semināri 

notiks arī visos reģionos. Semināros CFLA sadarbī-
bā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Pa-
tērētāju tiesību aizsardzības centru, Finanšu minis-
triju un ES fondu projektu īstenotājiem stāstīs par 
aktualitātēm ES fondu ieviešanā, kā arī sniegs pro-
jektu īstenošanai noderīgu informāciju, piemēram, 

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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
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par izmaksas pamatojošiem dokumentiem, komu-
nikācijas iespējām ES fondu projektos, būvdarbu 
iepirkumu un līgumu kontroli un materiālu drošu-
mu un atbilstību būvniecības 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 lapā.

Semināru, kas norisināsies 3. aprīlī Rīgā, varēs ska-
tīt arī interneta tiešraidē.

Seminārs komersantiem un izglītības 
iestādēm par ES fondu atbalstu digitālo 
mācību līdzekļu izstrādei

CFLA aicina interesentus uz semināru-diskusiju po-
tenciālajiem projektu iesniedzējiem un sadarbības 
partneriem par ES fondu projektu atlasi program-
mā, ar kuras palīdzību tiks izstrādāti digitāli mācību 
un metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ievieša-
nai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē. No Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) pirmajā atlases kārtā šim 
mērķim paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.

Seminārs notiks 3. aprīlī plkst. 10 Radisson Blu 
Daugava Hotel Rīgā (Kuģu ielā 24). Semināra darba 
kārtība un pieteikšanās semināram – CFLA lapā.

Projektus īstenos komersanti sadarbībā ar partne-
riem – izglītības iestādēm, kas mācību līdzekļus arī 
aprobēs, iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu 
pedagogus un izglītojamos. Lai atvieglotu sadar-
bības partneru un piesaistāmo speciālistu atraša-
nu, CFLA apkopos informāciju par ieinteresētajiem 
projektu dalībniekiem (vairāk informācijas projek-
tu atlases sadaļā).

No ESF tiks segti 70% projekta izmaksu, viena pro-
jekta ESF finansējuma daļa var būt no 21 000 līdz 
200 000 eiro.

Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA 
līdz 13. maijam. Atklātās projektu atlases nolikums, 
projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli 
pieejami CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
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Award vadītāju kursi jauniešiem

Valsts izglītības satura centrs 11. un 12. aprīlī Rīgā, 
Strūgu ielā 4, organizē kursus “The Duke of Edin-
burgh’s International Award – iespēja jauniešu 

izaugsmei”, kuros tiks apmācīti un darbam ar jau-
niešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s Inter-
national Award Latvia jaunie vadītāji.

Dalības maksa: 26,88 eiro (neiekļaujot ēdināšanas, 
nakšņošanas un transporta izdevumus).

Pieteikšanās – līdz 3. aprīlim, aizpildot pieteikuma 
anketu un sūtot uz e-pasta adresēm katrina.spru-
dzane@visc.gov.lv, award@visc.gov.lv.

Plašāka informācija šeit.

Baznīcas aicina pieteikties konkursam 
“Latvijas sakrālais mantojums”

Rietumu Bankas labdarības fonds izsludinājis kon-
kursu “Latvijas sakrālais mantojums”, aicinot baz-
nīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus 
restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem. 
Projektus konkursam var pieteikt līdz 15. aprīlim. 
“Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbī-
bā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, lustru, kroņluk-
turu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, saglabāša-
nu, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu 

un baznīcas gaiļu restaurāciju u.c. Viens projekts 
var saņemt finansiālu atbalstu līdz 5000 eiro, ko-
pējais konkursa finansējuma 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 kul-
tūras pieminekļi.

Lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda pieteikuma an-
keta.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Jelgavas Sv. Simeona 
un Sv. Annas 
pareizticīgo baznīcas 
sienu gleznojumu 
atjaunošana 
(2018. gada konkursā 
atbalstītais projekts).

mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
mailto:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
mailto:award@visc.gov.lv
https://visc.gov.lv/intizglitiba/pedprofpilnveide/info.shtml#mart15
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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.

Aicina talantīgus jauniešus pieteikties 
projektam “Manas brīvdienas”

Straujiem soļiem tuvojas vasaras piedzīvojums 
“Manas brīvdienas 2019”, kurš šogad norisināsies 
Cēsīs no 1. līdz 7. jūlijam un kurā, tāpat kā iepriek-
šējos gados, līdz 21. jūnijam aicināti pieteikties 
bērni un jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem no 
visas Latvijas. Informācija par pieteikšanos atroda-
ma mājaslapā www.manasbrivdienas.lv.

Šo nedēļu būs iespēja pavadīt kopā ar daudzpusīgo 
TV un radio personību Baibu Sipenieci-Gavari un vi-
ņas radošo komandu, kā arī īpašajiem viesiem.

Šogad projekta tematika ir izklaides industrija – 
viss, ko tā slēpj un kas ar to saistās. Projekta nori-
ses laikā tiks rīkotas tikšanās ar Baibas kolēģiem un 
draugiem gan no televīzijas, gan radio, lai šī karstā-
kā brīvdienu nedēļa būtu patiešām neaizmirstama 
un iespaidiem bagāta. Radošajā komandā sapulcēti 
dažādu jomu profesionāļi – horeogrāfe un kustību 
māksliniece Liene Grava, vokālā konsultante Mada-
ra Celma un citi brīnišķīgi pasniedzēji.

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.manasbrivdienas.lv
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