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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Pašvaldību mandātam par Latvijas valsts
neatkarību – 29 gadi
1990. gada 21. aprīlis bija diena, kas atvēra vārtus

Latvijas neatkarībai. Šajā dienā pirms 29 gadiem Rīgā,
“Daugavas” stadionā, ieradās visu līmeņu padomju
deputāti no visas Latvijas, lai apliecinātu savu un savu
vēlētāju gribu atjaunot neatkarīgu Latvijas valsti.

Vislatvijas tautas deputātu sapulcē piedalījās gandrīz deviņi tūkstoši deputātu no visiem Latvijas
rajoniem, pilsētām un pagastiem, un vairāk nekā
8000 no tolaik ievēlētajiem pašvaldību deputātiem,
kā arī Augstākās Padomes deputāti pārliecinoši
nobalsoja par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. Tā pašvaldību deputāti kā visas tautas pārstāvji deva neapšaubāmu mandātu Saeimas (tolaik
vēl Augstākās Padomes) deputātiem 1990. gada
4. maijā pieņemt Neatkarības deklarāciju.

nobalsotu, tā zaudētu tautas atbalstu. Šai nozīmē
pašvaldību balsojums bija izšķirīgs.
Sapulcei “Daugavas” stadionā bija svarīga un paliekoša nozīme ne tikai saistībā ar 1990. gada notikumu secību. Faktam, ka valsts vara šajā vēstures epizodē tika atvasināta no pašvaldībām, nevis otrādi,
ir arī teorētiskā nozīme un vēsturisks apliecinājums
valsts virzībā uz neatkarību un demokrātiju.
Latvijas Pašvaldību savienība šo spilgto notikumu
plaši atspoguļojusi pirms četriem gadiem savā žurnālā “LOGS” (lasiet šeit).

“Daugavas” stadionā pieņemtā deklarācija sākās ar
vārdiem: “Mēs, Latvijas PSR likumīgi ievēlētie deputāti no visiem pagastiem, pilsētām un rajoniem,
kopskaitā 8086 cilvēki, esam sanākuši Vislatvijas
tautas deputātu kopējā sapulcē, lai jaunievēlētajai republikas Augstākajai Padomei paustu savu un
savu vēlētāju nelokāmo gribu ar demokrātiskām,
nevardarbīgām metodēm darīt visu, lai atgūtu Latvijas valstisko neatkarību.”

Paužot atbalstu Barikāžu atbalsta biedrības un Barikāžu muzeja iniciatīvai atcerēties šo svarīgo notikumu, kas juridiski ievirzīja Latvijas atjaunošanu,
LPS pievienojas aicinājumam apzināt 1990. gada
21. aprīļa Tautas sapulces delegātus un papildināt
muzeju krājumus ar delegātu atmiņām par veikto
darbu valsts neatkarības atjaunošanā, lai saglabātu
tās nākamajām paaudzēm.

Tādējādi demokrātiskās vēlēšanās ievēlētās pašvaldības savu vēlētāju vārdā Augstākajai Padomei
deva skaidru norādi, kā rīkoties. Ja Augstākā Padome nobītos un par neatkarības atjaunošanu ne-

Sagatavojusi Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par jaunatnes jomas
projektu konkursiem pašvaldībām

jiem projektu konkursiem pašvaldībām 2019. gadā
un citām JSPA aktualitātēm, ar ko iepazīstināja JSPA
Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Rasa
Lazdiņa un vecākā projektu vadītāja Ilze Vonda.
Tiešraides dalībniekiem bija iespēja uzzināt jaunumus par atklāto projektu konkursu un pašvaldību
iespējām ES programmās “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, tuvākajām JSPA organizētajām mācībām, kā arī labās
prakses piemēriem projektu realizēšanā Olaines,
Jūrmalas, Kandavas, Alūksnes, Gulbenes, Viļakas
un Balvu novada pašvaldībā (prezentācija pieejama šeit).
Videoierakstu atradīsit šeit.

15. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu tīkla organizētā videokonference par Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklāta-

Lelde Vazdiķe,
LPS sekretāre, jaunatnes lietu speciāliste
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde

2. Par LPS priekšlikumiem Dzīvojamo telpu īres
likumam (informēs LPS padomnieks Aino Sal
miņš).
3. Par iespējamiem valsts atbalsta veidiem īres
namu būvniecībā (informēs Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valan
tis un Mājokļu politikas departamenta direktors
Mārtiņš Auders).

LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde notiks 24. aprī
lī plkst. 10 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).

Tiešraide netiks nodrošināta.
Mediju klātbūtne iespējama sēdes sākumā un beigās.

Darba kārtība:
1. Par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās (informēs LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča).

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS un Veselības ministrijas ikgadējās
sarunas

• sadarbības iespējas primārās veselības aprūpes
pieejamības uzlabošanā pacientiem;
• ārstniecības personu (cilvēkresursu) plānošana,
piesaiste un noturēšana veselības nozarē, reģionālā pieejamība;
• informācija par veselības aprūpes budžeta nodrošināto pakalpojumu un finansējuma sadalījumu
starp valsts/pašvaldību un privātajiem pakalpojumu sniedzējiem;
• par pašvaldību iesaisti zāļu pieejamības uzlabošanā un farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā iedzīvotājiem mazapdzīvotās vietās;
• par rekomendācijām veselīgai skolu videi, t. sk.
par 2002. gada 27. decembra MK noteikumu
nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas
īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” normām;

LPS un Veselības ministrijas (VM) sarunas notiks
24. aprīlī plkst. 11 VM telpās (Rīgā, Brīvības ielā 72,
3. stāva Lielajā zālē (309. kabinetā)).

• ESF finansēto veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošanas vienkāršošana,
t. sk. pašvaldību 2. kārtas pasākumu īstenošanai
2020.–2023. gadā.

Sarunās tiks izskatīti šādi veselības aprūpes organi
zēšanas un finansēšanas jautājumi:
• informācija par slimnīcu dalījumu līmeņos un veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu slimnīcu
sadarbības teritorijās;

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

Darba kārtībā: diskusija par VARAM sagatavotā informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai
izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” projektu un LPS kopīgā viedokļa veidošana
par administratīvi teritoriālo reformu.
Sēde netiks translēta videotiešraidē.
Mediju klātbūtne iespējama sēdes sākumā un beigās.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde notiks 24. aprīlī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference-seminārs par
aktualitātēm HIV profilaksē un ārstēšanā

darbiniekiem par šo tēmu runāt ar saviem klientiem.
Lai gan videokonferences tiešā mērķauditorija ir
sociālie darbinieki, infekcijas plašās izplatības dēļ
aicinām par videokonferenci informēt arī citus speciālistus (bāriņtiesas, pašvaldības policiju u.c.).
Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei.

25. aprīlī plkst. 10 Pašvaldību savienībā notiks videokonference-seminārs par aktualitātēm HIV profilaksē un ārstēšanā un sociālo darbinieku iespējām, ko LPS rīko sadarbībā ar Baltijas HIV asociāciju.

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

Videokonferences mērķis ir veicināt sociālo darbinieku informētību par HIV infekciju – tās izplatības
veidiem, HIV testēšanas un ārstēšanas iespējām
Latvijā –, kā arī sniegt ieteikumus, kā sociālajiem

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece
veselības un sociālajos jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks
25. aprīlī plkst. 13:30 Pašvaldību savienībā (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).
Darba kārtība:
1. Par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pie
dāvājumu skolu tīkla sakārtošanai (informēs IZM
Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece).
Komitejas sēdes pirmais jautājums tiks translēts
tiešraidē, ko varēs skatīties LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai
saitei.
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Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

2. Par LPS Izglītības un kultūras komitejas ziņojumu
LPS 30. kongresā.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Slēgtā daļa:

LPS Valdes sēde

(informēs LPS padomniece Ilze Rudzīte).
2. Par grozījumiem Tūrisma likumā (informēs LPS
padomniece Andra Feldmane).
3. Par LPS 30. kongresa rezolūciju projektiem (informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS Izglītības
un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Ginte
re, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ai
vars Okmanis un Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins).

LPS Valdes sēde notiks 30. aprīlī plkst. 10 LPS mītnē (4. stāva zālē).
Darba kārtība:

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

1. Garantētā minimālā ienākuma līmenis 2020. gadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Ropažos

šanas vadītājs Visvaldis Gercāns.
11:30–12:00 – Medību koordinācijas komisiju loma
meža apsaimniekošanā – AS “Latvijas valsts meži”
Meža infrastruktūras un medību vadītājs Guntis
Ščepaniks.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA)
sanāksme notiks 3. maijā
Ropažu novada Kultūras un
izglītības centrā (Ropažos,
Sporta ielā 2/k.2).

12:00–12:30 – Pašvaldību kiberdrošības pārbaudes
rezultāti un secinājumi – KPMG IT konsultāciju vadītājs Kaspars Iesalnieks.

Dienas gaita:

Pusdienu pārtraukums.

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

13:00–14:40 – Namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecība, kanalizācija: kolēģu pieredze:

10:00–10:15 – Ropažu novada domes priekšsēdētāja Zigurda Blaua uzruna.

• par īres namiem – Smiltenes NKUP Valdes
priekšsēdētājs Aigars Vīvuliņš un “Valmieras
namsaimnieka” Valdes priekšsēdētājs Valdis Jē
gers;

10:15–10:30 – Par Ropažu novadu – Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore Signe Grūbe.
10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

• apgrūtinājumu reģistrs – Jūrmala;
• decentralizētās kanalizācijas datubāzes veidošana un saistošie noteikumi – Mārupe.

10:40–11:10 – Reģionu un lauku attīstība; tāla pašvaldība – sveša – Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) direktors Mārtiņš Cimmer
manis.

15:00 – Novada apskate:
• Zaķumuiža – lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ir
renovētas; kapitālsabiedrības pārstāvji var dalīties pieredzē un rezultātos;

11:10–11:30 – Iedzīvotāju ierosinājumu interaktīvā
karte – SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” IT pārdo5

• “Peruza” (Mucenieki) – uzņēmums, kas specializējas ražošanas iekārtu konstruēšanā un ražošanā, savas ražošanas tehnoloģijas piedāvā vairāk nekā 20 pasaules valstīs, un var teikt, ka viņi
ir iekarojuši visus kontinentus;

pildījums palīdz spodrināt Latvijas tēlu pasaulē;

• Patvērumu meklētāju centrs Muceniekos;

• Sporta komplekss 333 (starp Silakrogu un Muceniekiem) – adrenalīna, autotransporta un aktīvās atpūtas centrs; uzņēmums piedāvā kartingus, drošu braukšanu, bezceļa, ūdensparku un
dažādus pasākumus.

• “Yes WE Can” (Zaķumuiža) – nestandarta un
standarta reklāmas ražotne, veido gan reklāmas
stendus, gan dažādu izmēru vides objektus daudzām Latvijas pašvaldībām, un viņu idejas un iz-

Pieteikt dalību var līdz 26. aprīlim, reģistrējoties
šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS MEDIJOS
• 15. aprīlī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība
radio “Baltkom” programmā “Разворот” (šeit).
• 18. aprīlī LPS padomnieces izglītības un kultūras
jautājumos Ināras Dundures dalība TV3 ziņās
par skolu reformu (šeit, 4:00. minūtē).
• 18. aprīlī LPS padomnieces izglītības un kultūras
jautājumos Ināras Dundures dalība LR4 raidījumā “Подробности” par skolu reformu (šeit).

EIROPĀ UN PASAULĒ
Viss, ko svarīgi zināt par EP vēlēšanām un
ne tikai

vietējo interešu grupu aicinās pašvaldību vadību uzstāties ar prezentācijām un piedalīties diskusijās par
ES jautājumiem. Lai varētu brīvāk runāt dažādās auditorijās, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā ir sagatavojis ērti izmantojamus materiālus par
ES paveikto, lēmumu pieņemšanu un vēlēšanām:
video par ES ietekmi ikdienā, EP darbu un #Eiropas
Vēlēšanas2019 (1:30 min);
prezentācija par ES ietekmi ikdienā, EP darbu un
#EiropasVēlēšanas2019;
infografika par #EiropasVēlēšanas2019;
viss par #EiropasVēlēšanas2019 - biežāk uzdotie
jautājumi un atbilde.

Tuvojoties Eiropas dienai 9. maijā un Eiropas vēlēšanām 25. maijā, arvien vairāk iedzīvotāju, jauniešu un
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Trīs no tiem ir saskaņoti,
bet divi – nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīša Izsludināša Saska
nas datums nas datums ņojums

1. VSS-268 – Noteikumu projekts “Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi”
2. VSS-252 – Rīkojuma projekts “Par Sējas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”
3. VSS-284 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma “Akmentiņi”,
Dzidriņās, Stopiņu novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – transporta infrastruktūras – ceļa uzturēšanai”
4. VSS-247 – Likumprojekts “Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas
likumā”
5. VSS-270 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta
2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 “Par zemes vienību
Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

17.04.2019. 28.03.2019.

Nē

17.04.2019. 28.03.2019.

Jā

18.04.2019. 04.04.2019.

Jā

19.04.2019. 28.03.2019.

Nē

23.04.2019. 04.04.2019.

Jā

Pagājušonedēļ nosūtīti divi atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:
VSS-268 – Noteikumu projekts “Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi” (skatiet šeit);
VSS-247 – Likumprojekts “Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (skatiet šeit).

Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
18. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

VSS-332 – Rīkojuma projekts “Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību
par 2018. gadu”

VSS-343 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2007. gada 8. jūnija rīkojumā nr. 358 “Par
valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai””

VSS-335 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos nr. 519
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-344 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2016. gada 18. jūlija rīkojumā nr. 396 “Par
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu””
VSS-317 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā”

VSS-337 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr.
403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” īstenošanas noteikumi””

VSS-324 – Rīkojuma projekts “Par valsts budžeta
programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības,
glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai” līdzekļu izlietojumu”

VSS-338 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos nr. 174
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” īstenošanas noteikumi””

VSS-325 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr.
648 “Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju
sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”” personā”

VSS-339 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos nr. 514
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi””

VSS-326 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr.
870 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”
projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu””

VSS-340 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos nr. 150
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt
vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību
un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma
“Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas
noteikumi””

VSS-327 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos
nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un
ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība””
VSS-328 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2014. gada 25. novembra rīkojumā nr.
676 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā””

VSS-341 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr.
859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī

VSS-329 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos nr. 726
“Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.1.
apakšaktivitāti “Ģimenes ārstu tīkla attīstība”””
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sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.
pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””

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

APSVEICAM!
Svētki un apbalvojumi bibliotekāriem
16. un 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Bibliotēku festivāls. Šis divu dienu
pasākums ir svētki visiem Latvijas bibliotekāriem,
un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) to organizēja jau ceturto gadu.
Festivālu ievadīja Latvijas bibliotekāru 20. konference “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”,
ko atklāja kultūras ministre Dace Melbārde, LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks un LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.
Par Gada bibliotekāri atzīta Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotekāre Iveta Okmane, kura Vārmē strādā jau 15 gadus. Tieši pēc viņas iniciatīvas
pērnruden Vārmē nodibināts lasītāju klubs, kura
biedri kopā ar Kuldīgas Galveno bibliotēku viņu nominēja balvai.

Pirmās dienas noslēgumā tika pasniegtas Gada balvas – 2018. gada Gada bibliotēkai, Gada bibliotekāram un Gada notikumam Latvijas bibliotēkās.
Gada bibliotēkas tituls piešķirts Valmieras integrē
tajai bibliotēkai, augsti novērtējot bibliotēkas darbu sadarbības veicināšanā, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un tradīciju turpināšanā, kā arī kvalitatīvā un radošā darbībā, veidojot bibliotēku par
nozīmīgu zināšanu un sabiedrības tikšanās centru.

Savukārt par Gada notikumu Latvijas bibliotēkās
nominēta Nacionālās enciklopēdijas drukātā sēju
ma un digitālās vietnes atklāšana.
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Domnīca “PROVIDUS” aicina pašvaldības
dalīties veiksmes stāstos, veicinot
sabiedrības līdzdalību

platformu “Better Reykjavik”, kur politiķi un vēlētāji varēja kopā plānot pilsētas attīstību. Tai sekoja
nu jau konkrēti sabiedrības līdzlemtai budžetēšanai
veltīta interneta platforma “My Neighborhood”,
kas ikvienam iedzīvotājam ļāva gan izstrādāt un
piedāvāt savas idejas, gan arī balsot par līdzcilvēku
piedāvātajām idejām, un labākās no tām saņēma
pašvaldības finansējumu.

Domnīca “PROVIDUS” aicina
pašvaldības dalīties veiksmes
stāstos, veicinot sabiedrības līdzdalību, kā arī piedāvā atbalstu,
uzsākot sabiedrības līdzlemtu
budžetēšanu.
Sabiedrības līdzlemta budžetēšana (participatory
budgeting) ir jauna tendence iedzīvotāju iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā, tā ļauj iedzīvotājiem ietekmēt pašvaldības budžeta veidošanu, īstenojot savas
idejas. Šis inovatīvais līdzdalības veids tiek īstenots
vairāk nekā 1000 pilsētās visā pasaulē, sākot ar Parīzi un beidzot ar Tartu. Ambiciozāko projektu izmaksas mērāmas miljonos eiro, pieticīgāko – tūkstošos.
Sabiedrības līdzlemta budžetēšana var notikt gan
valsts mērogā, gan arī mazos ciemos un novados.

1. att. Reikjavīkā īstenotie projekti. Attēls izgūts no
R. Bjarnason. (2018). ‘Digital tools for participatory
budgeting’. [PowerPoint Presentation].

Sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas pamatprincips ir iedzīvotāju iesaiste. Iedzīvotāji paši rada
idejas – viņi ir budžeta sadales ideju autori un īstenotāji. Laika gaitā šī metode pierādījusi, ka tā ir
efektīvs veids, kā sabiedrību iesaistīt rīcībpolitikas
veidošanā un samazināt plaisu starp varu un tautu.
Tas ir arī veids, kā stiprināt tiešās demokrātijas vērtības, iedzīvotājiem pieņemot lēmumus pašiem,
bez pārstāvjiem un citiem starpniekiem.

Sešu gadu laikā (2012–2017) Reikjavīkā un tās
apkārtnē īstenotas jau 608 iedzīvotāju idejas (sk.
1. att.). Katru gadu pilsēta atvēl trīs miljonus eiro
sabiedrības līdzlemtai budžetēšanai.
Islandes veiksmes stāsts ir sekmīgas pilsoniskās
sabiedrības un pašvaldības sadarbības rezultāts,
līdzdarbojoties nevalstiskajai organizācijai “Citizens
Foundation” (“Better Reykjavyk” un “My Neighborhood” dibinātāji), Reikjavīkas pašvaldībai un
iedzīvotājiem.

Pasaulē pazīstamākais šīs metodes izmantošanas
piemērs datējams ar 1989. gadu, kad Brazīlijas pilsētā Portualegri (Porto Alegre) tika uzsākta sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas prakse. Rezultātā
pieauga ne tikai sabiedrības iesaiste politiskajos
procesos, bet arī pilsētas iedzīvotāju dzīves līmenis, kā arī uzlabojās piekļuve primārās nepieciešamības precēm.
Lai atrastu veiksmīgus šā procesa piemērus, nav jāmeklē tālu, jo daži veiksmes stāsti atrodami tepat
Eiropā – Reikjavīkā Islandē un Tartu Igaunijā.

2. att. Reikjavīkā īstenotie projekti – bērnu spēļu laukums un volejbola laukums. Attēli aizgūti no: R. Bjarnason. (2018). “Digital tools for participatory budgeting”.
[PowerPoint Presentation].

Reikjavīka (Islande)
Sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas pirmsākumi
Islandē saistāmi ar 2008. gada ekonomisko krīzi.
Meklējot veidus, kā atjaunot sabiedrības uzticēšanos valstij, 2010. gadā Roberts Bjarnasons un
Gunnars Grimsons izveidoja sabiedrības līdzdalības

Tartu (Igaunija)
Sabiedrības līdzlemta budžetēšana Igaunijā sākās
samērā nesen – 2013. gadā. Tieši togad Igaunijas
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pilsēta Tartu ieviesa šo sabiedrības līdzdalības modeli. Šobrīd sabiedrības līdzlemta budžetēšana ir
kļuvusi par neatņemamu daļu no Tartu un vēl 19
Igaunijas pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesa.

mēram, vēl 19 Igaunijas pašvaldības (sk. 3. att.) ir
sākušas iesaistīt iedzīvotājus budžeta veidošanā.

4. att. Sabiedrības līdzlemtā budžetēšanā īstenotie
projekti Tartu: Kultūrkvartāls un Aparaditehas parks &
dārzs. Attēli aizgūti no www.tartu.ee. – Participatory
Budgeting – Winning Ideas.

3. att. Līdzlemtas budžetēšanas izplatība Igaunijā.
K. Reinsalu. (2018). “Estonian PB Practice”. [PowerPoint
Presentation].

Ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā
atbalstu domnīca PROVIDUS aicina pašvaldības
dalīties savā pieredzē par veiksmīgu sabiedrības
līdzdalību, kā arī piedāvā atbalstu pašvaldībām, kas
vēlētos uzsākt sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu.

Sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas ieviešana Tartu notika ciešā sadarbībā starp Tartu pilsētu, Tartu
iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju “e-Governance Academy” (procesa uzstādīšanas padomnieks).

Lai dalītos pieredzē un/vai pieteiktos sabiedrības
līdzlemtas budžetēšanas konsultācijām, aicinām
aizpildīt anketu šeit.

Katru gadu Tartu pilsēta atvēl 200 000 eiro sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas projektiem, iedzīvotājiem izvēloties divas labākās idejas. Kopumā
Tartu īstenoti jau deviņi projekti. Sekojot Tartu pie-

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties e-pastā
info@providus.lv vai pa tālruni +371 67039252.

Konference “Nākamais solis darbā ar
jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas
līdzdalības formas”

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 24. aprīlim šeit.
Reizi divos gados visā Eiropā tiek svinēta Eiropas
Jaunatnes nedēļa. Tās laikā visā Eiropā, arī Latvijā,
jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem tiek
organizēti pasākumi, kuru mērķis ir atklāt Eiropas
iespējas, iedrošināt iesaistīties un līdzdarboties, kā
arī celt darba ar jaunatni kvalitāti konkrētajā valstī
un visā Eiropā kopumā.
Šogad par Eiropas Jaunatnes nedēļas vienojošo
tēmu izvēlēta aktīva jauniešu līdzdalība. Eiropas Jaunatnes nedēļai veltītie pasākumi visā Eiropā notiks
no 29. aprīļa līdz 5. maijam. JSPA organizētā konference ir viens no Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumiem. Ar visu pasākumu klāstu var iepazīties šeit.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(JSPA) aicina uz konferenci “Nākamais solis darbā
ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas”. Konference notiks 3. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3).

Konferencei var pieteikties ikviens interesents, kurš
darbojas jaunatnes jomā, ir vai vēlas būt saistīts ar
jauniešiem savos ikdienas darbos.
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Kuldīgā un Rēzeknē notiks semināri par
labo praksi ES fondu projektu īstenošanā

stāstīs par aktualitātēm ES fondu ieviešanā, kā arī
sniegs projektu īstenošanai noderīgu informāciju,
piemēram, par izmaksas pamatojošajiem dokumentiem, komunikācijas iespējām ES fondu projektos, būvdarbu iepirkumu un līgumu kontroli,
vides pieejamību un iekļaujošu dizainu. Kurzemes
reģiona seminārā ar pieredzi projektu īstenošanā
dalīsies Rucavas un Saldus novada pašvaldība, savukārt Latgales reģiona auditorijai savu pieredzi
stāstīs Daugavpils novada un Rēzeknes pašvaldības
pārstāvji.

Ar semināriem Kuldīgā un Rēzeknē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pabeigs pavasara
semināru ciklu par labo praksi ES fondu atbalsta
izmantošanā.
Seminārs Kuldīgā notiks 24. aprīlī Kuldīgas Mākslas
namā 1905. gada ielā 6. Latgales reģiona seminārs
notiks Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta “Bākā”
30. aprīlī.

Pavasara semināru ciklā par labo praksi ES fondu
projektu īstenošanā pasākumi jau notikuši Rīgā,
Bauskā un Smiltenē. Videoieraksts no semināra
Rīgā pieejams CFLA vietnē.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, Labklājības ministriju, Finanšu ministriju un ES fondu projektu īstenotājiem
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Ekonomikas ministrija aicina uz semināru
par ēkas uzturēšanu pēc atjaunošanas

dalībniekus informēs par fasāžu (apmesto un ventilējamo) un logu kopšanu, par ventilāciju un mikroklimatu ēkā. Pasākumā tiks atgādināti dzīvokļu
īpašnieku un namu pārvaldnieku pienākumi un tiesības, kā arī nepieciešamā sadarbība ēkas uzturēšanā. Seminārā stāstīs par siltumenerģijas maksas
sadalītājiem un to piedāvātajām iespējām, kā arī
par ēku apdrošināšanas veidiem un nozīmi īpašuma uzturēšanā.
Pasākumā piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Būvmateriālu ražotāju asociācijas, Latvijas Logu un durvju
ražotāju asociācijas, Rīgas Stradiņa universitātes un
Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji.

Namu pārvaldniekus un renovācijas projektu vadītājus Ekonomikas ministrija (EM) 25. aprīlī aicina
uz semināru “Ēkas dzīve pēc atjaunošanas”.

Seminārs “Ēkas dzīve pēc atjaunošanas” notiks
25. aprīlī plkst. 13 Ekonomikas ministrijā (Rīgā, Brīvības ielā 55). Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās anketa publicēta EM vietnē.

Desmit gadu laikā Latvijā, piesaistot ES fondu līdzekļus, ir atjaunotas nedaudz vairāk par 800
daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām. Valsts un pašvaldību iestādes atjaunojušas arī virkni sabiedrisko
ēku, tādējādi nodrošinot būtisku energoresursu ietaupījumu. Taču svarīgi ir nodrošināt ēku ilgtspēju
un energoefektivitāti arī pēc atjaunošanas.

Papildu informācija par semināra saturu un norisi
pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, epasts: dzivosiltak@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūciju Altum sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību informatīvajā kampaņā
“Dzīvo siltāk”.

Seminārs tiek organizēts ar mērķi sniegt ieteikumus kvalitatīvai ēkas uzturēšanai, lai atjaunotā ēka
īpašniekiem kalpotu pēc iespējas ilgāk. Semināra

Baltā galdauta svētki

būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados.
Šogad īpaši aicinām godināt mūsdienu Latvijas
varoņus – cilvēkus, kuri ar lepnumu un prieku,
nereti spītējot grūtībām, izvēlas varēt, rīkoties un
nepalikt vienaldzīgi.

1990. gada 4. maijā ar
Latvijas PSR Augstākās
Padomes deklarāciju
“Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” tika atjaunota
Satversmes sapulces
1922. gada 15. februārī
pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Tāpat kā valsts dibināšana, arī šis bija drosmīgs solis, radot jaunu varoņu
paaudzi.

Rīkojot Baltā galdauta svētkus, iesakām pievērst
uzmanību šādiem akcentiem:
• kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai kopā ar ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un
ārzemju draugiem, kolēģiem, jauniepazītiem
cilvēkiem;
• balti klāts galds kā pašapziņas un lepnuma simbols un vienojošais elements;
• kopābūšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos par 1990. gada
4. maiju, par iegūtās brīvības nozīmi, godināt savas apkaimes varoņus – cilvēkus, kuri ar

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs
aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no
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lielākiem vai mazākiem darbiem iedvesmo citus,
neļauj zaudēt sparu un uzlabo apkārtējo vidi;

Lepojies ar svētkiem! Piesaki savu Baltā galdau
ta svētku norises vietu digitālajā kartē, kas tapusi
sadarbībā ar pasākumu platformu Kurp.es: lv100.
lv/programma/kalendars/balta-galdauta-svetki-2019/.

• senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā, mantojuma apzināšana un godācelšana, atrodot jaunas kopīgu vērtību apliecinājuma izpausmes;
• norišu dokumentēšana, gan pašiem radot foto,
audio un video stāstus, gan uzrunājot medijus,
lai saglabātu liecības par mūsu laika 4. maiju,
atmiņas par 1990. gada 4. maiju; aicinām dalīties ar tām sociālajos tīklos, foto un ierakstiem
pievienojot tēmturus #LV100 #brīvība #Baltā
GaldautaSvētki.

Informācijai par pasākumu pieteikšanu: kurpes.lv/
lv100, reinis@kurp.es vai +371 28663646.
Pēc pasākuma lūgums foto, video un stāstus (izmantojot failu apmaiņas vietnes), norādot arī
iesaistīto cilvēku skaitu, atsūtīt uz e-pastu baltagaldautasvetki@km.gov.lv.

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

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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