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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Aktualitāte nr. 1 – administratīvi teritoriālā
reforma

Šopavasar pašvaldībām dienaskārtībā izvirzījies
jautājums par administratīvi teritoriālo reformu

(ATR). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) sagatavojusi informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” projektu,
un to apspriež gan pašvaldības, gan Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

bez patstāvīgas pašvaldības). LPS piedāvā saglabāt
republikas pilsētas ar vēlētu pašvaldību statusu.
Tādā gadījumā pilsētām nebūtu problēmu ar Eiropas Savienības pilsētvides programmu pieejamību.
Ministrija paredz katrā novadā izraudzīt vienu administratīvo centru, bet LPS uzskata, ka pašvaldībai
jādod tiesības to lemt pašai. Tas ļautu samazināt
nomales efektu, kas citādi gaida 51 mazpilsētu.

Vairākas pašvaldības jau aptaujā iedzīvotājus, taču
Ikšķiles novada domes apstiprināto nolikumu par
iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli
par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu citu
novadu administratīvajām teritorijām, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris
Pūce ir apturējis. Nākamajā dienā LPS sagatavoja
vēstuli ministram ar lūgumu skaidrot, tieši kādām
tiesību normām neatbilst Ikšķiles novada apstiprinātais nolikums.

Vēl ministrija piedāvā noteikt tik lielus novadus, lai
pašvaldību sadarbība kļūtu par izņēmumu. Savukārt LPS ir pārliecināta, ka pašvaldību sadarbība būs
(un jau ir) efektīvs veids, kā samazināt pašvaldību izdevumus un paaugstināt kvalitāti arī pēc reformas.
Ministrija uzskata, ka Pierīgas pašvaldībām nosakāma 15 000 iedzīvotāju kvota. LPS piedāvā šīm teritorijām kvotu nenoteikt, jo iedzīvotāju skaits tajās
pieaug un jau pēc dažiem gadiem katra no šīm pašvaldībām plānoto robežu pārsniegs. Rīgas metropoles reģionā varētu pirmajā izveidot tieši vēlētu
reģionālo pašvaldību.

LPS ierosinājumi VARAM izstrādātā informatīvā
ziņojuma projektam
LPS atzinumā par VARAM informatīvā ziņojuma
“Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” projektu
uzsvērts, ka šis dokuments ir jāpilnveido un jāpapildina. Atzinumā iekļauti pašvaldību sniegtie rak
stiskie, telefoniskie un mutiskie ierosinājumi un iebildumi, kuru iesniegšanai ministrija bija atvēlējusi
tikai piecas dienas. LPS iesniegusi pavisam 68 ierosinājumus.

VARAM rosina novadu vērtēt pēc pazīmes, vai tajā
ir iespējams izveidot pienācīgu infrastruktūru. Turpretī LPS piedāvā novadus apvienot tikai tad, kad
pienācīgā infrastruktūra jau ir izveidota, izbēgot no
iepriekšējās reformas bēdīgās pieredzes.
Ministrija uzskata, ka pietiek iepazīstināt pašvaldības un valsts iedzīvotājus ar jaunā administratīvā
dalījuma karti. LPS norāda, ka atbilstoši Latvijas
starptautiskajām saistībām (Eiropas vietējo pašvaldību harta) tik būtiskā jautājumā kā ATR iedzīvotāju viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc katras pašvaldības
teritorijā domes var organizēt iedzīvotāju aptaujas,
lai noskaidrotu vietējo vēlētāju viedokli par piedāvātajām pārmaiņām.

LPS sniegtie ierosinājumi un priekšlikumi precizē
pamatojumu daļu un piedāvā arī atšķirīgus reformas risinājumus. Galvenie ierosinājumi saistās ar
reģionālo pašvaldību veidošanu, pilsētu statusu,
sadarbību, novadu lielumu, ATR karti un citiem jautājumiem.

Diskusijas par ministrijas piedāvāto ATR karti paredzētas arī LPS 30. kongresā, kas notiks 17. maijā
Rīgā. “Pienācis brīdis, kad mums jāuzdod konkrēti
jautājumi un jāsaņem tikpat konkrētas atbildes.
Nepieciešamas skaidras atbildes par to, kas pēc
reformas uzlabosies šīs vai citas teritorijas iedzīvotājiem, kādi būs ekonomiskie ieguvumi arī uzņēmējiem, kā arī – kā tiks mazinātas reģionālās atšķirības. Kaut arī par reformas detaļām domas atšķiras
un tas ir absolūti normāli, ņemot vērā pašvaldību
daudzveidību, svarīgi ir apkopot to vienojošo, kas
nāktu par labu valstij un katra atsevišķa novada iedzīvotājiem kopumā,” uzsver LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis.

Ministrija piedāvā lēmumu par reģionu veidošanu
vai neveidošanu atlikt uz nenoteiktu laiku, uzskatot, ka šobrīd jāveic tikai ATR, turpretī LPS piedāvā veidot reģionālās pašvaldības Latgalē, Zemgalē,
Vidzemē, Kurzemē un Rīgas metropoles reģionā un
izskatīt arī iespēju izveidot reģionālo pašvaldību
Sēlijā. Jau sākumā jābūt skaidrībai par reģioniem,
pretējā gadījumā vietējo pašvaldību veidošanas
kritēriji dažus gadus pēc reformas atkal būs jāmaina, bet apvienotās pašvaldības vajadzēs sadalīt.
Tāpat VARAM piedāvā atstāt tikai divas republikas
pilsētas, bet pārējās iekļaut vietējo pašvaldību teritorijās. Liepāja, Jelgava un citas lielās pilsētas kļūtu
par novada pilsētām (iekšējā pārvaldes teritorija

Vairāk lasiet šeit.
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Iedzīvotājiem nedrīkst aizliegt paust savu viedokli

rākās Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un
Novadu dienā Gulbenē, kā arī uz to, ka ministrs
publiskajā vidē vairākkārt ir apliecinājis, ka administratīvi teritoriālās reformas kontekstā apmeklēs
visas pašvaldības, vēstulē lūdzam arī informēt par
grafiku, kādā Pūces kungs plāno apmeklēt visas
119 pašvaldības. Tas pašvaldībām dos iespēju saplānot laiku, informēt deputātus un pilnvērtīgi sagatavoties,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

25. aprīļa vakarā kļuva zināms, ka vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ir apturējis Ikšķiles novada domes apstiprināto nolikumu
par iedzīvotāju aptauju viņu viedokļa noskaidrošanai par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu
citu novadu administratīvajām teritorijām. LPS nākamajā dienā sagatavoja vēstuli ministram ar lūgumu skaidrot, tieši kādām tiesību normām neatbilst
Ikšķiles novada apstiprinātais nolikums.

Nav izprotama arī publiskajā vidē ministrijas sniegtā informācija, ka apturēts Ikšķiles novada domes
lēmums par aptaujas veikšanu, lai gan ministra rīkojumā ir norādīts, ka apturēts tikai nolikums. Tātad
šobrīd secināms, ka pašvaldība var turpināt iesākto
aptauju un, pamatojoties uz J. Pūces sniegtajiem
paskaidrojumiem, ja nepieciešams, grozīt atsevišķus nolikuma punktus. Kā zināms, Satversmes tiesa 2018. gada 29. jūnijā jau secināja, ka ministram
ir tiesības apturēt pašvaldības saistošo noteikumu
un iekšējo normatīvo aktu normas, taču nav tiesību
apturēt individuālus tiesību aktus – administratīvos
aktus un individuālus pārvaldes lēmumus, kā arī
pašvaldības politiskos lēmumus.

Vēstulē LPS norāda, ka ministra rīkojuma saturs
rada bažas par demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanu, jo iedzīvotājiem nedrīkst aizliegt
paust savu viedokli. Rīkojumā ministrs plaši skaidro
pašvaldību uzraudzības principus un savas tiesības
atcelt pašvaldības pieņemtos normatīvos aktus,
bet nenorāda, kādiem normatīvajiem aktiem, to
pantiem vai punktiem neatbilst Ikšķiles novada domes apstiprinātais Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikums.
Tāpat LPS vēstulē ministram lūdz skaidrot rīkojumā
pausto nostāju, ka aptauju rīkošana un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana ir pretlikumīga, un lūdz
skaidrojumu, kā pašvaldības tādā gadījumā var izpildīt likuma “Par pašvaldībām” 3. pantā noteikto –
ievērot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Plašāk šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,
Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

“Pamatojoties uz pašvaldību pausto viedokli vai-

LPS ikgadējās sarunas ar Veselības
ministriju

šināšanā mazapdzīvotās vietās.
Izskatot darba kārtības jautājumu par izstrādātajām
rekomendācijām veselīgai skolu videi, pašvaldību
pārstāvjiem tika celtas priekšā vadlīnijas “Vides kvalitāte un drošība izglītības iestādēs”, kurās apkopota
informācija par normatīvajiem aktiem, vadlīnijām
un standartiem, kā arī citi materiāli, kas piemērojami skolu vides apstākļu uzlabošanai, tajā skaitā
fizikālie, bioloģiskie un ķīmiskie riska faktori skolās,
gaisa kvalitāte, ventilācija telpās un tās uzlabošanas iespējas, vides un aprīkojuma drošības jautājumi un citas aktuālas problēmas. Šobrīd vadlīnijas
iesniegtas izskatīšanai un viedokļu sniegšanai. Arī
skolas un pašvaldības līdz 20. maijam var izteikt savas domas par to saturu un praktisko noderīgumu.
Rudenī vadlīnijas tiks precizētas un apstiprinātas.

24. aprīlī LPS uzsāka ikgadējo sarunu ciklu ar ministrijām, ko ievadīja sarunas ar Veselības ministriju
(VM). Šo tikšanos vadīja veselības ministre Ilze Viņķele un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
LPS un pašvaldību pārstāvji uzklausīja ministrijas
speciālistus, kuri iepazīstināja ar aktualitātēm veselības aprūpes organizēšanā un finansēšanā, akcentējot slimnīcu dalījumu līmeņos un veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimnīcu sadarbības teritorijās, kā arī iepazinās ar plānoto primārās
veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā, speciālistu nodrošinājumā veselības nozarē un situāciju
zāļu pieejamības un farmaceitiskās aprūpes nodro3

Ņemot vērā pašvaldību aktualizēto problemātiku,
VM darbinieki raksturoja paredzētos grozījumus
2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumos nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas”.

ja VM prezentēto slimnīcu aprūpes līmeņu dalījumu. Latvijā paredzētas piecu līmeņu slimnīcas, kā
arī 5. līmeņa specializētās ārstniecības iestādes,
specializētās ārstniecības iestādes un pārējās slimnīcas. Līdz ar to ir noteikts, kādu medicīnisko palīdzību – izmeklējumus un ārstēšanu – pacienti var
saņemt katrā ārstniecības iestādē.
Raksturojot sadarbības iespējas primārās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā pacientiem,
VM speciālisti atzīmēja, ka kopš šāgada 1. janvāra
ir palielināta kapitācijas nauda ģimenes ārstu praksēm un paredzēts ES struktūrfondu finansējums to
attīstībai, kā arī turpmāk tiks attīstīti primārās aprūpes centri un pediatru kabineti. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalsts paredz papildu finansējuma piesaisti primārās aprūpes centru infrastruktūras attīstībai, un gada vidū pašvaldībām tiks
nosūtīti uzaicinājumi iesniegt ERAF projektus.

15. aprīlī pēc LPS iniciatīvas notika LPS, VM un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju tikšanās, kurā panākta vienošanās par šādiem būtiskākajiem ierosinātajiem grozījumiem MK noteikumos
nr. 610 attiecībā uz higiēnas prasībām skolām:
* prasībai par telpu platību pagarināt pārejas periodu līdz 2023. gada 1. septembrim;
* pārskatīt telpu nodrošināšanas prasības (bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, garderobes u.c.), ievērojot skolu praktiskā darba aspektus un jaunākās izglītības metodes;

Par ārstniecības personu (cilvēkresursu) plānošanu, piesaisti un noturēšanu veselības nozarē
un reģionālo pieejamību sarunu dalībnieki uzzināja, ka kopš pagājušā gada tiek sniegts finansiāls
atbalsts ārstniecības personām, kuras pārceļas uz
darbu reģionos, kā arī izmaksā kompensāciju vecuma pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš
vēlas nodot savu praksi darba turpināšanai citam
ārstam.

* pārskatīt prasības telpu iekārtojumam (fizikas un
ķīmijas kabinets vai vieta, attālumi no tāfeles līdz
solu rindai, apgaismojums u.c.), ņemot vērā mūsdienīgākas mācību metodes.
Sarunās panākta vienošanās, ka pārejas periods
būs līdz 2023. gada rudenim un tiks pārskatītas arī
citas prasības atbilstoši izglītības jomas reformām.

Sarunu dalībnieki noklausījās arī informāciju par
veselības aprūpes budžeta nodrošināto pakalpojumu un finansējuma sadalījumu starp valsts, pašvaldību un privātajiem pakalpojumu sniedzējiem,

Jautājumā par slimnīcu dalījumu līmeņos un veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu slimnīcu
sadarbības teritorijās tikšanās dalībnieki uzklausī4

pašvaldību iesaisti zāļu pieejamības uzlabošanā
un farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā iedzīvotājiem mazapdzīvotās vietās, ESF finansēto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
vienkāršošanu un par darbības programmā SAM
9.2.4. noteiktās īpašās mērķa grupas labāku iesaisti
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos. Visas pašvaldības tika aicinātas pievieno-

ties Veselīgo pašvaldību tīklam.

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

du ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanu. 2018. gadā atbilstoši likumam “Par
valsts budžetu 2018. gadam” pašvaldības varēja
pieprasīt aizņēmumu ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu priekšfinansēšanai. Pagājušajā gadā Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padome
izsniedza aizņēmuma atļauju šim mērķim 37 projektiem kopsummā par 25 milj. eiro. Šogad, mainoties pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem, ES
fondu IPIA projektu priekšfinansēšanai aizņēmumu
iespējams saņemt tikai ar pašvaldības budžeta 25%
līdzfinansējumu, kas var radīt problēmas šo projektu īstenošanai. Šo problēmu aktualizējusi Limbažu
novada pašvaldība. Lai rastu risinājumu situācijai,
tā ierosina atbildīgajām iestādēm izvērtēt iespēju
projektu iesniegumu izvērtēšanas termiņu no trim

Vairāk skatiet šeit.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos,
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdi 23. aprīlī ievadīja Latvijas Bankas Padomes loceklis Mārtiņš Kazāks, kurš iepazīstināja ar tendencēm un
perspektīvām pasaules un Latvijas ekonomikā un
to iespējamo ietekmi uz 2020. gada budžetu un
budžetu vidējā termiņā.
Pēc tam komitejas locekļi uzklausīja Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības
un finansēšanas departamenta direktori Intu Komisari, kura informēja par situāciju ar pašvaldību
aizņēmumiem 2019. gadā, tajā skaitā par aizņēmumiem izglītības investīcijas projektu realizēšanai.
Pašvaldību pārstāvjiem nozīmīgs bija Centrālās finanšu un līgumu aģentūras skaidrojums par ES fon-
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mēnešiem samazināt līdz vienam vai pusotram
mēnesim vai rast iespēju pašvaldībām saņemt aizņēmumus ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu priekšfinansēšanai bez pašvaldības budžeta līdzfinansējuma.

Vairāk skatiet šeit.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

rīļa komitejas sēdē, kurā piedalījās Agroresursu un
ekonomikas institūta Lauksaimniecības attīstības
un ekonomisko attiecību daļas Ekonomikas nodaļas pētnieki. Piesaistot zinātnisko korpusu, ir cerība iegūt atbildes uz nezināmajiem jautājumiem
un, pats galvenais, saprast, vai reforma tik tiešām
sasniegs ministrijas definētos mērķus. 3. aprīļa komitejas sēdē pētnieks vairākkārt uzsvēra, ka definētos ATR mērķus var nesasniegt ar tādiem uzstādījumiem, kādi tie ir. Zinātnieki un pētnieki palīdzēs
arī veikt padziļinātu izpēti, ņemot vērā visus sociālekonomiskos, vēsturiskos, teritoriālos un citus
mūsu valsts būtiskos un specifiskos aspektus – arī
2009. gada reformas veiksmes un neveiksmes. Turklāt nav pieļaujama situācija, ka reformas rezultātā
iedzīvotāji tiktu attālināti no vietējās varas, arī šim
mehānismam ir jābūt sakārtotam. Tā, piemēram,
Igaunijā pēc pēdējās reformas tika nodrošināta trīs
deputātu pārstāvniecība no “vecajām” teritorijām.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu jautājumos

24. aprīlī jau otro reizi šomēnes kopā sanāca LPS
Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja, lai
turpinātu diskusijas par administratīvi teritoriālo
reformu. Šoreiz galvenais uzdevums – LPS kopīgā
viedokļa veidošana par ATR pirms LPS 30. aprīļa
Valdes sēdes. Komitejā piedalījās arī Latvijas Lielo
pilsētu asociācijas (LLPA), Piekrastes pašvaldību apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības un
Sēlijas Novadu apvienības pārstāvji.
10. aprīļa LPS Valdes sēdē tika secināts, ka VARAM
piedāvātais ATR modelis pašreiz ir stratēģiski svarīgākais pašvaldību attīstības jautājums. Tāpēc vēlams LPS 30. kongresā, kas notiks 17. maijā Rīgā,
paust pašvaldību kopīgo viedokli par šo jautājumu,
ciktāl to izdosies izveidot. Kaut arī par reformas detaļām domas varētu atšķirties, svarīgi ir apkopot
to vienojošo, kas nāktu par labu valstij kopumā un
katra atsevišķa novada iedzīvotājiem.

Pašvaldību vadītāji uzsvēra arī neizprotamo steigu,
ar kādu šī reforma tiek virzīta, pieļaujot, ka šādam
nopietnam solim vajadzīgs daudz ilgāks izpētes un
ieviešanas process, nekā tas šobrīd paredzēts.

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas locekļi un apvienību pārstāvji bija vienisprātis, ka
vispirms jāizzina iedzīvotāju viedoklis, kā arī atzina, ka joprojām trūkst konkrētu atbilžu uz reformā
izvirzītajiem mērķiem. Lai tās iegūtu, ir jāpiesaista
neatkarīgi pētnieki un zinātnieki, kā tas bija 3. ap-

Diskusijas turpināsies LPS Valdes sēdē 30. aprīlī.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

vidējās izglītības standartu, iedzīvinot jauno mācību saturu vispārīgajā vidējā izglītībā. IZM ir sagatavojusi apspriešanai piedāvājumu veidot mazas
“saimes skolas”, kur būtu nodrošināta pirmsskolas
un sākumskolas izglītība (1.–6. klase) mazam bērnu skaitam (līdz 20–35 bērniem sākumskolā) pēc
iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai un kas būtu citas
izglītības iestādes struktūrvienība, un finansējums
pedagogu darba samaksai nebūtu atkarīgs no skolēnu skaita, bet tiktu finansēts noteikts skolotāju
likmju skaits.

25. aprīlī LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdes
dalībnieki iepazinās ar Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu skolu tīkla sakārtošanai, par ko
pastāstīja un uz klātesošo jautājumiem atbildēja
IZM Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece (prezentācija pieejama šeit; videoieraksts –
šeit).
Projektā plānots skolas iedalīt četros līmeņos un
noteikt minimālo skolēnu skaitu pa izglītības pakāpēm, skolēnu vidējo skaitu klasē un klašu komplektu skaitu. Atsevišķi izdalītas teritorijas, kas ir ES
ārējā robeža, un teritorijas, kur attālums līdz nākamajai izglītības iestādei ir 25 km un vairāk.

Darbs pie skolu modeļiem tiks turpināts. Ieteikumus un viedokļus par plānotajiem skolu līmeņiem
līdz 9. maijam var sūtīt uz e-pasta adresi inara.dundure@lps.lv.

Komitejas dalībnieki aktīvi apsprieda vidējās izglītības posmu, jo no 2020. gada skolās ieviesīs jauno

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde

ki tika iepazīstināti ar galvenajiem piespiedu dalītā
īpašuma izbeigšanas principiem:

24. aprīlī notika kārtējā LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde, kurā izskatīja jautājumus par piespiedu
dalītā īpašuma izbeigšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

• paredzēt faktiski īstenojamu tiesību dzīvojamās
mājas īpašniekiem atpirkt tiem nepieciešamo zemi;
• tiesību var izmantot, kad atpērkamā zeme ir noteikta;

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne
Kinča informēja par Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumprojektu un tā virzību Saeimā. Sanāksmes dalībnie-

• atpirkuma cena ir zemes kadastrālā vērtība;
• atpirkuma tiesību var izmantot tad, kad ēkas
īpašnieki ir tam gatavi;
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• valsts atbalsts visu administratīvo darbību izpildē (nodevas, process, uzmērīšana, dokumentu ie
sniegšana zemesgrāmatās – ap 30 milj. eiro);

nieku Edmundu Valanti un Mājokļu politikas departamenta direktoru Mārtiņu Auderu diskutēja par iespējamiem valsts atbalsta veidiem īres
namu būvniecībā. Komitejas locekļi aicināja EM
amatpersonas risināt jautājumu par iepriekšējās
valdības sagatavoto grozījumu likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kas
nosaka, ka “valsts vai pašvaldība var sniegt atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai,
pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu
dzīvojamo īres māju iegādei ar mērķi novērst tirgu
nepilnību dzīvojamo īres māju pieejamības nodrošināšanā mājsaimniecībām. Atbalsta sniegšanas veidu, kārtību, nosacījumus, grupas, kurām sniedzams
atbalsts, kā arī piemērojamo komercdarbības atbalsta regulējumu nosaka Ministru kabinets”.

• pašvaldības atbalsts – funkcionāli nepieciešamais
zemesgabals FNZG pārskatīšana, noteikšana;
• iespēja valstij sniegt papildu atbalstu dalītā īpašumā iesaistītām personām vai noteiktām to grupām;
• procesa noslēgumā nekustamie īpašumi ir apvienoti, problēma atrisināta.
Sanāksmes dalībnieki kopumā atbalsta dalītā īpašuma izbeigšanu un uzskata, ka ir jādod iespēja dzīvokļu īpašniekiem ierosināt procesu. Diskusijās ar
Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem izskanēja
atbalsts tādam risinājumam, ka dzīvokļu īpašnieku
kopībai tiktu piešķirts juridiskas personas statuss.

Pašvaldību savienība jau ilgstoši norādījusi, ka ir
jānodrošina solidāra valsts un pašvaldību atbildība
un finansējums mājokļu politikas sakārtošanā, kā
arī jāpārskata valsts garantiju mehānisms pašvaldību kapitālsabiedrībām. Iespēja celt īres namus atrisinās tādus sasāpējušus jautājumus kā, piemēram,
kvalificētu speciālistu piesaiste, iedzīvotāju remigrācija un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju noturēšana
konkrētajā novadā. Pats galvenais, ka tiek atzīts:
īres tirgū pastāv tirgus un valdības nepilnības, un
pašvaldība var būt īpašuma attīstītājs.

Komiteja izskatīja un sagatavoja priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums”, ar
kuriem iepazīstināja LPS padomnieks Aino Salmiņš.
Pēc apakškomitejas domām, likumprojektā nepamatoti sašaurinātas īrnieku ģimenes locekļu tiesības, arī pilngadīgiem bērniem, kam ir invaliditāte;
tajā pašā laikā apakškomiteja piedāvā no normas
izslēgt terminu “citas personas”. Saskaņā ar likumprojekta 11. panta trešo daļu “citas personas” nav
ģimenes locekļi, un apakškomiteja uzskata, ka šīm
citām personām nevar būt tiesības lūgt noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu īrnieka nāves gadījumā.
Jāatzīmē, ka Dzīvokļu apakškomitejas priekšlikumus dienu iepriekš atbalstīja arī Saeimas Mājokļu
apakškomisijas darba grupā.

Vairāk lasiet šeit.
Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos,
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Apakškomitejā kopīgi ar EM valsts sekretāra viet-
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Videokonference par trauksmes cēlēju
ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu

miem, trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu, kā
likuma prasības attiecas uz pašvaldībām (iekšējā un
ārējā ziņošana), identitātes aizsardzību, aizliegumu
radīt nelabvēlīgas sekas un trauksmes cēlēju un
viņu radinieku aizsardzības garantijām.

1. maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums,
kas attieksies arī uz pašvaldībām, tāpēc 23. aprīlī
Latvijas Pašvaldību savienībā notika videokonference, kurā likuma izstrādes darba grupas locekļi –
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante Inese Kušķe un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības pārstāvis jurists Kaspars
Rācenājs – pastāstīja par trauksmes celšanas būtību un pazīmēm, trauksmes celšanas mehānis-

Videoierakstu var noskatīties LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs jeb sekojot šai saitei.
Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Videokonference par HIV profilaksi un
ārstēšanu

ārstēšanas iespējām Latvijā, kā arī sniegtu ieteikumus, kā sociālajiem darbiniekiem par šo tēmu
runāt ar saviem klientiem, 25. aprīlī Pašvaldību
savienībā notika videokonference-seminārs par
aktualitātēm HIV profilaksē un ārstēšanā un sociālo darbinieku iespējām, ko LPS rīkoja sadarbībā ar
Baltijas HIV asociāciju.
Galvenās lektores šajā videoseminārā bija biedrības “Baltijas HIV asociācija” Valdes priekšsēdētāja
Inga Upmace un Slimību profilakses un kontroles
centra Slimību profilakses nodaļas sabiedrības veselības organizatore Inga Bulmistre.
Videoieraksts pieejams šeit.

Lai veicinātu sociālo darbinieku informētību par
HIV infekciju, tās izplatības veidiem, testēšanas un

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS priekšsēža dalība Lielās talkas
ietalkošanas pasākumā Rīgā

dalībniece Līga Griķe, LMT Autosporta akadēmijas
autosportists Artūrs Bondars un vizuālās mākslas
virtuozs Armands Jaunzems.
Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme uzsvēra, ka
šodien ir būtiski skatīties nākotnē un vislielākā
uzmanība jāpievērš sabiedrības izglītošanai; īpaši jāizglīto jaunieši, kam nodosim šo valsti cerībā,
ka viņi spēs to saviem bērniem nodot vēl skaistāku
un zaļāku, nekā tā ir tagad. Šāgada talkas galvenais
mērķis – ielikt pamatu mūsu nākotnes redzējumam
par Latviju un videi draudzīgu nāciju.
Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis: “Mēs Latvijā varam būt lepni par to, ka tradīcija kopīgiem spēkiem
talkot un sakopt publiskas vietas ir iesakņojusies,
un šosestdien to, pateicoties Lielās talkas kustībai,
darīsim jau vienpadsmito gadu. Latvijas Pašvaldību
savienība šo kustību atbalsta jau kopš pašiem pirmsākumiem, un esam gandarīti, ka gadu no gada
Lielajā talkā aktīvi piedalās pašvaldības no visiem
Latvijas reģioniem. Nenoliedzami, lai Latvija kļūtu
tīrāka un zaļāka, ir jāsāk ar sava piemājas pagalma
sakopšanu, un, pateicoties aktīvajiem koordinatoriem pašvaldībās, ik gadu spējam kopīgi saorganizēties arī uz publisku, visam novadam svarīgu vietu
sakopšanu. Turklāt ir būtiski saprast, ka Lielā talka
nav tikai atkritumu savākšana, tā vērsta uz mūsu
apkārtējās vides sakopšanu. Vēlu visiem sestdien
aktīvu talkošanu, lai jau 28. aprīļa rītā visi pamostos tīrākā un zaļākā Latvijā!”

Foto: Zane Lielkāja

Ieskandinot sestdienas, 27. aprīļa, Lielo talku, ceturtdien Rīgas sirdī, Bastejkalnā, Lielās talkas organizatori ar talkas vēstnešiem – sabiedrībā zināmām
personām un jauniešiem – tikās, lai “Ideju talkā”
dalītos ar idejām par to, kā sasniegt kopīgo mērķi:
Latvijai kļūt par zaļāko valsti pasaulē.
Pasākumā līdz ar Lielās talkas vadītāju Vitu Jaunzemi (attēlā) piedalījās arī LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis, Lielās talkas starptautisko jautājumu
kuratore Aiva Rozenberga, dziedātāja Agnese Rakovska, televīzijas raidījumu vadītāja Dagmāra Legante-Celmiņa, Rūdolfs Budze jeb “DJ Rudd”, kā
arī jaunieši – konkursa “Ineses Galantes talanti”

Gita Sauka,
Lielās talkas sabiedrisko attiecību konsultante

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

Darba kārtība:
1. Garantētā
minimālā
ienākuma
līmenis
2020. gadā (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

LPS Valdes sēde notiks 30. aprīlī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).
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Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja
Ligita Gintere, LPS Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs Aivars Okmanis un LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins).

Mediju dalība iespējama Valdes sēdes sākumā un
beigās.
Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Ropažos

13:00–14:40 – Namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecība, kanalizācija: kolēģu pieredze:
• par īres namiem – Smiltenes NKUP Valdes
priekšsēdētājs Aigars Vīvuliņš un “Valmieras
namsaimnieka” Valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers;

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

• apgrūtinājumu reģistrs – Jūrmalas pārstāvis;
• decentralizētās kanalizācijas datubāzes veidošana un saistošie noteikumi – Mārupes novada
pārstāvis.

Dienas gaita:
9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

15:00 – Novada apskate:

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

• Zaķumuiža: lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ir
renovētas; kapitālsabiedrības pārstāvji var dalīties pieredzē un rezultātos;

10:15–10:30 – Par Ropažu novadu – Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore Signe Grūbe.

• “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;

10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA
priekšsēdētājs Ivo Virsis.
10:40–11:10 – Reģionu un lauku attīstība; tāla pašvaldība – sveša – Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) direktors Mārtiņš Cimmermanis.

• Patvērumu meklētāju centrs Muceniekos;
• “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 izpildījums palīdz spodrināt Latvijas tēlu pasaulē;

11:10–11:30 – Iedzīvotāju ierosinājumu interaktīvā
karte – SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” IT pārdošanas vadītājs Visvaldis Gercāns.
11:30–12:00 – Medību koordinācijas komisiju loma
meža apsaimniekošanā – AS “Latvijas valsts meži”
Meža infrastruktūras un medību vadītājs Guntis
Ščepaniks.

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

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

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Pusdienu pārtraukums.
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Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides
aizsardzība” sanāksme Ādažos

dūņas: problēmas un risinājumi.
14:40–15:20 – VARAM redzējums par bioloģiski
noārdāmo atkritumu sistēmas izveidi Latvijā un
jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi
(VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).
15:20–16:00 – Pārtraukums.
16:00–16:30 – Dabas resursu nodoklis: normatīvais regulējums un izmantošanas iespējas (VARAM
Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte
Vesere).

Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības tīkla sanāksme notiks 9. maijā plkst. 12 Ādažu Kultūras
centrā (Ādažos, Gaujas ielā 33a, Vēstures un māk
slas galerijā).

16:30–17:00 – Diskusija, secinājumi, priekšlikumi.

Darba kārtība:

Lūgums savu dalību sanāksmē reģistrēt līdz
7. maijam šeit.

11:30–12:00 – Reģistrācija.
12:00–12:45 – Objektu apskate: bioloģiski noārdāmie atkritumi un dūņas.

Līdz 7. maijam aicinām iesūtīt arī konkrētus jautājumus par pašvaldību vides aizsardzības speciālo
budžeta līdzekļu (dabas resursu nodokļa) izmantošanu.

13:00–13:05 – Sanāksmes atklāšana.
13:05–15:20 – Dalītā atkritumu vākšana un depozīta sistēma.

Ja nepieciešama papildu informācija saistībā ar tīkla
darbību, lūdzam sazināties ar LPS padomnieci vides
aizsardzības jautājumos Sandru Bērziņu (sandra.
berzina@lps.lv) vai padomnieci lauku attīstības jautājumos Sniedzi Sproģi (sniedze.sproge@lps.lv).

13:05–13:40 – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras pētījuma rezultāti par depozīta sistēmu.
13:40–14:00 – Riepu savākšana, pārstrādes iespējas.
14:00–14:20 – Stikla savākšana, pārstrāde.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

14:20–14:40 – Bioloģiski noārdāmie atkritumi,

LPS 30. kongress Rīgā

10:15 – Viesu uzrunas:
Raimonds Vējonis, Latvijas Republikas Valsts
prezidents,
Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētāja,
Arturs Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Ministru prezidents.

LPS 30. kongress notiks 17. maijā plkst. 10 Rīgā,
Melngalvju namā (Rātslaukumā 7).

10:50 – Balsu skaitīšanas, Mandātu, Redakcijas komisijas vēlēšanas – Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis.

Dienas kārtība (projekts):

11:00 – Satversmes tiesas priekšsēdētājas ziņojums – Prof., Ph. D. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

8:30 – Kongresa dalībnieku un viesu reģistrācija.
9:45 – Priekšnesums.
10:00 – Kongresa atklāšana.

11:30 – Priekšsēža ziņojums – Gints Kaminskis, LPS
priekšsēdis.

10:05 – Atklāšanas uzrunas:
Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,
Rīgas pilsētas domes pārstāvis.

12:10 – Mandātu komisijas ziņojums – Mandātu
komisijas priekšsēdētājs.
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12:15 – Revīzijas komisijas ziņojums – Elita Eglīte,
LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja.

14:40 – Veselības un sociālo jautājumu komitejas
ziņojums – Guntis Libeks, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs.

Kongresa pārtraukums.

14:50 – Tautsaimniecības komitejas ziņojums – Ai
vars Okmanis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs.

12:20 – LPS sapulces atklāšana
Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana
LPS sapulces slēgšana.

15:00 – Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums – Guntis Gladkins, Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs.

12:30 – Pusdienas.
Redakcijas komisijas sēde.

15:10 – Debates.

Kongresa turpinājums

15:30 – Dokumentu pieņemšana.

13:45 – Viesu uzrunas:
Sergejs Dolgopolovs, LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs,
Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre.

16:00 – Apbalvošana ar LPS Atzinības rakstu.
16:10 – Kongresa noslēgums – Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis.
16:20 – Priekšnesums.
17:00 – Kafijas pauze.

14:00 – Priekšsēža vietnieka ziņojums – Andris Rāviņš, LPS priekšsēža vietnieks.

Pašvaldību reģistrācija līdz 7. maijam šeit.

14:15 – Priekšsēža vietnieka ziņojums – Gints Kukainis, LPS priekšsēža vietnieks.

30. kongresā aicinām piedalīties arī mediju pārstāvjus. Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama.

14:30 – Izglītības un kultūras komitejas ziņojums –
Ligita Gintere, Izglītības un kultūras komitejas
priekšsēdētāja.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS MEDIJOS
toriālā iedalījuma modeli”.
• 26. aprīlī LETA: “LPS prasa Pūcem skaidrot rīkojumu atcelt Ikšķiles pašvaldības iedzīvotāju aptaujas nolikumu”.
• 26. aprīlī LETA: “Pašvaldības nāk klajā ar pulku
būtisku priekšlikumu novadu reformai”.
• 28. aprīlī LETA: “Nākamnedēļ plāno apstiprināt
Dziesmu un deju svētku padomes jauno sastāvu”.

• 25. aprīlī LETA: “Darbu sāks Bērnu lietu sadarbības padome”.

• 26. aprīlī “Diena”: “Pašvaldību savienība: iedzīvotājiem nedrīkst aizliegt paust savu viedokli”
(šeit).

• 25. aprīlī LETA: “Bastejkalnā notiks Lielās talkas
ieskaņas pasākums”.

• 26. aprīlī “Diena”: “Pēc pašvaldību uzklausīšanas iesniegti 68 priekšlikumi par novadu reformu” (šeit).

• 26. aprīlī LETA: “LPS izstrādājusi 68 ierosinājumus VARAM ziņojumam par administratīvi teri13

• 23. aprīlī “NRA”: “Pašvaldības: skolu tīkls dzīvo
savu dzīvi, skaitļi – savējo” (šeit).
• 26. aprīlī “NRA”: “Pašvaldību savienībai ir 68
priekšlikumi novadu reformai” (šeit).

• 26. aprīlī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalība LR4 raidījumā “Подробности” par LPS 68
ierosinājumiem novadu reformai (13:02. min)
(šeit).

• 26. aprīlī “Latvijas Avīze”: “LPS izstrādājusi 68
ierosinājumus VARAM ziņojumam par teritoriālo reformu” (šeit).

• 26. aprīlī TV3: “Ikšķile rīkos iedzīvotāju aptauju
par administratīvi teritoriālo reformu, neraugoties uz VARAM iebildumiem” (šeit).

EIROPĀ UN PASAULĒ
LPS padomnieces dalība starptautiskā
darba grupā Spānijā par inovācijām un
iepirkumu

Pēc A. Feldmanes domām, attiecībā uz inovatīvu
risinājumu iepirkumu ir svarīgi rast iespēju izveidot publiskā sektora sadarbību ar privāto sektoru
jau pirmskomercializācijas iepirkuma posmā, kad
tiek attīstīta pati ideja un prototips: tas dod iespēju konkrētai problēmai izstrādāt īpašu risinājumu
un publiskajam sektoram iegūt vislielāko iepirkuma ieguldījumam atbilstošo vērtību (added value
of public procurement of innovation). Šajā pirmajā
posmā, veicot iepirkumu, tiek izstrādāts produkts
vai algoritms/modelis tieši konkrētai problēmai, jo
pieprasījums pēc šā jauninājuma nāk no publiskā
sektora reālās vajadzības, un šo pakalpojumu attīsta sadarbībā. Tāpat šajā posmā, definējot problēmu
un tirgū meklējot risinājumu, būs iespēja izstrādāt
gala specifikāciju, jo šeit kā iepirkuma procedūra
būs konkursa dialogs vai sarunu procedūra, kas paredz pretendentu atlasi vairākās kārtās. Inovatīvu
risinājumu publiskā iepirkuma galvenais mērķis ir
iegādāties inovatīvus produktus un pakalpojumus,
kas uzlabo pakalpojumu rentabilitāti, ņemot vērā
dzīves cikla izmaksas, un tas savukārt rezultējas izmaksu ietaupījumā.

LPS ir viena no darba grupas loceklēm Ekonomikas
ministrijas izveidotajā INTERREG Europe projektā
“iBuy: Fostering the role of public authorities as
demanders of innovation through public procurement”. Projektā 24. un 25. aprīlī LPS padomniece
uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane
piedalījās starpreģionālā darba grupas sēdē ar LPS
redzējumu un tēmu “Regional development and
challenges within Public Procurement of Innovation: financial perspective” (“Reģionālā attīstība un
uzdevumi inovatīvu risinājumu publiskajā iepirkumā: finansiālā perspektīva”).

Pašreiz inovatīvu risinājumu iepirkumus spēj veikt
valsts kapitālsabiedrības, jo to finansiālās iespējas
ir nesalīdzināmi labākas par pašvaldību un pašvaldību izveidotu kapitālsabiedrību iespējām ieguldīt
līdzekļus inovāciju attīstībā. Tomēr, apzinoties pašvaldības infrastruktūras apmēru un funkciju apjomu, inovatīvu risinājumu iepirkums būtu patiess
ekonomikas transformācijas ceļš reģionos.

Šīs darba grupas mērķis bija sniegt praktiskus ieteikumus par inovatīvu risinājumu publisko iepirkumu – gan par pašu iepirkuma procesu, gan arī
par finanšu instrumentu izmantošanu inovāciju iepirkumā – un identificētajiem riskiem.

Vairāk lasiet šeit.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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Viss, ko svarīgi zināt par EP vēlēšanām un
ne tikai

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 Eiropas
Savienības 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;

Tuvojoties Eiropas dienai 9. maijā un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25. maijā, arvien vairāk iedzīvotāju, jauniešu un vietējo interešu grupu aicinās

infografika par #EiropasVēlēšanas2019;

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

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

viss par #EiropasVēlēšanas2019: biežāk uzdotie
jautājumi un atbilde.

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 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti
(divi ar iebildumiem), bet divi – nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.
2.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums
Jā, ar
VSS-230 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas administratīvo pār24.04.2019. 21.03.2019. iebildukāpumu kodeksā”
miem
VSS-231 – Likumprojekts “Grozījums Trauksmes celšanas likuJā, ar
24.09.2019.
21.03.2019.
iebildumā”
miem
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3.

VSS-272 – Noteikumu projekts “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”
4. VSS-271 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa noteikumos nr. 335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību””
5. VSS-301 – Rīkojuma projekts “Par Grobiņas novada pašvaldībai
piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”
6. VSS-300 – Rīkojuma projekts “Par Tukuma novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Zemītes ielā 1a, Tukumā, Tukuma
novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”
7. VSS-302 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu”
8. VSS-303 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu pirkšanu”
9. VSS-310 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Lugu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai”
10. VSS-308 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”
11. VSS-298 – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 386 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām”
9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku
pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi””
12. VSS-287 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā”

25.04.2019. 04.04.2019.

Jā

25.04.2019. 04.04.2019.

Jā

29.04.2019. 11.04.2019.

Jā

29.04.2019. 11.04.2019.

Jā

29.04.2019. 11.04.2019.
29.04.2019. 11.04.2019.

Jā
Jā

29.04.2019. 11.04.2019.

Jā

29.04.2019. 11.04.2019.

Jā

29.04.2019. 11.04.2019.

Nē

29.04.2019. 04.04.2019.

Nē

Pagājušonedēļ nosūtīti divi atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:
VSS-298 – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 386
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām”
9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi”” (skatiet šeit);
VSS-287 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā” (skatiet šeit).
Iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/
LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
25. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

VSS-350 – Rīkojuma projekts “Par Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“V1180”, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-345 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”

VSS-352 – Noteikumu projekts “Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā”

VSS-347 – Likumprojekts “Grozījumi Azartspēļu un
izložu likumā”
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VSS-351 – Informatīvais ziņojums “Latvijas atvērto
datu stratēģija”
Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie

projekti atrodami Ministru kabineta interneta vietnē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Latgales kongresa dienas

jāstrādā kopā – parlamentam, Saeimā izveidotajai
Latgales apakškomisijai, valdībai – atzīmēja Saeimas priekšsēdētāja, paužot cerību, ka problēmjautājumi tiks sadzirdēti un risināti.

No 24. līdz 27. aprīlim ar plašiem un daudzveidīgiem pasākumiem Rīgā norisinājās Latgales kongresa dienas, atzīmējot vēsturiskā 1917. gada Latgales latviešu kongresa nozīmīgumu Latvijas valsts
un Latvijas Satversmes veidošanas procesā.

Latviešu kino, teātra un operas režisors Viesturs
Kairišs savā uzrunā aicināja, valstī plānojot un realizējot iecerēto administratīvi teritoriālo reformu,
par mērķi izvirzīt novadu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un identitātes nostiprināšanu.

Latgales kongresa dienas tika ievadītas 24. aprīlī ar
svinīgu pasākumu Saeimā, piedaloties Latgales plānošanas reģiona novadu vadītājiem, vadībai, Saeimas deputātiem un Ministru kabineta pārstāvjiem.

Saeimas namā atklāta izstāde “Pāri slieksnim”. Tā ir
Latgales Kultūrvēstures muzeja veidota ekspozīcija,
kas veltīta Latgales kongresa simtgadei. Izstādē iekļauti dažādi materiāli par vēstures avotiem, faktiem
un notikumiem, kuri bijuši nozīmīgi Latvijas vēsturē.

Latgales kongress ir vēsturiski svarīgs tāpēc, ka iezīmēja skaidru ceļu uz vienotu latviešu tautu un
valsti. Toreiz uzvarēja ideja par brīvu, demokrātisku
Latviju, kas pārstāv eiropeiskās vērtības un saglabā mūsu identitāti, sacīja Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, parlamentā atklājot Latgales kongresa dienai veltītu pasākumu. Pie kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas, identitātes nostiprināšanas, ekonomikas jautājumu risināšanas visiem

26. aprīlī Latgales kongresa dienu pasākumos Tieslietu ministrijā notika starptautisks seminārs par
latgaliešu rakstu valodu “Latgaliešu rakstu valoda
izglītībā un pētniecībā”, ko vadīja izglītības un zinātnes ministre Dr. philol. Ilga Šuplinska.
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Savukārt sestdien, 27. aprīlī, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika Latgales diena ar plašu programmu. Pasākumā godināja Latgales dzejnieci, literāti,
žurnālisti, publicisti un arī dramaturģi Annu Rancāni, un tika prezentēta Annas Rancānes jaunā dzejas
grāmata “Prīca i klusiešona”, kurā lasāmi pēdējos

gados tapušie vairāk nekā simts autores darbi gan
latgaliešu, gan latviešu literārajā rakstu valodā.

Vadības maiņa Burtnieku novada
pašvaldībā

24. aprīlī kārtējā Burtnieku novada domes sēdē
tika skatīts jautājums par Burtnieku novada domes
priekšsēdētāja Guntara Štromberga atbrīvošanu
no amata un pienākumu pildīšanas. Balsojumā piedalījās visi 15 domes deputāti. Par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu balsoja astoņi deputāti, kuri arī
rosināja neuzticības balsojumu.

Dr. sc. admin. Ināra Dundure,
pasākuma dalībniece, LPS padomniece izglītības
un kultūras jautājumos

Burtnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Edvīns Straume tajā pašā dienā sasauca Burtnieku
novada domes ārkārtas sēdi. Tās darba kārtībā bija
viens jautājums – par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Ārkārtas sēdē deputāti domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja divus kandidātus – Edvīnu Straumi un
Viesturu Karlivānu. Ar astoņu deputātu atbalstu
amatā tika ievēlēts Edvīns Straume.

Baltā galdauta svētki

jas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados.

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 Sa
tversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Tāpat kā valsts dibināšana, arī šis
bija drosmīgs solis, kas radīja jaunu varoņu paaudzi.

Šogad īpaši aicinām godināt mūsdienu Latvijas
varoņus – cilvēkus, kuri ar lepnumu un prieku,
nereti spītējot grūtībām, izvēlas varēt, rīkoties un
nepalikt vienaldzīgi.
Rīkojot Baltā galdauta svētkus, ieteicams 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;

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs
aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvi-

• kopābūšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos par 1990. gada
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4. maiju, par iegūtās brīvības nozīmi, godināt
savas apkaimes varoņus – cilvēkus, kuri ar lielākiem vai mazākiem darbiem iedvesmo citus,
neļauj zaudēt sparu un uzlabo apkārtējo vidi;

GaldautaSvētki.
Lepojies ar svētkiem! Piesaki savu Baltā galdauta 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;

Informācija par pasākumu pieteikšanu: kurpes.lv/
lv100, reinis@kurp.es vai 28663646.

• norišu dokumentēšana, gan pašiem radot foto,
audio un videostāstus, 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-

Pēc pasākuma lūgums foto, video un stāstus (izmantojot failu apmaiņas vietnes), norādot arī iesaistīto cilvēku skaitu, atsūtīt uz e-pasta adresi baltagaldautasvetki@km.gov.lv.

#EiropasDiena
9. maijā notiks Eiropas dienas pasākumi, ko rīko
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā
ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju, Saeimu un citām valsts un
pašvaldību institūcijām, izglītības iestādēm, ES un
Eiropas Austrumu partnerības vēstniecībām, ES institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Plašāk uzzini šeit.

17. Baltijas jūras reģiona NVO forums

soniskās sabiedrības dalībnieku deklarācija par Baltijas jūras reģiona turpmāko attīstību, kā arī notiks
labāko pilsoniskās sabiedrības prakšu dažādības
demonstrēšana, lai veicinātu turpmāko praktisko
iniciatīvu apmaiņu un attīstību.

17. Baltijas jūras reģiona forums Rīgā norisināsies
no 9. līdz 11. maijam, tajā trīs dienu garumā ap
100 NVO aktīvistu, valdības pārstāvju, akadēmisko aprindu un mediju cilvēku no 11 Baltijas jūras
reģiona valstīm pulcēsies, apspriedīs, izveidos personiskus kontaktus, meklēs projektu partnerus un
tīklosies, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības sadarbību reģionā.

Pagājušā gada 1. jūlijā Latvija uzsāka prezidentūru
Baltijas jūras valstu Padomē. Tajā arī tiek rīkots Baltijas jūras reģiona NVO forums, kura organizēšanu
un koordināciju uzņēmies Baltijas jūras reģiona
NVO tīkla nacionālais pārstāvis – biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” – sadarbībā ar Latvijas platformu attīstības sadarbībai “LAPAS”. Baltijas jūras
valstu Padome ir Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības formāts, kurā ietilpst trīs Baltijas valstis,
piecas ziemeļvalstis, kā arī Vācija, Polija, Krievija un
Eiropas Komisija.

Foruma noslēgumā tiks sagatavota un iesniegta pil-

Pieteikšanās šeit.
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Reģionālie semināri par ES programmām
“Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”

Semināri notiks:
14. maijā Aizkraukles novada Kultūras namā (Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1a, 2. stāva zālē); semināra
darba kārtība šeit; elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit;
16. maijā PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (Liepājā, Alejas ielā 18, 3. stāva zālē);
semināra darba kārtība šeit; elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit;

Kultūras ministrijas ES programmas “Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā aicina interesentus piedalīties reģionālajos semināros, kuros tiks
izklāstīta informācija par ES programmu “Radošā
Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām projektu īstenošanai, kā arī būs
iespēja uzzināt Latvijas projektu īstenotāju pieredzi.

28. maijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrā “Zeimuļs” (Rēzeknē, Krasta ielā 31, konferenču telpā); semināra darba kārtība šeit, elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit.
Informācija par programmām:
ES programma “Radošā Eiropa”: www.km.gov.lv/
radosaeiropa;

Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikuma
formu.

ES programma “Eiropa pilsoņiem”: www.km.gov.
lv/eiropapilsoniem.

“Kurzemes Democentrā” Ventspilī –
tehniski radošās darbnīcas par enerģijas
taupīšanu

Darbnīcas jau veiksmīgi organizētas Kurzemes, Vid
zemes, Rīgas un Pierīgas vispārīgās izglītības iestādēs, kā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Rīgas Franču licejā, Rīgas Ķengaraga vidusskolā, Talsu Valsts
ģimnāzijā, Jāņa Čakstes Liepājas 3. vidusskolā un
citviet.
Projektā “Pārrobežu sadarbība energoresursu
taupīšanas veicināšanai” (“Energy Advice”) līdz
31. maijam pirmajiem 2000 Latvijas 6.–9. klašu
skolēniem tiek nodrošināta iespēja bez maksas
piedalīties jaunās tehniski radošajās darbnīcās par
energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas jautājumiem. Darbnīcās skolēni papildina zināšanas par
energoresursu taupīšanu un energoefektivitāti, kas
noderēs, lai veiksmīgāk startētu izglītojošajā pārrobežu konkursā “Energy Advice” no 2019. gada septembra līdz 2020. gada janvārim.

Līdz 31. maijam Latvijas vispārīgās izglītības iestāžu
6.–9. klašu skolēniem ir iespēja piedalīties bezmaksas tehniski radošajās darbnīcās par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas jautājumiem.

Vairāk informācijas: Elīza Trama, nodibinājuma
“Ventspils augsto tehnoloģiju parks” projektu vadītāja (20094095; eliza.trama@vatp.lv).
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Izsludināta pieteikšanās gada balvai
zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”

vijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultāciju birojos, Lauku atbalsta dienesta (LAD)
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā (Rīgā,
Republikas laukumā 2) līdz 31. maijam.
Tāpat arī šogad pasniegs balvu nominācijā “Par
mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, ko piešķir personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā. Pretendentus šai
balvai var izvirzīt ar zivsaimniecības nozari saistītās
nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas
un pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus balvai
nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”,
pieteikums līdz 31. maijam jāiesniedz ZM Preses
un sabiedrisko attiecību nodaļā (Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2302. telpā; tālr. 67878705; e-pasta adrese: kaspars.funts@zm.gov.lv).

Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus
gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai paši
zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī neval
stiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un pašvaldības.

Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas komisija
noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu “Lielais
loms 2019”, ZM diplomu un naudas balvu. Tāpat
vērtēšanas komisija varēs lemt arī par veicināšanas
balvu saņēmējiem. Plānots, ka laureātu godināšanas pasākums notiks gada nogalē.

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2019” tiks
vērtēti šādās nominācijās: “Gada uzņēmums jūras
zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras piekrastes un
iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada uzņēmums akvakultūrā”, “Gada uzņēmums zivju apstrādē”, “Jauns
un daudzsološs nozarē” un “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”.

Iepazīties ar gada balvas zivsaimniecībā “Lielais
loms 2019” nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un iesniedzamo informāciju
var Gada balvas “Lielais loms” tīmekļvietnē www.
lielaisloms.lv.

Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz Lat-

Apmācības par ESPON datubāžu portālu

on the ESPON Database Portal – Open territorial
data).

“Eiropas telpiskās
attīstības
novērošanas tīmeklis”
(ESPON) 5. jūnijā
Rīgā, Baltijas Datoru
akadēmijā, organizē
apmācības par ESPON datubāžu portālu (Training

Dalība ir bez maksas, bet reģistrējoties.
Apmācības notiks no plkst. 10 līdz 15 (ar pusdienu
pauzi), darba valoda – angļu.
Tuvāka informācija un reģistrācija šeit.
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4. Latvijas Lauku kopienu parlaments

nai, sniedzot iespēju gan drosmīgajiem pārmaiņu
ieviesējiem atrast domubiedrus, gan esošajiem
aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, tagadējiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem
politikas veidotājiem – apzināt esošo un plānoto
likumu un atbalsta instrumentu atbilstību lauku
realitātei.

6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļeniekos notiks 4.
Latvijas Lauku kopienu parlaments, kuru organizē
biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, lauku partnerību “Liel
upe” un Zemgales NVO centru un kurā tiks aktualizētas esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.

Parlamenta norises vieta būs Zaļā muiža, kultūras
nams un citas vietas Zaļeniekos, kur vienkopus pulcēsies vairāki simti lauku dzīves un telpas attīstības
entuziastu un pārmaiņu veidotāju no visas Latvijas,
lai divu dienu garumā “uz galda” liktu diskusijas par
mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību,
inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, radošām industrijām, viedām tehnoloģijām, mobiliem
pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas
metodēm, alternatīvu kultūru ieviešanu, radošām
izglītības pieejām un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan citur Eiropā.

Informatīvajā telpā nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc, sabiedrība novecojas,
ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav kvalificētu darbavietu, bet šie faktori
ir tikai daļa no problēmām, kas kā atbildes reakcija
sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu
un iniciatīvu veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi
lauki? Mēs apgalvojam un zinām, ka lauki šodien
vairs nav tikai vieta pārtikas ražošanai, klusai un no
sabiedrības attālinātai dzīvesvietai senioriem vai
lauksaimniekiem.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, vietējo kopienu
līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, valsts pārvaldes pārstāvji un politikas veidotāji – ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties
mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku
reģionos.

Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izzināšanā radīsim skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiski, moderni, atvērti,
konkurētspējīgi un var būt lieliska dzīves, darba un
viesošanās telpa ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība
“Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs
vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēša-

Pieteikšanās dalībai šeit.
Vairāk informācijas par Lauku kopienu parlamentu
var iegūt vietnē www.laukuforums.lv.

Jaunjelgavā būs piemineklis pirmajam
Latvijas satiksmes ministram

Latvijas valsti nodibināja pirms simts gadiem, taču
tās celtniecība un attīstība notiek vēl aizvien. Viens
no pirmajiem jaunās valsts veidotājiem bija Jaunjelgavā dzimušais Teodors Hermanovskis – pirmais
Latvijas Republikas satiksmes un darba ministrs,
darbojies trīs Ministru kabinetos Latvijas neatkarības kara laikā, nebaidoties par savu un ģimenes
labklājību un drošību.
Savu talantu un darbspējas viņš pierādīja, atstājot
nozīmīgu mantojumu Latvijas arhitektūrā: Hermanovskis ir viens no funkcionālisma stila aizsācējiem
Latvijas arhitektūrā. Viņa zināmākie darbi ir kino
teātru “Daile” un “Teika” kompleksi.
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Starpkaru periodā Hermanovsku ģimenes klātbūtne rotāja Rīgas un Latvijas kultūras un sabiedriskās
dzīves ainavu. Viņa četri dēli – arhitekti un māk
slinieki – turpināja šīs tradīcijas arī emigrācijā ASV,
kur guva vērā ņemamus panākumus arhitektūras
un mākslas laukā.

Ziedojumu konti:
Biedrība “GREBLIS” (sabiedriskā labuma statusa
biedrība)
Adrese: “Pagastmāja”, Seces pagasts, Jaunjelgavas
novads.
Reģistrācijas nr.: 40008096414.
Banka: Valsts kase.
BIC: TRELLV22.
IBAN: LV80TREL916513000300B.

Godinot izcilā valstsvīra ieguldījumu un piemiņu,
Jaunjelgavas novadā iecerēts uzstādīt pieminekli
Teodoram Hermanovskim. Pašlaik ir izveidots pieminekļa mets un makets, kura autors ir tēlnieks Kristaps
Gulbis, kā arī kopā ar sabiedrību un vietējo jaunatni
piemineklim izvēlēta piemērotākā atrašanās vieta.
Atrodoties ceļu krustcelēs, piemiņas vieta simbolizēs un stiprinās vēsturiskās atmiņas nezūdamību.

“Kultūras veicināšanas biedrība”
Juridiskā adrese: Liepu iela 19 – 14, Jaunjelgava,
Jaunjelgavas novads.
Reģistrācijas nr. 40008251435.
Banka: “Swedbank”.
BIC: HABALV22.
IBAN: LV09HABA0551042398070.

Pieminekļa atklāšana iecerēta svinīgā ceremonijā 19. novembrī. Šajā dienā notiks arī konference,
kurā diskutēs par Latvijas satiksmes nozares vēsturi
un attīstību.

Pateicībā jūs saņemsiet ziedojuma apmēram atbilstošu piemiņas velti, kas apliecinās jūsu atbalstu un
ieguldījumu godprātīgas un talantīgas personības
iemūžināšanai Latvijas vēsturē.

Jaunjelgavas novada pašvaldība ir lēmusi finansiāli atbalstīt šo ieceri. Aicinām arī jūs ziedojot atbalstīt Teodora Hermanovska pieminekļa izveidi Jaunjelgavā.

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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