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LPS 30. kongress – 17. maijā Rīgā

17. maijā Rīgā, Melngalvju namā, notiks Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) 30. kongress.

Tā mājvietai izvēlēta viena no krāšņākajām ēkām 
Rīgā – Melngalvju nams, kas jau gandrīz 700 ga-
dus priecē un sajūsmina rīdziniekus un pilsētas vie-
sus un glabā unikālu vēsturisko mantojumu.

LPS 30. kongress Rīgā pulcēs pašvaldību vadītājus 

no visas Latvijas, un tajā piedalīsies arī valsts aug-
stākās amatpersonas.

Šis pašvaldību lielākais forums būs veltīts gan ad-
ministratīvi teritoriālās reformas un reģionu attīs-
tības jautājumiem un iedzīvotāju pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām, gan pašvaldību finanšu sta-
bilitātei, gan izglītībai un citām aktualitātēm pilsē-
tu un novadu dzīvē.

Foto: Zane Začeva
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Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības 
tīkla sanāksme Ādažos

Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības tīkla da-
lībnieki uz kārtējo sanāksmi pulcējās 9. maijā Āda-
žos, taču šoreiz tā sākās ar praktisko daļu – objektu 
apskati dabā. Vides speciālistiem un pārējiem sa-
nāksmes dalībniekiem tika piedāvāta iespēja savām 
acīm redzēt, kā bioloģiski noārdāmo atkritumu un 
dūņu problēmu risina un jaunus paņēmienus dūņu 
kompostēšanai meklē Ādažu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība “Ādažu ūdens”. Tiem, kas nebija 
klāt, kā arī citiem interesentiem ādažnieku piere-
dzes apgūšanai var noderēt prezentācija, kas pie-
ejama šeit (turpat atrodamas arī pārējās sanāksmē 
sniegtās prezentācijas).

Sanāksmes “sēžamo” daļu atklāja namatēvs – Āda-
žu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 
Uzrunājot pašvaldību pārstāvjus, viņš šo cīņu ar dū-
ņām novērtēja kā vienu no lielākajiem vides uzde-
vumiem, kur ādažnieki palīgos aicina arī zinātnie-
kus, un minēja vēl citas problēmas, ko šobrīd risina 
gan Ādažu, gan pārējo Pierīgas novadu un visas Lat-
vijas pašvaldības.

Sanāksmes tālākajā gaitā par dalītās atkritumu vāk-
šanas un depozīta sistēmas aktualitātēm informēja 
LPS padomniece Sniedze Sproģe, savukārt kompā-
nijas “Gateway & Partners” Tirgus izpētes departa-

menta vadītāja Zanda Vipule iepazīstināja ar Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzde-
vumā veiktā pētījuma rezultātiem par dzērienu ie-
pakojuma depozīta sistēmas ieviešanas izmaksām 
un ietekmi uz Latvijas ekonomiku un iedzīvotājiem 
kopumā.

Nākamās referentes – Latvijas Riepu apsaimnieko-
šanas asociācijas (LRAA) vadītāja Tīna Lūse un SIA 
“ECO Baltia vide” Biznesa attīstības departamenta 
vadītāja Ance Saulīte – pastāstīja par riepu un stik-
la savākšanas un pārstrādes iespējām, kā arī LRAA 
iniciatīvu “Riepa ar rītdienu”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) redzējumu par bioloģiski noārdā-
mo atkritumu sistēmas izveidi Latvijā un jaunā At-
kritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi sniedza 
VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore 
Rudīte Vesere. Viņa arī līdz ar LPS padomnieci vi-
des aizsardzības jautājumos Sandru Bērziņu anali-
zēja dabas resursu nodokļa normatīvo regulējumu 
un izmantošanas iespējas.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4728-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vides-aizsardziba-sanaksme
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4728-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vides-aizsardziba-sanaksme
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Videokonference par digitālo saziņu ar 
valsti

VARAM sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 
9. maijā aicināja pašvaldību darbiniekus piedalīties 
vebinārā “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās 
noderīgi e-risinājumi”.

Tiešraides pasākumā tika stāstīts par integrētās 
mācību un komunikācijas programmas “Mana 
Latvija.lv. Dari digitāli!” digitālo aģentu mācībām 
pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem, e-adreses 
izveidošanu privātpersonai un pilnvarojuma doša-
nu citai personai skatīt savu e-adresi un pilnvarotā 
e-pakalpojuma izmantošanas iespējām – palīdzību 
darbam ar e-pakalpojumiem.

Videokonferencē sniegtās prezentācijas pieejamas 
šeit; videoieraksts – šeit.

Ar dažādu dzīves situāciju aprakstiem interesenti 
var iepazīties vietnē mana.latvija.lv un sekot pro-
grammas norisēm Facebook kontā.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videopārraide par pašvaldību 
kiberdrošības novērtējuma rezultātiem

10. maijā Pašvaldību savienībā notika Latvijas 
pašvaldību kiberdrošības novērtējuma rezultātu 
prezentācija, kurā piedalījās LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT 
jautājumos Edmunds Beļskis un finanšu audita un 
biznesa konsultāciju uzņēmuma “KPMG” IT konsul-
tāciju vadītājs Kaspars Iesalnieks.

Kiberdrošības līmenis Latvijas pašvaldībās ir ne-
pietiekams: vidēji divās no trim Latvijas pašvaldī-
bu interneta vietnēm ir augsti kiberdrošības riski, 
liecina biznesa konsultāciju uzņēmuma “KPMG” 
veiktais pašvaldību vietņu novērtējums, kas tapis 
sadarbībā ar LPS un VARAM. Veicot kiberdrošības 
novērtējumu 15 atšķirīga lieluma Latvijas pašval-

dību vietnēm, konstatētas 227 dažādas nepilnības, 
un tas liecina, ka neatkarīgi no pašvaldības lieluma 
un pieejamajiem finanšu un cilvēkresursiem visu 
pašvaldību interneta vietnēm ir ievainojamības, 
kas rada pamatīgus kiberdrošības riskus.

Apkopojot novērtējuma rezultātus, secināts, ka lie-
lākoties Latvijas pašvaldību tīmekļu vietnēs nepil-
nības saistās ar neatbilstošu lapu konfigurāciju jeb 
iestatījumiem – šādas problēmas konstatētas vai-
rumā pārbaudīto pašvaldību vietņu. Pārbaudēs at-
klāts, ka pietiktu pat ar viena datora jaudu, lai pār-
sniegtu informācijas pieprasījumu apjomu, ko viet-
ne spēj apstrādāt. Tas nozīmē, ka uzbrucējs viegli 
var padarīt pašvaldības resursu nepieejamu vai 
likt reālam lietotājam stundām ilgi gaidīt atbildi no 
sistēmas. Citas biežāk sastopamās ievainojamības 
saistītas ar nepietiekamu datu aizsardzību un ne-
pilnībām autentifikācijas procesā. Vēl viens būtisks 
aspekts, kurā vērojama nepietiekama aizsardzība 
pret kiberdraudiem un kurš raksturīgs gandrīz vi-
sām pašvaldībām, ir darbinieku nepietiekamā in-
formētība un izpratne kiberhigiēnas jautājumos.

Vairāk lasiet šeit; pasākuma videoieraksts pieejams 
šeit. Novērtējuma rezultātu pārskatu atradīsit šeit.

Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4764-videokonference-digitala-sazina-ar-valsti-dzives-situacijas-noderigi-e-risinajumi
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/379-videokonference-digitala-sazina-ar-valsti-dzives-situacijas-noderigi-e-risinajumi
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4765-iepazistinaja-ar-latvijas-pasvaldibu-kiberdrosibas-novertejuma-rezultatiem
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/381-latvijas-pasvaldibu-kiberdrosibas-novertejuma-rezultati
https://home.kpmg/lv/lv/home/Petijumi-un-publikacijas/2019/05/cik-kiberdrosas-ir-latvijas-pasvaldibas.html


4

LPS ikgadējās sarunas ar Labklājības 
ministriju

Pašvaldību savienības un Labklājības ministrijas 
(LM) ikgadējās sarunas notiks 15. maijā plkst. 13 
Labklājības ministrijā (Rīgā, Skolas ielā 28, Apsprie-
žu zālē (2. korpusa pagrabstāvā)).

Darba kārtība:

12:45–13:00 – Reģistrēšanās.

13:00–13:10 – labklājības ministres un LPS priekš-
sēža uzrunas.

13:10–13:15 – LR tiesībsarga uzruna.

13:15–13:55 – Garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) līmenis un Minimālo ienākumu atbalsta sis-
tēmas pilnveidošanas plāna aktualitātes.

13:55–14:35 – Bāriņtiesas un sociālā dienesta sa-
darbība bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību 
un interešu nodrošināšanā.

14:35–15:00 – Naudas apmērs personiskiem iz-
devumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klientiem no 2020. gada 
1. janvāra.

15:00–15:20 – Pārtraukums.

15:20–16:00 – Asistenta pakalpojuma pilnveidoša-
na.

16:00–16:40 – Deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai nepieciešamā finansējuma palielināšanas 
iespējas un iespējamie risinājumi.

16:40–17:00 – Sarunu noslēgums; pieņemto vieno-
šanos un lēmumu apkopojums.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 16. maijā plkst. 17 LPS mīt-
nē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par LPS 30. kongresa dokumentu projektiem (in-
formēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Par kongresa darba komisiju sastāvu:
– Balsu skaitīšanas komisija;
– Mandātu komisija;
– Redakcijas komisija

(informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS 30. kongress Rīgā

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

Dienas kārtība (projekts):

8:30 – Kongresa dalībnieku un viesu reģistrācija.

9:45 – Priekšnesums.

10:00 – Kongresa atklāšana.

10:05 – Atklāšanas uzrunas:

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis,

Oļegs Burovs, Rīgas domes priekšsēdētāja p. i.

10:15 – Viesu uzrunas:

Raimonds Vējonis, Latvijas Republikas Valsts 
prezidents,

Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētāja,

Arturs Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Mi-
nistru prezidents.

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

11:00 – Satversmes tiesas priekšsēdētājas ziņo-
jums – Prof., Ph. D. Ineta Ziemele, Satversmes tie-
sas priekšsēdētāja.

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

12:10 – Mandātu komisijas ziņojums – Mandātu 
komisijas priekšsēdētājs.

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

Kongresa pārtraukums.

12:20 – LPS sapulces atklāšana,

Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

LPS sapulces slēgšana.

12:30 – Pusdienas.

Redakcijas komisijas sēde.

Kongresa turpinājums

13:45 – Viesu uzrunas:

Sergejs Dolgopolovs, LR Saeimas Valsts pārval-
des un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs,

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

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

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

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

14:40 – Tautsaimniecības komitejas ziņojums – 
Aivars Okmanis, LPS Tautsaimniecības komitejas 
priekšsēdētājs.

14:50 – Reģionālās attīstības un sadarbības komi-
tejas ziņojums – Guntis Gladkins, LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs.

15:10 – Debates.

15:40 – Dokumentu pieņemšana.

16:00 – Apbalvošana ar LPS Atzinības rakstu.

16:10 – Kongresa noslēgums – Gints Kaminskis, 
LPS priekšsēdis.

16:20 – Priekšnesums.

17:00 – Kafija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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Piesakieties diskusijai par dzimumu 
līdztiesību!

LPS aicina 5. jūnijā piedalīties diskusijā “Dzimumu 
līdztiesība: ceļš uz ekonomisko attīstību un iekļau-
jošu sabiedrību”. Šī diskusija tiek organizēta Eiro-
pas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā 2019 un veltīta 
ANO ilgtspējīgas attīstības 5. mērķim.

Diskusijā Latvijas Platformas attīstības sadarbībai 
direktore Inese Vaivare iepazīstinās ar sieviešu iz-
glītību un ekonomisko attīstību attīstības sadarbī-
bas valstīs. Savukārt biedrības “Centrs MARTA” va-
dītāja Iluta Lāce uzsvērs kvalitatīvas izglītības un cī-
ņas pret vardarbību nozīmi. AS “BlueOrange Bank” 
aktīvu pārvaldīšanas direktors Pauls Miklaševičs 
analizēs, kāpēc sievietes ir labākas investores. Par 
sievietes lomu sociālajā uzņēmējdarbībā no savas 
pieredzes perspektīvas stāstīs biedrības “Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” izpilddirekto-
re Madara Ūlande.

Lai uz dzimumu līdztiesību raudzītos no abu dzi-
mumu aspektiem, paneļdiskusijas tēma būs: kā 

izmantot abu dzimumu potenciālu līdzvērtīgi, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību? Darba kārtības pro-
jektu skatiet šeit.

Šajā diskusijā paredzēts dalīties ar labās prakses 
piemēriem, lai mudinātu uz jaunām darbībām un 
sadarbības iespējām gan nacionālā, gan starptau-
tiskā mērogā, un smelties iedvesmu no diskusijā 
izskanējušajiem stāstiem, dzīves pieredzes un pa-
domiem, kā nolīdzsvarot tik daudzšķautnainu tēmu 
kā dzimumu līdztiesība.

Diskusiju organizē LPS sadarbībā ar Salacgrīvas no-
vada domi PLATFORMA projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām paš-
valdībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”.

Diskusija notiks 5. jūnijā no plkst. 10:30 līdz 14:30 
atpūtas kompleksā “Kapteiņu osta” Salacgrīvā, Pēr-
navas ielā 49a.

Dalībai diskusijā līdz 29. maijam var pieteikties šeit.

Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4772-piesakies-diskusijai-dzimumu-lidztiesiba-cels-uz-ekonomisko-attistibu-un-ieklaujosu-sabiedribu
https://forms.gle/3YFZQfQAER1o5LiV9
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Pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu seminārs Saldus novadā

LPS aicina pašvaldību sabiedrisko attiecību spe-
ciālistus piedalīties divu dienu seminārā, kurā tiks 
sniegta praktiska, jaunākajās tendencēs balstīta un 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu ikdie-
nas profesionālajā darbībā noderīga informācija 
par mūsdienu jaunumiem iekšējā un ārējā komu-
nikācijā.

Seminārs notiks 6. un 7. jūnijā Saldus novada Šķē-
des pagastā, atpūtas kompleksā “Juku dzirnavas”.

Plašāka informācija šeit.

Reģistrācija pasākumam līdz 24. maijam atvērta 
šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

•	 9. maijā Latvijas Radio 1 raidījums “Īstenības 
izteiksme 15 minūtēs”: “Pašvaldību reforma: 
mēri iebilst, bet iedzīvotāju domas dalās” (šeit 
un šeit).

•	 10. maijā LETA: “Informēs par Latvijas pašvaldī-
bu kiberdrošības novērtējuma rezultātiem”.

•	 10. maijā LETA: “Pētījums: divās no trim pašval-
dību mājaslapām ir augsti kiberdrošības riski”.

•	 10. maijā “Diena”: “Pētījums: divās no trim paš-
valdību mājaslapām ir augsti kiberdrošības ris-
ki” (šeit).

•	 10. maijā Latvijas Radio 1 raidījums “Pusdiena”: 
“Pētījums: divām trešdaļām pašvaldību mājas-
lapu ir augsti kiberdrošības riski” (šeit un šeit).

•	 10. maijā “NRA”: “Māris Pūķis: pašvaldību re-
ferendumi ir likumīgi” – intervija ar LPS vecāko 
padomnieku Māri Pūķi (šeit).

LPS MEDIJOS

EIROPĀ UN PASAULĒ

Viss, ko svarīgi zināt par EP vēlēšanām un 
ne tikai

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25. mai-
jā, arvien vairāk iedzīvotāju, jauniešu un vietējo 
interešu grupu aicina pašvaldību vadību uzstāties 

ar prezentācijām un piedalīties diskusijās par ES 
jautājumiem. Lai varētu brīvāk runāt dažādās audi-
torijās, Eiropas Parlamenta informācijas birojs Lat-
vijā ir sagatavojis ērti izmantojamus materiālus par 
Eiropas Savienības paveikto, lēmumu pieņemšanu 
un vēlēšanām:

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4770-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-saldus-novada
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG4aanTfan4IFG2Et7JfcWMovasd24X0-4A7ZH9xVS_CARUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://replay.lsm.lv/redirect/lr/767/show
https://replay.lsm.lv/redirect/lr/767/show
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibu-reforma-meri-iebilst-bet-iedzivotaju-domas-dalas.a318546/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibu-reforma-meri-iebilst-bet-iedzivotaju-domas-dalas.a318546/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/petijums-divas-no-trim-pasvaldibu-majaslapam-ir-augsti-kiberdrosibas-riski-14219307
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pusdiena/pusdiena-10.05.2019.a117683/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/petijums-divam-tresdalam-pasvaldibu-majaslapu-ir-augsti-kiberdrosibas-riski.a318564/
https://nra.lv/latvija/280512-maris-pukis-pasvaldibu-referendumi-ir-likumigi.htm


8

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.

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir sa-
skaņoti, bet divi – nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-344 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2016. gada 18. jūlija rīkojumā nr. 396 “Par ne-
kustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
un pārdošanu””

07.05.2019. 18.04.2019. Nē

2. VSS-350 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Saldus 
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “V1180”, 
Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

07.05.2019. 25.04.2019. Jā

3. VSS-325 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 
“Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un no-
stiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

07.05.2019. 18.04.2019. Jā

https://trello.com/b/P8ineRQU
https://trello.com/b/P8ineRQU
https://trello.com/c/ixnwOnvN/106-prezentācija-par-es-ietekmi-ikdienā-ep-darbu-un-eiropasvēlēšanas2019-pieaugušajiem
https://trello.com/c/ixnwOnvN/106-prezentācija-par-es-ietekmi-ikdienā-ep-darbu-un-eiropasvēlēšanas2019-pieaugušajiem
https://trello.com/c/dIlADSVk/67-viss-par-eiropasvēlēšanas2019-biežāk-uzdotie-jautājumi-un-atbildes-eiropas-parlamenta-birojs-latvijā-cvk-knab
https://trello.com/c/dIlADSVk/67-viss-par-eiropasvēlēšanas2019-biežāk-uzdotie-jautājumi-un-atbildes-eiropas-parlamenta-birojs-latvijā-cvk-knab
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4. VSS-328 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2014. gada 25. novembra rīkojumā nr. 676 “Par valsts nekus-
tamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašu-
mā””

07.05.2019. 18.04.2019. Jā

5. VSS-327 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2017. gada 28. novembra noteikumos nr. 692 “Peldvietas izvei-
došanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība””

07.05.2019. 18.04.2019. Jā

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

08.05.2019. 18.04.2019. Jā

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

08.05.2019. 18.04.2019. Jā

8. VSS-347 – Likumprojekts “Grozījumi Azartspēļu un izložu liku-
mā”

09.05.2019. 25.04.2019. Jā

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

10.05.2019. 18.04.2019. Nē

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

VSS-344 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 18. jūlija rī-
kojumā nr. 396 “Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”” 
(skatiet šeit);

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 “Uz-
labot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un 
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesnie-
gumu atlases pirmo un otro kārtu”” (skatiet šeit).

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

9. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-411 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma pie-
šķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa segu-
ma pārbūves būvprojekta izstrādei”

VSS-394 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-395 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472800
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472800
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472800
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472804
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472804
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472804
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472805
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novadā, nodošanu privatizācijai”

VSS-396 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objekta nodošanu privatizācijai”

VSS-388 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, pārņemšanu 
valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un 
pārdošanu”

VSS-389 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-390 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-392 – Plāna projekts “Plāns minimālo ienākumu 

atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021.gadam”

VSS-399 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 
“Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, no-
vērtēšanas un finansēšanas kārtība””

VSS-405 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 
“Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares 
attīstībai””

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

Reģionālie semināri par ES programmām 
“Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Radošā Eiro-
pa” birojs Latvijā un ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina interesen-
tus piedalīties reģionālajos semināros, kuros tiks 
sniegta informācija par ES programmu “Radošā Ei-
ropa” un “Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansē-
juma iespējām projektu īstenošanai, kā arī būs ie-
spēja uzzināt Latvijas projektu īstenotāju pieredzi.

Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikuma 
formu.

Semināri notiks:

14. maijā Aizkraukles novada Kultūras namā (Aiz-
krauklē, Lāčplēša ielā 1a, 2. stāva zālē), semināra 
darba kārtība šeit;

16. maijā PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizai-
na vidusskolā (Liepājā, Alejas ielā 18, 3. stāva zālē), 
semināra darba kārtība šeit; elektroniskā pieteiku-
ma veidlapa šeit;

28. maijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centrā “Zeimuļs” (Rēzeknē, Krasta ielā 31, konfe-
renču telpā), semināra darba kārtība šeit, elektro-
niskā pieteikuma veidlapa šeit.

Informācija par programmām:

ES programma “Radošā Eiropa”: www.km.gov.lv/
radosaeiropa;

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

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472757
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472757
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472757
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472757
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472758
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472758
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472759
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472759
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472799
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472808
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472816
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472816
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472816
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472816
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=41b90ab688&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4fd05a00a4&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=7a87b2dfd7&e=c29645e246
http://www.km.gov.lv/radosaeiropa
http://www.km.gov.lv/radosaeiropa
http://www.km.gov.lv/eiropapilsoniem
http://www.km.gov.lv/eiropapilsoniem
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Biedrības un nodibinājumi var pieteikties 
bezdarbnieku iesaistei darbā sabiedrības 
labā

Nodarbinātības valsts aģentū-
ra (NVA) aicina biedrības un 
nodibinājumus līdz 16. maijam 
pieteikties NVA filiālēs Baus-
kā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, 
Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, 
Rēzeknē, Rīgā, Talsos un Val-
mierā pasākuma “Darbam ne-
pieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” īsteno-
šanai un iesaistīt bezdarbnie-

kus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības 
labā bez nolūka gūt peļņu, ja pasākuma īstenoša-
nas vietu plānots izveidot kādā no minēto filiāļu 
apkalpošanas teritorijām.

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Lat-
vijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot 
politiskās partijas). NVA palīdzēs nevalstiskajām 
organizācijām izvēlēties to darbības specifikai un 
prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrē-

tajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 ga-
diem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā 
pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas 
nedēļā – ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk 
kā astoņas stundas dienā. Iesaistes ilgums pasāku-
mā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA sa-
ņems stipendiju – piecus eiro dienā; stipendijas ap-
mērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādāta-
jām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās 
pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās vese-
lības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos ak-
tos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja dar-
bā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar 
invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma 
īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīvesvietā vai 
funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu 
piekļuvi un pārvietošanos.

Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma forma un jā-
pievieno prasītā informācija. Aizpildītais pietei-
kums līdz 16. maijam jāiesniedz vai jānosūta pa 
pastu NVA filiālei (NVA filiāļu kontaktinformācija 
pieejama NVA vietnē).

Godinās ES fondu projektu īstenotājus 
konkursā “RegioStars Latvija 2019”

Finanšu ministrija aicina konkursā “RegioStars Lat-
vija 2019” pieteikt inovatīvus un iedvesmojošus ar 

Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos 
kohēzijas politikas projektus, ar kuriem projektu 
īstenotāji lepojas un ir gatavi dalīties pieredzē. Kon-
kursa mērķis ir popularizēt labās prakses piemērus 
ES fondu finansējuma ieguldīšanā valsts attīstībā. 
Rezultātā tiks godināti projekti, kas ceļ vietējās sa-
biedrības labklājības līmeni un vienlaikus izglīto un 
iedvesmo citus projektu realizētājus Latvijā un ci-
tur Eiropā.

Šogad projektu realizētāji aicināti iesniegt projek-
tus piecās kategorijās:

* digitālo pārmaiņu veicināšana;

* zaļās, zilās un pelēkās infrastruktūras savienoša-
na;

* cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību;

* pret klimata pārmaiņām noturīgu pilsētu veido-
šana;

* veselības aprūpes pakalpojumu modernizēšana.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 20. mai-
jam.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27
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Plašāka informācija par katru konkursa kategoriju, 
konkursa nolikumu, kritērijiem, kā arī pieteikuma 
anketa pieejama vietnē https://regiostars.lv/. “Re-
gioStars Latvija 2019” konkursā pieteiktos projek-

tus izvērtēs žūrija un labākos projektus katrā kate-
gorijā apbalvos īpašā pasākumā, kas norisināsies 
29. maijā Rīgā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 
centrā Zinātņu mājā.

Seminārs “Dažādība un iekļaušanās 
pilsētās”

22. maijā ES Mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28) no-
tiks seminārs “Dažādība un iekļaušanās pilsētās”, 
ko rīko ANO Bēgļu aģentūra un Eiropas Padome.

Seminārā tiks prezentēts starpkultūru pilsētu kon-
cepts un pieeja, lai iepazīstinātu Latvijas pašvaldī-
bas ar iespēju pievienoties šai programmai un ar-
vien pieaugošo pilsētu lomu iekļaušanās politikas 
īstenošanā.

Semināra valodas: latviešu un angļu (tulkojums tiks 
nodrošināts).

Semināra programma – 1. pielikumā.

Reģistrācija šeit.

Apmācības par ESPON datubāžu portālu Eiropas telpiskās attīstības novērošanas tīmeklis 
(ESPON) 5. jūnijā Rīgā, Baltijas Datoru akadēmijā, 
organizē apmācības par ESPON datubāžu portālu 
(Training on the ESPON Database Portal – Open 
territorial data).

Dalība ir bez maksas, bet reģistrējoties.

Apmācības notiks no plkst. 10 līdz 15 (ar pusdienu 
pauzi), darba valoda – angļu.

Tuvāka informācija un reģistrēšanās šeit.

https://regiostars.lv/
https://ej.uz/ICC22May
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_19_p1.pdf
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

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

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

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

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

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

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

“Lauku ceļotājs” aicina lauku tūrisma 
uzņēmējus pieteikties divām kvalitātes 
zīmēm

Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties divām 
kvalitātes zīmēm vai arī pieteikt sev zināmos ie-
spējamos pretendentus kultūras zīmei “Latviskais 
mantojums” un vides kvalitātes zīmei “Zaļais ser-
tifikāts”.

Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” piešķir tiem 
lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts uz paš-
valdību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un dau-
dzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, 
rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nāka-
majām paaudzēm. Savukārt tūristam šī zīme palīdz 
atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir ga-
tavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, 

mācīt amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos 
svētkus.

Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lau-
ku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko 
tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, ko-
lekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, 
audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu 
licēji, teicēji, dziesminieki u.c.). Zīmes uzdevums ir 
popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to ak-
tīvi izmantojot un darot saprotamu apmeklētājam.

Pieteikuma anketa un sīkāka informācija par zīmi 
šeit.

Vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” piešķir 
lauku tūrisma uzņēmumiem, kuri ievēro “zaļas” 
saimniekošanas principus, saudzējot resursus, vei-
dojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma 
piedāvājumu.

“Zaļā sertifikāta” kritēriji un pieteikuma anketa šeit.

Abiem kvalitātes sertifikātiem pretendentus var 
pieteikt līdz 28. jūnijam.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate
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