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17. maijā Rīgā, Melngalvju namā, notika Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) 30. – jubilejas – kon-
gress, ko atklāja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
un Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. Oļegs Burovs.

30. kongresā pārsvarā tika diskutēts par plānoto 
administratīvi teritoriālo reformu (ATR), tās virzie-
nu un gaidāmajiem rezultātiem.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicinā-
ja vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
tru meklēt dialogu ar pašvaldībām, iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem. Prezidents arī piebilda, ka, pirms 
veikt jaunu ATR, jāizvērtē iepriekšējo reformu re-
zultāti, jo “tikai tā var definēt jaunas reformas mēr-
ķus”. Visa prezidenta runa pieejama šeit.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece augstu no-
vērtēja LPS un uzsvēra, ka gadu gaitā LPS no nelie-
las organizācijas izaugusi par lielu spēku un nu jau 
ir varas subjekts, kas ietekmē politiku. (Vairāk šeit.)

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, 
novēlot pašvaldībām un valdībai ikdienas rīcībā sa-
skatīt katra cilvēka un valsts kopīgās intereses kā 
galveno vērtību pašvaldību tālākajā attīstībā, pau-
da pārliecību: “Jo labāk darbosies valdības un paš-
valdību svara un atsvara princips subsidiaritātes 
ietvaros, jo kvalitatīvāku cilvēktiesību pakalpojumu 
saņems indivīds.” (Vairāk šeit.)

Kongresa delegātus uzrunāja arī Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijas ilggadējais 
priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, kurš pašval-
dību un valdības attiecības salīdzināja ar Šekspīra 
lugas varoņiem Otello un Dezdemonu. “Tomēr arī 
šādās attiecībās jāatceras, ka gan valsts, gan paš-
valdības darbojas cilvēku labā. Tāpēc, runājot par 
administratīvi teritoriālo reformu, ceru, ka iznā-
kums būs daudz pozitīvāks nekā Šekspīra lugā,” ar 
labsirdīgu humoru sacīja pieredzējušais politiķis.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis savā runā akcentē-
ja gan pašvaldību lielo lomu demokrātijas veidoša-
nā, gan autonomiju, gan aizvien pieaugošo iedzīvo-
tāju uzticēšanās līmeni, par ko liecina gan Latvijā, 
gan Eiropā veiktie pētījumi. “Ja mēs vēlamies kopā 
kaut ko sasniegt, to nevar paveikt bez uzticēša-
nās – arī starp pašvaldībām, valdību un parlamen-
tu. Tomēr uzticēšanās neveidojas tāpat vien – tās ir 
sarunas, izpratne par visu pušu viedokļiem, uzklau-
sīšana un kopīgs risinājums,” pauda G. Kaminskis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Juris Pūce LPS 30. kongresa dalībniekiem vēlreiz 

atgādināja, ka ATR ir darbs, kas tiks paveikts līdz ga-
lam, nevis atlikts, kā tas bijis kopš 1998. gada. “Ja 
mums kopā izdosies laba administratīvi teritoriālā 
reforma, un es esmu pārliecināts, ka izdosies, tā 
būs zīme, ka mēs Latvijā spējam kaut ko tālredzī-
gi un saprātīgi uzlabot. Iespējams, tas būs paraugs 
arī pārmaiņu procesiem citās sfērās – izglītībā, ve-
selībā, administratīvā sloga samazināšanā,” savu 
pārliecību skaidroja J. Pūce.

Ar ziņojumiem kongresā uzstājās LPS priekšsēža 
vietnieki Andris Rāviņš un Gints Kukainis, LPS Iz-
glītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita 
Gintere, LPS Tautsaimniecības komitejas priekšsē-
dētājs Aivars Okmanis un LPS Reģionālās attīstī-
bas un sadarbības komitejas priekšsēdētājs Guntis 
Gladkins.

LPS 30. kongresā tika apstiprinātas piecas rezolū-
cijas.

Rezolūcijā “Par pašvaldību finanšu stabilitāti” LPS 
kongress aicina Saeimu nostiprināt likumā kā pa-
stāvīgu normu pašvaldībām noteikto nodokļu ieņē-
mumu īpatsvaru valsts konsolidētā kopbudžeta no-
dokļu ieņēmumos – 19,6% – un nodrošināt pašval-
dībām ilgtspējīgas attīstības vajadzībām atbilstošus 
aizņēmumu resursus gan ES fondu un pārējās ār-
valstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īs-
tenošanai, gan pašvaldību investīcijas projektu rea-
lizēšanai, t. sk. izglītības un sociālās infrastruktūras 
projektiem, pašvaldību ielu un ceļu infrastruktūras 
projektiem, uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās publiskās infrastruktūras projektiem u. c.

Ar rezolūciju “Par administratīvi teritoriālo refor-
mu” LPS kongress aicina Ministru kabinetu uzdot 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai (VARAM) pārstrādāt un papildināt piedāvājumu 
ATR turpināšanai, nodrošinot reformas saistību ar 
NAP2027 un ar valsts reģionālās politikas vadlīni-
jām un izveidojot reālu mehānismu reģionālās at-
tīstības veicināšanai un nevienlīdzības mazināšanai.

Rezolūcijā “Par iespēju rīkoties iedzīvotāju labā” 
LPS kongress aicina Saeimu, Ministru kabinetu un 
kontrolējošās institūcijas ievērot Eiropas vietējo 
pašvaldību hartas 3. pantā ietverto pašvaldības 
principu, tajā skaitā pašvaldības tiesības patstāvīgi 
izlemt būtiskas lietas vietējo iedzīvotāju interesēs, 
kā arī aicina Saeimu pildīt solījumu samazināt nor-
matīvismu, pēc iespējas atsakoties no pašvaldību 
kompetences jautājumu regulēšanas “no augšas” 
ar MK noteikumiem.

https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-administrativi-teritorialas-reformas-veiksana-nedrikst-but-reformas-pasmerkis-25757
https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-administrativi-teritorialas-reformas-veiksana-nedrikst-but-reformas-pasmerkis-25757
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27958-inara-murniece-lps-kongress-ir-iespeja-iezimet-pasvaldibu-reformas-virzienu
http://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-priekssedetajas-inetas-ziemeles-priekslasijums-latvijas-pasvaldibu-savienibas-30-kongresa/
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Ar rezolūciju “Par reģionālo attīstību kā NAP2027 
mērķi” LPS kongress Ministru kabinetam un Saei-
mai norāda, ka Nacionālajā attīstības plānā 2021.–
2027. gadam līdzās trim pamatmērķiem jāiekļauj 
arī reģionālā attīstība, kā arī darbības virzienos jā-
iekļauj pilsētu programma un lauku infrastruktūras 
attīstības programma. Ja pēc konsultācijām ar paš-
valdībām un iedzīvotājiem tiks turpināta ATR, tad 
jāparedz atbalsts uzņēmējdarbības dažādošanai 
un produktivitātes veicināšanai katrā pašvaldībā un 
jāparedz kompensācijas pakalpojumu pieejamībai 
un nomales efekta mazināšanai.

LPS 30. kongresa rezolūcija izglītības jomā aicina 
MK un Saeimu izstrādāt visaptverošu pedagogu iz-
glītības politikas un profesijas attīstības stratēģijas 
plānu, pildīt pedagogu darba samaksas pieauguma 

grafiku un pedagogu atalgojumu iekļaut vienotā 
valsts atlīdzības sistēmā.

Kongresa noslēgumā ar LPS Atzinības rakstu un no-
zīmi par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu pašval-
dību attīstībā tika apbalvoti četri “vecbiedri”: bijusī 
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, bijušais Balvu novada domes priekšsēdē-
tājs Andris Kazinovskis, bijušais Talsu novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Lācarus un ilggadējā LPS 
žurnāla “Logs” redaktores vietniece Daina Oliņa.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS ikgadējās sarunas ar Labklājības 
ministriju

LPS un Labklājības ministrijas (LM) ikgadējās saru-
nas notika 15. maijā, un tās vadīja labklājības mi-
nistre Ramona Petraviča un LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis. Sarunās piedalījās arī tiesībsargs Juris 
Jansons.

Atklājot sarunas, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
uzsvēra: “Gadskārtējās sarunās svarīgi rast kopīgus 
risinājumus visos jautājumos, taču, ja kādā tēmā ir 
domstarpības, tad jāsastāda plāns, kā pakāpenis-
ki šo jautājumu risināt kā pašvaldību, tā arī valsts 
pusē.” Tika apspriests plašs jautājumu loks – garan-
tētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis un aktua-
litātes minimālo ienākumu atbalsta sistēmas piln-

veidošanas plānā; bāriņtiesu un sociālo dienestu 
sadarbība bez vecāku gādības palikušu bērnu tie-
sību un interešu nodrošināšanā; naudas summas 
apmērs personiskiem izdevumiem ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
klientiem, sākot ar 2020. gada 1. janvāri; asistenta 
pakalpojuma pilnveidošana pašvaldībās un deinsti-
tucionalizācijas (DI) plānu īstenošanai nepiecieša-
mā finansējuma palielināšanas iespējas.

Jautājumā par GMI līmeni puses vienojās 
2020. gadā to noteikt 64 eiro apmērā (šobrīd tas 
ir 53 eiro).

Sarunās konceptuāli tika atbalstīts arī Plāns mini-
mālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 
2020.–2021. gadā, kas paredz paaugstināt trūcīgas 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4729-latvijas-pasvaldibu-savienibas-30-kongress
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personas ienākumu līmeni un GMI pabalstu, no-
teikt vienotu maznodrošinātas personas ienākumu 
līmeni valsts sniegtajam atbalstam un pilnveidot 
mājokļa atbalstu. Ņemot vērā, ka šiem pasāku-
miem ir daudz plašāka finansiāla ietekme nekā ti-
kai finansējums GMI un dzīvokļa pabalstam, puses 
vienojās, ka priekšnosacījums pašvaldību darbībām 
no 2021. gada ir valsts finansēto darbību īstenoša-
na 2020. gadā.

Jautājumā par bāriņtiesas un sociālā dienesta sav-
starpējo sadarbību LM informēja par plānoto rīcī-
bu ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidei. LPS 
pauda, ka ir jāpārskata normatīvie akti un starp
institucionālajās sadarbības grupās jāiekļauj arī 
ārstniecības personas, kā arī jāizstrādā vadlīnijas, 
lai bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības un 
interees nodrošinātu operatīvi, iezīmējot katras 
iesaistītās puses kompetenci, atbildību un pienā-
kumus. Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Valdes 
priekšsēdētāja Aurika Zīvere uzsvēra, ka gan bāriņ-
tiesu darbiniekiem, gan asociācijai ir svarīgi saņemt 
atgriezenisko saiti no Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas par veiktajām pārbaudēm un tajās 
konstatētajām nepilnībām, lai asociācija varētu 
sniegt metodisku atbalstu saviem biedriem.

Par naudas apmēru personiskiem izdevumiem 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas institūciju klientiem, sākot ar 2020. gada 
1. janvāri, puses vienojās virzīt grozījumu Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, pare-
dzot, ka likuma norma par sociālās aprūpes centru 
klientiem izmaksājamās summas palielinājumu no 
10% uz 15% stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Apspriežot asistenta pakalpojuma pilnveidošanu 
pašvaldībā, LPS un LM vienojās atbalstīt ministrijas 
izstrādātās anketas ieviešanu, lai varētu novērtēt 
asistenta pakalpojuma nepieciešamību un noteikt 
atbalsta intensitāti, un iekļaut pakalpojuma risinā-
jumus LM konceptuālajā ziņojumā par nepiecie-
šamajiem pilnveidojumiem invaliditātes sistēmā, 
jautājumu par valsts budžeta papildu finansējumu 
skatot vidēja termiņa valsts budžeta likumprojekta 
sagatavošanas gaitā.

Par DI plānu īstenošanai nepieciešamā finansēju-
ma palielināšanas iespējām puses vienojās, ka LM 
virzīs papildu finanšu pieprasījumu 9.3.1.1. pasā-
kuma izmaksu pieauguma segšanai pilnā apmērā 
un finanšu pieejamības gadījumā LM to piešķirs 
kompensējošā veidā, kā arī LM virzīs darbības 
programmas grozījumus par 9.3.1.1. pasākuma iz-
nākuma rādītājiem.

Vairāk lasiet šeit. Tur pieejamas arī sarunās snieg-
tās prezentācijas.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos,

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS neizpratnē par apjomīgas reformas 
virzīšanu izglītības nozarē bez 
saskaņošanas ar visiem iesaistītajiem

14. maijā Ministru kabineta sēdes darba kārtībā 
steidzamības kārtā tika virzīts informatīvais ziņo-
jums “Par skolu tīkla sakārtošanu”.

Lai gan skolu tīkla optimizācija skar skolu, skolotāju, 
skolēnu un vecāku intereses visā Latvijā, Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM) to virzīja izskatīšanai, neap-
spriežoties ar sociālajiem partneriem, kam nebija 

iespējas iepazīties ar informatīvā ziņojuma saturu.

LPS uzsver, ka skolu tīkla sakārtošana pašvaldībām 
ir aktuāla un tiek realizēta nepārtraukti. Skolu tīkla 
optimizācija jāveic, sadarbojoties visām ieinteresē-
tajām pusēm, lai tiktu sasniegts pēc iespējas kvali-
tatīvāks rezultāts.

MK sēdē informatīvo ziņojumu “Par skolu tīkla sa-
kārtošanu” pieņēma zināšanai un IZM tika uzdots 
to pilnveidot, saskaņojot ar sociālajiem partneriem.

LPS aicina uz konstruktīvu sadarbību visus iesaistī-
tos, lai risinātu valstī tik nozīmīgo skolu tīkla sakār-
tošanas jautājumu!

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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Saruna tiešraidē par pakalpojumu vides 
pilnveidi

LPS sadarbībā ar VARAM 21. maijā plkst. 13 aicina 
pašvaldības uz sarunu tiešraidē par pakalpojumu 
vides pilnveidi.

Sarunas gaitā:

– VARAM iepazīstinās ar nākotnes principiem un 
virzieniem publisko pakalpojumu un to vides piln-
veidei;

– sekos diskusija ar LPS un pašvaldībām par būtis-
kākajām vajadzībām, problēmām un iespējām pa-
kalpojumu vides pilnveidei.

Sarunas laikā aicināsim pašvaldības elektroniski ie-
sūtīt trīs būtiskākās problēmas vai uzdevumus un 

trīs būtiskākās iespējas publisko pakalpojumu vi-
des uzlabošanai.

Tiešraidei varēs sekot LPS vietnes www.lps.lv sada-
ļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” jeb šeit.

Tiešraides sarunā aicinām piedalīties arī klātienē 
LPS telpās (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1). Pieteikties dalī-
bai klātienē var, sūtot informāciju par dalībniekiem 
uz epasta adresi guntars.krasovskis@lps.lv.

Tiešraide būs noderīga tiem pašvaldību speciālis-
tiem, kas pašvaldībā atbild vai pārzina pakalpo-
jumu struktūru, uzbūvi vai tā saucamos biznesa 
procesus, kas plāno un pēta, kā optimizēt, un/vai 
izvērtē elektronizācijas iespējas u.tml. Šoreiz ma-
zāk pievērsīsimies pakalpojumu tehniskajam dar-
bam – aprakstīšanai un tehniskiem risinājumiem –, 
bet vairāk runāsim par pārvaldību, pilnveidošanu 
un attīstības jautājumiem.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Piesakieties diskusijai par dzimumu 
līdztiesību!

LPS sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi PLAT-
FORMA projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai 

vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs” organizē diskusiju 
“Dzimumu līdztiesība: ceļš uz ekonomisko attīstī-
bu un iekļaujošu sabiedrību”, kas notiks 5. jūnijā 
plkst. 10:30 Salacgrīvā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/380-21-maijs-plkst-1300-tiesraides-saruna-par-pakalpojumu-vides-pilnveidi
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Diskusiju LPS organizē Eiropas Ilgtspējīgas attīstī-
bas nedēļā 2019 un velta ANO ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķim numur 5.

Dalībai diskusijā līdz 29. maijam var pieteikties 
šeit.

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 abu dzimumu 
aspektā, paneļdiskusijas tēma būs: kā izmantot abu 
dzimumu potenciālu līdzvērtīgi, lai veicinātu ilgt-
spējīgu attīstību? Paneļdiskusijā piedalīsies Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja un Eiropas Re-
ģionu komitejas locekle Ligita Gintere, Labklājības 
ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, Sabiedrības 
integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja Alda 
Sebre, “Accenture Latvija” cilvēkkapitāla un dažādī-
bas vadītāja Liene Atholde un uzņēmēja, Salacgrī-
vas kebabnīcas “Kaste” īpašniece Agnese Kalniņa.

Diskusijas darba kārtību skatiet 1. pielikumā!

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

Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste

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 novitātēm iekšējā un ārējā komuni-
kācijā.

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

https://forms.gle/3YFZQfQAER1o5LiV9
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4770-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-saldus-novada
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_20_p1.pdf
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Ligita Gintere aicina jauniešus uz rīcību 
dabas aizsardzībā ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu ieviešanai

13. maijā akcijā “Atpakaļ uz skolu” Latvijas delegā-
cijas Eiropas Reģionu komitejā pārstāve Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere vieso-
jās Bikstu pamatskolā, lai iepazīstinātu skolēnus ar 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Pievēršoties galvenokārt ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem saistībā ar planētas aizsardzību, dzīvību 
uz zemes un ūdenī, L. Gintere dalījās ar satraucoša-

jām ziņām, ka tuvākajās desmitgadēs aptuveni mil-
jonam dzīvnieku un augu sugu draud izmiršana, kas 
ir lielākais jebkad iepriekš cilvēces vēsturē progno-
zētais skaitlis. Viņa aicināja jauniešus pārdomāt, ko 
katrs pats var ikdienā darīt, lai situāciju mainītu par 
labu dabai un mūsu planētai. Viņa arī iepazīstināja 
ar Jaunpils jauniešu darbību ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķu jomā un iedvesmoja ar piemēriem no 
jauniešu darbības dabas aizsardzībā citur Eiropā un 
pasaulē.

LPS jau rakstījusi, ka Jaunpils novads sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību dažādas darbī-
bas ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā īsteno kopš 
2017. gada.

Visaptverošā novērtējuma ziņojums, ko sagatavo-
jusi Starpvaldību zinātnes un politikas bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu plat-
forma (IPBES), ir pirmais tik apjomīgais pētījums, 
ko pēdējo trīs gadu laikā gatavojuši 145 eksperti no 
50 valstīm, apkopojot informāciju vēl no 310 auto-
riem. Tajā izvērtētas pēdējos 50 gados notikušās 
izmaiņas un skatīta saikne starp ekonomikas at-
tīstību un ietekmi uz dabu. Ziņojumā arī piedāvāti 
vairāki iespējamie rīcības scenāriji nākamajām des-
mitgadēm.

Vairāk lasiet šeit.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

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

•	 14. maijā “lsm.lv”: “Novadu reformas ietekmē 
varētu pārskatīt pašvaldību funkciju sadalīju-
mu” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa ko-
mentārs (šeit).

•	 15. maijā LETA: “Saeimas komisija noraida piepra-
sījumu Pūcem saistībā ar liegumu pašvaldībām rī-
kot “likumā neparedzētas” iedzīvotāju aptaujas”.

LPS MEDIJOS

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4780-ligita-gintere-iepazistina-aicina-jauniesus-uz-ricibu-dabas-aizsardzibai-un-ano-ilgtspejigas-attistibas-merku
https://nra.lv/latvija/280512-maris-pukis-pasvaldibu-referendumi-ir-likumigi.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/novadu-reformas-ietekme-varetu-parskatit-pasvaldibu-funkciju-sadalijumu.a319008/
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•	 15. maijā LETA: “Notiks Pašvaldību savienības 
un LM ikgadējās sarunas”.

•	 15. maijā LETA: “Pašvaldību savienība pārmet, 
ka skolu tīkla reorganizācijas plāni nav saskaņoti 
ar visām iesaistītajām pusēm”.

•	 15. maijā “NRA”: “Pašvaldību savienība neiz-
pratnē: skolu reforma nav saskaņota ar visām 
pusēm, bet to virza valdībā” (šeit).

•	 15. maijā “lsm.lv”: “Valsts kontrole pēta pašval-
dību tēriņus pirms teritoriālās reformas” – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

•	 16. maijā LETA: “LM un LPS vienojas par garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa palielināšanu 
līdz 64 eiro”.

•	 16. maijā LETA: “Lielo pilsētu asociācija un Latvi-
jas Pašvaldību savienība rīkos reģionālajai refor-
mai veltītu konferenču ciklu”.

•	 16. maijā “Diena”: “LM un LPS vienojas par ga-
rantētā minimālā ienākumu līmeņa palielināša-
nu” (šeit).

•	 17. maijā LETA: “LPS jubilejas kongresā pārrunās 
jautājumus par reģionālo reformu”.

•	 17. maijā LETA: “Vējonis: jauna reģionu reforma 
nedrīkst sekmēt depopulācijas vilni reģionos”.

•	 17. maijā LETA: “Mūrniece cer, ka LPS nevis tikai 
teiks “nē” reģionu reformai, bet konstruktīvi sa-
darbosies”.

•	 17. maijā LETA: “Pūce aicina teritoriālo reformu 
“nepadarīt par ķīlnieku” valsts un pašvaldību 
vēsturisko strīdu risināšanā”.

•	 17. maijā LETA: Fotogalerija “Latvijas Pašvaldību 
savienības 30. kongress”.

•	 17. maijā LETA: “LPS lūgs VARAM pārstrādāt un 
papildināt teritoriālās reformas piedāvājumu”.

•	 17. maijā “Diena”: “Lielāku skaidrību par refor-
mu” – intervija ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski 
(šeit).

•	 17. maijā “Diena”: “LPS lūgs VARAM pārstrādāt 
teritoriālās reformas piedāvājumu” (šeit).

•	 17. maijā “NRA”: “Pašvaldību savienība lūgs 
VARAM pārstrādāt teritoriālās reformas piedā-
vājumu” (šeit).

•	 17. maijā “NRA”: “Pūce: reformai nav jākļūst 
par ķīlnieci vēsturiskos strīdos starp valsti un 
pašvaldībām” (šeit).

•	 17. maijā “lsm.lv”: “Vietvaras pārmet ministram 
iebiedēšanu novadu reformas tapšanā; Pūce 
sola dialogu” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
komentārs (šeit).

•	 17. maijā LTV 1 “Panorāma”: “Vietvaras pārmet 
ministram iebiedēšanu novadu reformas tapša-
nā; Pūce sola dialogu” (šeit).

•	 17. maijā LNT ziņas: “LPS kongresā kritizē refor-
mas plānu” (šeit).

•	 17. maijā TV3 ziņas (šeit).

•	 19. maijā LETA: “LPS aicinās valdību nodrošināt 
pašvaldībām aizņēmumu resursus ārvalstu fon-
du projektu īstenošanai”.

•	 19. maijā LETA: “LPS aicinās valdību izveidot na-
cionāla līmeņa sadarbības padomi izglītības re-
formu jautājumos”.

•	 19. maijā “lsm.lv”: “Pašvaldības rezolūcijā aicina 
valdību nodrošināt naudu aizņēmumiem fondu 
projektu īstenošanai” – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska komentārs (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://nra.lv/latvija/280779-pasvaldibu-savieniba-neizpratne-skolu-reforma-nav-saskanota-ar-visam-pusem-bet-to-virza-valdiba.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/valsts-kontrole-peta-pasvaldibu-terinus-pirms-teritorialas-reformas.a319034/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lm-un-lps-vienojas-par-garanteta-minimala-ienakumu-limena-palielinasanu-14219671
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lielaku-skaidribu-par-reformu-14219714
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lps-lugs-varam-parstradat-teritorialas-reformas-piedavajumu-14219782
https://nra.lv/latvija/281058-puce-reformai-nav-jaklust-par-kilnieci-vesturiskos-stridos-starp-valsti-un-pasvaldibam.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vietvaras-parmet-ministram-iebiedesanu-novadu-reformas-tapsana-puce-sola-dialogu.a319403/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vietvaras-parmet-ministram-iebiedesanu-novadu-reformas-tapsana-puce-sola-dialogu.a319403/
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas-10323764
https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10323752
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI

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

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-351 – Informatīvais ziņojums “Latvijas atvērto datu stratē-
ģija”

13.05.2019. 25.04.2019. Nē

2. VSS-345 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu liku-
mā”

14.05.2019. 25.04.2019. Nē

3. VSS-365 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavi-
nāšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ro-
bežas joslas ierīkošanai”

15.05.2019. 02.05.2019. Jā

4. VSS-366 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

15.05.2019. 02.05.2019. Jā

5. VSS-368 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu atsavināša-
nu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas 
joslas ierīkošanai”

15.05.2019. 02.05.2019. Jā

6. VSS-377 – Informatīvais ziņojums “Par atskurbināšanas pakal-
pojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā” 15.05.2019. 02.05.2019.

Nē

(2 pieli-
kumi)

7. VSS-372 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2016. gada 2. augusta noteikumos nr. 505 “Zemes ierīcības pro-
jekta izstrādes noteikumi””

16.05.2019. Jā

8. VSS-386 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostipri-
nāšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

16.05.2019. 02.05.2019. Jā

9. VSS-385 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostipri-
nāšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

16.05.2019. 02.05.2019. Jā

10. VSS-312 – Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu doku-
mentu likumā”

16.05.2019. 11.04.2019. Jā

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

VSS-351 – Informatīvais ziņojums “Latvijas atvērto datu stratēģija” (skatiet šeit);

VSS-345 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (skatiet šeit);

VSS-377 – Informatīvais ziņojums “Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko 
rīcību šajā jomā” (skatiet šeit).

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

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/271-vss-351-par-informativo-zinojumu-latvijas-atverto-datu-strategija
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/272-vss-345-par-likumprojektu-grozijumi-publisko-iepirkumu-likuma
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/273-vss-377-par-informativo-zinojumu-par-atskurbinasanas-pakalpojuma-attistibu-pasvaldibas-un-turpmako-ricibu-saja-joma
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
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16. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS438 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabi-
neta 2017. gada 24. janvāra rīkojuma nr. 37 “Par 
valsts nekustamā īpašuma nodošanu Brocēnu no-
vada pašvaldības īpašumā” atzīšanu par spēku zau-
dējušu”

VSS440 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos 
nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu””

VSS424 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos nr. 533 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pir-

mā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, 
tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 
mācību vidi koledžās” īstenošanas noteikumi””

VSS436 – Noteikumu projekts “Datu aizsardzības 
speciālista kvalifikācijas noteikumi”

VSS434 – Likumprojekts “Grozījumi Oficiālās elek-
troniskās adreses likumā”

VSS432 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašu-
mā”

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

Konferenču cikls “Latvijas teritoriju 
attīstības izaicinājumi”

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvi-
jas Pašvaldību savienība sadarbībā ar republikas 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473090
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473090
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473090
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473090
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473090
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473087
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473084
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40473081
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
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pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām maijā 
un jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu “Latvi-
jas teritoriju attīstības izaicinājumi”.

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu, 
vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriāla-
jam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģio-
nu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanai. Konferencēs tiks apspriestas iespējas 
sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu 
attīstību. LLPA un LPS uzskata, ka Latvijā ir jārod 
efektīvi risinājumi, lai apturētu iedzīvotāju skaita 
samazināšanos valstī un izlīdzinātu reģionu nevien-
līdzību, kā arī atpalicību no Eiropas Savienības vidē-
jā attīstības līmeņa.

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 10. jūnijam sep-
tiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Lat-
vijas teritoriju attīstības problēmām, katrā reģionā 
detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām 
reģionu attīstības veicināšanai. Tajās aicināti pie-
dalīties pilsētu un novadu domju priekšsēdētāji, 
augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecī-
bas un rūpniecības kameras un nozares ministri-
jām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību speciā-
listi, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.

Konferenču uzdevumi:

– nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietek-
mes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucē-
jošo faktoru identificēšana;

– VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā mo-
deļa ekonomiskā pamatojuma analīze;

– priekšlikumu definēšana par nepieciešamajiem 
risinājumiem, lai izveidotu ekonomiski attīstīties 
spējīgas teritorijas un risinātu Latvijas lielākās 
problēmas – teritoriju nevienlīdzību un cilvēku 
skaita samazināšanos.

Konferences notiks:

20. maijā Ventspilī – specifiskā tēma: veselības pa-
kalpojumu tīkls, veselības jomas izaicinājumi reģio-
nā;

24. maijā Liepājā – specifiskā tēma: izglītība; ko 
gaidām no izglītības sistēmas, un kādas ir būtiskā-
kās problēmas tajā; kas kavē teritoriju attīstību;

27. maijā Daugavpilī – specifiskā tēma: iekšējā un 
ārējā drošība, teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvēr-
tējums no drošības aspekta;

31. maijā Rēzeknē – specifiskā tēma: mobilitāte, 
transporta tīkla trūkumi un problēmas no reģiona 
skatpunkta;

3. jūnijā Valmierā – specifiskā tēma: pašvaldību 
finanšu resursi, kādi ir uzdevumi izmaiņām pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu po-
litikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību 
iespējas attīstīt ekonomisko darbību teritorijā;

7. jūnijā Jelgavā – specifiskā tēma: zemes resurss 
kā teritoriju attīstības faktors;

10. jūnijā Rīgā – noslēguma konference.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 
116111 uzsāk akciju “Es audzinu viens!”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 

20. līdz 26. maijam rīko akciju “Es audzinu viens!”. 
Šāda akcija tiek rīkota jau otro gadu.

Akcijas laikā ikviens vecāks, aizbildnis, adoptētājs 
vai audžuvecāks, kas ikdienā viens nodrošina bērnu 
aprūpi un saskaras ar dažādām grūtībām, ir īpaši 
aicināts zvanīt Bērnu un pusaudžu uzticības tālru-
nim un saņemt psiholoģisku palīdzību jautājumos, 
kas skar bērnus. Šajā akcijā vecāki var ne tikai bez 
maksas saņemt profesionālu psiholoģisko atbalstu, 
bet arī vērsties pēc informatīvas palīdzības konkrē-
tās situācijas risināšanā.
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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 Latvijas pašvaldības iepazīsti-
nātu ar iespēju pievienoties šai programmai un ar-
vien pieaugošo pilsētu lomu iekļaušanās politikas 
īstenošanā.

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

Semināra programma – 2. pielikumā.

Reģistrācija 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 reģionālajā seminārā Rēzeknē, kurā 
tiks sniegta informācija par ES programmu “Radošā 
Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finan-

sējuma iespējām projektu īstenošanai, kā arī būs 
iespēja uzzināt Latvijas projektu īstenotāju pieredzi.

Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikuma 
formu.

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

Seminārs “Invazīvo augu sugu izplatība un 
ierobežošana”

29. maijā Cēsu novada Vaives pagasta Kaķukrogā 
notiks seminārs “Invazīvo augu sugu izplatība un 
ierobežošana”, ko organizē Cēsu novada pašvaldī-
ba ar LVAF līdzfinansējumu projektā “Invazīvo sugu 
ierobežošana Cēsu novadā”.

Semināra programma:

10:00–10:30 – Latvāņu ierobežošana – Valsts augu 
aizsardzības dienests.

10:30–10:45 – Metodiskā materiāla “Izplatītāko 
invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu novadā” 

https://ej.uz/ICC22May
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
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_20_p2.pdf


Starptautiska konference par 
kūdras ieguves ietekmētu kūdrāju 
apsaimniekošanu

13. un 14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszi-
nātņu akadēmiskajā centrā (Rīgā, Jelgavas ielā 1) 
norisināsies Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā 
projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma kon-
ference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaim-
niekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām 
samazināšana”.

Dalībai konferencē iespējams reģistrēties līdz 
30. maijam, aizpildot pieteikumu šeit.

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi kli-
mata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot 
vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, 
būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimnie-
košanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām 
samazināšanu. Konferencē piedalīsies gan vietējie, 

gan starptautiskie eksperti.

Konferences galvenās tēmas:

– dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klima-
ta pārmaiņām un nacionālo siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisiju faktoru izstrāde;

– kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju re-
kultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas reko-
mendācijas;

– ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļau-
šana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas 
plānošanā.

Projekta LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga 
apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Lat-
vijā” mērķis ir izstrādāt degradētu kūdrāju ilgtspē-
jīgas apsaimniekošanas rekomendācijas, līdzsva-
rojot vides, ekonomiskos un klimatiskos aspektus. 
Pirmoreiz Latvijā veikti SEG emisiju mērījumi ap-
saimniekotos kūdrājos un izstrādāti nacionālie SEG 
emisiju faktori, kā arī veikta degradēto kūdrāju in-
ventarizācija un sagatavots degradētu kūdrāju ilgt-
spējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis. 
Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.

Konferences programmu var lejuplādēt ŠEIT.

Konferences moderators: Ansis Bogustovs.

Darba valoda: latviešu un angļu valoda ar sinhrono 
tulkojumu.

Vairāk informācijas atradīsit 3. pielikumā.

13

autore APP Agroresursu un ekonomikas institūta 
vadošā pētniece Dr. agr. Līvija Zariņa.

Kafijas pauze.

Došanās uz lauku (tiks nodrošināts transports).

11:00–15:00 – Bioloģiskās, integrētās, mehāniskās, 
kombinētās latvāņu ierobežošanas metodes apska-
te dabā (Vaives pagastā).

Dalībai seminārā jāpiesakās pie Evijas Atvaras 
(26687719; evija.atvara@cesis.lv).

https://ej.uz/LIFE_REstore_konference
https://restore.daba.gov.lv/public/download.php?id=233
mailto:evija.atvara@cesis.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_20_p3.pdf
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Aicinājums izvirzīt dalībniekus konkursa 
“Sējējs 2019” nominācijā “Gada 
veiksmīgākā kopdarbība”

Ņemot vērā kooperācijas pieaugošo lomu lauk-
saimniecības un lauku attīstības veicināšanā, paš-
valdības aicinātas līdz 31. maijam pieteikt kandi-
dātus Zemkopības ministrijas (ZM) organizētā kon-
kursa “Sējējs 2019” nominācijai “Gada veiksmīgākā 
kopdarbība”.

Saskaņā ar konkursa nolikumu par konkursa dalīb-
nieku nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” 
var būt juridiskas personas, starp kurām ir no-
slēgts kopdarbības līgums, lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai biedrība, 

kura, īstenojot kopdarbību:

– vismaz vienu kalendāro gadu darbojas biedru vai 
partneru kopīgo ekonomisko un citu interešu rea-
lizācijai;

– ir sekmējusi biedru vai partneru saimniecisko 
darbību;

– ir sekmējusi kopīgo investīciju izmantošanu starp 
biedriem vai partneriem, tādējādi efektivizējot 
publiskā vai privātā finansējuma ieguldījumu.

Komisija nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdar-
bība” vērtēs kopdarbībā ieviestos pakalpojumus, 
izmantotās inovatīvās ražošanas un pakalpojumu 
sniegšanas tehnoloģijas, neto apgrozījuma pieau-
gumu, realizētos projektus u.c.

Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursa 
nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”, līdz 
31. maijam SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” birojā vai Lauku atbalsta dienes-
ta Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz pietei-
kums, kas iepriekš jāsaskaņo ar jūsu izvirzīto kon-
kursa dalībnieku.

Sīkāka informācija par konkursu pieejama vietnē 
www.sejejs.lv.

Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām 
sabiedrībām informācija pieejama šeit.

Vēl var pieteikties balvai zivsaimniecībā 
“Lielais loms 2019”

ZM aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņē-
mumus un to pārstāvjus gada balvai zivsaimniecībā 
“Lielais loms 2019”. Balvas mērķis ir veicināt ziv-
saimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sa-
biedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti 

ne tikai paši zivsaimniecības nozares uzņēmumi, 
bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās insti-
tūcijas un pašvaldības.

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2019” tiks 
vērtēti šādas nominācijās: “Gada uzņēmums jū-
ras zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras piekrastes 
un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada uzņēmums 
akvakultūrā”, “Gada uzņēmums zivju apstrādē”, 
“Jauns un daudzsološs nozarē” un “Ieguldījums ziv-
saimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popula-
rizēšanā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāie-
sniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” konsultāciju birojos, Lauku atbalsta dienes-
ta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas 
daļā (Rīgā, Republikas laukumā 2) līdz 31. maijam.

Tāpat arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā 

http://www.sejejs.lv
http://www.llka.lv/par-mums/biedri/
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“Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, ko piešķir 
personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu ziv-
saimniecības 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 zivsaimniecī-
bā”, līdz 31. maijam jāiesniedz pieteikums ZM Pre-
ses un sabiedrisko attiecību nodaļā (Rīgā, Repub-
likas laukumā 2, 2302. telpā; tālrunis: 67878705), 
epasts: kaspars.funts@zm.gov.lv).

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 godināša-
nas pasākums notiks 2019. gada nogalē.

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

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), dar-
ba valoda – angļu. Tuvāka informācija un reģistrē-
šanās šeit.

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

Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties vai arī 
pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus divām 
kvalitātes zīmēm – kultūras zīmei “Latviskais manto-
jums” un vides kvalitātes zīmei “Zaļais sertifikāts”.

Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” piešķir tiem 
lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts un paš-
valdību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzi-
na latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot 
to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām 
paaudzēm. Savukārt tūristam šī zīme palīdz atpa-
zīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rā-
dīt 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 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:kaspars.funts@zm.gov.lv
https://www.lielaisloms.lv/
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage
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Babītes novads aicina uz Piņķu kaujas 
simtajai gadadienai veltītiem pasākumiem

Par godu Piņķu kaujas 100. gadadienai Latvijas 
armijas un Neatkarības kara simtgadei veltītajā 
pasākumu ciklā Babītes novadā 22. un 23. maijā 
norisināsies dažādi pasākumi – viedā orientēšanās 
spēle “Pa vēstures pēdām”, piemiņas brīdis pie Piņ-
ķu kaujai veltītā pieminekļa un Zemessardzes kora 
“Stars” koncerts.

22. maijā plkst. 18 Babītes novada pašvaldība aici-

na interesentus piedalīties viedā orientēšanās spē-
lē “Pa vēstures pēdām”, kurā dalībnieki, izmanto-
jot viedierīces – mobilos telefonus vai planšetes –, 
meklēs kontrolpunktus, kuros būs izvietots digitāls 
kods uzdevumu un jautājumu par novada vēsturi 
saņemšanai. Pasākuma noslēgumā – Zemessardzes 
virtuves baudīšana. Vairāk informācijas par spēli un 
pieteikšanos – Babītes novada vietnē www.babite.
lv.

Savukārt 23. maijā plkst. 18 notiks piemiņas brīdis 
pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa Rīgas un Jūrma-
las ielas krustojumā Piņķos. Pasākuma goda viesi –
Aizsardzības ministrija, Zemessardze un Jaunsar-
dze, Latvijas Kara muzejs.

Pēc piemiņas brīža plkst. 19:30 Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centra lielajā zālē (Piņ-
ķos, Jūrmalas ielā 14a) notiks Zemessardzes kora 
“Stars” koncerts. Zemessardzes kori šajā koncertā 
diriģēs Lāsma Pommere.

Valmieras atbrīvošanas 100. gadadienas 
un Cēsu pulka Skolnieku rotas 
godināšanas pasākumi

No 23. līdz 27. maijam Valmierā ar dažādiem atce-
res pasākumiem tiks atzīmēta pilsētas atbrīvošanas 
no lieliniekiem 100. gadadiena un godināta Cēsu 
pulka Skolnieku rota, pieminot vēsturiskos noti-
kumus un izrādot cieņu drosmīgajiem 1919. gada 
Cēsu pulka Skolnieku rotas cīnītājiem, tajā skaitā 
vairāk nekā 70 skolēniem un studentiem no Val-
mieras.

23. maijā plkst. 14 Valmieras muzejā notiks Val-
mieras muzeja Vēstures nodaļas vadītājas Ingrīdas 
Zīriņas lekcija par Valmieras devumu Neatkarības 
karā, īpaši izceļot Latvijas armijas 1. Valmieras kāji-
nieku pulku, ko sāka formēt 1919. gada 18. februārī 
Tērbatā (Tartu). Jaunizveidotajam latviešu kājnieku 
pulkam piešķīra lielākās Ziemeļvidzemes apriņķa 
pilsētas Valmieras vārdu. Lekciju aicināts apmeklēt 
ikviens interesents, īpaši gaidīti skolēni.

No 24. līdz 27. maijam pie Valmieras Kultūras cen-
tra būs skatāma Valmieras muzeja izveidotā eks-
presizstāde “Ar Valmieras vārdu Brīvības cīņās”. 
Septiņos lielformāta stendos būs atainoti stāsti 
un vēsturiskas fotogrāfijas par notikumiem un 

http://www.babite.lv
http://www.babite.lv
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cilvēkiem Valmierā, kuriem bijusi būtiska nozīme, 
aizstāvot Latvijas valsts neatkarību.

24. maijā no plkst. 10:45 laukumā starp Valmieras 
sākumskolu un Valmieras Valsts ģimnāziju (VVĢ) 
notiks pulcēšanās gājienam, kas sāksies plkst. 11 
un virzīsies pa Leona Paegles ielu uz Skolnieku 
rotas pieminekli (Leona Paegles ielā 1). Līdztekus 
gājienam tiks nolikti ziedi piemiņas vietā VVĢ par-
kā un Valmieras pilsētas (centra) kapos pie Edgara 
Krieviņa atdusas vietas. Ap plkst. 11:20 notiks pie-
miņas brīdis pie Cēsu pulka Skolnieku rotas piemi-
nekļa, kur, izskanot Latvijas un Igaunijas valsts him-
nām un svinīgām uzrunām, izrādīsim godu un cieņu 
tālaika drosmīgajiem cīnītājiem. Pēc piemiņas brīža 
gājiens tālāk virzīsies uz Valmieras Kultūras centru, 
un laukumā pie tā ap plkst. 12 paredzēti Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) orķestra defilē priekšnesumi. 
Pirms NBS orķestra priekšnesuma izglītības iestāžu 
un militāro organizāciju delegāciju vadītāji noliks 
ziedus pie Viljandi Skolnieku rotas karavīra igauņa 
Viktora Andersona piemiņas plāksnes, kas atrodas 
pie Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas.

26. maijā plkst. 11 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā 
dievkalpojuma laikā notiks aizlūgums par kaujās 

kritušajiem un valsts brīvību.

Savukārt 26. maijā plkst. 17 (pirmizrāde) un 
27. maijā plkst. 14 un 19 Valmieras sākumskolā 
Latvijas valsts simtgades programmā būs skatāma 
izrāde “Brīvprātīgais”. Izrādes galvenie varoņi ir sko-
lēni no Valmieras Viestura vidusskolas un VVĢ, kuri 
stāstus izspēlēs kopā ar profesionāliem aktieriem.

Cēsu kauju atceres diena Latvijā tiek atzīmēta 
22. jūnijā. Šajā dienā Valmierā Latvijas Brīvības cīņu 
piemiņas vietās noliks baltus ziedus. Visas dienas 
garumā Valmiera sagaidīs skrējiensoļojuma “Rīga–
Valmiera” dalībniekus. 107 km garā Gladiatoru 
pastaiga Trešās atmodas laikā bija veids, kā iesais-
tīties cīņā par Latvijas neatkarības atgūšanu, dzie-
dot himnu pie Brīvības pieminekļa un dalībniekiem 
startējot ar numuriem, uz kuriem rakstīts “Brīvību 
Latvijai!”, tā izrādot savu latvisko pārliecību un gara 
stingrību. Tāpat no 22. jūnija Valmieras muzeja pa-
galmā būs skatāma izstāde “Latvijas armijai 100”, 
tās saturā integrēs vēstījumu par Cēsu kauju nori-
si. Savukārt valmierieši, pieminot vēsturiskās Cēsu 
kaujas, aicināti savos piemājas dārzos stādīt bal-
tus ziedus, kas simbolizē brīvību šodien un uzvaru 
pirms simts gadiem.

Piekto reizi Rēzeknē notiks mākslas un 
mūzikas festivāls “SEVEN HILLS 2019”

24. un 25. maijā Rēzeknē notiks V starptautiskais 
mākslas un mūzikas festivāls “SEVEN HILLS 2019”, 
kas aicinās baudīt mūzikas, dejas, vizuālo, vides, 
skatuves, ielu un improvizācijas mākslu.

Līdz ar koncertiem festivālā varēs piedzīvot dzīvo 
skulptūru šovu, eksperimentālās mākslas darbnī-
cas un aizrautīgo ielu cirka šovu “Ulalā!”, pasaules 

krāsas atmirdzēs lielos un mazos Mārtiņa ziepju 
burbuļos, krāsu šovā un neona gaismās. Protams, 
festivāls iemirdzēsies arī Rēzeknes pilskalnā elek-
troniskās mūzikas koncertā.

Mākslas un mūzikas festivāls “SEVEN HILLS” notiek 
katru otro gadu un simboliski stāsta par Rēzeknes 
septiņiem dzīvajiem un laikmetīgajiem pakalniem, 
kuri sevi atspoguļo dažādās mūsdienu eksperimen-
tālās mākslas izpausmēs. Festivāla laikā darbosies 
arī tirgus.
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Kandavas novada svētki 
 

Šogad Kandavas novada svētki norisināsies no 24. 
līdz 26. maijam, un svētku tēma būs “Novadnieku 
dienas”.
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Piektdienas vakara pastaiga Ventspilī 
“Pēdas pilsētā”

24. maijā 12 vietās Ventspils pilsētā – laukumos, 
skvēros un ielās – norisināsies Piektdienas vakara 
pastaiga, kurā varēs izstaigāt vēstures un tradīciju 
pēdas, izbaudīt muzikālos nospiedumus koncer-
tos, dančos un ballēs, atstāt savas pēdas “mākslas” 

darbos, meklēt iespējas, kā samazināt ekoloģisko 
pēdu, bet galvenais – baudīt satikšanās prieku, da-
līties saviļņojumā un priecāties par kopā pavadīto 
laiku.

Plašāka informācija Ventspils Kultūras centra viet-
nē www.kulturascentrs.ventspils.lv un Facebook  
@ventspilsKulturasCentrs.

http://www.kulturascentrs.ventspils.lv
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

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

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

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

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

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

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

Latviešu jaunieši no visas pasaules 
šovasar pulcēsies Latgalē

Labības lauki jau lēnām sāks nobriest, kad Dau-
gavpils novada gleznainā Vīragnas ezera krastā 
pulcēsies latviešu jaunieši no visas pasaules, lai 
kopīgi diskutētu par aktuālām sabiedriski politis-
kām tēmām, radītu jaunas idejas kultūrā, biznesā, 
politikā, attīstītu kritisko domāšanu, kaltu rotas un 

iepazītos ar Latgales vēsturi.

Nometne notiks no 26. jūlija līdz 2. augustam 
atpūtas bāzē “Virogna”. Aicināti pieteikties gan 
ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie latviešu jaunieši 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, rakstot uz epas-
ta adresi info@2x2pasaule.lv vai aizpildot anketu 
šeit: 2x2pasaule.lv. Vairāk informācijas Facebook 
šeit.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
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mailto:info@2x2pasaule.lv
http://www.facebook.com/2x2pasaule

	_Hlk514059947
	_Hlk8287893

