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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
Eiropā un pasaulē
LPS medijos
LPS sniegtie atzinumi
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS apsveikums jaunajam Valsts
prezidentam Egilam Levitam
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis Latvijas Pašvaldību savienības vārdā nosūtījis apsveikumu Egilam
Levita kungam sakarā ar viņa ievēlēšanu par Latvijas Republikas Valsts prezidentu, novēlot jaunajam
prezidentam kopā ar pašvaldībām aizstāvēt vietējo
kopienu intereses un veicināt savdabību un dažādību vienotas Latvijas labā.
Apsveikumu var izlasīt šeit.

Pašvaldību, uzņēmēju un vides aizstāvju
memorands par paplašinātu depozīta
sistēmu
Lai piedāvātu Latvijas sabiedrībai inovatīvus, sociāli
atbildīgus, ekonomiski pamatotus vides un atkritumu apsaimniekošanas risinājumus, vairākas profesionālās organizācijas un vides aizstāvji apvienojušies kopīgā memorandā par paplašinātu depozīta

sistēmu Latvijas iedzīvotājiem.
Memorandu parakstījuši Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Valdes locekle Katrīna Zariņa,
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Vides aizsardzības
kluba prezidents Arvīds Ulme, Latvijas Atkritumu
saimniecības uzņēmumu asociācijas Valdes loceklis Armands Nikolajevs, Latvijas Iepakojuma asociācijas Valdes locekle Sandra Dzelzs un Mašīnbūves

un metālapstrādes rūpniecības asociācijas Valdes
priekšsēdētājs Toms Grīnfelds.

arī radīt stimulu paradumu maiņai – nodrošināt
šķirošanas punktu pieejamību un dot patērētājam
ekonomisku stimulu šķirot atkritumus.

Memoranda dalībnieki vienojušies par principiem,
kas būtu jāievēro, izstrādājot depozīta sistēmu.
Principi paredz nododamā iepakojuma daudzvei
dību, lai sekmētu dažādu veidu iepakojuma savākšanu un pārstrādi. Padomāts arī par ekonomisko
pamatotību: depozīta sistēmas izveidē jāpamatojas uz precīziem finanšu aprēķiniem un ekonomiskajiem apsvērumiem un jāsabalansē iesaistīto pušu
ieguldījumi un sabiedrības ieguvumi. Ar memorandu plānots veicināt godīgu konkurenci un sistēmas
caurredzamību, paredzot, ka depozīta sistēmas
veidotāju un operatoru izvēlas atklātā konkursā, izraugoties saimnieciski labāko sistēmas risinājumu.
Saskaņā ar memoranda pamatnostādnēm plānots

Parakstītais memorands iesniegts Saeimas deputātiem un vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram, lai turpmākajās diskusijās tiktu ņemts
vērā visu pušu viedoklis un saskaņā ar valdības rīcības plānu līdz 2023. gadam Latvijā izstrādātu paplašinātu depozīta modeli.
Vairāk lasiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Sēdē izskatāmais pamatjautājums bija par reģio
nālās nozīmes sabiedriskā transporta koncepciju
2021.–2030. gadam, kas būs pamats sabiedriskā
transporta iepirkumam turpmākajos gados. Par to
informēja Autotransporta direkcijas Valdes loceklis

29. maijā notika kārtējā LPS Tautsaimniecības komitejas sēde, un tā tika translēta tiešraidē (videoieraksts pieejams šeit).
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Kristiāns Godiņš. Komitejas sēdē piedalījās arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits un LPS priekšsēdis
Gints Kaminskis.

vos pārkāpumus enerģētikas jomā (elektrība, gāze
un siltumapgāde). Pēc Baltijas valstu vienošanās
pērnajā septembrī par vienota gāzes tirgus izveidošanu parādījās nepieciešamība mainīt dabasgāzes
normatīvo regulējumu, jo Latvijā ir vienīgā lielā gāzes krātuve – Inčukalnā. Tādēļ šā gada sākumā tika
sagatavotas un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijā iesniegtas izmaiņas dabasgāzes regulējumā, ko komisija aprīlī
akceptēja. Taču 22. maijā komisijas sēdē pēkšņi tika
iesniegti izskatīšanai Ekonomikas ministrijas sagatavotie priekšlikumi par izmaiņām kopējā enerģētikas regulējumā. Izmaiņu galvenā būtība – atcelt
energoapgādes uzņēmumu licencēšanu, aizstājot
to ar vienkāršu reģistrēšanu. Šāda pieeja ir nepieņemama gan no pašvaldību, gan arī no centralizēto
siltumapgādes uzņēmumu viedokļa, kam šādā gadījumā draud sagraušana. Komiteja nolēma nosūtīt
vēstuli Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijai.

Komitejas locekļi konceptuāli atbalstīja sabiedriskā
transporta koncepcijā izvirzītos mērķus, taču atzina, ka tā var radīt virkni risku sabiedriskā transporta pieejamībai. Lai sasniegtu mērķus, jānovērš gan
pieejamības, gan finanšu, gan pārvadātāju riski. Tā
kā plānoto pašvaldību un izglītības reformu rezultātā pieaugs skolēnu pārvadājumu apjoms, komiteja
nolēma aicināt Satiksmes ministriju (SM) gadskārtējās sarunās ar LPS vienoties par kritērijiem mērķdotācijas piešķiršanai skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai reģionālajā maršrutu tīklā, kā arī aicināt
SM steidzami izstrādāt normatīvo regulējumu komercpārvadājumiem un bezmaksas transportam
un organizēt sarunas ar VARAM par maršrutu tīkla
apjomu un iespējamām korekcijām saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.
Par sēdes otro jautājumu – iespējamiem grozīju
miem Enerģētikas likumā un pieprasījumu ES fon
du nākamajam periodam – informēja LPS padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis.

Vairāk skatiet šeit.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,
Andris Akermanis,
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos

Enerģētikas likumā jau kopš 2018. gada beigām tika
gatavotas izmaiņas, lai tajā iekļautu administratī-

Ieteikumi pašvaldībām, kuras vēlas
noskaidrot iedzīvotāju viedokli

tversmes tiesa vērtēja jau 2009. gada 30. oktobrī
un norādīja, ka ir jābūt ievērotām hartas 5. panta
prasībām par pienācīgu konsultēšanos ar vietējo
kopienu. Harta ir sastādīta divās valodās, proti, angļu un franču valodā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ir izteikusi viedokli, ka hartas angļu valodā sastādītajā tekstā lietotais termins local communities
latviešu valodā tulkojams ar vārdkopu “vietējās kopienas”, nevis “vietējā vara”, kā tas ir lietots hartas
tulkojumā latviešu valodā. Ar vārdiem “vietējās kopienas” būtu saprotams strukturēts visu attiecīgās
teritorijas iedzīvotāju kopums.

Latvijas Pašvaldību savienība sagatavojusi ieteikumus tām pašvaldībām, kuras vēlas noskaidrot savu
iedzīvotāju viedokli. Ieteikumi ir sagatavoti sadarbībā ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, vērtējot normatīvos aktus.
Saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu, ko
Latvijas Republikas Saeima apstiprināja un pieņēma 1996. gada 22. februārī un kas spēkā stājās tā
paša gada 28. februārī, iedzīvotājiem ir tiesības
tikt uzklausītiem jautājumos par pašvaldības teritorijas robežu izmaiņām. Iedzīvotāju tiesības paust
viedokli par administratīvi teritoriālo reformu Sa

No minētā Satversmes tiesas sprieduma izriet arī
secinājums, ka konsultācijas par atbilstošām hartas
5. pantam, ja to interpretē kopsakarā ar Satver
smes 101. panta otrās daļas pirmo teikumu, var uzskatīt tad, ja pašvaldībai bijusi iespēja savu viedokli
izstrādāt domē. Saskaņā ar Latvijas likumiem
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vietējo kopienu Latvijā pārstāv dome. Tādējādi, lai
noformētu domes viedokli, pašvaldībai ir gan tiesības, gan pienākums noskaidrot vietējo iedzīvotāju
viedokli. To paredz arī hartas 4. panta sestā daļa.

Ieteikumi pieejami šeit.
Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

– par aktualitātēm nodokļu jomā un plānotajām izmaiņām vidējā termiņā;
– par plānotajām izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā
informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
2. Dažāda informācija.

LPS Valdes sēde notiks 5. jūnijā plkst. 9:30 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

3. Sarunas ar Finanšu ministriju (no plkst. 10:30 līdz
12:30).

Darba kārtība:
1. Par sarunām ar Finanšu ministriju:

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

– par pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019. gadā;

Diskusija Salacgrīvā par dzimumu
līdztiesību

Diskusiju LPS rīko Eiropas ilgtspējīgas attīstības
nedēļas 2019 ietvaros un velta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim numur 5.

LPS sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi PLATFORMA projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” organizē diskusiju “Dzimumu līdztiesība: ceļš uz ekonomisko
attīstību un iekļaujošu sabiedrību”, kas notiks
5. jūnijā Salacgrīvā.

Diskusijā Latvijas Platformas attīstības sadarbībai
direktore Inese Vaivare iepazīstinās ar sieviešu izglītību un ekonomisko attīstību attīstības sadarbības
valstīs. Savukārt biedrības “Centrs MARTA” vadītāja
Iluta Lāce uzsvērs kvalitatīvas izglītības un cīņas pret
vardarbību nozīmi. AS “BlueOrange Bank” aktīvu
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pārvaldīšanas direktors Pauls Miklaševičs analizēs,
kādēļ sievietes ir labākas investores. Par sievietes
lomu sociālajā uzņēmējdarbībā no savas pieredzes
perspektīvas stāstīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izpilddirektore Madara Ūlande.

Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks,
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas
vadītāja Alda Sebre, “Accenture Latvija” cilvēkkapitāla un dažādības vadītāja Liene Atholde un uzņēmēja, Salacgrīvas kebabnīcas “Kaste” īpašniece
Agnese Kalniņa.

Lai uz dzimumu līdztiesību raudzītos no abu dzimumu skatpunktiem, paneļdiskusijas tēma būs: kā
izmantot abu dzimumu potenciālu līdzvērtīgi, lai
veicinātu ilgtspējīgu attīstību? Paneļdiskusijā piedalīsies Jaunpils novada domes priekšsēdētāja un
Eiropas Reģionu komitejas locekle Ligita Gintere,

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

Videotiešraide par ĢIS skolu programmu
un datorikas mācību metodisko
nodrošinājumu

Tiešraidē uzzināsit par programmatūras izmantošanas iespējām, apmācībām un gatavajiem mācību
materiāliem latviešu valodā, kā arī dzirdēsit pieredzes stāstu no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas.
Informācija par ESRI Eiropas ĢIS skolu programmu
pieejama vietnē ĢIS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM un SIA
“Envirotech” vietnē.
Datorikas mācību metodiskais nodrošinājums

6. jūnijā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1,
4. stāva zālē) LPS rīko videotiešraidi par šādām tēmām:

No 2020. gada 1. septembra mūsu valsts izglītības
sistēmā plānotas vairākas pārmaiņas. Par to liecina 2018. gada 27. novembra MK noteikumi nr. 747
“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu
un pamatizglītības programmu paraugiem”, kā arī
sabiedrības apspriešanai nodotais MK noteikumu
projekts “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības
programmu paraugiem”.

1. ESRI Eiropas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
(ĢIS) skolu programma vispārizglītojošām izglītības
iestādēm – “Envirotech” pārstāve Zane Prūse un
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja
Jana France.
2. Datorikas mācību metodiskais nodrošinājums –
Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas Valdes
priekšsēdētājs Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Viesturs Vēzis un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas datorikas un matemātikas skolotāja Ilona Bloka.

Pamatizglītības pakāpē paredzēts realizēt jaunu mācību priekšmetu “datorika”, kura aprobācija tika uzsākta jau 2015. gada 1. septembrī un izgājusi pilnu trīs
gadu ciklu no 1. līdz 9. klasei 150 dažāda tipa Latvijas
skolās. Pateicoties privātā un publiskā sektora partnerības līgumam starp Valsts izglītības satura centru
un IT izglītības fondu Start(it), izveidoti pieci mācību
programmu paraugi un pilns mācību metodiskais nodrošinājums katrai mācību stundai no 1. līdz 9. klasei
(kopā 524 stundām), kā arī veikta to aprobācija. Izstrādātais mācību metodiskais nodrošinājums bez maksas ir pieejams ikvienam skolotājam un skolēnam, kas
reģistrējies tīmekļa vietnē https://datorika.startit.lv.

ESRI Eiropas ĢIS skolu programma vispārizglītojošām izglītības iestādēm
Viens no rīkiem, ar ko uzlabot skolēnu digitālās
prasmes, ir ĢIS. Pamata un vidējās izglītības iestādes Latvijā var mācību procesā bez maksas izmantot profesionālu ĢIS programmatūru ArcGIS Online.
Ar to var veidot interaktīvas kartes un lietotnes,
kartes stāstus, elektroniskas anketas un iniciatīvas,
kā arī dažādos citos veidos vizualizēt, analizēt un
prezentēt telpisko informāciju.

Videotiešraide paredzēta ģeogrāfijas, dabaszinību
un informātikas skolotājiem, skolu direktoriem un
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citiem interesentiem, un tā būs skatāma LPS vietnē
www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs jeb šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

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

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālistu seminārs Saldus novadā

dzirnavas”, rīko ikgadējo semināru pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem. Seminārā tiks
sniegta praktiska, jaunākajās tendencēs balstīta
un pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu ikdienas profesionālajā darbībā noderīga informācija
par mūsdienu novitātēm iekšējā un ārējā komunikācijā.
Plašāka informācija šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība 6. un 7. jūnijā Saldus
novada Šķēdes pagastā, atpūtas kompleksā “Juku

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme Priekuļos

11:30–12:00 – “Latvijas jauniešu galvaspilsēta
2019”, Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālists Einārs Ervīns Deribo (15 min) un Olaines
novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Agnese Kalniņa (15 min).

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāksme notiks 7. jūnijā plkst. 10
Priekuļos, viesnīcā “Tigra” (Veidenbauma ielā 2).

12:00–12:30 – Pētījums “Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs”, Latvijas Bērnu labklājības tīkla Valdes
priekšsēdētāja Daiga Eiduka.

Dienas gaita:

12:30–13:00 – Pētījuma rezultāti, secinājumi un
ieteikumi nabadzības novēršanai Latvijā un jauniešu motivēšanai, “Providus” pētnieks Andris Šuvajevs.

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.
10:00–10:30 – Priekuļu novada prezentācija, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone
un izpilddirektors Fjodors Puņenko.

13:00–13:15 – Jaunākās iespējas jauniešiem un
pašvaldībām, Gustavs Upmanis (www.visasiespejas.lv un kurp.es).

10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija, LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Pusdienu pārtraukums.

Kā jūtas jaunieši Latvijā? – moderē “Avantis” radošā direktore Ilona Bičevska

14:00–17:30 – Novada apskate un jauniešu darbo
šanās praktiskie piemēri (3 grupas, katra pa vienai
stundai + pārbraucieni):

10:40–11:30 – Jaunieši ir mūsu šodiena! Izglītības
un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane (40
min);

* Priekuļu zinātnieki Vides risinājumu institūtā (60
min);

Jaunatnes politika, problēmjautājumi, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens (10 min).

* Veselavas muiža (30 min) un “Novada jaunieši un
pašvaldība: kāda ir ideāla sadarbība?”, izaugsmes
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treneri Vineta Saulīte un Dainis Zaltāns no projekta “Jādara” (30 min);

iesaiste aktīvā darbībā, “Young Media House” piemērs; sadarbība ar pašvaldībām);

* Liepas “Ellīte” (20 min) un Liepas jauniešu centrs
“Apelsīns” (40 min) kopā ar jauniešu organizācijas
Avantis radošo direktori Ilonu Bičevsku (jauniešu

* Saules parks.

Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu
“Vides aizsardzība” un “Reģionālā
attīstība un sadarbība” sanāksme

mu rezultāti Latvijā, nacionālo SEG emisiju faktoru
izstrāde. No klimata aspekta efektīvākie degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi, Andis Lazdiņš, LIFE
REstore eksperts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

11:15–11:30 – Latvijas apstākļiem piemērotie degradēto kūdrāju rekultivācijas veidi un ilgtspējīgas
izmantošanas rekomendācijas, Ingrīda Krīgere,
LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācija.
Apvienotā pašvaldību sadarbības tīklu “Vides aizsardzība” un “Reģionālā attīstība un sadarbība”
sanāksme par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju
apsaimniekošanu notiks 18. jūnijā plkst. 10 Aiz
upes pamatskolā Jelgavas novadā, Līvbērzes pa
gasta Tušķos.

11:30– 11:50 – Degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas rīks – LIFE REstore optimizācijas modelis, tā praktiskais pielietojums ar
piemēriem un interaktīvs tīkla rīks, Elīna Konstantinova un Juris Pētersons, LIFE REstore eksperti,
“Baltijas krasti”, un Anda Zālmane, LIFE REstore
eksperte, Dabas aizsardzības pārvalde.

Pēc teorētiskās daļas telpās paredzēts izbraukums
uz Kaigu purvu un iepazīšanās ar degradētu kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām, kur darbība tiek īstenota LIFE projektā “Degradēto purvu
atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (REstore).

11:50–12:20 – Kafijas pauze. LIFE REstore dokumentālo īsfilmu demonstrācija.
12:20–13:00 – Izbraukums uz Kaigu purvu Jelgavas novadā, iepazīšanās ar LIFE REstore degradētu
kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām un
kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumu “Laflora”
(transportu nodrošinās LIFE REstore).

Darba kārtība:
9:30–10:00 – Reģistrācija.

13:00–13:15 – Atbildīga purvkopība Latvijā, Uldis
Ameriks, SIA “Laflora”.

10:00–10:10 – Sanāksmes atklāšana, Aizupes pamatskolas vadība.

13:15–14:00 – LIFE REstore kokaugu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums, Dagnija Lazdiņa, LIFE REstore eksperte, LVMI “Silava”.

10:10–10:25 – LIFE REstore projekta ietvars un rezultāti. Dokumentālā īsfilma par projekta aktivitātēm, Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas
aizsardzības pārvalde.

14:00–14:30 – Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu demonstrācija, Ainārs Lupiķis, LIFE REstore
eksperts, LVMI “Silava”.

10:25–10:40 – Degradēto kūdrāju inventarizācija
Latvijā: kopsavilkums un rezultāti, Juris Pētersons,
LIFE REstore eksperts, “Baltijas krasti”.

14:30–15:00 – LIFE REstore krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums, Juris
Pētersons, LIFE REstore eksperts, “Baltijas krasti”.

10:40–10:55 – Publiski pieejama degradēto kūdrāju datubāze, tās pielietojums un iegūstamie rezultāti, Ieva Bukovska, LIFE REstore koordinatore, Dabas aizsardzības pārvalde.

15:00–15:40 – Atgriešanās Aizupes pamatskolā.

10:55–11:15 – Apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz
klimatu. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērīju-

Dalību sanāksmē lūdzam līdz 14. jūnijam apstiprināt šeit.
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Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE
programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda
administrācijas finansiālu atbalstu projektā “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgt-

spējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14
CCM/LV/001103).
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ
LPS priekšsēža vietnieks ANO-Habitat
asamblejā aicina palielināt pašvaldību
iesaisti ilgtspējīgas attīstības plānošanā

laikā starp pasaules valstīm varam vērot arvien
pieaugošas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās
atšķirības. Mums pietrūkst mērķa, kas būtu veltīts
tieši līdzsvarotai reģionālajai attīstībai atšķirīgas
ekonomiskās attīstības valstīs, domājot par dažādu
veidu pašvaldību attīstību,” uzsvēra LPS pārstāvis.

27.–29. maijā Nairobi (Kenijā) LPS priekšsēža vietnieks no novadiem Gints Kukainis piedalījās ANOHabitat pirmajā asamblejā “Inovācija labākai dzīves kvalitātei pilsētās un kopienās: paātrināt jaunā
pilsētvides attīstības plāna īstenošanu, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus”, kur viņš aicināja
palielināt pašvaldību iesaisti ilgtspējīgas attīstības
plānošanā.

Viņš arī akcentēja, ka jāsniedz pašvaldībām iespējas vietējās problēmas risināt saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. “65% no 169 ilgtspējīgas attīstības mērķu apakšmērķiem pieprasa vietējo un reģionālo pašvaldību iesaisti to sasniegšanā.
Vietējās un reģionālās pašvaldības to sasniegšanā
var iesaistīties ne tikai kā īstenotāji, bet kā politikas veidotāji, kuri pārzina sava novada iedzīvotāju,
uzņēmēju un organizāciju vajadzības un aktualitātes,” secināja G. Kukainis.

Gintam Kukainim bija iespēja uzstāties Vietējo un
reģionālo pašvaldību forumā, kas bija veltīts jaunajam pilsētvides attīstības plānam un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem pašvaldību kontekstā.
Uzrunā viņš norādīja, ka pašvaldību loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā nav saistāma tikai ar 11. mērķi par ilgtspējīgām pilsētām un
kopienām, bet gan ar visiem mērķiem. “Tajā pašā

Gintam Kukainim tāpat bija iespēja auditoriju iepazīstināt ar Latvijas Pašvaldību savienības darbībām ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijas novados.
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Ar ANO-Habitat asamblejas dokumentiem var iepazīties tai veltītajā vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS
* 28. maijā Lsm.lv: “Jauns memorands – jauna šķelšanās depozīta sistēmas jautājumā” (šeit).
* 28. maijā LETA: “Latvijas nacionālo pozīciju nākamajam ES daudzgadu budžetam izstrādās premjera
izveidota darba grupa”.
* 28. maijā LTV 1 “Rīta Panorāmā” telefonintervija
ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski (šeit).
* 29. maijā LNT ziņās LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska komentārs par jauno prezidentu (šeit) (23:08).
* 27. maijā LETA: “Nevalstiskās organizācijas parakstīs sadarbības memorandu par depozīta sistēmas izstrādi”.

* 30. maijā LETA: “Pašvaldību savienība aicina Levitu stiprināt tiesiskumu un reģionālo attīstību Latvijā”.

* 27. maijā LETA: “Pašvaldību savienība: Paplašinātajā depozīta sistēmā nepieciešami risinājumi importēto produktu iepakojuma pārstrādei”.

* 30. maijā LETA: “Notiks jaunās Dziesmu un deju
svētku padomes pirmā sēde”.
* 31. maijā LETA: “Rēzeknē notiks konference par
Latvijas transporta tīkla trūkumiem un izaicinājumiem”.

* 27. maijā LETA: “Daugavpilī konferencē spriedīs par
teritoriālo reformu, raugoties no drošības aspekta”.

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

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

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

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

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.
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LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti,
bet viens – nav saskaņots.
Nr. VSS nosaukums

Nosūtīša Izsludināša Saska
nas datums nas datums ņojums

1. VSS-395 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma objekta Sila
ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai”
2. VSS-396 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai”
3. VSS-411 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa seguma pārbūves būvprojekta
izstrādei”
4. VSS-424 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 9. augusta noteikumos nr. 533 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” īstenošanas noteikumi””
5. VSS-392 – Plāna projekts “Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.–2021. gadam”
6. VSS-405 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

27.05.2019. 09.05.2019.

Jā

27.05.2019. 09.05.2019.

Jā

27.05.2019. 09.05.2019.

Jā

27.05.2019. 16.05.2019.

Jā

28.05.2019. 09.05.2019.

Nē

29.05.2019. 09.05.2019.

Jā

Pagājušonedēļ nosūtīts viens atzinums par normatīvo aktu projektu, ko LPS nesaskaņo:
VSS-392 – Plāna projekts “Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.–2021. gadam” (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
30. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

objekta “Krejotava”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu privatizācijai”

VSS-470 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne 1” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-480 – Informatīvais ziņojums “Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās” projektu nosacījumu
īstenošanai”

VSS-471 – Rīkojuma projekts “Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu
valsts īpašumā”
VSS-468 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma
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VSS-474 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”

VSS-472 – Rīkojuma projekts “Par Limbažu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-475 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos nr. 281
“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem””

VSS-473 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-493 – Noteikumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”

VSS-476 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos nr.
670 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā bal
stīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi””

VSS-477 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr.
108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””
VSS-487 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos nr.
9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi””

VSS-494 – Noteikumu projekts “Elektroniskās datu
ievades sistēmas noteikumi”

VSS-492 – Rīkojuma projekts “Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu
valsts īpašumā”

VSS-467 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu pro
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no
2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim”

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

APSVEICAM!
Par Rīgas domes priekšsēdētāju ievēlēts
DAINIS TURLAIS

priekšsēdētāju ievēlēja Daini Turlo. Viņa kandidatūru pilsētas mēra amatam sēdes laikā oficiāli izvirzīja iepriekšējais domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.
Rīgas domes priekšsēdētājs Dainis Turlais: “Esmu
šeit, nevis lai spodrinātu savu karjeru, jo savā līdzšinējā dzīvē esmu sasniedzis pietiekami daudz, ar
ko var lepoties. Tas, kas man rūp, ir pilsētas tēls un
Rīgas iedzīvotāju labklājība – lai mēs varētu lepoties ar savu pilsētu un neaizmirstu, ka tā ir arī mūsu
valsts galvaspilsēta.”
Dainis Turlais Rīgas domē strādā kopš 2009. gada
pašvaldību vēlēšanām. Līdz šim bijis Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Pilsētas īpašuma komitejas
priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Izglītības, kultūras
un sporta komitejas loceklis.

Foto: Mārtiņš Zilgalvis, F64
30. maijā Rīgas domes deputāti par jauno domes
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D. Turlais bijis Latvijas Republikas Aizsardzības spēku pirmais komandieris (1992–1994). Ievēlēts par
deputātu 6., 8. un 9. Saeimas sasaukumos. Viņš ir
bijis iekšlietu ministrs (1996–1997), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs (2004–2007), Valsts
prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos (1994–1995), Ministru prezidenta padomnieks drošības jautājumos (1998–1999) un tieslietu
ministra padomnieks (1999–2000).

Dainis Turlais ir ne tikai Rīgas domes deputāts, bet
arī Eiropas Savienības Reģionu komitejas loceklis,
kā arī LPS Valdes loceklis.

Sadalītas balvas par sasniegumiem
muzeju nozarē

24. maijā Daugavas muzejā Doles salā jau desmito
reizi tika pasniegta Latvijas Muzeju biedrības (LMB)
Gada balva. Balva ir vienīgais apbalvojums nozarē,
un tās mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu
muzeju nozares attīstību Latvijā.

Pirmo Mērijas Grīnbergas balvu saņēma Turai
das muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne. Balvas žūrija savu lēmumu pamato šādi: “1973. gadā
Anna Jurkāne sāka strādāt par Siguldas novadpētniecības muzeja direktori. Tolaik tas bija tipisks
novadpētniecības muzejs leģendām apvītā vietā.
Anna Jurkāne, saskatot šīs vietas unikalitāti, izstrādāja muzeja un vēsturiskās apkārtnes attīstības
konceptu un neatlaidīgi sāka to realizēt. Viņa izcīnīja to, ka Turaidas muižas vēsturisko centru pasludina par īpaši aizsargājamu valsts objektu, un
1989. gada janvārī novadpētniecības muzeja vietā
izveidoja Turaidas muzejrezervātu. Tagad Turaidas
muzejrezervāts ir viens no pazīstamākajiem muzejiem Latvijā. Tā nav tikai sakopta un estētiska vide,
muzeja ēkās ir iekārtotas vēstures ekspozīcijas tādā
apjomā un veidā, kādā to neredzam citviet. Ikviena
iecere šajā muzejā ir Annas Jurkānes izlolota, vadīta un realizēta. Tas viss nebūtu iespējams, ja pamatā nebūtu dziļas un plašas zināšanas par kultūras
mantojuma teoriju un muzejiem.”

Konkursa kārtībā vērtētie muzeju projekti tika godināti deviņās nominācijās, izceļot kvalitāti, pieejamību un nozīmi sabiedrībā. Šogad balvai bija
pieteikti 72 muzeju projekti, kas ir lielākais pieteikumu skaits LMB Gada balvas vēsturē. Pirmo reizi
tika izcelts arī konkrēta cilvēka ieguldījums muzeja
vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, pasniedzot
jaunu apbalvojumu – Mērijas Grīnbergas balvu.

Pārējās LMB Gada balvas tika pasniegtas šādās nominācijās: “Gada ekspozīcija”, “Gada ieguldījums
nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā”, “Gada
tematiskā izstāde”, “Izglītojošs projekts muzejā”,
“Gada publikācija”, “Gada mākslas izstāde”, “Muzeja pieejamības projekts”, “Muzeja inovācijas projekts”, “Gada mārketinga aktivitāte”, kā arī speciālā
balva “Pamanīts!”.

Par ilggadēju darbu un ieguldījumu Eiropas drošībā
viņš apbalvots ar Eiropas Drošības un aizsardzības
asamblejas Goda biedra diplomu un medaļu.
Sagatavojusi Rīgas domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Nominācijā “Gada ekspozīcija 2019 (muzejam līdz
10 darbiniekiem)” par uzvarētāju atzīta Alūksnes
Bānīša stacijas ekspozīcija “Gaismas ceļš caur gad
simtiem”. Žūrijas komentārs: “Piesaistot izcilus eks
pertus, radīts multimediāls piedzīvojums ar iespēju
iepazīt dzelzceļa kultūras stāstus jaunā ekspozīcijā,
kas atklāta 2018. gada septembrī. Virtuālais ceļojums laikā bijušajā Alūksnes stacijas bagāžas šķūnī
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aktualizē Gulbenes–Alūksnes šaursliežu dzelzceļa līnijas kultūrvēsturisko un nozares mantojumu
un ir aizraujošs piedzīvojums visām paaudzēm.
Ekspozīcijas dizainā interpretētās bagāžas kastes
vienlaikus gan kalpo kā apliecinājums kādreizējai
uzglabāšanas funkcijai, gan radoši atklāj vēstures
liecības no jauna.”

aktīvā veidā atklāj līdz šim nezināmas un leģendām
apvītas Latvijas vēstures lappuses.”
Nominācijā “Gada tematiskā izstāde 2019 (paš
valdību un privātajiem muzejiem)” uzvarētāju
godā – Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Pirmais gads”. Žūrijas komentārs: “Izstāde ar reģionālu iezīmi un māksliniecisku vērtību, kas apvieno nozīmīgu muzeja speciālistu pētniecisko darbu
un profesionālu māksliniecisko scenogrāfiju, stāstot sarežģīto Latvijas valsts tapšanas stāstu.”

Nominācijā “Gada ekspozīcija 2019 (muzejam ar
11–50 darbiniekiem)” uzvarētāja godā – Salas
pils memoriāla un Daugavas muzeja ekspozīcija
“Salaspils memoriāla jaunā ekspozīcija”. Žūrijas
komentārs: “Runāt to cilvēku vārdā, kuru teiktais
palicis neizteikts, izstāstīt to cilvēku stāstus, kurus
nežēlīgās vēstures lapaspuses mēģinājušas dzēst, –
tas ir svēts veikums ne tikai šodienas, bet arī mūsu
nākamības priekšā. Ekspozīcija ir spēcīgs un unikāls
stāsts starptautiskā mērogā, tai grūti atrast līdzvērtīgu analogu. Īpaši atzīmējama ir muzeja darbinieku sadarbība un pašaizliedzība izstādes veidošanā.
Viennozīmīgi viens no spēcīgākajiem ekspozīciju
stāstiem aizvadītā gada Latvijas muzeju kontekstā.”

Nominācijā “Izglītojošs projekts muzejā 2019”
uzvarētājs ir Memoriālo muzeju apvienības pro
jekts “Mākslas/dzejas darbnīcas Raiņa un Aspazi
jas mājā”. Žūrijas komentārs: “Izglītojošais darbs ir
viens no nozīmīgākajiem muzeja darba aspektiem,
kuru mūsdienās veidot interesantu un saistošu,
tajā pašā laikā nezaudējot būtisko izglītojošo daļu,
kļūst arvien sarežģītāk. Īpaši liels izaicinājums tas
ir memoriālo muzeju darbiniekiem, kuriem jāprot
ne vien vēstīt par izcilām personībām un to darbiem, bet arī mācīt mīlestību. Mīlestību uz dzeju,
prozu, darbu… Patiesi liels prieks un lepnums vērot,
ar kādu mīlestību tiek veidoti izglītojošie projekti
balvas ieguvēju muzejā. Pašaizliedzība, radošums
un mīlestība – tie ir vārdi, kas raksturo izglītojošo
projektu muzejā 2018. gadā un balvas ieguvējus.”

Nominācijā “Gada ekspozīcija 2019 (muzejam ar
vairāk nekā 50 darbiniekiem)” uzvarētājs ir Latvi
jas Kara muzeja ekspozīcija “Latvijas valsts izvei
došana un Neatkarības karš. 1918–1920”. Žūrijas
komentārs: “Nav bijis viegls uzdevums stāstīt par
valsts tapšanu kā skaistu sākumu, neaizmirstot
kara postu, kādā vēsturiskie procesi notiek. Tomēr
ir rasts tradicionāls, bet vienlaikus askētisks balanss starp muzeja krājuma priekšmetiem un vizuāli efektīgu eksponēšanas veidu.”

Nominācijā “Gada publikācija (monogrāfija, filma
u.c.) 2019” uzvarētājs ir Ojāra Vācieša muzeja pro
jekts ““Runā Ojārs Vācietis”. Kopoti balss ieraksti
(13 CD albums)”. Žūrijas komentārs: “Kategorijā
“Gada publikācija” saņēmām visvairāk pieteikumu,
13, un, izvērtējot šo nomināciju, žūrijai izvērtās visaktīvākās diskusijas. Uzvarētājs ir pamanāms, no
citiem atšķirīgs – nopietns ieguldījums pētnieciskajā darbā lieliskā, radošā izpildījumā. Novērtējam,
ka šajos 13 CD albumos ir savākta, atlasīta, no dažādām krātuvēm vienkopus salasīta dzeja, ko lasa
pats dzejnieks – Ojārs Vācietis.”

Nominācijā “Gada ieguldījums nacionālo vērtī
bu (krājuma) saglabāšanā 2019” par uzvarētāju
atzīts Rīgas Motormuzejs un bruņotā automo
biļa “Imanta” daļu saglabāšana un eksponēšana
izstādē “Leģenda par dzelzs bruņinieku”. Žūrijas
komentārs: “Rīgas Motormuzeja paveiktais, atrodot un saglabājot nu jau šķietami mūžībā zudušās
bruņumašīnas “Imanta” daļas, ir unikāls notikums
Latvijas kultūrtelpā, kas kinoekranizācijas gadījumā patiktu visiem detektīva Šerloka Holmsa spēju
cienītājiem. Motormuzeja pārstāvji ar atzīmi “izcili” spēja atrisināt 80 gadus vecu noslēpumu bez
papildiespēju izmantošanas.”

Nominācijā “Gada mākslas izstāde 2019” uzva
rētājs – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
projekts ““Martinsona balva”. II Latvijas starp
tautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde”.
Žūrijas komentārs: “Viens no ievērojamākajiem
laikmetīgās keramikas mākslas notikumiem Latvijā. 94 mākslinieki no 29 valstīm, vairāk nekā 5000
apmeklētāju. Mēs varam lepoties ar šādu projektu,
kas veicina Rotko mākslas centra, Daugavpils pilsētas un valsts pazīstamību starptautiskā mērogā
un sniedz unikālu, redzesloku bagātinošu pieredzi
mākslas centra apmeklētājiem.”

Nominācijā “Gada tematiskā izstāde 2019 (valsts
un autonomajiem muzejiem)” uzvarētājs ir Rīgas
Motormuzeja interaktīvā izstāde “Leģenda par
dzelzs bruņinieku”. Žūrijas komentārs: “Izstādē
pagātnes elpa savijas ar mūsdienu tehnoloģijām.
Sajūtās balstīts ceļojums laikā un telpā, kas inter13

krājuma interpretēšanu.”

Nominācijā “Muzeja pieejamības projekts 2019”
par uzvarētāju atzīts Talsu novada muzejs un āra
interaktīvie stendi pilsētā ar kuršu vietām Ziemeļ
kurzemē un muzeja aktualitātēm. Žūrijas komentārs: “Mūsdienās, kad lielākā daļa informācijas ikvienam brīvi pieejama internetā, ir svarīgi, ka arī
muzeja piedāvājums un muzeja bagātības – krājuma materiāli – pieejamas ikvienam iedzīvotājam
ārpus darba laika. Talsu novada muzeja izveidotie
āra interaktīvie stendi popularizē muzeja krājumu,
kā arī atgādina par piedāvājumu, padarot pieejamāku informāciju ikvienam, gan vietējam iedzīvotājam, gan pilsētas viesim. Muzejs iziet ārpus savas
ierastās vides un ar modernām tehnoloģijām uzrunā iedzīvotājus, kuri ikdienā uz muzeju nenāk.”

Nominācijā “Mārketinga aktivitāte 2019” par uz
varētāju atzīts Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzeja projekts “Matter to Matter Rīgā. Artūra
Analta interaktīvā instalācija”. Žūrijas komentārs:
“Mērķtiecīga produkta virzīšana tirgū muzeju misijas kontekstā nozīmē popularizēt savas valsts kultūras vērtības plašā sabiedrībā. Nominācijas “Mārketinga aktivitāte 2019” balvas laureātam Latvijas
simtgades kontekstā tas izdevies ar simtkārtīgu
jaudu, rādot mūsu cilvēku radošumu un sasniegumus starptautiskā mērogā.”
Nominācijā “Pamanīts!” uzvarētājs – Latvijas Na
cionālais vēstures muzejs ar 68 muzeju kopizstādi
“Latvijas gadsimts”. Žūrijas komentārs: “68 Latvijas muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts” ne vien
ir unikāls Latvijas muzeju sadarbības projekts, kas
trekniem burtiem sevi ierakstījis valsts simtgades
svinību kontekstā, bet arī izstādes apmeklētājiem,
kas ieskatās mūsu valsts pagātnes līkločos, liek domāt par to, kādu veidojam šodienu, mūsu gadsimtu un Latvijas otro simtgadi.”

Nominācijā “Inovācijas muzejā 2019” uzvarētājs –
Imanta Ziedoņa muzejs un koncertizstāde “Visas
taisnības”. Žūrijas komentārs: “Projekts, kuram
piešķīrām balvu “Inovācija muzejā 2019”, izceļas ar
to, ka tajā pētniecība, kas ir garš un lēns process,
apvienota ar inovatīvu komunikāciju ar muzeja
apmeklētāju. Inovācija ir atvērtas un konkurētspējīgas tirgus ekonomikas dinamiskā sastāvdaļa. Uzdrīkstēšanās un izaicinājums ir izdevies. Rezultāts –
skatītāju atzinība un balva par inovatīvu muzeja

Sagatavojusi Latvijas Muzeju biedrība

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Konferenču cikls “Latvijas teritoriju
attīstības izaicinājumi”

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 10. jūnijam
septiņās Latvijas pilsētās notiek konferences par
Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā
reģionā detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām reģionu attīstības veicināšanā. Tajās aicināti piedalīties pilsētu un novadu domju
priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un
nozares ministrijām, vadošie nozaru eksperti un
pašvaldību speciālisti, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un LPS sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām
augstskolām maijā un jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi”.
Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu,
vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu 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 un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību, kā arī atpalicību no Eiropas Savienības vidējā
attīstības līmeņa.

Konferenču uzdevumi:
– nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;
– VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;
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– priekšlikumu definēšana par nepieciešamajiem
risinājumiem, lai izveidotu ekonomiski attīstīties
spējīgas teritorijas un risinātu Latvijas lielākos izaicinājumus – teritoriju nevienlīdzību un cilvēku skaita samazināšanos.

šības aspekta), Rēzeknē (specifiskā tēma: mobilitāte, transporta tīkla trūkumi un izaicinājumi no
reģiona skatpunkta) un Valmierā (specifiskā tēma:
pašvaldību finanšu resursi, kādi ir izaicinājumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā
un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību
un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko darbību
teritorijā).

20., 24., 27. un 31. maijā un 3. jūnijā konferences
jau notikušas Ventspilī (specifiskā tēma: veselības pakalpojumu tīkls, veselības jomas izaicinājumi reģionā), Liepājā (specifiskā tēma: izglītība; ko
gaidām no izglītības sistēmas, un kādas ir būtiskākās problēmas, kas kavē teritoriju attīstību), Dau
gavpilī (specifiskā tēma: iekšējā un ārējā drošība,
teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no dro-

Konferences notiks:
7. jūnijā – Jelgavā, specifiskā tēma: zemes resurss
kā teritoriju attīstības faktors;
10. jūnijā – Rīgā, noslēguma konference.

Konference “Latvijas teritoriju attīstības
izaicinājumi” JELGAVĀ

* Izaicinājumi reģiona attīstībai:
– jaunā administratīvi teritoriālā modeļa ietekme
uz teritoriju;

7. jūnijā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātē (Lielajā ielā 2)

– zemes resurss kā teritoriju attīstības faktors;
– citi traucējošie faktori teritorijas izaugsmes veicināšanā

Darba kārtība:
11:00–11:30 – Reģistrācija.

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore (25 min).

11:30–11:35 – Konferences atklāšana, Andris Rāviņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents.

* Jelgavas pilsētas un tās ietekmes areāla attīstības
tendences un attīstības stratēģija, Andris Rāviņš,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs (15 min).

11:35–13:00 – Latvijas teritoriju attīstība: šodie
nas šķēršļi un rītdienas iespējas
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* Piedāvājums jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījuma modelim, VARAM pārstāvis (15 min).

Diskusijas dalībnieki:
Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore;

* Izaicinājumi pārvaldības pārmaiņām teritorijās,
Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs (15 min).

Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs;

* Ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības veicināšana teritorijās un administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņu loma tajā, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras pārstāvis (15 min).

Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs;

13:00–13:20 – Kafijas pauze.

VARAM pārstāvis;

13:20–14:20 – Paneļdiskusija: risinājumi ekonomiski attīstīties spējīgu teritoriju izveidei

Zemkopības ministrijas pārstāvis.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

14:20–14:35 – Konferences kopsavilkums, konferences moderators.

Paneļa diskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr. oec.

Diskutēs par nākamās paaudzes
inovācijām jaunu darbvietu radīšanā
Latvijas pilsētās

talantu piesaistē, par izglītības tehnoloģiju, STEAM
(no angļu valodas: zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) un digitālās pratības nozīmi un lomu nākotnes darba tirgū, kā arī
par vajadzību rast jaunus risinājumus ārvalstu tiešo
investīciju piesaistei.
Paneļdiskusiju eksperti/moderatori būs Your Move
dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis, Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja Skola 2030 vecākā eksperte Inga Pāvula un Ventspils
Brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis. Paneļdiskusijās piedalīsies pārstāvji no Ventspils un Valmieras pašvaldības, reģionālajām augstskolām un tehnikumiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kas
nodarbojas ar uzņēmējdarbības vides un attīstības
jautājumiem.

6. jūnijā Ventspilī notiks diskusiju pasākums “Nā
kamās paaudzes inovācijas jaunu darbvietu radī
šanā pilsētās”, kas pulcēs Latvijas pašvaldību pārstāvjus, izglītības jomas ekspertus, darba devēju un
biznesa attīstības organizāciju pārstāvjus, kā arī ministriju un valsts aģentūru speciālistus. Pasākumu
atklās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Ai
vars Lembergs un Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Diskusiju pasākumu “Nākamās paaudzes inovācijas
jaunu darbvietu radīšanā pilsētās” partnerībā organizē Valmieras un Ventspils pilsēta. Pasākumā būs
iespēja uzdot un pārrunāt pilsētu attīstības jautājumus gan paneļdiskusijās, gan neformālās sarunās.
Pasākums veltīts Latvijā un Baltijā unikāla projekta
“Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” uzsākšanai. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības”.

Pasākumā diskutēs par inovatīvām pieejām un risinājumiem, kas ieviešami pašvaldību līmenī, lai radītu jaunas darbvietas. Trīs dinamiskās paneļdiskusijās eksperti runās par pašvaldību izaicinājumiem

Reģistrācija un papildu informācija: ŠEIT, kā arī šeit
un pasākuma Facebook lapā.
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Lauku kopienu parlaments Jelgavas
novada Zaļeniekos

Lauku parlamentā vienkopus pulcēsies pārmaiņu
veidotāji un lauku dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai divu dienu garumā diskutētu par mūsdienīgiem laukiem, piemēram, mājokļiem, jaunienācējiem laukos, darbavietām, ilgtspēju u.c. Kopienu
parlaments ir lauku attīstībā iesaistīto pušu tikšanās epicentrs, kas norisinās katru otro gadu, un šāgada vadmotīvs ir jaunās lauku paradigmas.
Ja netiekat paši, padodiet ziņu saviem pašvaldības
kolēģiem! Pasākumā būs darba grupas par uzņēmējdarbības atbalstu, mājokļiem, darbavietām,
jaunienācējiem laukos u.c.

Aicinām izmantot vēl pēdējo iespēju pieteikties
Lauku kopienu parlamentam, kas 6. un 7. jūnijā notiks Jelgavas novada Zaļeniekos. Reģistrēšanās šeit.

Plašāka informācija šeit.

Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO
pārstāvjiem

metodoloģiskas apmācības, mācībspēku iesaiste,
atgriezeniskās saites motivēšana, bērnu drošības
jautājumi, analītiskās domāšanas veicināšana u.c.

Latvijas Pilsoniskā alianse
sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Latvijā rīko pilsoniskās
līdzdalības apmācības NVO
pārstāvjiem, lai veiksmīgāk
izglītotu jauniešus par pilsoniskās līdzdalības vajadzību
un tās nozīmi demokrātijas stiprināšanā.

Apmācības notiks 18. jūnijā no plkst. 11 līdz 16 Lat
vijas Pilsoniskās alianses biroja lielajā zālē (Rīgā,
Alberta ielā 13).

Apmācībās plānots apskatīt šādus jautājumus: interaktīva skolēnu izglītošana par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, skolēnu iesaistes veicināšana,

Interesenti tiek lūgti pieteikties iepriekš, rakstot
Kristīnei Kazākai (kristine.kazaka@nvo.lv).Vietu
skaits ir ierobežots.

Konkurss “Latvijas
Jauniešu galvaspilsēta
2020”

Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020”
mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas 2020. gadā uzņemsies pildīt
Latvijas jauniešu galvaspilsētas lomu.

Apmācībām aicināti pieteikties NVO pārstāvji (vēlams ar pieredzi darbā ar jauniešiem un pedagoģisko izglītību).

Lai pašvaldību vidū popularizētu darbu ar jaunatni, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau piekto gadu
rīko konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”.

Konkurss tiek organizēts, lai:
– stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā,
labo prakšu un pieredzes apmaiņu;
– turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni;
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– paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un jaunatnes darba organizāciju
prestižu;

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28. jūnijam,
nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi jaunatnes
lietas@izm.gov.lv.

– veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Konkursa pieteikuma anketas un plašāka informācija pieejama vietnē jaunatneslietas.lv, sadaļā Latvijas Jauniešu galvaspilsēta.

Notiks seminārs “Making Waves 2019”

veicinātu savstarpēju sakaru veidošanu, semināra dalībniekiem dos iespēju iegūt informāciju par
programmas “Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām. Dalībnieki varēs iepazīties ar
labās prakses piemēriem, kā arī kopā ar kolēģiem
darboties darba grupās, lai apspriestu sadarbības
projektu idejas un uzklausītu ieteikumus projektu
pieteikuma veidošanā.
Semināra mērķa grupa: nevalstisko organizāciju un
pašvaldību pārstāvji (pieci dalībnieki no katras valsts).
Dalībnieku skaits: vēlams viens dalībnieks no organizācijas.
Semināra norises vieta: Dānijas Karaliskā mākslas
akadēmija, Kongens Nytorv 1, 1050 Copenhagen K,
Kopenhāgena, Dānija (https://kunstakademiet.dk/
en).

No 17. līdz 19. septembrim Eiropas Savienības
programmā “Eiropa pilsoņiem” Baltijas jūras reģiona valstu kontaktpunkti organizē partnerības
veicināšanas semināru “Making Waves 2019”, lai
palīdzētu pašvaldībām un to padotības iestādēm,
kā arī nevalstiskajām organizācijām un biedrībām
no Baltijas jūras reģiona valstīm veidot kontaktus
un attīstīt idejas nākotnes sadarbībai Eiropas Savienības programmā “Eiropa pilsoņiem”.

Semināra dalībnieku apmešanās vieta: viesnīca semināra dalībniekiem tiks rezervēta un apmaksāta.
Semināra darba valoda: angļu.
Izmaksas: ceļa izdevumus apmaksā dalībnieki. Iztērētos līdzekļus varēs atgūt pēc pasākuma norises.

Kopš 2013. gada seminārs ik gadu norisinās kādā
Baltijas jūras reģiona valstī. Ņemot vērā pozitīvos
rezultātus un labās atsauksmes par iepriekšējiem
Baltijas jūras reģiona valstu semināriem, septītais
Baltijas jūras reģiona valstu kontaktu veidošanas
un projektu ideju ģenerēšanas seminārs “Making
Waves 2019” notiks Dānijā.

Izdevumu atmaksa: Kultūras ministrija, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, pēc
pasākuma norises atmaksās Latvijas dalībnieku:
1) ceļa izdevumus (aviobiļete turp un atpakaļ uz
norises vietu);

Semināra organizatori vēlas dot iespēju satikties
aptuveni 50 dalībniekiem – pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un valsts iestāžu
pārstāvjiem no astoņām Baltijas jūras reģiona valstīm Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas,
Zviedrijas, Polijas un Vācijas. Semināra galvenais
uzdevums ir sekmēt starptautiskās sadarbības iespējas un padziļināt dalībnieku izpratni par Eiropas Savienības programmu “Eiropa pilsoņiem”. Lai

2) viesnīcas izdevumus Kopenhāgenā (līdz 2 naktīm – no 17. līdz 19. septembrim);
3) publiskā transporta ceļa izdevumus līdz Rīgai un
no Rīgas dalībniekiem, kas ierodas no Latvijas novadiem ārpus Rīgas.
Reģistrācija: pieteikšanās semināram līdz 2. au
gustam, elektroniskā pieteikuma anketa ŠEIT.
18

Lūdzu, ņemiet vērā, ka reģistrējoties organizācija
netiek automātiski pieteikta semināram, bet ir jā
sagaida atlases rezultāti!

Plašāka informācija par semināru un tā darba pro
gramma pieejama ŠEIT.
Kontaktinformācija Latvijā: Agnese Rubene, Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem”
informācijas punkts Latvijā (67330228; Agnese.
Rubene@km.gov.lv); https://www.facebook.com/
eiropapilsoniem/;
www.km.gov.lv/eiropapilsoniem.

Dalībnieku atlase: pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrija, izvērtējot aizpildītās pieteikuma anketas, atlasīs semināra dalībniekus un
paziņos rezultātus visiem dalībniekiem, nosūtot
informāciju uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

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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