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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS un Finanšu ministrijas ikgadējās 
sarunas

21. augustā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
pārstāvji un Finanšu ministrijas (FM) speciālisti pul-
cējās ministrijas Portretu zālē uz ikgadējo sarunu 

pirmo raundu. To vadīja finanšu ministrs Jānis Reirs. 
LPS pusi pārstāvēja vairāku pašvaldību priekšsēdē-
tāji LPS priekšsēža Ginta Kaminska vadībā.

Sarunu darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par 
2020. gada budžetu un vidēja termiņa budžeta ie-
tvaru, pašvaldību nodokļu ieņēmumiem, speciālo 
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valsts budžeta dotāciju (19,6% nodokļu ieņēmumu 
īpatsvara nodrošināšanai), pašvaldību aizņēmu-
miem šogad un aizņemšanās iespējām un apjomu 
nākamgad.

Ar aktualitātēm valsts budžeta sagatavošanas pro-
cesā un makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un 
vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 
2020.–2022. gadam iepazīstināja FM Tautsaim-
niecības analīzes departamenta direktore Inta 
Vasaraudze. Dienu iepriekš Ministru kabinets iz-
skatīja FM sagatavoto informatīvo ziņojumu par 
valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta 
bāzi 2020., 2021. un 2022. gadam un apstiprināja 
valsts budžeta bāzes izdevumu apmēru turpmāka-
jiem trim gadiem, kā arī atbalstīja ziņojumu par bu-
džeta izdevumu 2020.–2022. gadam pārskatīšanas 
rezultātiem. Pēc pārskatīšanas nākamajam gadam 
rasti 93,7 miljoni eiro, no kuriem 48,1 miljons tiks 
novirzīts kopējās fiskālās telpas uzlabošanai, bet 
45,6 miljoni – ministriju noteiktajām prioritātēm.

Par prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem pašval-
dību budžetā 2020. gadā un vidējā termiņā, speciā-
lo valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2020. gadā 
un vidējā termiņā, dotācijas sadales nosacījumiem 
un dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fon-
dam informēja FM Pašvaldību finansiālās darbības 
uzraudzības un finansēšanas departamenta direk-
tore Inta Komisare. Pašvaldību nodokļu ieņēmumi 
nemainīgas nodokļu politikas gadījumā nākamajam 
gadam plānoti 1691,8 milj. eiro apmērā, kas ir par 
1,7 miljoniem eiro mazāk, nekā plānots 2019. gadā.

Pašvaldību savienības pārstāvji vērsa uzmanību uz 
plānotajām izmaiņām kadastrālās vērtēšanas sistē-

mā, jaunās būvju klasifikācijas projektu un izmai-
ņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas 
kārtībā, kā arī aktualizēja pedagogu algu jautāju-
mu, dotāciju pirmsskolas izglītības iestādēm, mi-
nimālās algas un neapliekamā minimuma celšanu. 
FM vadība informēja, ka valdībā sarunas par nā-
kamā gada budžetu vēl turpinās, un atbildes solīja 
sniegt septembra vidū.

Vissāpīgākais jautājums LPS un FM sarunās bija par 
pašvaldību aizņēmumiem šogad un aizņemšanās 
iespējām 2020. gadā. Tā kā 2019. gadā valsts bu-
džetā paredzētais kopējais pašvaldību aizņēmumu 
limits tika izsmelts jau aprīlī un šobrīd aizņēmumu 
saņemšana pašvaldībām ir problemātiska, LPS aici-
na ministriju un valdību nākamajā gadā būtiski pa-
lielināt pašvaldībām pieejamo aizņēmumu resursu 
ilgtspējīgas infrastruktūras attīstības projektiem, lai 
varētu īstenot gan Eiropas Savienības un citas ār-
valstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus, 
gan pašvaldībām nozīmīgus investīciju projektus, 
tajā skaitā izglītības infrastruktūras projektus.

Ministrija uzskata, ka būtisks pašvaldību aizņēmu-
mu limita papildu resurss ir aizņēmumu pirmster-
miņa atmaksa. FM speciālisti arī lūdza pašvaldības 
savlaicīgi sniegt informāciju, ja pieprasītos aizņē-
mumus nevar apgūt plānotajā apjomā un laikā, lai 
nekavētu jaunu aizņēmumu izsniegšanu.

Vairāk lasiet šeit un šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos,

un Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS un VARAM sarunas

22. augustā LPS un Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) ikgadējās sarunās 
tika apspriesti vairāki būtiski jautājumi. Šogad sa-
runās iekļautas desmit nozīmīgas tēmas, tai skaitā 
jautājumi, kas palikuši bez risinājuma vai nav atrisi-
nāti līdz galam no pagājušā gada sarunu protokola, 
piemēram, publisko ezeru un upju apsaimniekoša-
na pēc to apsaimniekošanas plāna izstrādes – paš-
valdību un ministrijas atbildība un tās pārdale.

Līdzīgi kā sarunās ar FM, kas notika dienu iepriekš, 
arī sarunās ar VARAM tika iekļauts jautājums par 
pašvaldību iespējām aizņemties Valsts kasē, par ko 
LPS rakstījusi un paudusi viedokli jau vairākkārt. LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra, ka 2020. gadā 
un vidējā termiņā ir jānodrošina iespēja pašvaldī-
bām operatīvi saņemt aizņēmumus izglītības inves-
tīciju projektu īstenošanai. Savukārt ministrs Juris 
Pūce pavēstīja, ka ministrija ir izstrādājusi priekš-
likumus, lai trīs gadu laikā normalizētu jautājumu 
un vismaz daļēji likvidētu “sabiezējumu” – rindu uz 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4943-lps-un-finansu-ministrijas-ikgadejas-sarunas
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4950-japalielina-pasvaldibam-pieejamais-aiznemumu-resurss-ilgtspejigas-attistibas-projektu-istenosanai
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aizdevumiem, uz kuriem pretendē pašvaldības –, 
un iesniegusi tos FM. Tomēr ministrs pagaidām at-
teicās komentēt, tieši kā tas tiks panākts, un uzsvē-
ra, ka plašākas diskusijas būs iespējamas tikai tad, 
kad savā starpā būs vienojušās VARAM un FM. LPS 
aicināja ministru sniegt atbalstu šajā jautājumā, jo 
situācija kļūst arvien sarežģītāka. Plašāk par to la-
siet arī LPS vietnē šeit.

Jautājumā par jūras piekrastes joslas un iekšze-
mes publisko ūdeņu pārvaldību pēc LPS ierosinā-
juma puses vienojās organizēt divas darba grupas, 
lai izstrādātu publisko ūdeņu pārvaldības modeļa 
principus un atbildības sfēras un izvērtētu nepie-
ciešamos grozījumus normatīvajos aktos, kā arī 
rastu risinājumu ikgadējam valsts atbalstam pie-
krastes pārvaldībai.

Diskusijas izvērtās par Nacionālo attīstības plānu 
(NAP) 2021.–2027. gadam. LPS pārstāvji jau ie-
priekš, aktīvi piedaloties NAP izstrādes darba gru-
pās, uzstājuši uz nepieciešamību šajā dokumentā 
iekļaut arī reģionālās attīstības jautājumus. Šābrīža 
NAP darba versijā reģionālā attīstība iekļauta kā 
viens no 19 attīstības virzieniem. Lai arī LPS par to 
ir gandarīta, tomēr sarunu gaitā tika uzsvērts, ka 
tik nopietnam jautājumam par labvēlīgām pārmai-
ņām sociālajā un ekonomiskajā situācijā visā valstī 

vai atsevišķās tās daļās jābūt nevis kā virzienam, 
bet gan kā vienam no NAP stratēģiskajiem virsmēr-
ķiem. Pašvaldību savienība aicināja ministru atbal-
stīt LPS nostāju.

Jautājumā par Reģionālās politikas pamatno
stādņu projektu, kas bija nodots publiskai apsprie-
šanai, situācija nav vienkārša, jo LPS apkopotie 
biedru viedokļi liecina, ka vairākos aspektos LPS 
un VARAM viedoklis nesakrīt. J. Pūce apsolīja, ka 
pirms dokumenta izsludināšanas Valsts sekretāru 
sanāksmē tiks organizēta tikšanās, lai šo jautājumu 
vēlreiz nopietni apspriestu.

Diskutējot par pašvaldību atbildību atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanā, tajā skaitā par 
bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas 
organizēšanu un depozīta sistēmas iekļaušanos 
kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sis-
tēmā, LPS norādīja, ka obligāta prasība reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādei ir at-
balstāma, tomēr tik ambicioziem mērķiem vajag 
arī skaidri definētu finansējumu un tā avotu, savu-
kārt par depozīta sistēmas ieviešanu jālemj, parā-
dot pilnīgu depozīta ieviešanas un apsaimniekoša-
nas modeli. J. Pūce norādīja, ka šie ir likumdevēja 
atbildības jautājumi, bet ministrija ir tikai likuma 
izpildītājs, līdz ar to šajā jautājumā puses diemžēl 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4950-japalielina-pasvaldibam-pieejamais-aiznemumu-resurss-ilgtspejigas-attistibas-projektu-istenosanai


4

nevienojās. Tomēr ministrs apsolīja, ka reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrāde tiks 
skatīta kontekstā ar finansējumu.

Pēc LPS iniciatīvas sarunās tika iekļauts arī jautā-
jums par VARAM izstrādāto likumprojektu “Gro-
zījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”, 
kurā paredzēts, ka pašvaldības jaunus galvenos 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības pro
grammas un teritorijas plānojumus – izstrādās pēc 
pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā un līdz tam iz-
mantos spēkā esošos plānošanas dokumentus. Šo 
jautājumu izskatīja arī LPS Valdes sēdē 13. augus-
tā, un ar pašvaldību viedokli iespējams iepazīties 
šeit. Valdes viedoklis tika pausts arī sarunās, tomēr 
ministrs uzsvēra, ka šajā jautājumā tiks turpināts 

uzņemtais kurss, jo grozījums ir izsludināts Valsts 
sekretāru sanāksmē – šobrīd notiek iebilžu un iero-
sinājumu apkopošana. Savu atzinumu sniegusi arī 
LPS (ar to var iepazīties šeit).

Vairāk skatiet šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos,

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības un  

plānošanas jautājumos,
Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,
un Jana Bunkus,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē 20. au-
gustā, izskatot plānotās izmaiņas kadastrālās vērtē-
šanas sistēmā, ko paredz Ministru kabineta notei-
kumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 
(VSS493), un jaunās būvju klasifikācijas projektu, 
piedalījās Valsts zemes dienesta (VZD) un Tieslietu 
ministrijas (TM) speciālisti.

Ar paredzētajām izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā 
iepazīstināja VZD ģenerāldirektore Solvita Zvidri-
ņa, savukārt informāciju par plānotajām izmaiņām 
nolietojuma noteikšanā sniedza VZD Būvju kadas-
trālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eks
perts Mārtiņš Riežnieks. Plašākai informācijai sk. 

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 20. augusta 
sēdes ierakstu un VZD rādītās prezentācijas LPS 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļas “Komitejas” 
apakšsadaļā “Finanšu un ekonomikas komiteja”!

TM parlamentārais sekretārs Juris Jurašs pastāstīja 
par ministrijas izstrādātajām izmaiņām nekustamā 
īpašuma nodokļa politikā pēc jaunās kadastrā-
lo vērtību bāzes apstiprināšanas. Viņš uzsvēra, ka 
atbilstoši pašreiz izstrādātajam Kadastrālās vēr-
tēšanas noteikumu projektam kadastrālās vērtī-
bas būtiski pieaugs, tādēļ ministrija, lai mazinātu 
nekustamā īpašuma nodokļa slogu iedzīvotājiem, 
ir izteikusi priekšlikumu noteikt neapliekamo mi-
nimumu arī nekustamā īpašuma nodoklim, kas 
mājoklim būtu 100 000 eiro, savukārt zemei, kurai 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4946-lps-aizliedzot-pasvaldibam-iespeju-izstradat-planosanas-dokumentus-tiek-bremzeta-attistiba
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4946-lps-aizliedzot-pasvaldibam-iespeju-izstradat-planosanas-dokumentus-tiek-bremzeta-attistiba
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lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, – 10 000 eiro. Atlikumam, ja tāds būs, tiktu 
piemērots koeficients 0,2. Priekšlikums un aprēķini 
ir iesniegti Finanšu ministrijā.

Komitejas sēdē tika sniegts ļoti daudz informācijas, 

tāpēc VZD un TM speciālisti brīžiem nonāca īstās 
jautājumu krustugunīs; to visu varat skatīt sēdes 
videoierakstā šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

21. augustā notika LPS Tautsaimniecības komitejas 
sēde, kas tika translēta tiešraidē (videoieraksts pie-
ejams šeit).

Kā pirmo jautājumu komitejā skatīja Latvijas Ban-
kas (LB) prognozi par ietaupījumiem no adminis-
tratīvi teritoriālās reformas (ATR), kur LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis, izanalizējot datus, aprē-
ķinos konstatējis vairākas neprecizitātes. Komentē-
jot jūnijā publiskoto LB diskusiju dokumentu “Kas 
nosaka pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības”, 
viņš uzsvēra, ka lielāks ne vienmēr ir efektīvāks. 
Dokumentā izpētīts, ka, palielinot vidējo iedzīvotā-
ju skaitu novadā, varēs ietaupīt 180 miljonus eiro 
gadā. Šādu argumentu min arī VARAM, publiski 
diskutējot par ATR ieguvumiem. Tomēr pētnieks, 
Dr. phys., Dr. oec. M. Pūķis, veicot diskusiju doku-
mentā minēto datu izpēti, nonācis pie citiem seci-
nājumiem, kā arī pie cita skatījuma uz LB pētījumu. 
Plašāk par šo jautājumu lasiet šeit.

Komitejā tika apspriests arī iespējamais risinājums 
autoceļu valstiskajam un reģionālajam pārval-
dības un finansējuma modelim un rīcības plāns 
valsts reģionālo un valsts vietējo autoceļu sakār-
tošanas programmai, salāgojot to ar ATR. Uz LPS 
sagatavoto vēstuli, kas 19. jūnijā tika izsūtīta Mi-
nistru prezidentam un satiksmes, vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības un finanšu ministram, 
aicinot nekavējoties ķerties pie konkrēta plāna iz-
strādes ceļu infrastruktūras sakārtošanai, atbilde 
joprojām nav saņemta. Pašvaldību aptauja liecina, 
ka, lai sakārtotu 1112 km reģionālo ceļu un nodro-
šinātu drošu satiksmi 1305 km valsts vietējo auto-
ceļu, kas ved līdz attīstības centriem, nepieciešami 
vismaz 1,2 miljardi eiro. Komitejas locekļi uzsvēra, 
ka vienlaikus ar ATR projektu valdībā būtu iesnie-
dzams vismaz rīcības plāns valsts reģionālo un vie-
tējo ceļu sakārtošanas programmai, kā arī koncep-
tuālajam risinājumam valstiskajam un reģionāla-
jam pārvaldības līmenim un finansējuma modelim 
autoceļu nozarē.

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/399-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-20-augusta-2019
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4958-lps-vecakais-padomnieks-lielaks-ne-vienmer-ir-efektivaks-jeb-cits-skatijums-uz-latvijas-bankas-petijumu
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
tra padomnieks pašvaldību un reģionālajos jautā-
jumos Madars Lasmanis informēja, ka VARAM ie-
sniegusi Finanšu ministrijai trīs gadu budžeta plānā 
300 miljonu eiro pieprasījumu valsts reģionālo un 
vietējo ceļu sakārtošanai. Pašlaik LPS rīcībā gan nav 
informācijas, ka trīs gadu ietvara budžetā šāds fi-
nansējums paredzēts. Komiteja nesaņēma atbildes 
uz jautājumiem, kādas kategorijas ceļiem finansē-
jums tiek plānots un kādi būs kritēriji tā piešķirša-
nai. M. Lasmanis gan zināja teikt, ka katrs reformē-
tais novads saņemšot finansējumu vienam ceļam, 
kas pašvaldībām ir svarīgs saistībā ar veicamajiem 
pakalpojumiem. Konkrētākas atbildes tikšot snieg-
tas pēc 2020. gada budžeta apstiprināšanas.

Komitejas sēdē tika nolemts aicināt valdību vien-
laikus ar budžeta projektu iesniegt MK apstiprinā-
šanai valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas 
programmu 2020.–2027. gadam, kā arī sagatavot 

nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai 
atjauninātu valsts ceļu dalījumu reģionālajos un 
vietējos autoceļos.

Par grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpo-
juma likumā LPS padomnieks Aino Salmiņš infor-
mēja, ka likumprojekts sagatavots, lai legalizētu 
iepirkuma nosacījumus sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu organizēšanai. Jau iepriekšējā komitejas 
sēdē tika fiksēts, ka organizētais iepirkums ierobe-
žota finansējuma dēļ (vidējais samazinājums 17%) 
var radīt draudus transporta pieejamībā iedzīvotā-
jiem. Komiteja nolēma šo likumprojektu nesaska-
ņot.

Vairāk lasiet un komitejas sēdē sniegtās prezentāci-
jas meklējiet šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

22. augustā, atklājot LPS Izglītības un kultūras ko-
mitejas sēdi, tās ilggadējā vadītāja Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere visiem vēlēja 
laimīgu jauno mācību gadu un aicināja iedziļinā-
ties pedagogu problēmās un risināt tās kopīgiem 
spēkiem, lai mācību process skolās būtu atbilstošs 
mūsdienu prasībām un mūsdienu bērnu interesēm.

Par vispārīgās izglītības iestāžu nodrošinājumu ar 
pedagogiem informēja Izglītības un zinātnes minis-

trijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta direktora vietniece pedagogu un 
pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere (viņas un 
pārējās komitejas sēdē sniegtās prezentācijas mek-
lējiet šeit). Ministrija augustā veikusi pašvaldību ap-
tauju, lai noskaidrotu, cik vakanču ir izglītības iestā-
dēs. Visvairāk vakanču ir pirmsskolas izglītībā (191), 
savukārt skolās trūkst matemātikas skolotāju, kā arī 
latviešu valodas, svešvalodu un mūzikas pedagogu.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju de-
partamenta direktora vietniece augstākās izglītības 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4938-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-21-augusta-2019
https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/4942-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-22-augusta-2019
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jomā Dace Jansone iepazīstināja ar pedagogu iz-
glītības politikas un pedagogu profesijas attīstības 
plānu. Pēc skolotāju studiju programmu izvērtē-
šanas secināts, ka to satura veidošanā jāņem vērā 
šādi pamatprincipi: kompetenciāra pieeja, attīs-
tība, prakse, speciālā pedagoģija, tehnoloģijas un 
vērtības. Prioritāte piešķirta viengadīgajai studiju 
programmai, kas paredzēta tiem, kuri jau ieguvuši 
izglītību un sapratuši, ka tomēr vēlētos strādāt sko-
lā. Šī ir inovācija Latvijas augstākajā izglītībā: sko-
lotājs mācās strādājot. Viengadīgās programmas 
pirmais posms sāksies šā gada nogalē, kad notiks 
vienota programmas komunikācijas kampaņa skolu 
un pretendentu atlasei; otrajā posmā sāksies studi-
jas, kurās iesaistīsies mentori un prakses vadītājs, 
paredzētas vasaras mācības un mācību grupas, būs 
kvalitātes monitorings, mērķstipendijas un budže-
ta vietas; trešais posms būs indukcijas gads ar mā-
cīšanos grupās, personīgo un profesionālo izaug
smi, stundu vērošanu, mērķstipendijām. Paredzēts 
2020. gadā pārtraukt uzņemšanu vecajās studiju 
programmās. 15. augustā Valsts sekretāru sanāk-
smē izsludināts informatīvais ziņojums “Darba vidē 
balstīta studiju programma skolotāju sagatavoša-
nai: īstenošana un attīstība” (VSS807), un minis-
trija aicina arī pašvaldības un LPS sniegt atzinumu 
par to.

Komitejas sēdes otrajā daļā ar labajiem piemēriem 
uzstājās Latvijas Universitātes Informācijas tehno-
loģijas departamenta direktors Arnis Voitkāns, kurš 
pastāstīja par eizglītības un tālmācības tehnoloģis-
kajiem risinājumiem, to izmantošanas iespējām un 
iespējamiem trūkumiem Latvijas skolās, Liepājas 
Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš, kurš 
iepazīstināja ar mācību procesa organizēšanu attā-
lināti un stundu blokos, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
direktora vietniece izglītības jomā Gaļina Rafaļso-
ne un matemātikas skolotājs Artūrs Ļevikins, kuri 
atzīmēja, ka viņu skolā bloku moduļu tehnoloģiju 
izmanto jau 25 gadus, un Jelgavas novada Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, kura dalījās 
pieredzē par pedagogu lietderīgu izmantošanu un 
mācību procesa organizēšanu Jelgavas novada sko-
lās. Savas pārdomas izteica arī Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekš-
sēdētāja Inga Vanaga.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai 
saitei.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

un Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS padomnieces dalība izglītības 
konferencē

Sagaidot jauno mācību gadu, IZM 21. augustā ai-
cināja vispārīgās un profesionālās izglītības iestāžu 
direktorus un pašvaldību izglītības speciālistus uz 
tradicionālo konferenci, kurā tika sniegta informā-
cija par 2019./2020. mācību gada aktualitātēm, 
ieteikumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas 
īstenošanai, paveikto izglītības kvalitātes monito-
ringa sistēmas izveidē un citiem jaunumiem.

Konferencē uzstājās arī LPS padomniece izglītības 
un kultūras jautājumos Ināra Dundure, kura uzsvē-
ra, ka izglītības principu un metožu kopums ir jāsa-
skaņo ar indivīdu personīgo attīstību, sabiedrības 
izaicinājumiem, mainīgajām darbaspēka vajadzī-
bām un straujo tehnoloģiju attīstību.

Viņa atgādināja par nepieciešamību līdzsvarot de-
viņus dažādus izglītības mērķus: modernās zināša-
nas un tradicionālos mācību priekšmetus; dziļumu 
un plašumu; dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženier-
zinātnes un matemātiku (STEM) un humanitārās 
zinātnes un mākslu; prātu un ķermeni; zināšanas, 
prasmes, raksturu un metamācīšanos; iznākumu 
un procesu; personīgos un sabiedrības mērķus un 
vajadzības; globālās un vietējās kopienas perspek-
tīvas; sociālā progresa ideālus un vietējo normu 
respektēšanu.

Konferences videoieraksts un prezentācijas pieeja-
mas šeit.

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/401-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-22-augusta-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/401-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-22-augusta-2019
https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3622-21-augusta-izglitibas-specialisti-tradicionalaja-konference
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Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
27. augustā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–
2027. gadam projektu (Reģionālās politikas pa-
matnostādnes pieejamas šeit) – informēs VARAM 
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits.

2. Par pirmo sarunu rezultātiem ar VARAM – infor-

mēs LPS padomniece reģionālās attīstības jautāju-
mos Ivita Peipiņa.

3. Par LPS sagatavoto atzinumu par konceptuālo 
ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalīju-
mu” – informēs Ivita Peipiņa.

4. Par pirmo sarunu rezultātiem ar Finanšu minis-
triju – informēs LPS padomniece finanšu un ekono-
mikas jautājumos Lāsma Ūbele.

5. Par LPS Tautsaimniecības komitejā lemto (par 
finansējumu autoceļiem un grozījumiem Sabiedris-
kā transporta pakalpojumu likumā) – informēs LPS 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis un LPS padomnieks tautsaimniecības jau-
tājumos Aino Salmiņš.

6. Dažāda informācija.

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs

Videokonference “Dienas bez rindām”

28. augustā plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videokonference “Die-
nas bez rindām”. Tajā piedalīsies VARAM Publisko 
pakalpojumu departamenta Projektu vadības no-
daļas projekta aktivitātes vecākā koordinatore Di-
āna Tiltiņa un SIA “Communications & Strategies” 
projektu vadītāja, akcijas “Dienas bez rindām” ko-
ordinatore Jana Saulīte.

Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un paš-
valdību iestāžu pakalpojumus elektroniski, no 
30. septembra līdz 4. oktobrim jau sesto reizi no-
tiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. Pērn tajā 
piedalījās vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību 
ie stāžu un to filiāļu visā Latvijā. Šogad akcijai aici-
nātas pievienoties arī bibliotēkas, kas ir nozīmīgs 
informācijas un pakalpojumu saņemšanas punkts 
daudziem iedzīvotājiem.

Iniciatīvas “Dienas bez rindām” mērķis ir ne tikai 
iedrošināt sabiedrību saņemt pakalpojumus digitā-
li, bet arī iepazīstināt ar epakalpojumu dažādību, 
lai veicinātu paradumu maiņu: ar dažādām dzīves 
situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk no-
kārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai paš-
valdības iestādē.

Tiešraides vebinārā lektores iepazīstinās ar akcijas 
“Dienas bez rindām” plānoto norisi un iestāžu ie-
spējām iesaistīties. Papildus tiks sniegta informāci-
ja par jaunu aktivitāti – tiešsaistes viktorīnu, kurā 
noskaidros epakalpojumos viszinošāko pašvaldību 
un/vai bibliotēku. Aktīvākajiem viktorīnas dalībnie-
kiem plānotas īpašas pateicības balvas.

Videokonference būs skatāma LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs/Tiešraide” 
jeb šeit. Jautājumus tiešraides laikā varēs uzdot, 
rakstot uz epasta adresi tiesraide@lps.lv. Videoie-
raksts vēlāk būs pieejams LPS vietnes sadaļā “Tieš-
raides, videoarhīvs” un portāla latvija.lv kontā so-
ciālajā tīklā Youtube.com.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
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Videokonference par Valsts izglītības 
informācijas sistēmas funkcionalitātes 
uzlabojumiem

29. augustā plkst. 13 Pašvaldību savienībā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) IZM rīko videokon-
ferenci par Valsts izglītības informācijas sistēmas 
funkcionalitātes uzlabojumiem.

Konference tiks organizēta tiešraides režīmā un būs 
pieejama LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Jautājumus lūgums iesūtīt līdz 28. augusta plkst. 15 
uz epasta adresi marite.rozenstoka@izm.gov.lv, 
kā arī tiešraides laikā uz epasta adresi tiesraide@ 
lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 3. septembrī plkst. 10 Jaun-
pils novada Jaunpils pilī.

Darba kārtība:

1. Par Jaunpils novadu – informēs Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

2. Par Ministru kabineta un LPS 2020. gada vieno-
šanās un domstarpību protokolā iekļaujamajiem 
jautājumiem – informēs LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis un LPS padomniece finanšu un ekonomi-
kas jautājumos Lāsma Ūbele.

3. Par brīvpusdienu nodrošināšanu 1.–4. klašu sko-
lēniem no 2020. gada 1. janvāra – informēs LPS pa-

domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra 
Dundure.

4. Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Reģio-
nu komitejā – informēs LPS ģenerālsekretāre Mu-
dīte Priede.

5. Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Vie-
tējo un reģionālo pašvaldību kongresā – informēs 
Mudīte Priede.

6. Par projektu “Strādājot kopā iespēju sniegšanai 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs 2” (PLATFORMA) un 
informācija par Latvijas pašvaldību pārstāvju dalību 
PLATFORMA rīkotajā ES–AP (Eiropas Savienības un 
Austrumu partnerības) Vietējo līderu forumā 24.–
25. oktobrī Viļņā – informēs Mudīte Priede.

7. Jaunpils novada piemērs ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanā – informēs Ligita Gintere.

8. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

http://www.lps.lv
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Parku apsaimniekošanas seminārs Sventē

 

LPS aicina pašvaldību speciālistus uz semināru 
“Senie parki Latvijā un to gudra apsaimnieko-
šana”, kas notiks 4. septembrī plkst. 11 Daugav-
pils novada Sventes Tautas namā (Sventē, Alejas 
ielā 13).

Darba kārtība:

11:00 – Reģistrēšanās.

11:30–13:45 – Priekšlasījumi un diskusijas:

•	 Jaunsventes parks: no rekonstrukcijas idejas līdz 
piepildījumam – Sventes pagasta pārvaldes va-
dītāja Brigita Vasiļevska (15 min).

•	 Vecie muižu parki Latvijā. Vērtības un riski – 
Jaunsventes parka rekonstrukcijas projekta au-
tore arhitekte Ilze Māra Janelis (40 min).

•	 Dabas vērtības parkos, to novērtēšana un ap-
saimniekošana. Dendroloģiskie stādījumi un 
jauni akcenti, metodes, augu izvēle, praktiskie 
padomi – dendroloģe un brīvdārzniece Aija Kaš-
kure (40 min).

•	 Daugavpils novada vēstījums par parku atjau-
nošanu un teritoriju labiekārtošanas plāniem – 

Daugavpils novada domes Dabas resursu noda-
ļas vadītāja Jolanta Bāra (30 min).

•	 Jautājumi un komentāri. Pieredze citās pašval-
dībās.

14:00–16:00 – praktiskie darbi (stādījumu atjauno-
šana) Jaunsventes parkā.

Pusdienu zupa.

Dalībai seminārā lūgums reģistrēties līdz 30. au-
gustam šeit.

Seminārs tiek organizēts Meža attīstības fonda pro-
jektā, kurā plānoti pieci semināri un praktiskie dar-
bi dabā kopā ar AS “Latvijas valsts meži”.

Pirmais seminārs notika Saulkrastos, bet nākamie 
plānoti: 13. septembrī Strenču novada Sedā par 
aleju atjaunošanu, 18. septembrī Aizputes novada 
Apriķu parkā par seno parku kopšanu un 10. ok-
tobrī Priekuļu novadā Saules parkā par jaunu par-
ku veidošanu, kopšanu un uzturēšanu.

Semināriem atbalsts piešķirts, pamatojoties uz 
Zemkopības ministrijas 2011. gada 29. decembra 
rīkojumu nr. 197 “Par dāvinājumu (ziedojumu) 
Meža attīstības fondam izlietojumu, sadali un ad-
ministrēšanu” LPS projektā “Parku, dendroloģisko 
stādījumu un aleju gudra apsaimniekošana”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Varakļānos

Latvijas Pašvaldību izpilddi-
rektoru asociācijas (LPIA) sa-
nāksme notiks 6. septembrī 
plkst. 10 Varakļānu novada 
Kultūras namā (Varakļānos, 
1. maija laukumā 4).

Dienas gaita:

9:30–10.00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Novada prezentācija – Varakļānu 
novada domes priekšsēdētājs Māris Justs un izpild-
direktors Ivars Ikaunieks.

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

10:40–11:20 – Valsts kontroles un pašvaldību sa-
darbības jautājumi turpmākajam darba cēlienam – 
Valts kontroles Padomes loceklis, Piektā revīzijas 
departamenta direktors Edgars Korčagins.

11:20–11:45 – Informācija par konferenci “Liec 
pārtikas grozā vietējo!” (veselīga pārtika, iepirkumi 
ēdināšanai, pašvaldību atbalsts u.c.) – Latvijas Lau-
ku konsultāciju centra Valdes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Cimmermanis.

Iekšējais audits, darbinieku novērtēšana un moti-
vēšanas iespējas. Koplīgumu jēga un nozīme

11:45–13:30 – Moderna pārvaldība. Darbinieku no-
vērtēšana un motivēšanas veidi. Izglītošanās nozīme – 
Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa.

13:30–14:30 – Atlīdzības likums un koplīgumi paš-
valdībās.

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4269-1-registracija-parku-seminaram
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14:30–15:00 – Pašvaldību labās prakses piemēri 
(Jēkabpils).

Jautājumi, diskusijas.

Pusdienas.

15:00–17:00 – Novada apskate.

Lūgums dalību pieteikt līdz 30. augustam, reģistrē-
joties šeit.

 
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

EIROPĀ UN PASAULĒ

Projekts “Pašvaldību un valdības 
sadarbības veicināšana un publiskās 
pārvaldības uzlabošana Kirgizstānā”

Latvijas Pašvaldību savienība uzsākusi projekta 
“Pašvaldību un valdības sadarbības veicināšana un 
publiskās pārvaldības uzlabošana Kirgizstānā” īste-
nošanu. Ik gadu Ārlietu ministrija izsludina granta 
projektu konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības 
projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņē-
mējvalstīs”, kurā piešķir finansiālu atbalstu attīstī-
bas sadarbības projektu īstenošanai prioritārajās 
partnervalstīs Centrālāzijā (Kirgizstānā, Tadžikistānā 
un Uzbekistānā) un Eiropas Savienības Austrumu 
partnerības valstīs (Moldovā, Gruzijā un Ukrainā).

Šogad konkursā bija pieteikti 36 projekti, kas ir lie-
lākais projektu iesniegumu skaits kopš 2016. gada. 
Izvērtējot 2019. gada projektu konkursa iesnie-
gumus, Ārlietu ministrija piešķīrusi finansējumu 
36 257,47 eiro apmērā LPS projektam “Pašvaldī-
bu un valdības sadarbības veicināšana un publis-
kās pārvaldības uzlabošana Kirgizstānā”. Projekta 
mērķis ir veicināt labu pārvaldību Kirgizstānā, ceļot 
publiskās pārvaldes institucionālo kapacitāti. Tas 
dos iespēju turpināt līdzšinējo sadarbību ar Kirgiz-
stānas partneriem, kā arī starp abu valstu pašval-
dībām, nododot savu pieredzi un zināšanas, kas 
gūtas Latvijas attīstības un reformu procesā.

Projekta pievienotā vērtība ir tā, ka projektu kopīgi 
īsteno vairāki dalībnieki – valsts pārvaldes iestādes 
un vietējās pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības or-
ganizācijas un eksperti. Projekts nodrošinās Kirgiz-
stānas Pašvaldību savienībai, pašvaldībām un valsts 
pārvaldes iestādēm atbilstošas apmācības, kā arī 
rekomendāciju izstrādi vietējo pašvaldību attīstības 
tālākai pilnveidošanai un efektīvai pārvaldībai.

Šonedēļ notiek Latvijas ekspertu vizīte Kirgizstānā, 
savukārt Kirgizstānas valsts pārvaldes un pašvaldī-
bu pārstāvju apmācības Latvijā plānotas oktobra 
pirmajā nedēļā.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

https://forms.gle/QM8qehKZBGJUtVEJA
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* 19. augustā “Diena”: “Novadu reforma īstenoja-
ma citādi. Saruna ar LPS priekšsēdi Gintu Kamin
ski” (šeit).

* 19. augustā LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs LNT ziņās par Ikšķiles iedzīvotāju aptau-
ju (šeit).

* 20. augustā LETA: “Pierīgas pašvaldību apvienī-
ba uzskata, ka vietvaru viedokļi novadu reformas 
izstrādē nav ņemti vērā”.

* 21. augustā LETA: “LPS aicinās 2020. gadā pare-
dzēt pašvaldībām lielākas aizņēmumu iespējas”.

* 21. augustā lsm.lv: “LPS: 2020. gadā ir jāpalieli-
na pašvaldībām pieejamais aizņēmumu resurss” 
(šeit).

* 21. augustā LV portāls: “LPS: 2020. gadā ir jā-

palielina pašvaldībām pieejamais aizņēmumu re-
surss” (šeit).

* 22. augustā LETA: “Notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un VARAM ikgadējās sarunas”.

* 22. augustā LV portāls: “Ārlietu ministrijā norisi-
nās Sankciju koordinācijas padomes pirmā sēde” 
(šeit).

* 23. augustā LETA: “LPS sadarbībā ar Kirgizstānu īs-
tenos publiskās pārvaldības uzlabošanas projektu”.

* 23. augustā lsm.lv: “Latvijas Pašvaldību savienība 
uzsākusi projekta īstenošanu” (šeit).

* 23. augustā LV portāls: “Latvijas Pašvaldību savie-
nība uzsākusi projekta īstenošanu” (šeit).

* 24. augustā LETA: “Latvijas Novadu apvienība: 
teritoriālajai reformai jābūt saistītai ar reformām 
valsts pārvaldē”.

* 24. augustā “NRA”: “Latvijas Novadu apvienība: 
teritoriālajai reformai jābūt saistītai ar reformām 
valsts pārvaldē” (šeit).

* 24. augustā “La.lv”: “Novadu apvienība: vairākas 
valsts iestādes joprojām strādā pēc veco rajonu 
principa” (šeit).

* 25. augustā LETA: “Novadu apvienības Valdē pār-
runās ar teritoriālo reformu saistītus jautājumus”.

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/novadu-reforma-istenojama-citadi.-saruna-ar-lps-priekssedi-gintu-kaminski-14225072?fbclid=IwAR1pBQy09j4uA5VWG6rbiHEpaD_awWkMJtNYFA2lEK0hdJelfWI55wCs6Gw
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/ikskile-apstrid-iedzivotaju-aptaujas-apturesanu-dome-uzskata-ka-novadu-reformas-virziba-lidz-tiesas-spriedumam-jaaptur/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307253-lps-2020-gada-ir-japalielina-pasvaldibam-pieejamais-aiznemumu-resurss-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307253-lps-2020-gada-ir-japalielina-pasvaldibam-pieejamais-aiznemumu-resurss-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307314-arlietu-ministrija-norisinas-sankciju-koordinacijas-padomes-pirma-sede-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307375-latvijas-pasvaldibu-savieniba-uzsakusi-projekta-istenosanu-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307375-latvijas-pasvaldibu-savieniba-uzsakusi-projekta-istenosanu-2019
https://nra.lv/latvija/regionos/290059-latvijas-novadu-apvieniba-teritoriala-reformai-jabut-saistitai-ar-reformam-valsts-parvalde.htm
http://www.la.lv/novadu-apvieniba-vairakas-valsts-iestades-joprojam-strada-pec-veco-rajonu-principa
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņo-
ti, bet divi – nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS732 – Par MK noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”

19.08.2019. 18.07.2019 Nē

2. VSS773 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos nr. 913 
“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””

19.08.2019. 08.08.2019. Jā

3. VSS748 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
dzīvokļa īpašuma pārdošanu”

23.08.2019. 08.08.2019. Jā

4. VSS729 – Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimnieko-
šanas likumā”

23.08.2019. 18.07.2019. Jā

5. VSS784 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, pārdošanu”

23.08.2019. 15.08.2019. Nē

6. VSS770 – Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta ze-
mes nodalījuma joslai”

23.08.2019. 08.08.2019. Jā

7. VSS771 – Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robe-
žas joslas ierīkošanai”

23.08.2019. 08.08.2019.
Jā

8. VSS797 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos nr. 1104 
“Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ie-
tverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarak stiem””

23.08.2019. 15.08.2019.

Jā

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

22. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS833 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Ofi-
ciālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”

VSS836 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 333 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 
“Būvju ugunsdrošība”””

VSS826 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā Valsts 
kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegša-
nu”

VSS827 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS831 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos nr. 27 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 
studiju programmu fragmentāciju un stiprināt re-
sursu koplietošanu” pirmās un otrās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS829 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 352 

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/4961-lps-sniegtie-atzinumi-par-normativo-aktu-projektiem-19-25-08-2019
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476709
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476709
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476697
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476697
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476705
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
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“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt dis-
kriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Pro-
fesionālā rehabilitācija” īstenošanas noteikumi””

VSS830 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos nr. 127 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-

ba” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba 
drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īste-
nošanas noteikumi””

VSS837 – Informatīvais ziņojums “Pārskats par 
Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–
2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamat-
nostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plāna 
ieviešanas rezultātiem”

Par Rīgas domes priekšsēdētāju ievēlēts 
Oļegs Burovs

19. augustā Rīgas domes ārkārtas sēdē ar 35 depu-
tātu atbalstu par Rīgas domes priekšsēdētāju ievē-
lēts līdzšinējais pilsētas mēra pienākumu izpildītājs 
Oļegs Burovs.

Sēdes ievadā Rīgas domes priekšsēdētāja pienāku-
mu izpildītājs O. Burovs uzrunā deputātiem uzsvē-
ra, ka ir jāievēlē pilnvērtīgi strādājoša pašvaldības 
vadība un jāsāk darbs pie nākamā gada budžeta 
un uzņēmuma “Rīgas satiksme” darbības sakār-
tošanas. Viņš arī norādīja, ka turpmākajā darbībā 
nevēlas radīt sienu starp opozīciju un koalīciju, bet 
veidot attiecības, kas vērstas uz sadarbību.

Rīgas domes deputāts Oļegs Burovs līdz šim ieņē-
ma Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka, Rīgas 
domes Pilsētas īpašuma komisijas priekšsēdētāja 
un Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētāja 
amatus.

Gandrīz desmit gadus O. Burovs vadīja Rīgas domes 
Īpašuma departamentu, viņa vadībā tika atjauno-
tas Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra, kultūras 
pils “VEF”, kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā 
teātra ēkas, kā arī uzsākta Mežaparka Lielās estrā-
des rekonstrukcija.

Par otru izvirzīto Rīgas domes priekšsēdētāja ama-
ta kandidātu Viesturu Zepu nobalsoja 12 deputāti.

Sagatavojusi Rīgas domes  
Sabiedrisko attiecību nodaļa

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476703
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476703
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476703
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476703
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476703
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476703
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476713
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476713
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476713
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476713
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476713
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Biedrības un nodibinājumi vairākās NVA 
filiālēs vēl var pieteikties jauniešu iesaistei 
darbā sabiedrības labā

Biedrības un nodibinājumi līdz 6. septembrim No-
darbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Bauskā, 
Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Ogrē, Rīgā un Valmierā vēl 
var pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai 
un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem 
darbā sabiedrības labā, ja pasākuma īstenošanas 
vieta tiek izveidota kādā no šo filiāļu apkalpošanas 
teritorijām.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesais-
tīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektī-
vus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt 
darba pieredzi un attīstīt iemaņas, darbojoties IT 
jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīva-
jā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, va-
dot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un 
veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu 
darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības 
vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām 
visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem 
bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura 
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņe-
mot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā 

vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jā-
veic piecas dienas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Ie-
saistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem 
mēnešiem.

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems 
stipendiju 5 eiro dienā, stipendijas apmērs mēne-
sī tiks aprēķināts pēc nostrādātajām dienām. Pa-
sākuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes 
gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, 
ja tā paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām 
veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā 
iesaistīs bezdarbnieku ar invaliditāti, nepieciešamī-
bas gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam 
jāizveido dzīvesvietā vai funkcionāli jāpielāgo darba 
vide, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasā-
kuma īstenošanai?

1. solis: jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno 
prasītā informācija.

2. solis: aizpildītais pieteikums līdz 6. septembrim 
jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei Baus-
kā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Ogrē, Rīgā vai Valmierā 
(visu NVA filiāļu kontaktinformāciju pieejama NVA 
vietnē).

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pie-
teikumu atbilstību nosacījumiem un apstiprinās vai 
atteiks nevalstiskajai organizācijai pasākuma īste-
nošanu. Par lēmumu NVA filiāle informēs nevalstis-
ko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aici-
nās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu 
par pasākuma īstenošanu.

Atklās Jūrtaku kā E9 posmu Baltijā

Jūrtakas projekts noslēdzas, un, lai analizētu tajā 
sasniegto, dalītos pieredzē un oficiāli atklātu garās 
distances pārgājienu maršruta E9 daļu gar Baltijas 
jūras piekrasti, 13. un 14. septembrī notiks noslē-
guma konference un Pārgājiena festivāls.

Noslēguma konference notiks 13. septembrī vies-

nīcā “Lepanina” Igaunijā. Projekta partneri dalīsies 
savā pieredzē, pārsteigumos un izaicinājumos, kā 
arī stāstos un atziņās, veicot 1200 kilometrus garo 
pārgājiena maršrutu. Tāpat tiks runāts par nākot-
nes plāniem un to, kur mēs atrodamies Eiropā. Va-
karā būs neliels pārgājiens viesnīcas apkārtnē.

14. septembrī atklās Jūrtaku kā E9 posmu Balti-
jā. Tā būs jauka kopāsanākšana visiem Jūrtakas 
draugiem un faniem. Pārgājienā varēs veikt Jūrta-
kas maršruta 31. dienu ar nelielām izmaiņām – iet 
apmēram 15 km no Kabli Igaunijā (no “Lepanina” 
viesnīcas) līdz Ainažu molam Latvijā. Pārgājiena lai-
kā būs dažādas aktivitātes, īpaši padomāts arī par 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
http://www.nva.gov.lv/docs/31_5c8f58ce5b9a38.96326895.doc
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
https://coastalhiking.eu/lv
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mazajiem gājējiem. Pasākums notiks angļu valodā 
un ir bez maksas.

Programma un sīkāka informācija šeit.

Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās līdz 3. septem-
brim (gan konferencei, gan pārgājienam) šeit. Ie-
spējams apmeklēt abus pasākumus vai tikai vienu 
no tiem pēc izvēles.

Turpinās pieteikšanās pieredzes apmaiņas 
pasākumam projektā “PROTI un DARI!”

19. un 20. septembrī projekts “PROTI un DARI!” 
jau tradicionāli rīko divu dienu pieredzes apmai-
ņas pasākumu. Tas norisināsies atpūtas kompleksā 

“Turbas” Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā.

Tā kā vēl ir dažas brīvas vietas, tie, kuri nav paspēju-
ši pieteikties uz pasākumu, var to izdarīt līdz 7. sep-
tembrim, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Pasākuma dalībniekus informēs par svarīgākajiem 
jaunumiem projektā, kā arī būs iespēja tikties ar 
citu pašvaldību kolēģiem, iespējamo stratēģisko 
partneru pārstāvjiem, valsts iestāžu pārstāvjiem.

Pasākumā nodrošinās ēdināšanu un naktsmītnes.

Novadu garšas svētki Rīgā

27. un 28. septembrī Rīgā notiks svētki “Nogaršo 
Latviju Rīgā!”.

27. septembrī paredzēta svētku atklāšana un kon-
ference “LIEC pārtikas grozā VIETĒJO!” par saba-

lansētu uzturu no vietējiem produktiem ģimenē un 
skolā, “zaļajiem” iepirkumiem, bioloģiskajiem pro-
duktiem, ekoloģisku modernu iepakojumu. Varēs 
klausīties atzītu ekspertu lekcijas un vietējo uzņē-
mēju veiksmes stāstus un problēmas, saņemt eks
pertu padomus, piedalīties paneļdiskusijās, popu-
lāru Latvijas pavāru meistarklasēs, veselīgu skolu 
pusdienu gatavošanā no vietējiem produktiem un 
degustācijās. Būs pavārzeļļu konkurss “Mana Lat-
vijas garša”. Noslēgumā – konkursa “Tautas garša” 
uzvarētāju apbalvošana.

Konferences biļetes cena ir 60 eiro (t. sk. PVN). Bi-
ļetes cenā iekļauta rīta kafija, degustācijas, pusdie-
nas, svētku vakariņas un bezmaksas autostāvvieta.

Konferences darba kārtību skatiet 1. pielikumā.

https://coastalhiking.eu/lv/c/news
http://bit.do/PAP_Turbas
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_34_p1.pdf


17

Baltijas džeza festivāls Lūznavā

No 28. līdz 31. augustam Rēzeknes novada Lūz-
navas muižā notiks pirmais Baltijas džeza festivāls 
“Škiuņa džezs”, kura mērķis ir veicināt interesi 
par džezu, rosināt džeza mūziķu sadarbību, kā arī 
meistarklasēs, sesijās un koncertos, piedaloties 

džeza mūziķiem no visām Baltijas valstīm, izdzīvot 
džeza burvību Latgalē, īpašajā Lūznavas muižas 
kompleksa vidē. Festivālam dots nosaukums “Tur-
pinājums”.

Festivāla programma atrodama Lūznavas muižas 
lapā.

http://www.luznavasmuiza.lv/notikumi/skiuna-dzezs/
http://www.luznavasmuiza.lv/notikumi/skiuna-dzezs/
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Piektdienas vakara pastaiga Ventspilī

Ar daudzveidīgiem pasākumiem 30. augustā 11 
vietās Ventspils pilsētā – laukumos, skvēros un 
ielās – notiks vasaras Piektdienas vakara pastaiga 
“Citā gaismā”. Šajā pastaigā uzmanību pievērsīs 
labi zināmām un pavisam jaunām vietām, lietām, 
maršrutiem, vērtībām, lai atklātu no jauna, uzzinā-
tu aizmirsto, ieraudzītu citā gaismā, bet pāri visam 
baudītu satikšanās prieku, piedalīšanās saviļņoju-
mu un priecātos par kopā pavadīto laiku.

Jau tradicionāli divas reizes gadā – pavasarī un va-
saras beigās – ventspilnieki piektdienas vakaru pa-
vada, izstaigājot savas pilsētas iecienītākās vietas, 
satiekoties, baudot kultūru un piedaloties vakara 

notikumos. Šoreiz vakara pastaigas galvenā tēma 
ir “Citā gaismā”. Gaisma spēj izcelt, pārveidot un 
slēpt. Vai tā ir gaisma no nelielas spuldzītes, naksnī-
gām debesīm vai foto zibspuldzes zibsnis – gaisma 
vilina. 

Programmai izvēlēti koncerti, darbnīcas, māksli-
nieki, šovi, kas var parādīt, kā ar skaņu, gaismu un 
saturu mainās vietas noskaņa. Saturs neierastā iz-
pildījumā var mainīt priekšstatus par labi zināmo, 
Rahmaņinovu var izpildīt arī džeza stilā, mūziku var 
radīt uz veļas dēļa, gaisma var izmainīt pilsētu.

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

Tārgalē notiks piejūras folkloras festivāls

31. augustā Ventspils novada Tārgales pagasta Lī-
biešu zvejnieku sētā notiks piejūras folkloras festi-
vāls “Kaijas balss”. Pasākums sāksies plkst. 18. Tajā 
piedalīsies Palangas folkloras ansamblis “Meguva”, 
Rucavas tradīciju klubs “Rucavas sievas”, Liepājas 

folkloras kopa “Vēlava”, Ventspils folkloras kopa 
“Rotaļnieks” un Tārgales folkloras kopa “Kāndla”. 
Par dančiem rūpēsies kapela “Strops”.

Festivāls tiek rīkots, lai pievērstu sabiedrības uzma-
nību lībiešu kultūras mantojumam un ļautu uzzināt, 
kādas tradīcijas ir aktuālas citos piejūras novados. 

http://www.kulturascentrs.ventspils.lv
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Tā būs iespēja sadzirdēt dažādas dziesmas un ie-
saistīties dejās.

Pasākuma noslēgums plkst. 20:30 paredzēts Liepe-

nes jūrmalā, kur tārgalnieki ar viesiem iesaistīsies 
Seno ugunskuru naktī, tā pievēršot uzmanību Bal-
tijas jūras saudzēšanai un dabas resursu saglabāša-
nai nākamajām paaudzēm.

Senās uguns nakts Staldzenes stāvkrastā

31. augustā plkst. 21 Staldzenes stāvkrasta plud-
malē notiks gadskārtējā Senās uguns nakts. Tās 
tradīcija aizsākusies jau vikingu laikā, bet mūsdie-
nu Latvijā ugunskurus jūras krastā aizdedz kopš 
2010. gada. Senās uguns nakti atzīmē augusta pē-
dējā sestdienā.

Šā pasākuma mērķis ir parādīt piejūras tautu vie-
notību un atgādināt par mūsu vēsturi un kultūras 
mantojumu. Tā ir zīme, ka mēs rūpējamies par jūru 
un dabu un gadu tūkstošiem pastāvējusī saikne ar 
jūru nav zudusi, un mēs novērtējam un esam patei-
cīgi par dabas dotajām vērtībām.

Pasākumā uzstāsies dziesminieks Juris Hiršs ar 
dziesmām, kas jau iekarojušas vietu klausītāju sir-
dīs, un dziesmu ansamblis “Ventiņ”, kas izpildīs 
tautā mīlētas dziesmas, aicinot pievienoties dzies-
mai arī pasākuma apmeklētājus.

Senās uguns nakti Staldzenes stāvkrastā varēs pa-
vadīt dzīvās uguns gaismā, malkojot tēju, baudot 
mūziku un kopābūšanu. Pasākuma kulminācijā šo-
gad ieplānots uguns šovs jūras krastā.
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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.

Pagastu dienu Ventspils novads 
svinēs Reņķa dārzā

1. septembrī Ventspilī, Reņķa dārzā, notiks 
Pagastu diena – svētki, kuros Ventspils no-
vada pārstāvji dižojas ar savu kultūrvēsturis-
ko mantojumu, bet ventspilnieki un pilsētas 
viesi bauda no laukiem atvestos labumus.

Pasākumu, kas sāksies plkst. 11, vadīs Rita 
un Valdis Lūriņi, aicinot noskatīties koncer-
ta programmu. Uzstāsies Ventspils novada 
tautisko deju kolektīvi un dejotāji no Lietu-
vas, grupa “Zeļļi”, Valmieras Kultūras centra 
senioru vīru koris “Baltie bērzi” un Valmie-
ras pagasta Kultūras nama senioru jauktais 
vokālais ansamblis “Dziesmotā senatne”.

Bērniem piedāvās brīvdabas spēles, viņus 
priecēs minizoo “Buki” un “Usma” lielāki 
un mazāki dzīvnieki, notiks lauku labumu 
tirgus, saimnieces cels galdā dažādus gar-
dumus, kuru gatavošanā izmantotas arī 
sentēvu receptes. Varēs nogaršot zupas un 
putras, iegādāties maizi un medu, gaļas un 
piena produktus, zivis, dārzeņus un augļus, 
kā arī uzzināt, kas ir permakultūra. Piedā-
vājumu klāstā būs rokdarbi, rokdarbnieces 
labprāt pastāstīs, kā tapuši viņu darbi, pa-
redzēts sieviešu cepuru šovs un tautastēr-
pu parāde. Kā viesi ieradīsies kooperatīva 
“Talsu novada garša” pārstāvji, būs iespēja 
satikt daudzus mājražotājus un pavērot, kā 
ķērnē sakuļ sviestu un top siers.

Visi ir mīļi aicināti atpūsties piecu stundu garumā, 
skatīties, izgaršot un izbaudīt, jo svētkos tiešām būs 
ko darīt kā jauniem, tā senioriem.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
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