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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Novadu apvienības Valdes sēde

sēdētājs Gints Kukainis aicināja plašāk diskutēt par
zinātnieku piedāvājumu, ko konceptuāli atbalstījusi
LPS Valde, un izskatīt to arī LPS Reģionālās attīstī
bas un sadarbības komitejas sēdē.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē 27. augus
tā tika izskatīts Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projekts (pieejams šeit), ar
ko iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas
departamenta direktors Raivis Bremšmits. Viņš uz
svēra, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) atzi
numā ietvertie argumenti tiks rūpīgi izvērtēti, taču
līdz pamatnostādņu izsludināšanai Valsts sekretāru
sanāksmē 5. septembrī labojumus veikt nav pare
dzēts. Diskusijās abas puses nonāca pie secināju
ma, ka reģionālajai attīstībai Nacionālajā attīstībā
plānā jābūt kā vienam no galvenajiem virsmēr
ķiem, un ministrija gatava šādu viedokli paust kopā
ar Pašvaldību savienību.

Novadu apvienības dalībnieki uzklausīja LPS pa
domnieci Ivitu Peipiņu par sarunām ar VARAM
22. augustā (informācija šeit) un padomnieci finan
šu un ekonomikas jautājumos Lāsmu Ūbeli, kura
informēja par pirmo sarunu rezultātiem ar Finanšu
ministriju 21. augustā (šeit).
LPS Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Aivars Okmanis un LPS padomnieks tautsaimnie
cības jautājumos Aino Salmiņš novadu vadītājiem
pastāstīja par komitejā lemto – par finansējumu
autoceļiem un grozījumiem Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumā (plašāks ieskats šeit).

Apspriežot LPS sagatavoto atzinumu par konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”, LPS padomniece reģionālās attīstības
jautājumos Ivita Peipiņa informēja, ka 26. augustā
LPS nosūtījusi VARAM vēstuli, kurā minēti vairāki
iebildumi. Vēstulē uzsvērts, ka nav izpildīts Saeimas
uzdevums par priekšnosacījumiem šā ziņojuma
iesniegšanai; ziņojumā nav pamatots, kādā veidā
jaunais administratīvi teritoriālais dalījums uzlabos
situāciju apvienojamajās teritorijās; nav pamatots,
kā novērsīs trūkumus, kas izriet no jaunā terito
riālā iedalījuma; ziņojums ir pretrunā Bukarestes
deklarācijai un Latvijas paustajai pozīcijai Eiropas
Savienības atbildīgo ministru padomes neformāla
jā sanāksmē 14. jūnijā. Novadu apvienības priekš

Vēl Novadu apvienībā tika apspriesta brīvpus
dienu nodrošināšana 1.–4. klašu audzēkņiem no
2020. gada 1. janvāra, par ko informēja LPS pa
domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra
Dundure, un Latvijas pašvaldību delegācijas izvir
zīšanas kārtība un šābrīža situācija Eiropas Reģionu
komitejā un Eiropas Vietējo un reģionālo pašval
dību kongresā, ar ko iepazīstināja LPS priekšsēdis
Gints Kaminskis.
Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece,
un Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Videokonference “Dienas bez rindām”

Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un paš
valdību iestāžu pakalpojumus elektroniski, no
30. septembra līdz 4. oktobrim notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”, kas tiek rīkota jau sesto
reizi. Pērn tajā piedalījās vairāk nekā 100 valsts un
pašvaldību iestāžu un to filiāļu visā Latvijā. Šogad
akcijai aicinātas pievienoties arī bibliotēkas, kas ir
nozīmīgs informācijas un pakalpojumu saņemša
nas punkts daudziem iedzīvotājiem.
Šāgada akcijas jaunums – tiešsaistes viktorīna,
kurā noskaidros e-pakalpojumu jautājumos viszi
nošāko pašvaldību un/vai bibliotēku. Aktīvākajiem
viktorīnas dalībniekiem paredzētas īpašas pateicī
bas balvas.

28. augustā Pašvaldību savienībā notika tiešraides
videokonference “Dienas bez rindām”, kurā VARAM
Publisko pakalpojumu departamenta Projektu va
dības nodaļas projekta aktivitātes vecākā koordi
natore Diāna Tiltiņa un SIA “Communications &
Strategies” projektu vadītāja, akcijas “Dienas bez
rindām” koordinatore Jana Saulīte, iepazīstināja ar
akcijas “Dienas bez rindām” plānoto norisi un ie
stāžu iespējām tajā iesaistīties.

Videokonferencē sniegto prezentāciju atradīsit
šeit.
Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sa
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” jeb šeit, kā arī portā
la latvija.lv kontā sociālajā tīklā Youtube.com.
Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Videokonference par funkcionāliem
uzlabojumiem Valsts izglītības
informācijas sistēmā

IZM sniegto prezentāciju par aktualitātēm jaunā
mācību gada sākumā atradīsit šeit.
Konferences videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se
kojot šai saitei.

29. augustā Pašvaldību savienībā notika Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotā videokonferen
ce par Valsts izglītības informācijas sistēmas funk
cionalitātes uzlabojumiem.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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LPS padomnieku komentāri pēc VARAM
diskusijas par ATR

sēta”” ekspertu pētījumus, kā arī Latvijas Bankas
(LB) neatkarīgo diskusiju materiālu.
Pasākuma ierakstu iespējams noskatīties ministri
jas vietnē šeit.

28. augustā VARAM administratīvi teritoriālās re
formas (ATR) informatīvajā kampaņā rīkoja diskusi
ju par nākotnes pašvaldībām, kurā prezentēja Lat
vijas Universitātes un SIA “Karšu izdevniecība “Jāņa

Ekspertu pētījumu prezentācijas un kopsavilkumi
pieejami šeit.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Līdzīgi ir ar pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas pil
da konkrētas pašvaldības funkcijas: izdevumi ne
tiek atspoguļoti pašvaldību budžetos. Kā piemēru
varētu minēt siltumapgādi. Lielām pašvaldībām sil
tumapgādes jautājumus risina kapitālsabiedrības,
savukārt mazās pašvaldībās tie ir iekļauti adminis
tratīvajos un/vai komunālajos izdevumos. Izdevu
mi siltumapgādei ir ļoti augsti; ja lielā novadā tos
neiekļauj budžeta izdevumos, bet mazā iekļauj, var
rasties iespaids, ka lielā novadā administratīvās iz
maksas uz vienu iedzīvotāju ir zemākas.
No tā izriet, ka pašvaldību budžeti savā starpā nav
nedz salīdzināmi, nedz arī summējami, un tas liek
apšaubīt Latvijas Bankas pētījuma rezultātus.
Diskusiju materiālā ekonometrijas aprēķinos iz
mantots determinācijas koeficients: jo lielāks ir
determinācijas koeficients, jo augstāka modeļa
piemērotība. LB materiālā lietotie determinācijas
koeficienti ir zemāki par 0,75 – no 0,074 līdz 0,649.
Citos līdzīgos pētījumos, arī tādos, uz kuriem atsau
cas Latvijas Banka (Kacujosi Nakadzava (Katsuyoshi
Nakazawa) pētījums “Does the Method of Amalga
mation Affect Cost Inefficiency of the New Munic
ipalities?”), izmantots determinācijas koeficients,
kas ir tuvu vienam – 0,968 un 0,978. No teorijas
skatpunkta tik zemus determinācijas koeficientus
nav iespējams piemērot, jo šāda modeļa kvalitāte
neatspoguļo reālu parādību.

SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas” pētījumā
“Rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējas, izmanto
jot pašvaldību budžeta informāciju” viens no seci
nājumiem ir šāds: pašvaldības izdevumu budžetē
šanas veids ir atšķirīgs.
Tā, piemēram, izdevumi par skolēnu ēdināšanu: ja
tas ir ārpakalpojums, tad tie ir administrācijas iz
devumi; ja pašvaldība pati nodrošina ēdināšanu,
tad tie ir izdevumi izglītībai; ja ēdināšana paredzēta
konkrētai skolēnu grupai, tad tie var būt sociālie iz
devumi. Un tādu piemēru ir daudz visās jomās.
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Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

ja vērtē kādu izmaksu punktu, tad tie ir identiski
jeb, citiem vārdiem sakot, ja vērtē administrācijas
izmaksas, tad tikai šīs izmaksas un no vispārējām
valdības dienestu izmaksām izņem visas citas ne
tiešās izmaksas, tādas kā ēdināšanas pakalpojums
bērnudārzā, skola vai komunālā nodaļa, jo mazos
novados bieži tas ir apvienots ar pašvaldības bu
džetu. Ja izmaksu punkti nav salīdzināmi, tad vei
dojas priekšstats, ka var būt liela līdzekļu ekonomi
ja. Īstenībā vajadzētu runāt par to, ka cilvēkiem un
uzņēmējiem, kuri paliks arī mazos novados, būtu
jāparedz vēl lielāki līdzekļi, jo pavisam noteikti tiks
kārtots izglītības sektors, kas savukārt prasīs sakār
tot ceļus un nodrošināt autopārvadājumus bēr
niem uz skolu, un tad tās nosacīti “tīrās” pašvaldību
administrācijas izmaksas ir sīkums salīdzinājumā ar
infrastruktūras uzturēšanas izmaksām un izglītības
pasākumiem un, pats svarīgākais, nerodas brīvi lī
dzekļi, bet tieši pretēji.

Paturot prātā teicienu, ka saimnieciska domāša
na ir īstermiņa vēlmju samērošana ar ilgtermiņa
iespējām, un to, ka konferencē runātāji vairākas
reizes pievērsās jautājumam, kā izmainīt attīstības
vektoru, jāatceras, ka galvenais uzņēmējdarbību
ierobežojošais faktors tomēr ir iekšējais tirgus un
zemā pirktspēja un ka tendences visā pasaulē uz
rāda demogrāfijas problēmas. Tāpēc būtu labi, ja
zinātnieku komanda iezīmētu vīziju Latvijas eko
nomikas konkurētspējas pieaugumam. Tad daži
uzstādījumi neatbilstu patiesībai, jo šajā sakarā ir
jāsaprot, ka novadi ir ļoti dažādi un katrs attīstās
savu iespēju robežās un savā tempā, tāpēc nebūtu
prātīgi izjaukt pastāvošo uzņēmējdarbības ekosis
tēmu (Naukšēnu piemērs), kā arī pateikt, ka visiem
būs tikai viens modelis.

Latvijas Bankas paziņojumu nosaukt par aprēķinos
balstītu pētījumu nebūtu gluži pareizi. Precīzāk būtu
runāt par diskusijas materiālu, kas rosina cilvēkus
domāt un aizdomāties, kāpēc mazo novadu gadī
jumā pašvaldību vadības izmaksas ir lielākas nekā
lielajās pilsētās un kādēļ uzņēmumu ienākuma no
dokļa (UIN) maksātāju skaits uz 1000 iedzīvotājiem
ir mazāks; varētu arī pieskarties dabas rezervāta
esamībai, kurā ir aizliegta saimnieciskā darbība un
pašvaldībai pienāktos kāds atbalsta instruments.
Daudzās teritorijās ir dabas liegumi un Eiropas lī
meņa rezervāti, un mums ir lielas lauksaimniecībā
apstrādājamās zemes un meži ar lielām platībām,
un tas pavisam loģiski pamato, ka nav UIN.

Balstīšanās uz statistiku, kas uzrāda vidējo aritmē
tisko valstī, var novest pie kļūdainiem secināju
miem, jo daudzviet centriem pietrūkst naudas sa
vas infrastruktūras un uzņēmējdarbības ekosistē
mas uzturēšanai un, pievienojot jaunus novadus un
to vajadzības, nekāda uzrāviena nebūs. Problēma
un risks slēpjas faktā, ka pēc virspusīgiem datiem
tiek pieņemts, ka no apvienošanas valsts budžets
iegūs 180 miljonus eiro gadā, bet neviens, tajā skai
tā Latvijas Banka, nav pamanījis, ka sadaļā “valsts
vispārējie dienesti” pie maziem novadiem ietver
tas netiešās izmaksas, kuras būtu jāizņem no analī
zes. Ekonomikas teorijā ir ierasta prakse salīdzināt
savā starpā salīdzināmus lielumus, un tas nozīmē:

Izcili būtu, ja Latvijas Banka varētu šo materiālu
precizēt, ņemot par pamatu savā diskusijas mate
riālā minētos japāņu zinātnieka Kacujosi Nakadza
vas secinājumus. Tie atklāj, ka apjoma ekonomikā
lielāks iedzīvotāju skaits bieži nedod ekonomisko
efektu, jo pēc apvienošanās pašvaldības publis
kie izdevumi būs saistīti ar noteiktu pakalpojumu
sniegšanu (par kuriem pašvaldības ir vienojušās
pirms apvienošanās) un nav iespējams visu centra
lizēt, kas nosaka paredzēt “administratīvās pielā
gošanas izmaksas” jeb Latvijas gadījumā nevis 180
milj. eiro, bet gan vēl kādus + 180 miljonus.
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

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 Mudīte 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 Eiropas Savienības un Austru
mu partnerības Vietējo līderu forumā 24.–25. ok
tobrī Viļņā – informēs Mudīte Priede.

LPS Valdes sēde notiks 3. septembrī plkst. 10 Jaunpils novada Jaunpils pilī.
Darba kārtība:
1. Par Jaunpils novadu – informēs Jaunpils novada
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

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

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

8. Dažādi.
Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Veselības un sociālo jautājumu komitejas
sēde

Bērnu un ģimenes politikas departamenta direkto
re Liene Kauliņa-Bandere un Bērnu un ģimenes po
litikas departamenta vecākā eksperte Rita Paršova.
2. Par aktualitātēm veselības un sociālo jautājumu
jomā – informēs LPS padomniece veselības un so
ciālajos jautājumos Ilze Rudzīte.
3. Dažādi.

4. septembrī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Veselības un sociālo
jautājumu komitejas sēde, kas tiks translēta tiešrai
dē.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai
saitei.

Darba kārtība:

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

1. Par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbī
bas aktualitātēm – informēs Labklājības ministrijas
(LM) valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, LM

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

ritoriju pārvaldības reforma: viedoklis sabiedriskai
diskusijai – informēs Dr. oec. Andris Miglavs.
2. Aktuālie jautājumi:
2.1. Par LPS atzinumu VARAM sagatavotajam kon
ceptuālajam ziņojumam “Par administratīvi terito
riālo iedalījumu”.
2.2. Par VARAM sagatavoto likumprojektu “Grozī
jums Teritorijas attīstības plānošanas likumā” (VSS733).
2.3. Par 2019. gada 22. augusta LPS un VARAM sa
runām – informēs LPS padomnieces Ivita Peipiņa
un Gunta Lukstiņa un LPS vecākais padomnieks
Māris Pūķis.
Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai
saitei.

4. septembrī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Reģionālās attīstības
un sadarbības komitejas sēde, kas tiks translēta
tiešraidē.

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

Darba kārtība:
1. Zinātnieku piedāvājums – Dr. oec. A. Miglavs,
Dr. oec. M. Pūķis, Dr. geogr. P. Šķiņķis. Latvijas te

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Parku apsaimniekošanas seminārs Sventē

saimniekošana. Dendroloģiskie stādījumi un
jauni akcenti, metodes, augu izvēle, praktiskie
padomi – dendroloģe un brīvdārzniece Aija Kaškure (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.);

Latvijas Pašvaldību savienība aicina pašvaldību
speciālistus uz semināru “Senie parki Latvijā un to
gudra apsaimniekošana”, kas notiks 4. septembrī
plkst. 11 Daugavpils novada Sventes Tautas namā
(Sventē, Alejas ielā 13).

• jautājumi un komentāri. Pieredze citos novados.

Darba kārtība:

Pusdienu zupa.

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

11:00 – Reģistrēšanās.

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

11:30–13:45 – Priekšlasījumi un diskusijas:
• Jaunsventes parks: no rekonstrukcijas idejas līdz
piepildījumam – Sventes pagasta pārvaldes va
dītāja Brigita Vasiļevska (15 min.);

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

• 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
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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

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas
ikgadējās sarunas

5. septembrī plkst. 16 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS un IZM gadskārtējās
sarunas. Tās vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis
un izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.
•

Sarunās iekļautās tēmas:
• likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” iekļaut
normu, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotā
ciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesī
gas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai ped
agogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu lik
vidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja tā pa
beigta ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. augustam;
• Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar LPS
sagatavot priekšlikumus grozījumiem Izglītības
likumā, izslēdzot 17. panta 2.5 daļu, kas uzliek
par pienākumu pašvaldībām piedalīties privātās
izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finan
sēšanā, ja šī privātā izglītības iestāde ir sabiedris
kā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums;
• lai nodrošinātu vienotu pieeju pedagogu atal
gojumam un sakārtotu pedagogu darba samak
sas sistēmu, visās izglītības pakāpēs nodrošināt
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas finansēšanu no valsts budžeta ar
bērniem no pusotra gada vecuma nodarbināta
jiem pedagogiem;
• Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020. gada
1. martam iesniegt izskatīšanai izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par profesionālās izglītības
programmu finansēšanu” un līdz 2020. gada
1. septembrim sagatavot un iesniegt izskatīša
nai Ministru kabinetā grozījumus šādos norma
tīvajos aktos:

•

•

•
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– Profesionālās izglītības likumā paredzēt de
leģējumu Ministru kabinetam izstrādāt kri
tērijus un kārtību valsts budžeta finansējuma
piešķiršanai pašvaldību dibināto izglītības
iestāžu profesionālās izglītības programmu
īstenošanai,
– Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra no
teikumos nr. 655 “Noteikumi par profesionā
lās izglītības programmu īstenošanas izmak
su minimumu uz vienu izglītojamo” noteikt
profesionālās izglītības programmu bāzes
finansējumu uz vienu izglītojamo, ietverot
stipendijas audzēkņiem;
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020. gada
31. martam izstrādāt un iesniegt nepiecieša
mos grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz
slodžu pārstrukturēšanu pedagogiem atbilstoši
jaunajam vidējās izglītības standartam, pamat
izglītības standartam un pirmsskolas izglītības
vadlīnijām, paredzot papildu finansējumu kompetenciārā izglītības satura ieviešanai, jo ped
agoga slodzē jāparedz apmaksāts darba laiks
mācību plānošanai un pedagogu savstarpējai
sadarbībai;
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020. gada
31. maijam sagatavot un nodrošināt mācību lī
dzekļu (iespiestu vai elektroniskā formātā) pie
ejamību un mācību metodisko nodrošinājumu
pamatizglītības mācību priekšmetu programmu
un vidējās izglītības mācību priekšmetu pamat
kursa programmu apguvei un līdz 2020. gada
31. augustam sagatavot un nodrošināt mācību
līdzekļu (iespiestu vai elektroniskā formātā) pie
ejamību un mācību metodisko nodrošinājumu
vidējās izglītības mācību priekšmetu padziļināto
kursu programmu apguvei;
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt
papildu finansējumu atbilstoši MK noteikumu
projektam “Noteikumi par vispārējās izglītības
iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo
speciālajām vajadzībām”;
Izglītības un zinātnes ministrijai veikt izglītības
finansēšanas modeļa “nauda seko skolēnam”
analīzi. Pilnveidot izglītības finansēšanas modeli

“nauda seko skolēnam”, nodrošinot līdzvērtīgas
pedagogu finansēšanas iespējas mazajās sā
kumskolās un pamatskolās vai izstrādāt alter
natīvu izglītības finansēšanas modeli tieši maza
jām sākumskolām un pamatskolām;
• par skolu tīkla sakārtošanu. Kvantitatīvie un kva

litatīvie kritēriji skolu tīkla modeļa izveidei, čet
ru reģionu bloku modelis.
Ināra Dundure,
LPS padomniece
izglītības un kultūras jautājumos

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme
Varakļānos

sadarbības jautājumi turpmākajam darba cēlie
nam – VK Padomes loceklis Piektā revīzijas depar
tamenta direktors Edgars Korčagins.

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

Moderna pārvaldība. Iekšējais audits, darbinieku
novērtēšana un motivēšanas iespējas. Koplīgumu
jēga un nozīme
11:45–12:45 – Izglītošanās nozīme; asociācijas
loma – Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas
priekšsēdētāja Eva Selga.

Dienas gaita:

12:45–13:45 – Personāla vadības un atlīdzības at
tīstības tendences publiskajā sektorā – Valsts kan
celejas Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas kon
sultante atlīdzības grupas vadītāja Laila Ruškule.

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.
10:00–10:30 – Novada prezentācija – Varakļānu
novada domes priekšsēdētājs Māris Justs un izpild
direktors Ivars Ikaunieks.

14:00–15:00 – Pašvaldību labās prakses piemēri
(Jelgava: kvalitātes vadības sistēma; Jēkabpils: dar
binieku novērtēšana).

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

Jautājumi, diskusijas.

10:40–11:00 – Informācija par konferenci “Liec
pārtikas grozā vietējo!” (veselīga pārtika, iepirku
mi ēdināšanas nodrošināšanai, pašvaldību atbalsts
u.c.) – Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) Val
des priekšsēdētājs Mārtiņš Cimmermanis.

Pusdienas.
15:00–17:00 – Novada apskate.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

11:00–11:45 – Valsts kontroles (VK) un pašvaldību

EIROPĀ UN PASAULĒ
LPS īsteno projektu “Pašvaldību un valdības
sadarbības veicināšana un publiskās
pārvaldības uzlabošana Kirgizstānā”

devās uz Kirgizstānu, lai nodotu savu pieredzi un
zināšanas, kas gūtas Latvijas attīstības un reformu
procesā.

Turpinot veiksmīgi uzsākto sadarbību ar Kirgiz
stānas partneriem, Ārlietu ministrijas finansētajā
projektā “Pašvaldību un valdības sadarbības vei
cināšana un publiskās pārvaldības uzlabošana Kir
gizstānā” augusta pēdējā nedēļā Latvijas eksperti

26. augustā Biškekā notika augsta līmeņa konfe
rence par valsts un vietējo pašvaldību sadarbības
mehānismu un administratīvi teritoriālo refor
mu īstenošanu Latvijas Republikā, kurā piedalījās
valsts prezidenta un valdības aparāta, Ekonomikas,
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jumu, savukārt vecākais padomnieks Māris Pūķis
iepazīstināja ar ATR norisi, ieguvumiem un zaudē
jumiem. LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede dalī
jās pieredzē par informācijas apmaiņu ar asociāci
jas biedriem.
27. augustā Latvijas eksperti apmeklēja Amatas
novada sadraudzības pilsētu Kara-Oju, kur notika
diskusija par sadzīves atkritumu savākšanu un iz
vešanu. Latvijas pieredzi prezentēja VARAM Vides
aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere. Latvijas eksperti sniedza ieteikumus, kā uzlabot
pašvaldību sadarbību dažādu problēmu risināšanā,
piemēram, atkritumu apsaimniekošanā un atkritu
mu poligonu uzturēšanā.

Lauksaimniecības un Finanšu ministrijas, Valsts ci
vildienesta, valsts aģentūras pašvaldību un starp
etnisko attiecību jautājumos pārstāvji, Zinātņu
akadēmijas, sabiedrisko organizāciju, Kirgizstānas
Pašvaldību savienības, Attīstības politikas institūta
pārstāvji un eksperti. Latvijas eksperti sniedza re
komendācijas valsts un vietējo pašvaldību sadar
bības mehānisma izstrādāšanai ar mērķi izveidot
ilgtspējīgu vietējo pašvaldību sadarbību ar valsts
institūcijām.

Ieinteresētību izmantot Latvijas pieredzi atkritu
mu apsaimniekošanā izrādījusi Kirgizstānas valdī
ba, izstrādājot valsts politiku šajā jomā, tādēļ jau
septembra beigās Latvijā mācību vizītē ieradīsies
20 Kirgizstānas valsts pārvaldes un pašvaldību pār
stāvji.

Semināra dalībnieki uzklausīja mūsu valsts pieredzi
ATR īstenošanā. LPS priekšsēdis Gints Kaminskis
prezentēja Latvijas teritoriāli administratīvo iedalī

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS MEDIJOS
kultūrkapitāla fonda padomi”.
* 27. augustā “Diena”: “Skolēnu brīvpusdienu ap
maksu IZM grib pārcelt uz pašvaldību budžetiem”
(šeit).
* 27. augustā “NRA”: “IZM grib pārtraukt finansēt
skolēnu brīvpusdienas, uzskata, ka tas jādara paš
valdībām” (šeit).
* 27. augustā “Jauns.lv”: “Nākamgad IZM varē
tu pārtraukt finansēt brīvpusdienas jaunāko kla
šu skolēniem, jo uzskata: tas jādara pašvaldībām”
(šeit).

* 27. augustā LETA: “Novadu apvienības Valde pār
runās ar teritoriālo reformu saistītus jautājumus”.

* 27. augustā TV “Panorāma”: “Skolēnu brīvpus
dienu apmaksu plāno pārcelt no valsts uz pašvaldī
bu budžetiem” (šeit).

* 27. augustā LETA: “Skolēnu brīvpusdienu apmak
su IZM grib pārcelt no valsts uz pašvaldību budže
tiem”.

* 28. augustā LETA: “Brīvpusdienām paredzētos 20
miljonus eiro IZM varētu novirzīt pedagogu algām”.

* 27. augustā LETA: “Valdība apstiprina jauno Valsts
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* 28. augustā LETA: ““KPV LV” deputāts: Šuplinskas
drosmīgā ideja par pašvaldību brīvpusdienām ne
drīkst par ķīlniekiem padarīt bērnus”.

* 30. augustā LETA: “Valsts prezidents diskusijā par
izglītības reformu atbalsta ideju par mazo jeb sai
mes skolu izveidošanu”.

* 28. augustā LV portāls: “Brīvpusdienu nodrošinā
šanu 1.–4. klašu skolēniem plāno uzticēt pašvaldī
bām” (šeit).

* 30. augustā LETA: “LIZDA pauž bažas par IZM pie
dāvājumu skolēnu brīvpusdienu apmaksu pārcelt
no valsts uz pašvaldību budžetiem”.

* 28. augustā lsm.lv: “Pašvaldību pabalsti skolas
gaitu uzsākšanai atšķiras pat 4 reizes; talkā nāk lab
dari” (šeit).

* 30. augustā LETA: “Rēzeknes vicemērs: skolēnu
brīvpusdienas pašvaldības budžetam būtu ļoti liels
slogs”.

* 28. augustā LR4 raidījums “Подробности” (šeit);
plkst. 17:08.

* 30. augustā “Diena”: “Valsts finansētas brīvpus
dienas – ekstra vai reāla vajadzība?” (šeit).

* 28. augustā TV “Panorāma”: “Trūcīgo skolēnu so
mas – uz labdaru pleciem?” (šeit).

* 30. augustā “NRA”: “Valsts prezidents atbalsta
ideju par saimes skolu izveidošanu Latvijā” (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

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

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.

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.

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti,
bet četri nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

VSS-830 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi
Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos nr. 127 “Dar
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifis 26.08.2019. 22.08.2019.
kā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo noza
ru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi””
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Jā

2.

VSS-836 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi
Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 333 “No
teikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju uguns
drošība”””
3. VSS-820 – Par informatīvo ziņojumu “Par Modernizācijas fonda
ieviešanu”
4. VSS-780 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto mak
sas pakalpojumu cenrādis”
5. VSS-822 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi
Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos nr. 546
“Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba
uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaim
niekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie no
sacījumi””
6. VSS-824 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi
Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos nr. 788
“Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām””
7. VSS-785 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus
tamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā
zemes nodalījuma joslai”
8. VSS-783 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus
tamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novēro
šanas torņa zemes nodalījuma joslai”
9. VSS-782 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus
tamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”
10. VSS-787 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā, pārdošanu”
11. VSS-786 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamā īpašuma 1. maija ielā 16b, Ludzā, Ludzas novadā,
pārdošanu”

26.08.2019. 22.08.2019.

Jā

27.08.2019. 15.08.2019.

Jā

29.08.2019. 15.08.2019.

Nē

29.08.2019. 15.08.2019.

Nē

30.08.2019. 15.08.2019.

Nē

30.08.2019. 15.08.2019.

Jā

30.08.2019. 15.08.2019.

Jā

30.08.2019. 15.08.2019.

Jā

30.08.2019. 15.08.2019.

Jā

30.08.2019. 15.08.2019.

Nē

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
29. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1b, Ogrē, Ogres nova
dā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

VSS-864 – Noteikumu projekts “2021. gada tautas
un mājokļu skaitīšanas noteikumi”

VSS-855 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības
jomā”

VSS-844 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā
īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā”

VSS-849 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos nr. 575
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī
ba” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt

VSS-845 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā
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sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām
personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālis
tiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām
un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģime
nē” īstenošanas noteikumi””

rings” īstenošanas noteikumi””
VSS-851 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos nr. 291
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī
ba” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kva
litatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietu
vinātu pakalpojumu pieejamību personām ar inva
liditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenoša
nas noteikumi””

VSS-850 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru
kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 386
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā
tība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām
personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba
tirgus un nabadzības risku pētījumi un monito

VSS-861 – Likumprojekts “Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likums”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
LM aicina uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu
un sociālā uzņēmējdarbība: vai vajag?”

dus ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma likums,
kā arī to, kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu un kā
das kļūdas gadās, pretendējot uz šādu statusu. Sa
vukārt attīstības finanšu institūcijas Altum pārstā
vis stāstīs par granta saņemšanas nosacījumiem,
dalīsies ar ieteikumiem, kā sagatavot veiksmīgus
finansējuma pieprasījuma projektus, un atklās bie
žāk sastopamās kļūdas finansējuma pieprasījuma
projektos.
Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā uzņēmuma
darbības specifiku, ikdienu un izzinātu šīs nozares
būtiskās problēmas, katrā diskusijā varēs uzklau
sīt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu. Liepājā pie
redzē dalīsies sociālā uzņēmuma “Privātsākumsko
la”, Valmierā – zvanu centra “Sonido”, Daugavpi
lī – “Domus atbalsts”, Jelgavā – “Barboleta”, Rīgā –
“Svaigi.lv” un “O smart Games” vadītāji.

Septembrī Labklājības ministrija (LM) aicina ikvie
nu interesentu uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu un
sociālā uzņēmējdarbība: vai vajag?”. Diskusijas no
tiks piecās pilsētās – Liepājā, Valmierā, Daugavpilī,
Jelgavā un Rīgā. Tajās varēs uzzināt aktuālo infor
māciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma
saņemšanu, izprast nozares mītus un realitāti, kā
arī dzirdēt sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un
piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz
sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”.

Diskusiju dalībniekiem būs iespēja piedalīties prak
tiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uz
ņēmēja dzirksti!”, lai trenētos skaidri noformulēt
un prezentēt publikai savu sociālā biznesa ideju.
Nodarbību vadīs biedrības “ZINIS” vadītāja, bizne
sa trenere Vita Brakovska. Diskusijas noslēgsies ar
kopīgām sarunām un debatēm, lai rastu atbildes uz
visiem interesējošajiem jautājumiem par sociālo
uzņēmējdarbību.

LM pārstāvji diskusijās skaidros, kas ir un kas nav
sociālā uzņēmējdarbība, kāda ir pašreizējā situācija
un statistika par sociālajiem uzņēmumiem un kā

Diskusijas vadīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības
asociācijas vadītāja Liene Reine-Miteva.
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Liepājā diskusija norisināsies 11. septembrī, Valmierā – 13. septembrī, Daugavpilī – 18. septembrī,
Jelgavā – 20. septembrī, Rīgā – 26. septembrī. Rīgā
notiekošā diskusija būs skatāma arī videotiešraidē
Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv
un sociālā tīkla Facebook lapā šeit.

Pieteikuma anketas un plašāka informācija par
katru diskusiju pieejama šeit un LM Facebook lapā
(šeit), sadaļā “Pasākumi”.
LM arī informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā Lat
vijā ar dažādām aktivitātēm atzīmēs Sociālās uzņē
mējdarbības nedēļu, kurā 15., 16. un 17. oktobrī
norisināsies Atvērto durvju dienas sociālajos uzņē
mumos, lai ikviens varētu iepazīties un izzināt klā
tienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi.

Dalība visās diskusijās ir bez maksas, taču vietu
skaits ir ierobežots. Pieteikties uz katru no diskusi
jām var, aizpildot tiešsaistes anketu šeit.

ES mājā ģimenēm ar bērniem radoša
nodarbība “Iepakosim videi draudzīgāk!”

Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā (Rīgā, As
pazijas bulvārī 28, 1. stāvā). Nodarbība piemērota
bērniem, kas ir vismaz trīs gadus veci.
Radošā sestdiena ES mājā notiks sadarbībā ar bied
rību “Zero Waste Latvija”. Tās vadītāja Laura Trei
mane lekcijā stāstīs, kā bērnudārza un skolas dzīvei
nepieciešamo (sporta apģērbu, mazās uzkodas, grā
matas u.c.) iepakot un uzglabāt videi draudzīgāk.
Pēc lekcijas radošā nodarbībā varēs no veciem
krekliņiem izgatavot un apgleznot auduma maisi
ņus, tāpēc dalībniekiem jāpaņem līdzi t-krekls, kas
vairs netiks lietots, lai tam sniegtu otru elpu.
Pieteikšanās nodarbībai uz e-pasta adresi info@es
maja.lv. Lūgums norādīt bērnu skaitu un vecumu,
kā arī pavadošo pieaugušo skaitu.

Vecāki un bērni aicināti 7. septembrī plkst. 12 uz
radošu lekciju un praktisku nodarbību par to, kā
videi draudzīgāk iepakot un uzglabāt skolas lietas.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Atbalsts Eiropas Jaunatnes dialoga
aktivitātēm

IZM aicina organizācijas, to pārstāvjus, skolotājus,
jauniešu centru darbiniekus, jauniešu apvienības
un citus interesentus, kas ikdienā strādā ar jau
niešiem, iesaistīties Eiropas Jaunatnes dialogā un
saņemt atbalstu, lai septembrī un oktobrī varētu
īstenot līdzdalības aktivitātes.
Jauniešiem būs iespēja gūt pirmo pieredzi Eiropas
procesu ietekmēšanā un gūt atbalstu vietējām akti
vitātēm. Interesenti varēs izvēlēties, kādu aktivitāti
viņi vēlas īstenot, un nepieciešamajam atbalstam
pieteikties tiešsaistes formā šeit.
Aktivitātēs jauniešiem būs jāatbild uz dažādiem
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jautājumiem trīs tēmās: kādu atbalstu un informā
ciju viņi gribētu saņemt no cilvēkiem, kas strādā ar
jauniešiem; kādas iespējas viņi vēlētos laukos; vai
jauniešiem ir pieejams atbalsts, lai justos droši par
savu darba nākotni? Katrs aktivitātes rīkotājs varēs
izvēlēties, kuras tēmas vēlas apspriest, un varēs ie
kļaut interesējušos jautājumus.

principiem, līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu
un izmantošanu un jēgpilnu līdzdalības organizē
šanu. Apmācību datumi: 17. septembrī Ventspilī;
19. septembrī Rēzeknē; 24. septembrī Jelgavas
novadā; 27. septembrī Cēsīs; 30. septembrī Rīgā.
Pieteikšanās tiešsaistes anketa šeit.
Lai jauniešu atbildes IZM varētu apkopot Latvijas
Nacionālajā ziņojumā, aktivitātēm ir jānotiek līdz
20. oktobrim.

Organizācijām nav nepieciešama iepriekšēja pie
redze līdzdalības īstenošanā: IZM vēlas piedāvāt
iespēju īpaši tām organizācijām, jauniešu apvienī
bām, skolotājiem un pulciņu vadītājiem, kas šādas
aktivitātes nav īstenojuši vai vēlas izmēģināt jau
nas līdzdalības formas. Interesenti varēs pieteik
ties arī vienas dienas apmācībām par līdzdalības

Vairāk informācijas par Eiropas Jaunatnes dialogu
pie IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departa
menta projekta koordinatores Annas Īviņas (anna.
ivina@izm.gov.lv).

Award kursi jauniešiem

sionālās vai speciālās izglītības iestāžu pedagogi,
atbalsta personāls – sociālie pedagogi, psihologi,
karjeras konsultanti);
– jauniešu centru darbinieki;
– jaunatnes lietu speciālisti;
– pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kurās
darbojas jaunieši.

Valsts izglītības satura centrs 26. un 27. septembrī
Rīgā, Strūgu ielā 4, organizē kursus “The Duke of
Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu
izaugsmei”, kuros apmācīs un darbam ar jaunie
šiem sagatavos The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunos vadītājus.

Dalības maksa: 26,88 eiro (neiekļauj ēdināšanas,
nakšņošanas un transporta izdevumus).
Grupu komplektēs līdz 18. septembrim.
Lai pieteiktos dalībai kursos, 1. pielikumā esošā an
keta jāaizpilda un jānosūta uz e-pasta adresi katri
na.sprudzane@visc.gov.lv.

Kursu mērķauditorija:
– izglītības iestāžu darbinieki (vispārīgās, profe

Ventspils novada Popes estrādē uzstāsies
grupa “Pērkons”

6. septembrī plkst. 19 Popes brīvdabas estrādē
sāksies Ventspils novada pašvaldības rīkotais bez
maksas koncerts. Pasākuma ievadā dziedās Vents
pils novada folkloras kopas “Pūnika”, “Sītava”, “Pill
tīn”, “Kāndla”, “Urdava” un “Maģie suiti”. Savukārt
pēc tam uzstāsies leģendārā rokgrupa “Pērkons”.
Ērtākai sēdēšanai ieteicams ņemt līdzi sēžamspil
ventiņus.
Organizējot šo pasākumu, Ventspils novada pašval
dība atskatās uz projektu “Popes pagasta brīvdabas
estrāde pārbūve”, kura gaitā atjaunoti celiņi, veik
ta skatītāju zonas pārbūve un ierīkots apgaismo
jums – sešas laternas. Projekta kopējās izmaksas,
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kurās iekļauta būvprojekta izstrāde, autoruzraudzī
ba, būvuzraudzība, būvprojekta ekspertīze, ģeo
tehniskā izpēte un būvtehniskā atzinuma saņemša
na, ir 393 541,32 eiro; 348 541,32 eiro ir Ventspils
novada pašvaldības līdzekļi, bet 45 000 eiro finan

sē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
Būvprojektu izstrādājusi, autoruzraudzības pakal
pojumus sniegusi un būvdarbus veikusi SIA “Vent
betons V”, bet būvuzraudzību nodrošinājuši SIA
“SNB projekti” darbinieki.

Alūksnē svinēs bānīša 116. dzimšanas dienu
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7. septembrī Alūksnes un Gulbenes novadā svinēs
tradicionālos Bānīša svētkus – vienīgajam Baltijā
regulāri kursējošajam šaursliežu dzelzceļa vilciena
bānītim. Šogad svētkiem izvēlēts nosaukums “Ru
dens garšu bānītis”, tādēļ svētku apmeklētājiem
būs iespēja baudīt dažādas rudens garšas.

Pasākuma laikā darbosies sulu spiede, kur par zie
dojumiem varēs degustēt tikko spiestu ābolu sulu
vai atnest savus ābolus un izspiest sulu. Būs arī ie
spēja vārīt kopīgu rudens ābolu ievārījumu, un, lai
tā būtu garšu pārbagātība, organizatori aicina nest
arī savus ābolus. Gatavo ievārījumu varēs pildīt
līdzpaņemtajās burciņās.

Alūksnes bānīša stacijā īsi pirms bānīša sagaidī
šanas, pulksten 15, notiks 1902. gada fotogrāfijas
“Vilciena sagaidīšana Alūksnes stacijā” rekonstruk
cija. Tā ir šobrīd vienīgā zināmā fotogrāfija, kurā
redzams vēsturiskais notikums – pirmā vilciena sa
gaidīšana Alūksnē. Pēc dzelzceļa vēstures pētnieka
Toma Altberga domām, šis fotouzņēmums varētu
būt tapis 1901. gada rudenī. Vēsturiskā fotoattēla
rekonstrukcija piedāvās salīdzināt vilciena sagaidī
šanas faktu, vietu un nianses Alūksnes stacijā šo
brīd un pirms 118 gadiem.

Savukārt pēc bānīša sagaidīšanas, ābolmaižu, sulas
un ievārījumu degustēšanas pulksten 17 Alūksnes
Kultūras centrā muzicēs Raimonds Pauls un Dau
mants Kalniņš ar koncertprogrammu “Tikšanās
Dailē”.
Pirmo reizi Bānīša svētku vēsturē notiks vakara vil
ciena sagaidīšana Alūksnes stacijā. No pulksten 19
varēs baudīt dzelzceļa stacijas romantisko noska
ņu, kāda ir tikai pēc tirgus dienas. Alūksnes bānīša
stacijas vēlo vakaru īpašu darīs “Ceremonijorķes
tris”, kurš spēlēs 30. gadu mūziku. Savukārt 19:40
vilcienu sagaidīs ar ziepju burbuļu salūtu. Lai tas
būtu krāšņāks, organizatori aicina ņemt līdzi savus
ziepju burbuļus. Alūksnes bānīša stacijas vēlais va
kars Bānīša svētkos notiks ar Vidzemes plānošanas
reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Savukārt pulksten 15:15 – lielais notikums, kad bā
nīti svinīgi sagaidīs Alūksnes stacijā, lai jau pulksten
16 to pavadītu.
Organizatori šogad īpaši vēlas, lai apmeklētāji pa
lutina savas garšas kārpiņas, tādēļ piedāvās gardas
darbnīcas un pieturvietas visa bānīša maršruta pos
mā. Iedzīvotāji aicināti piedalīties konkursā “Gardā
kā ābolu plātsmaize”, mājās sameklējot un pagata
vojot savu iecienītāko plātsmaizes recepti (plātsmai
zes reģistrācija līdz pulksten 15). Vēlāk viesiem būs
iespēja tās degustēt un izraudzīt labāko. Uzvarētāja
godināšana norisināsies pēc bānīša pavadīšanas.

Bānīša svētki notiks arī Gulbenes un Stāmerienas
stacijā.
Bānīša svētkos Stāmerienā no plkst. 11:30 līdz
15:30 notiks arī Starptautiskais elektromobiļu sali
dojums.

Pagalmu un putras svētkos Bauskā
apmeklētājus gaidīs 19 pagalmiņi

dās aizraujošās norisēs, nobaudīt gardas putras un
piedalīties loterijā. Savukārt Bauskas rātslaukumā
Zemgales dižtirgus pulcēs mājražotājus, amatnie
kus, dizaina un citu noderīgu preču tirgotājus no
visas Latvijas.
Pagalmu un Putras svētku mērķis ir pievērst sa
biedrības uzmanību Bauskas vecpilsētas kultūrvēs
turiskajam mantojumam, aizdomāties par tā sagla
bāšanas nozīmību, kā arī ienest vecpilsētā rosību.
Šogad vecpilsētā rosība būs 19 pagalmiņos, kuru
saimnieki apmeklētājiem sarūpējuši radošas, aktī
vas un izklaidējošas nodarbes.
PII “Zīlīte” pagalmā būs iespēja apskatīt lelles un ro
taļu auto no retro līdz mūsdienām, Bauskas Centrā
lās bibliotēkas pagalmā gaidāmas dažādas izdarības

Bauskas vecpilsētā 7. septembrī norisināsies IX Pa
galmu svētki un VII Putras godēšana, kur 19 vec
pilsētas pagalmiņos būs iespēja iesaistīties dažā
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ar grāmatām – fotoakcija, brīvais mikrofons, prāta
mežģi un citas aktivitātes; Strautnieku ielā, ska
tu laukumā pie Mēmeles upes, varēs iesaistīties
Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrības no
darbībās. Mākslinieku dārzā koncertā “Sanāciet,
sadziediet un sadejojiet” uzstāsies Bauskas novada
amatiermākslas kolektīvi TDA “Jandāls”, TDA “Jan
dāls” studija, deju kopa “Rota”, koris “Skalve”, teat
rālas izdarības veiks amatierteātris “Dadži”. Veteri
nārās aptiekas “Cortex” pagalmā viesosies Faira un
Draiskulis no “Dabas zirgiem” Plakanciemā: ikviens
varēs uzdot jautājumus par zirgiem, kā arī uzzināt
patiesību par dažādajiem to mītiem.

apmeklētāji varēs iepazīties ar multifunkcionālās
amfībijas modeli TRUXOR 5045 regulārai upju pļau
šanai Bauskas novada pašvaldībā.
Tāpat kā pērn, arī šogad apmeklētāji būs aicinā
ti sniegt palīdzīgu roku līdzcilvēkiem, iesaistoties
svētku akcijās. Pestīšanas armijas Bauskas korpusa
pagalmā gaidāma ziedojumu akcija “Būsim līdzās”,
kur apmeklētāji aicināti ziedot tīras un nesaplēstas
bērnu un mazuļu drēbītes, rotaļlietas, grāmatas un
citas noderīgas mantas. Savukārt Sociālā dienesta
pagalmā notiks radošas aktivitātes “Par un ap ābo
lu”, kur ikviens būs aicināts iesaistīties kādā ābolu
ievārījuma sagatavošanas posmā akcijā “100 burci
ņas labdarībai”.

Tirdzniecības nama “Kvēle” pagalmā plkst. 12 vasa
ras izskaņas koncertā uzstāsies vokālā studija “Pi
goriņi”, savukārt Veļas mājas pagalmā plkst. 13 svi
nīgi atklās biedrības “Meistars Gothards” projektus
“Uzplaukšana” un “Ziedēšana”, bet mazākos svētku
apmeklētājus priecēs lielie ziepju burbuļi. Arī citos
pagalmiņos gaidāmas dažādas interesantas nodar
bes, kas būs aizraujošas gan lieliem, gan maziem
svētku apmeklētājiem.

No pulksten 13 vairākos pagalmiņos varēs nobaudīt
dažādas putras – bukstiņbiezputru ar speķi, uzpū
teni, auzu pārslu putru ar raibumiem, rīsu putru ar
žāvētiem augļiem un citas. Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrība cienās ar gardu zivju zupu.
Lai piedalītos loterijā, pasākuma apmeklētājiem
jāiegūst deviņi spiedogi uz pasākuma kartes, no
kuriem pieci ir apmeklētāju brīva izvēle, bet četri
pagalmiņi jāapmeklē obligāti – PII “Zīlīte”, Sociālais
dienests, atpūtas laukums Dambja ielā un Biblio
tēkas pagalms. Spiedogotās kartes līdz pulksten 15
jāiemet loterijas kastē Bauskas rātsnamā, izlozes
sākums plkst. 15:05.

Tikmēr Bauskas novada pašvaldība aicina visus
svētku apmeklētājus uz satikšanos atpūtas lauku
mā Dambja ielā, lai kopīgi svinētu svētkus un ie
pazīstinātu ar pašvaldības projektiem. “Accelerate
SUNSHINE” informatīvajā teltī “Dod mājai otru dzī
vi” interesentiem būs lieliska iespēja uzzināt vairāk
par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu
un ēku iedzīvotāju ieguvumiem. Projektā “Pasā
kumi Bauskas novada sabiedrības veselības veici
nāšanai un slimību profilaksei” notiks sarunas par
bērnu imunitāti, kā arī būs iespēja pārbaudīt asins
spiedienu, ķermeņa masas indeksu (ĶMI) un gli
kozes līmeni asinīs. Projekta “Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)”
pasākumā prezentēs projekta ideju un mērķi, kā arī
īstenojamās darbības Bauskas novadā. Pasākuma

Līdztekus dažādajām norisēm pagalmiņos Bauskas
rātslaukumā notiks Zemgales dižtirgus, kur varēs
iegādāties lina tērpus, dažādus aksesuārus un ro
taslietas, koka un keramikas izstrādājumus virtuvei,
klūgu pinumus un grozus, svaigi ceptu maizi, gaļas
kūpinājumus, sīpolpuķu stādus, medu, zāļu tējas
un citas preces. Rātslaukumā rosīsies arī apskates
saimniecības “Vaidelotes” saimniece Daira Jātnie
ce un darbosies mākslinieka Ivara Mailīša greznais
karuselis “Lidojums uz siltajām zemēm”.

Valmierā notiks starptautiskas sacensības
“Mēs varam”

no Norvēģijas. Šādas sporta spēles Valmierā notiks
jau divpadsmito reizi.

7. un 8. septembrī Valmieras 5. vidusskolas sporta
laukumā norisināsies starptautiskas sporta spēles
bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
“Mēs varam”, kas pulcēs gandrīz 190 dalībniekus
no Latvijas un Igaunijas, kā arī brīvprātīgos palīgus

Sporta sacensībās piedalīsies 20 speciālo internāt
skolu skolēni (AB un C līmenis – ar viegliem un vi
dēji smagiem, un smagiem garīgās attīstības trau
cējumiem) no 12 gadu vecuma, sporta skolotāji,
asistenti, organizatori un brīvprātīgie palīgi.
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Sporta spēles atklās 7. septembrī plkst. 11 Val
mieras 5. vidusskolas sporta laukumā. 8. sep
tembrī plkst. 9:30 sāksies otrās dienas sportis
kie pārbaudījumi un finālsacensības, bet no
slēguma ceremonija paredzēta plkst. 14.
Divas dienas bērni un jaunieši sacentīsies tā
dās disciplīnās kā “Boccia” spēle, tāllēkšana,
skriešana, bumbiņas mešana tālumā, smilšu
maisiņu mešana mērķī, futbola sitieni pa vār
tiem, basketbola metieni un veiklības stafete
ar uzdevumiem. Sacensību galvenā tiesnese –
Valmieras Bērnu sporta skolas direktore Līga
Dzene.
Sacensības organizē Valmieras pilsētas pašval
dība sadarbībā ar Ziemeļvidzemes internātpa
matskolu un Kocēnu novada pašvaldību.

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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