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3. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valde devās uz Jaunpili, lai izbraukuma sēdē spries-
tu par šābrīža svarīgākajiem jautājumiem.

Valdes sēdes ieskaņā Jaunpils novada domes 
priekš sēdētāja Ligita Gintere un Komunikācijas no-
daļas vadītāja Baiba Rasa sniedza prezentāciju par 
Jaunpils novadu, tā kultūras, izglītības un sporta 
dzīvi, kā arī pieredzi dažādu projektu īstenošanā, 
kur aktīvi iesaistās arī iedzīvotāji un nevalstiskās 
organizācijas, kuru Jaunpils novadā ir daudz – 34.

Sēdes turpinājumā LPS padomnieki iepazīstināja 
pašvaldību vadītājus ar apkopotajiem viedokļiem 
2020. gada LPS un Ministru kabineta vienošanās un 
domstarpību protokolam. Sarunas ar nozaru minis-
trijām turpinās, tāpēc protokola galaversija vēl tikai 
taps.

Par brīvpusdienu nodrošināšanu 1.–4. klašu skolē-
niem no 2020. gada 1. janvāra informēja LPS pa-
domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra 
Dundure. LPS Valde vienojās, ka pašvaldības no 
sava budžeta varētu finansēt 1.–4. klašu skolē-
nu ēdināšanu, kas 2020. gadā izmaksās vismaz 
19,7 miljonus eiro, ja valsts sākumskolas skolēnu 
ēdināšanai paredzēto finansējumu novirzītu darba 
samaksai tiem bērnudārzu pedagogiem, kuri strā-
dā ar bērniem vecumā no pusotra līdz četriem ga-
diem. Vairāk lasiet šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos,

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas 
ikgadējās sarunas

5. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ikgadējās 
sarunas, ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
ar aktīvu LPS padomnieces izglītības un kultūras 
jautājumos Ināras Dundures, LPS Izglītības un kul-
tūras komitejas priekšsēdētājas Ligitas Ginteres un 
pašvaldību pārstāvju līdzdalību, un izglītības un zi-
nātnes ministre Ilga Šuplinska.

Sarunās apsprieda septiņus aktuālus jautājumus. 
Piecos no tiem pusēm izdevās rast kopsaucēju un 
vienoties par atlaišanas pabalstu izmaksu ped
agogiem, profesionālās izglītības programmu finan-
sēšanu, kompetenciāra izglītības satura ieviešanu, 
prasībām izglītojamo ar speciālajām vajadzībām 
uzņemšanai vispārīgās izglītības programmās un 
sarunām ar pašvaldībām par izglītības iestāžu tīklu.

LPS un IZM neizdevās vienoties par brīvpusdie-
nu nodrošināšanu 1.–4. klašu skolēniem un ar to 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5007-lps-pasvaldibas-varetu-uznemties-skolenu-edinasanu-ja-valsts-apnemtos-finanset-bernudarzu-pedagogu-alga
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saistītā jautājumā – par pedagogu darba samaksas 
finansēšanu no valsts budžeta.

Sarunu noslēgumā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
atzīmēja, ka no ministrijas pašvaldības gaida solīto 
skolu kartes uzmetumu, un novēlēja abām pusēm 
atrast kopīgu viedokli arī par brīvpusdienām.

Vairāk skatiet šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notika 4. septembrī un tika translēta tiešraidē (vi-
deoieraksts šeit).

Sēdē piedalījās Labklājības ministrijas (LM) valsts 
sekretāra vietniece Jana Muižniece, LM Bērnu un 
ģimenes politikas departamenta direktore Liene 
Kauliņa-Bandere un vecākā eksperte Rita Paršova. 
Viņas informēja par ārpusģimenes aprūpes atbal-
sta centru darbības aktualitātēm.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri Latvi-
jā darbojas nepilnu gadu. Labklājības ministrijā 
2018. gadā tika reģistrēti 16 atbalsta centri, ko iz-
veidojuši astoņi nodibinājumi vai biedrības. Pieci 
atbalsta centri atrodas Kurzemē, pa četriem – Rīgas 
plānošanas reģionā un Vidzemē, divi – Zemgalē un 

viens – Latgalē (atbalsta centru saraksts pieejams 
LM interneta vietnē šeit un vietnē www.radigime-
ni.lv).

Komitejas dalībniekiem bija gan daudz jautājumu 
ministrijas pārstāvēm, gan arī ierosinājumi. Saru-
nas noslēgumā LPS aicināja ministriju padomāt par 
centru metodisko vadību.

LPS padomniece Ilze Rudzīte iepazīstināja ar aktua-
litātēm veselības un sociālajā jomā. Viņa informēja 
par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides 
darba grupu, kurā izstrādā sociālo dienestu un bā-
riņtiesu funkcijas, par darba grupu, kas strādā pie 
izmaiņām sociālo pakalpojumu samaksas kārtībā, 
un par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 
sistēmas darba grupu, kas strādā pie šīs sistēmas 
pārveides jaunā platformā.

Nākamā komitejas sēde notiks 2. oktobrī Tukumā, 
un tā būs apvienotā komitejas un veselības un so-
ciālo jautājumu tīkla sanāksme, kas tiek organizēta 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienību, tajā piedalīsies arī LM un Pārre-
soru koordinācijas centra pārstāvji.

Plašāks ieskats 4. septembra komitejas sēdē un LM 
prezentācija pieejama šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4989-lps-un-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-ikgadejas-sarunas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/405-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-4-septembri-2019
http://www.radigimeni.lv
http://www.radigimeni.lv
https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/4982-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-4-septembri-2019
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

4. septembrī, nodrošinot tiešraidi (videoieraksts 
pieejams šeit), notika LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde, kurā piedalījās ne tikai 
pašvaldību pārstāvji, bet arī Saeimas deputāti Dace 
Bluķe un Aldis Adamovičs no Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijas un Pārresoru koordinācijas 
centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības 
un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Ves-
peris.

Ar zinātnieku – Dr. oec. Andra Miglava, Dr. phys., 
Dr. oec. Māra Pūķa un Dr. geogr. Pētera Šķiņķa – 
piedāvājumu Latvijas teritoriju pārvaldības refor-
mai iepazīstināja Andris Miglavs, nosaucot to par 
viedokli sabiedriskai diskusijai. Iesakām ar to un 
komitejā sniegto prezentāciju iepazīties ikvienam 
interesentam (šeit), jo tajā nerunā par pašvaldību 
robežu reformu, bet reformu pēc būtības – Latvijas 
teritoriju attīstības pārvaldības reformu, dodot da-
tos balstītu Latvijas situācijas analīzi un iezīmējot 
ceļu, kā mainīt attīstības vektoru, pavēršot mūsu 
valsti uz attīstību.

Viņš informēja, ka šonedēļ vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs valdībā iesniedzis li-
kumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums”, kas vairs neparedz tādu ad-
ministratīvo teritoriju kā apriņķi, nosaka divas re-
publikas pilsētas (Rīgu un Jūrmalu), kā arī paredz 
deklasēt septiņas šodienas republikas pilsētas un 
izveidot 34 novadus bez pārmaiņām to funkcijās, 
bez finanšu pārvaldības reformas, bez atbilstošas 
transporta infrastruktūras, veselības, izglītības, 

drošības un citu attīstības jautājumu iekļaušanas 
reformas konceptā.

A. Miglavs, M. Pūķis un P. Šķiņķis piedāvā alterna-
tīvu risinājumu – uz decentralizāciju virzītu Latvijas 
teritoriju attīstības pārvaldības reformu, reģionāla 
līmeņa pārvaldības struktūru izveidi reģionālai at-
tīstībai, tam nodalot valsts un pašvaldību funkcijas 
un veidojot motivējošu un atbildīgu teritoriju attīs-
tību veicinošu finanšu mehānismu.

Zinātnieku piedāvājumā administratīvi teritoriālā 
reforma jāsāk ar reģionāla līmeņa pārvaldības te-
ritoriju – apriņķu – izveidi, paredzot iegūt valsts 
mēroga institūcijām aptveramu skaitu sadarbības 
partneru nozaru politiku reģionālās dimensijas ie-
kļaušanai – 5–8 vienības, attīstīt apriņķu un vietējo 
pašvaldību teritoriju pašatbildības sistēmu, admi-
nistratīvi nesaraut iedzīvotāju piederības izjūtu sa-
vām teritorijām, izmantot atšķirīgo Latvijas terito-
rijas daļu vienreizīgumu un identitāti kā attīstības 
resursu, izveidot apriņķus kā biznesa piesaistes, 
transporta, izglītības un lielās infrastruktūras telpas 
veidošanas mugurkaulu, veidot lielo pilsētu un pie-
pilsētu infrastruktūras sasaistes risinājumus, īpaši 
Rīgas metropoles telpai, paplašināt iedzīvotāju ie-
saisti sava reģiona un savas teritorijas izaugsmes 
veicināšanā.

Lai panāktu valsts attīstību, Latvijas teritoriju attīs-
tības pārvaldības reforma sastāv no trīs neatņema-
mām, savstarpēji saistītām darbībām: pārvaldības 
struktūras reformas, finanšu pārvaldības reformas 
un teritoriālās organizācijas reformas.

Komiteja nolēma aicināt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/406-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-4-septembri-2019
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_09_04_Reg_Kom_1_Viedoklis_LPS_komiteja_2019_0904.pdf
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konceptuālajā ziņojumā “Par administratīvi terito-
riālo iedalījumu” iekļaut LPS atbalstītos zinātnieku 
A. Miglava, M. Pūķa un P. Šķiņķa izstrādātos Latvi-
jas teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedā-
vājuma priekšlikumus, primāri veidojot reģionālās 
pārvaldības modeli, tam pārdalot funkcijas starp 
valsti un pašvaldībām un vienlaikus veicot valsts 
pārvaldes reformu.

Vēl komiteja izskatīja VARAM sagatavoto likumpro-
jektu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā” (VSS733), ar ko iepazīstināja LPS padom-
niece attīstības un plānošanas jautājumos Gunta 
Lukstiņa (skatiet šeit!).

Satraukums pašvaldībām ir par likumprojekta nor-
mu, ka jaunus pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentus – attīstības stratēģijas, attīs-
tības programmas, teritorijas plānojumus – varēs 
izstrādāt un apstiprināt pēc 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām, bet līdz tam jālieto spēkā esošie terito-
rijas attīstības plānošanas dokumenti.

Atbilstoši pašvaldību viedokļiem LPS apkopojusi 
iebildumus šim likumprojektam un uzskata, ka nav 
pamata šādam grozījumam: tas degradē plānoša-
nas procesa nepārtrauktību, ir pretrunā attīstības 
plānošanas sistēmas un teritorijas attīstības plāno-
šanas likumos noteiktajai plānošanas kārtībai un 
principiem, turklāt tas būtiski kavēs sagatavošanos 
2021.–2027. gada ES plānošanas periodam, ES fon-
du apguvi un Nacionālā attīstības plāna īstenošanu.

Šāds grozījums radītu būtiskus zaudējumus tām 60 
pašvaldībām, kuras šobrīd izstrādā savus teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus un būs spiestas 
apturēt to izstrādi, tāpat zaudējumi radīsies tām 
pašvaldībām, kuras nevarēs uzsākt jaunu plānoša-
nas dokumentu izstrādi, ja tas nepieciešams.

Paredzētais likuma grozījums ir pretrunā ar kon-
ceptuālajā ziņojumā “Par administratīvi teritoriālo 
iedalījumu” un likumprojektā “Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likums” iekļauto VARAM 
nostādni, ka pašvaldības no 2020. gada vidus līdz 
2021. gada 1. jūnijam izstrādā savstarpēji integrētu 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kam 
piešķir valsts budžeta finansējumu 2020. gadā 50% 
un 2021. gadā 50% apmērā no paredzētā.

Tikai katras pašvaldības ziņā ir izvērtēt tās un jauna 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrā-
des nepieciešamību, tam vajadzīgos resursus un 
lemt, vai konkrētajā gadījumā un situācijā ir vai nav 
racionāli turpināt un pieņemt vai uzsākt jauna at-
tiecīgā plānošanas dokumenta izstrādi. LPS uzska-
ta, ka VARAM paredzētā administratīvi teritoriālā 
reforma nav pamats pašvaldībām ierobežot pašval-
dību plānošanas nepārtrauktību un pēctecību.

Komitejas locekļi tika informēti arī par 22. augusta 
LPS un VARAM sarunām.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos,

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības  

un plānošanas jautājumos,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS padomniece MK sēdē vērš uzmanību 
uz pedagogu noslodzi, tehnoloģiju 
mācībām un ātra interneta pieejamību 
visās skolās

3. septembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika ska-
tīts noteikumu projekts “Noteikumi par valsts vis-
pārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 
vidējās izglītības programmas paraugiem”, par ko 
atzinumu sniegusi arī LPS, to saturiski saskaņo-
jot. Taču LPS nesaskaņoja MK noteikumu projekta 
protokollēmuma projektu, aicinot to papildināt ar 
vairākiem punktiem, par ko klātienē MK sēdē infor-

mēja LPS padomniece izglītības un kultūras jautā-
jumos Ināra Dundure.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_09_04_Reg_kom_2_2_groz TAP likum%C4%81 papildin. 04.09.2019_IP.pdf


6

LPS uzskata, ka jāparedz slodžu pārstrukturēšana 
pedagogiem atbilstoši jaunajiem vidējās un pa-
matizglītības standartiem un pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām, samazinot pedagogu noslodzi jeb kon-
taktstundu skaitu. Sakarā ar standartu ieviešanu 
tehnoloģiju mācību jomā LPS ieskatā būtu jāatļauj 
izglītības iestādēm turpmāko trīs mācību gadu laikā 
pārsniegt normatīvajos dokumentos noteikto mā-
cību slodzi līdz vienai vai divām stundām nedēļā, 
kas papildus izmantojamas mācību priekšmetiem 
“Datorika”, “Programmēšana I” un “Programmēša-
na II”. LPS arī aicina IZM sagatavot un nodrošināt 
mācību līdzekļu pieejamību un mācību metodisko 
nodrošinājumu un Satiksmes, VARAM un Finanšu 
ministriju rast finansējumu, lai visās izglītības ie

stādēs izveidotu atbilstošu datortīkla un interneta 
pieslēguma infrastruktūru, kā arī aicina ministrijas 
2020. gadā nodrošināt iespēju pašvaldībām sa-
ņemt aizņēmumus datortehnikas iegādei izglītības 
iestādēm. LPS iepriekšminētās prasības iekļaus arī 
MK un LPS ikgadējā vienošanās un domstarpību 
protokolā.

Vairāk lasiet šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju  

jautājumos,
LPS Komunikācijas nodaļa

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Varakļānos

6. septembrī Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme notika Varakļānos.

Ar īsfilmu un prezentāciju par savu novadu Varakļā-
nos kuplā skaitā sabraukušos kolēģus un ciemiņus 
iepazīstināja novada domes priekšsēdētājs Māris 
Justs. Šo un citas prezentācijas varat aplūkot šeit, 
kur redzams arī plašāks sanāksmes atspoguļojums.

Par veselīgu pārtiku, ilgtspējīgas pārtikas sistēmu 
un konferenci “Liec pārtikas grozā vietējo!” infor-
mēja Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) Val-
des priekšsēdētājs Mārtiņš Cimmermanis. Konfe-
rence norisināsies 27. septembrī “Hanzas peronā” 
(Rīgā, Hanzas ielā 16a), un tajā būs gan atzītu eks
pertu lekcijas un padomi, gan vietējo uzņēmēju 
veiksmes stāsti, gan populāru Latvijas pavāru meis-
tarklases veselīgu skolas pusdienu gatavošanā no 
vietējiem produktiem un degustācijas, gan arī pa-
vārzeļļu konkurss un Tautas garšas konkursa svinīga 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4992-lps-pauz-bazas-par-pedagogu-noslodzi-tehnologiju-macibam-un-atra-interneta-pieejamibu-visas-skolas
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4967-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-6-septembri-2019-varaklanos


7

apbalvošana. Nākamajā dienā – 28. septembrī – 
turpat notiks garšas svētki “Nogaršo Latviju Rīgā!”, 
kuros Latvijas zemnieki un pārtikas ražotāji rādīs 
savu labāko, veselīgāko un interesantāko produk-
ciju, būs garšu pieturas visām gaumēm un garšām, 
iepirkšanās, baudīšana un arī bērnu pietura.

Sanāksmi turpināja Valsts kontroles (VK) Padomes 
loceklis Piektā revīzijas departamenta direktors 
Edgars Korčagins, kurš pastāstīja par veiktajām un 
plānotajām revīzijām un VK un pašvaldību turpmā-
ko sadarbību. 18. septembrī VK uzsāks pašvaldībās 
infrastruktūras projektu revīziju un 1. oktobrī – 
saimnieciskā gada pārskata revīziju, kā arī oktobrī 
paredzēta revīzija Garkalnes novada pašvaldībā. 
Novembra otrajā pusē notiks māju drošības revīzi-
ja, kur pārbaudīs pašvaldību kā īpašnieku, apsaim-
niekotāju un uzraugu atbildību.

Ievadot sadaļu par modernu pārvaldību, iekšē-
jo auditu, darbinieku novērtēšanu, motivēšanas 
iespējām un koplīgumu jēgu un nozīmi, pirmajai 
vārds tika dots Valsts kancelejas Valsts pārvaldes 
cilvēkresursu nodaļas konsultantei, atlīdzības gru-
pas vadītājai Lailai Ruškulei. Viņa dalījās pieredzē 
par personāla vadības un atlīdzības attīstības ten-
dencēm publiskajā sektorā un ieteica izpētīt “Ceļa 

karti jaunajam valsts pārvaldes vadītājam”, kas pie-
ejama Valsts kancelejas vietnē šeit.

Pašvaldību labās prakses piemēros dalījās Jelgavas 
pilsētas pašvaldības Administratīvās pārvaldes kva-
litātes vadītāja Ļena Štrausa, kura pastāstīja par 
integrētās vadības sistēmu un rokasgrāmatu šajā 
jomā, un Jēkabpils pilsētas domes izpilddirektors 
Guntars Gogulis, kurš analizēja darbinieku novēr-
tēšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un uzsvēra, ka 
galvenais kolektīvā ir saglabāt un uzturēt cieņu.

Par koplīgumu izpilddirektoriem pastāstīja Latvijas 
Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) priekš-
sēdētāja Inese Lāčauniece. Viņa ir pārliecināta, ka 
koplīgums ir sociālā dialoga pamats un darbinieki 
un darba devēji ir viena komanda.

Sanāksmes noslēgumā izpilddirektori apmeklēja 
Varakļānu pili, uzņēmumu “Latgales granulas” un 
lauksaimnieku kooperatīvu “VAKS”.

Nākamā tikšanās – 4. oktobrī Burtniekos.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Parku apsaimniekošanas seminārs Sventē

4. septembrī LPS un Daugavpils novada pašvaldība 
aicināja uz semināru “Senie parki Latvijā un to gud-
ra apsaimniekošana”, kas notika Daugavpils novada 
Sventē.

Priekšlasījumus sniedza un uz diskusijām mudi-
nāja Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita 
Vasiļevska, kura pastāstīja par Jaunsventes parku 
no rekonstrukcijas idejas līdz piepildījumam, un šā 
parka rekonstrukcijas projekta autore arhitekte Ilze 
Māra Janelis, kura dalījās pieredzē arī par citiem 

http://mk.gov.lv/lv/content/cilvekresursu-attistibas-politika
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vecajiem muižu parkiem Latvijā. Dendroloģe un 
brīvdārzniece Aija Kaškure uzsvēra dabas vērtības 
parkos – to novērtēšanu un apsaimniekošanu –, kā 
arī informēja par dendroloģiskajiem stādījumiem 
un jauniem akcentiem, metodēm, augu izvēli un 
sniedza praktiskus padomus. Daugavpils nova-
da vēstījumu par parku atjaunošanu un teritoriju 
labiekārtošanas plāniem atklāja Daugavpils nova-
da domes Dabas resursu nodaļas vadītāja Jolanta 
Bāra. Pēc tam sekoja praktiskie darbi (stādījumu 
atjaunošana) Jaunsventes parkā.

Seminārs tika 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 
plānotie: 13. septembrī Strenču novada Sedā par 
aleju atjaunošanu, 18. septembrī Aizputes novada 
Apriķu parkā par seno parku kopšanu un 10. ok-
tobrī Priekuļu novada Saules parkā par jaunu par-
ku veidošanu, kopšanu un uzturēšanu.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS viesos – kolēģi no Somijas un 
Azerbaidžānas

3. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
plaša Somijas Porvo pilsētas deputātu un adminis-
trācijas delegācija pilsētas mēra Jukas Pekas Ujulas 

vadībā. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un 
padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sa-
nita Šķiltere iepazīstināja viesus ar pašvaldību struk-
tūru, funkcijām, atbildību un attīstības aktualitātēm 
Latvijā. Somijas kolēģus īpaši interesēja pašvaldību 
finanšu vadības un budžeta veidošanas jautājumi.

5. septembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Ilze Rudzīte tikās ar Azerbaidžānas pašvaldību pār-
stāvju delegāciju. Viesu delegāciju vadīja Azerbai-

džānas Republikas Rajonu asociācijas izpildsekre-
tārs Tofigs Hasanovs, un tās sastāvā bija Surahani 
rajona pašvaldības vadība, izglītības un sociālās jo-
mas pārstāvji. Abu pušu pārstāvji pārrunāja Latvijas 
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un Azerbaidžānas pašvaldību līdzšinējo sadarbību 
un turpmākās sadarbības iespējas. LPS padomnie-
ce I. Rudzīte prezentēja sociālās jomas aktualitātes 

Latvijas pašvaldībās.
Ligita Pudža un Elita Kresse,

LPS padomnieces ārējo sakaru jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Vebinārs pašvaldībām par atvērtajiem 
datiem

VARAM sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 
un Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju (LATA) 
aicina pašvaldību darbiniekus piedalīties vebi-
nārā (interneta tiešraides pasākumā), kas notiks 
12. septembrī plkst. 10 Pašvaldību savienībā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē). Videotiešraide būs 
pieejama LPS vietnē šeit un vietnē mana.latvija.lv.

Pasākuma galvenais mērķis ir sniegt praktisku in-
formāciju pašvaldību darbiniekiem par atvērto 
datu kopu sagatavošanu, publicēšanu un tālāku 
izmantošanu, vienlaikus aicinot iesaistīties VARAM 
sadarbībā ar LATA rīkotajā atvērto datu hakatonā, 
kas notiks oktobrī.

Vebināra tēmas un dalībnieki:

•	 Latvijas atvērto datu portāls data.gov.lv, atvēr-
tie dati un fizisko personu datu aizsardzība – 
VARAM Publisko pakalpojumu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks sis-
tēmanalītiķis Mikus Jēkabsons.

•	 Ģeotelpiskā informācija un atvērtie dati – Mēr-
niecības datu centra izpilddirektore Una Kru-
tova.

•	 Praktiskā pieredze atvērto datu apkopošanā un 
izmantošanā – Valmieras attīstības aģentūras 
uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja Baiba 
Zvejniece un Cēsu novada pašvaldības Komuni-
kācijas un klientu servisa pārvaldes komunikāci-
jas speciāliste Edīte Matuseviča.

•	 Pašvaldību atvērto datu hakatons – LATA Valdes 
loceklis Rojs Dauburs.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Seminārs Sedā par aleju apsaimniekošanu

       

LPS aicina pašvaldību speciālistus uz semināru “Ale-
jas Latvijā un to gudra apsaimniekošana”, kas no-
tiks 13. septembrī plkst. 11 Strenču novada Sedā.

Dienas gaita:

11:00 – Sedas aleju stāsts, apskate dabā un Sedas 
liepu aleju renesanse saskaņā ar vēsturisko terito-
rijas labiekārtošanas plānu (stādīšana).

Otrās brokastis

12:30–14:30 – Priekšlasījumi un diskusijas:

* Alejas. No senās Ēģiptes līdz mūsdienu Latvijai. 
Efekti un defekti – Nacionālā botāniskā dārza direk-
tors Andrejs Svilāns (60 min.).

* Strenču novada vēstījums par Sedas liepu aleju 
atjaunošanas ideju un teritorijas labiekārtošanas 
plānu – Strenču novada Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Iveta Ence (30 min.).

* Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas pie-
minekļi, normatīvo aktu regulējums – Dabas aizsar-
dzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrā-
cijas Dabas aizsardzības daļas vadītāja Ilze Strauta 
(20 min).

* Jautājumi un komentāri. Pieredze citās pašvaldī-
bās.

Pusdienu zupa

15:00–17:00 – Sedas purva stāsts.

Seminārs tiek organizēts Meža attīstības fonda pro-
jektā, kurā plānoti pieci semināri un praktiskie darbi 
dabā kopā ar AS “Latvijas valsts meži”. Semināra or-
ganizētāju novadā tiek iestādīti jauni krūmi vai koki.

Pirmais seminārs notika Saulkrastu Meža parkā, ot-
rais – Daugavpils novada Sventē, bet nākamie plānoti:

* 18. septembrī Aizputes novada Apriķu parkā par 
senajiem parkiem (muižas parki un muižas dārzi, 
dendroloģiskie stādījumi, dendrārijs, parku inven-
tarizācija, kopšana, atjaunošana);

* 10. oktobrī Priekuļu novadā Saules parkā par 
jaunu parku 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,

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Reģistrējieties semināram “Ilgtspējīgas 
pašvaldības – iekļaujošas, drošas, 
pielāgoties spējīgas”!

Latvijas Pašvaldību savienība organizē starptautis-
ku semināru “Ilgtspējīgas pašvaldības – iekļaujošas, 

drošas, pielāgoties spējīgas”, kas šoreiz tiek veltīts 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim (IAM) nr. 11 – 
ilgtspējīgas pilsētas un kopienas.

Seminārs notiks 25. septembrī plkst. 10 Rīgā (Jau-
najā Teikā Gustava Zemgala gatvē 78). Tam aicināti 
pieteikties pašvaldību pārstāvji, īpaši attīstības no-
daļu darbinieki, ministriju, nevalstisko organizāciju 
pārstāvji un citi interesenti.

Uz ilgtspējīgas pašvaldības jēdzienu seminārā varēs 
paraudzīties gan no ārzemju lektoru pieredzes, gan 
no mūsu pašu sasniegtā un jau paveiktā. Seminārā 
dalīsimies ar labās prakses piemēriem, mudināsim 
uz jaunām aktivitātēm un sadarbības iespējām gan 
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starptautiskā, gan vietējā mērogā, lai veidotu ilgt-
spējīgas pašvaldības.

Semināra darba valodas būs latviešu un angļu; tiks 
nodrošināts tulkojums.

Dalība seminārā ir bez maksas. Reģistrācija semi-
nāram atvērta līdz 19. septembrim šeit.

Seminārā par izstrādāto ilgtspējīgo pilsētu rīku un 
to, kā tas palīdz pašvaldībām attīstīt un monitorēt 
integrēto attīstības stratēģiju, stāstīs Eiropas Vie-
tējo pašvaldību un reģionu padomes pilsētplāno-
šanas specialists Pedro Bizarro. Latvijas Teritoriāl-
plānotāju asociācijas Valdes priekšsēdētājs Andis 
Kublačovs stāstīs par pilsētu un teritoriālo kopie-
nu īpašo lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā. Par pašvaldību pieredzi ar pilsētvidē 
integrētiem risinājumiem, par iekļaujošu un aktī-
vu pilsētvidi, par ilgtspējīgas attīstības plānošanu 
stāstīs Jelgavas, Jūrmalas un Rīgas pašvaldību pār-
stāvji. Par Jauno Teiku un VEFRESH stāstīs antropo-
logs Viesturs Celmiņš, savukārt Flāmu pilsētu un 
pašvaldību asociācijas pārstāve Karlīna Gorisena 
prezentēs flāmu pašvaldību pieredzi ar aktivitātēm 
ilgtspējīgai nākotnei saistībā ar IAM vietējā mēro-
gā. Akmenes pašvaldības (Lietuvā) vicemērs Toms 
Martinaitis stāstīts par integrētu un ilgtspējīgu ap-
dzīvotu vietu plānošanu. Un vēl seminārā būs arī 
citas saistošas tēmas un interesanti lektori. Darba 
kārtību skatiet šeit!

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS aicina Latvijas pašvaldības īstenot 
Eiropas vietējās solidaritātes dienu 
aktivitātes

3. septembrī Jaunpilī LPS Valdes sēdē LPS ģenerāl-
sekretāre Mudīte Priede aicināja Valdes locekļus 
rosināt savas pārstāvētās pašvaldības iesaistīties 
Eiropas vietējās solidaritātes dienu aktivitātēs 
Latvijā 18.–24. novembrī.

Eiropas vietējās solidaritātes dienas Latvijā šogad 
notiks jau ceturto gadu. Tās norisinās vairākās Ei-
ropas valstīs vienlaikus, informējot iedzīvotājus par 
attīstības sadarbību un izglītību. Latvijā akcentēta 
sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm, lai ro-
sinātu pašvaldības īstenot dažādas sadarbības akti-
vitātes kopā ar iedzīvotājiem.

Iepriekš rīkotajās Eiropas vietējās solidaritātes die-
nās mūsu pašvaldībām bijusi iespēja uzaicināt sa-
vus sadarbības partnerus no Austrumu partnerības 
valstīm (Moldovas, Gruzijas un Ukrainas) un rīkot 
dažādas radošās darbnīcas. Aicinot iedzīvotājus ie-
pazīt Austrumu partnerības valstu sadarbības paš-
valdību kultūru un paražas, tiek veicināta izpratne 
par šo valstu pašvaldību iezīmēm, vienlaikus uzla-
bojot informētību un paplašinot tematiskās sadar-
bības iespējas dažādās nozarēs. Tāpat ik gadu lielu 
atsaucību gūst sadarbībā ar skolām rīkotais bērnu 
zīmējumu konkurss par sadraudzības un dažādības 
tēmu.

Ar Eiropas vietējās solidaritātes dienu hartu latvie-
šu valodā var iepazīties minētajām dienām veltītajā 
vietnē.

Šogad četras pašvaldības varēs saņemt finansē-
jumu Eiropas vietējās solidaritātes dienu aktivitā-
tēm, iesniedzot pieteikumu līdz 24. septembrim. 
Vairāk informācijas par konkursu atradīsiet LPS 
vietnē šeit.

 
Agita Kaupuža,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://forms.gle/hRVWH6inDBkPu2ut7
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/seminars_25.09_DARBA_KARTIBA_1.pdf
http://localsolidaritydays.eu/wp-content/uploads/2019/06/PLT_18_008_EDLS-Charte-LAT-03.pdf
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4999-lps-izsludina-pieteiksanos-konkursam-attistibas-sadarbibas-aktivitatem-ar-ap-valstu-pasvaldibam
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LPS dalība ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
pašvaldību asociāciju pārstāvju ikgadējā 
sanāksmē

5. un 6. septembrī Hjirkenēses pilsētā Norvēģijā 
notika ziemeļvalstu un Baltijas valstu pašvaldību 
asociāciju ģenerālsekretāru un ārējo sakaru koor-
dinatoru ikgadējā sanāksme “NoBa”, kurā piedalī-
jās arī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un LPS 
komunikācijas speciāliste Ilze Rukute.

Sanāksmi atklāja Sērvarangeres pašvaldības mērs 
Rūne Rafaelsens, kurš prezentēja pašvaldības 
vēsturisko attīstību, izaicinājumus un galvenos 
sadarbības aspektus ar kaimiņvalsts Krievijas 
pašvaldībām, jo Sērvarangere atrodas pierobežā. 
Savukārt Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas ie
stāžu asociācijas Finnmarkas reģiona pārstāve pa-
stāstīja par pašvaldību un to pārstāvju sadarbības 
veidiem.

Ar aktualitātēm valsts un pašvaldību mērogā un 
turpmākā gada izaicinājumiem iepazīstināja visu 
asociāciju pārstāvji. Mudīte Priede izklāstīja šābrīža 
situāciju Latvijā saistībā ar administratīvi teritoriālo 
reformu, kā arī prezentēja LPS aktivitātes ANO ilgt-

spējīgas attīstības mērķu izpratnes veicināšanā un 
popularizēšanā.

Šajā sanāksmē viena no diskusiju tēmām bija par 
pašvaldību politiķu un biedru motivēšanu, saga-
tavošanu un iesaisti starptautiskajās aktivitātēs 
un organizācijās, un dažus piemērus prezentēja 
Igaunijas, Lietuvas un Dānijas asociāciju pārstāvji. 
Sanāksmes noslēgumā tika apspriests, kā ziemeļ-
valstu un Baltijas valstu asociāciju sadarbības tīkla 
darbību var padarīt efektīvāku.

“NoBa” sanāksme reizi gadā pulcē kopā visu zie-
meļvalstu un Baltijas valstu pašvaldību asociāciju 
pārstāvjus, lai saskaņotu kopīgas pozīcijas darbam 
tādās starptautiskās organizācijās kā Eiropas Vietē-
jo un reģionālo pašvaldību kongress (The Congress 
of Local and Regional Authorities of the Council of 
Europe (CLRAE)), Eiropas Vietējo pašvaldību un re-
ģionu padome (Council of European Municipalities 
and Regions (CEMR)), Pasaules Apvienotā pilsētu un 
pašvaldību asociācija (United Cities and Local Gov-
ernments (UCLG)) un Eiropas Reģionu komiteja (RK).

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste
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Seminārā Ukrainā iepazīstina ar sarunu 
sistēmu starp LPS un valdību

5. un 6. septembrī Kijevā (Ukrainā) Latvijas dele-
gācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs Andris 
Jaunsleinis piedalījās Austrumu partnerības val-
stīm veltītajā seminārā “Jauns politiskais ietvars 
Ukrainas vietējām un reģionālajām pašvaldībām”, 
iepazīstinot ar sarunu sistēmu starp Latvijas Pašval-
dību savienību un valdību.

A. Jaunsleinis iepazīstināja Austrumu partnerības 
un Eiropas Savienības valstu pašvaldību pārstāvjus 
ar galvenajiem veidiem, kā LPS pārstāv pašvaldību 
intereses valdībā. Viņš pastāstīja par sarunām ar 
Finanšu ministriju, kā arī citām nozaru ministrijām, 

LPS pārstāvju regulāru darbību Valsts sekretāru, 
Ministru kabineta, Saeimas sanāksmēs un ministri-
ju darba grupās. “Ukrainas Pilsētu asociācija patla-
ban gatavo ikgadējo interešu aizstāvības stratēģiju 
efektīvām konsultācijām ar valdību. Sarunu sistē-
ma starp Latvijas Pašvaldību savienību un valdību 
tiek atzinīgi vērtēta gan Eiropas, gan Austrumu 
partnerības valstīs, tāpēc ceru, ka mūsu pieredze 
palīdzēs arī Ukrainas Pilsētu asociācijai izvēlēties 
savu, efektīvāko ceļu Ukrainas pašvaldību interešu 
pārstāvniecībai,” uzsvēra Andris Jaunsleinis.

Seminārā piedalījās arī LPS padomniece ārējo saka-
ru jautājumos Elita Kresse. Pasākums notika Eiro-
pas Savienības līdzfinansētajā projektā “Strādājot 
kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partner-
valstīs”, kura viens no partneriem ir LPS. Seminārs 
Kijevā ir viens no Austrumu partnerības valstīm 
veltītajiem pasākumiem projektā, kas gan sniedz 
iespēju sekot līdzi decentralizācijas un administra-
tīvo reformu gaitai Austrumu partnerības valstīs, 
gan arī paver ceļu dalīties labās prakses pieredzē 
starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības 
valstu pašvaldībām.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

* 3. septembrī LPS padomnieces Ināras Dundures 
dalība Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā” 
par vakancēm skolās un to, kādēļ mācību iestādēm 
ir grūtības piesaistīt pedagogus (šeit).

* 3. septembrī lsm.lv raksts par Latvijas Radio 1 
raidījumu “Krustpunktā”, kurā piedalījās arī LPS pa-
domniece Ināra Dundure (šeit).

LPS MEDIJOS

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/vakances-skolas.-kadel-macibu-iestadem-ir-grutibas-piesaistit-pe.a121012/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/vakances-skolas.-kadel-macibu-iestadem-ir-grutibas-piesaistit-pe.a121012/
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* 4. septembrī LETA: “Pašvaldību un LM pārstāvji 
pārrunās aktualitātes ārpusģimenes aprūpes atbal-
sta centru darbībā”.

* 4. septembrī LETA: “Pašvaldību speciālisti sprie-
dīs par seno parku apsaimniekošanu Latvijā”.

* 4. septembrī LETA: “LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komiteja diskutēs par gaidāmo pašval-
dību reformu”.

* 4. septembrī LETA: “LPS: pašvaldības varētu uz-
ņemties sākumskolas skolēnu ēdināšanu, ja valsts 
finansētu bērnudārzu pedagogu algas”.

* 4. septembrī LETA: “Latvijā patlaban darbojas 16 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri”.

* 4. septembrī LV portāls: “LPS: sākumskolas sko-
lēnu ēdināšana pret bērnudārzu pedagogu algām 
(šeit).

* 4. septembrī NRA.lv: “Pašvaldības izsaka ultimā-
tu par sākumskolas bērnu ēdināšanu: (šeit).

* 4. septembrī lsm.lv: “LPS: pašvaldības uzņemtos 
sākumskolas skolēnu ēdināšanu, ja valsts finansētu 
bērnudārzu pedagogu algas” (šeit).

* 4. septembrī LTV7 ziņas: “У самоуправлений от-
бирают ручную прессу” (šeit).

* 5. septembrī LETA: “LPS ikgadējās sarunās rosinās 
IZM izstrādāt grozījumus virknē normatīvo aktu”.

* 5. septembrī LETA: “Šuplinska: ministrija nevar 
uzņemties atalgojuma izmaksu pirmsskolas ped
agogiem”.

* 5. septembrī Diena.lv: “Šuplinska: ministrija ne-
var uzņemties algu maksāšanu pirmsskolas ped
agogiem” (šeit).

* 5. septembrī “Diena”: “Bažījas par interneta 

pieejamību un ātrumu jaunā mācību satura izpil-
dei”.

* 5. septembrī NRA: “Šuplinska: IZM nevar uzņem-
ties pirmsskolas pedagogu algu izmaksāšanu (šeit).

* 6. septembrī LETA: “Valsts plāno neturpināt ap-
maksāt brīvpusdienas 1.–4. klašu skolēniem, bet 
likt to darīt pašvaldībām”.

* 6. septembrī LETA: “LPS sašutusi par valdības ie-
ceri samazināt pašvaldību ieņēmumus par vairāk 
nekā 100 miljoniem eiro”.

* 6. septembrī LETA: “Šuplinska: ministrija nevar 
uzņemties atalgojuma izmaksu pirmsskolas ped
agogiem”.

* 6. septembrī Diena.lv: “Šuplinska: ministrija ne-
var uzņemties algu maksāšanu pirmsskolas ped
agogiem” (šeit).

* 6. septembrī “Diena”: “Ideālais variants būtu 50 
pret 50”.

* 6. septembrī NRA: “Šuplinska: IZM nevar uz-
ņemties pirmsskolas pedagogu algu izmaksāšanu” 
(šeit).

* 6. septembrī NRA: “Valsts plāno vairs neapmak-
sāt brīvpusdienas 1.–4. klašu skolēniem, bet likt to 
darīt pašvaldībām” (šeit).

* 6. septembrī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalī-
ba Latvijas Radio 1 raidījumā “Pēcpusdiena”: “Ne-
saskaņu dēļ valdība lemšanu par budžetu pārceļ uz 
nākamo nedēļu” (šeit).

* 7. septembrī LPS priekšsēža Ginta Kaminska da-
lība sestdienas TV3 ziņās par brīvpusdienu jautāju-
mu: “Valdība iecerējusi par vairāk nekā 100 miljo-
niem eiro palielināt valsts budžeta fiskālo telpu “uz 
pašvaldību rēķina” – par to sašutumu pauž Latvijas 
Pašvaldību savienība.” (šeit)

https://lvportals.lv/dienaskartiba/307789-lps-sakumskolas-skolenu-edinasana-pret-bernudarzu-pedagogu-algam-2019
https://nra.lv/latvija/290964-pasvaldibas-izsaka-ultimatu-par-sakumskolas-bernu-edinasanu.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lps-pasvaldibas-uznemtos-sakumskolas-skolenu-edinasanu-ja-valsts-finansetu-bernudarzu-pedagogu-algas.a330934/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.09.2019-u-samoupravleniy-otbirayut-ruchnuyu-pressu.id166736/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/suplinska-ministrija-nevar-uznemties-algu-maksasanu-pirmsskolas-pedagogiem-14226025
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/291109-suplinska-izm-nevar-uznemties-pirmsskolas-pedagogu-algu-izmaksasanu.htm
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/suplinska-ministrija-nevar-uznemties-algu-maksasanu-pirmsskolas-pedagogiem-14226025
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/291109-suplinska-izm-nevar-uznemties-pirmsskolas-pedagogu-algu-izmaksasanu.htm
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/291161-valsts-plano-vairs-neapmaksat-brivpusdienas-1-4-klasu-skoleniem-bet-likt-to-darit-pasvaldibam.htm
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/nesaskanu-del-valdiba-lemsanu-par-budzetu-parcel-uz-nakamo-nedel.a121157/
https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10338981
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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.

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Trīs no tiem ir saskaņoti, bet 
desmit nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-807 – Par informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju 
programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība”

02.09.2019. 15.08.2019.
Nē

2. VSS-781 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un 
darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām 
personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīs-
tība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”

02.09.2019. 15.08.2019.

Nē

3. VSS-777 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos nr. 1031 
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekono-
miskajām kategorijām””

02.09.2019. 15.08.2019.

Nē

4. VSS-816 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli””

02.09.2019. 15.08.2019.
Nē

5. VSS-815 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā” 02.09.2019. 15.08.2019. Nē
6. VSS-813 – Par likumprojektu “Fiziskās personas atbrīvošanas no 

parādsaistībām likums”
02.09.2019. 15.08.2019.

Nē

7. VSS-817 – Par likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā” 02.09.2019. 15.08.2019 Nē
8. VSS-818 – Par likumprojektu  “Grozījumi Notariāta likumā” 02.09.2019. 15.08.2019 Nē
9. VSS-814 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Re-

publikas Uzņēmumu reģistru””
03.09.2019. 15.08.2019.

Nē

10. VSS-808 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 28. septembra noteikumos nr. 919 “Noteikumi par 
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 
termiņiem””

03.09.2019. 15.08.2019.

Nē

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
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11. VSS-765 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumos nr. 473 
“Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargāja-
mo kultūras pieminekļu saraksta””

05.09.2019. 08.08.2019.

Jā

12. VSS-864 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “2021. gada 
tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi”

05.09.2019. 29.08.2019.
Jā

13. VSS-827 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

06.09.2019. 22.08.2019.
Jā

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

5. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS870 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS883 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos 
nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīv-
prātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzla-
bošanu””

VSS867 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos nr. 512 
“Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēša-
nas uzraudzības un kontroles kārtība””

VSS869 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS876 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS877 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novē-
rošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

VSS873 – Noteikumu projekts “Prasības izglītoja-
mo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispā-
rējās izglītības programmās”

VSS878 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos nr. 129 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot dar-
ba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, no-
drošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 
7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodroši-
nāšana” īstenošanas noteikumi””

VSS879 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos nr. 
835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās 
darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bez-
darbniekiem” īstenošanas noteikumi””

VSS880 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas vie-
dokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pār-
robežu sadarbības veicināšanai 2019. gada sēdē”

VSS881 – Pamatnostādņu projekts “Reģionālās 
politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

VSS885 – Informatīvais ziņojums “Par investīciju 
programmu autoceļu attīstībai administratīvi teri-
toriālās reformas kontekstā”

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/5018-lps-sniegtie-atzinumi-par-normativo-aktu-projektiem-02-09-09-2019
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477177
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477206
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477210
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477210
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477210
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477235
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Aicinājums piedalīties Pasaules talkā

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienī-
ba aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 21. septembrī 
pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) 
jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem 
pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrā-
ku, zaļāku un skaistāku. Pasaules talkas galvenais 
mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā pret globālo piesār-
ņojumu un klimata pārmaiņām.

Šogad Pasaules talka tiek rīkota otro reizi. Visa 
pasaule 21. septembrī vāks atkritumus un sakops 
savu valsti, bet Latvija un tās iedzīvotāji to pavei-
ca jau pavasara talkā, tāpēc rudenī Pasaules talkai 
pievienosies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju 
“Laimes koki” – lai katra šajā akcijā iesētā sēkla vai 

iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, 
kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistē-
mas līdzsvara atjaunošanā.

Ikviens tiek aicināts savu iespēju robežās organi-
zēt kolektīvus pasākumus vai iesaistīties individuāli 
un par savām aktivitātēm pastāstīt arī Lielās talkas 
kustībai, rakstot uz epasta adresi talkas@talkas.lv.

Dalība “Laimes koku” akcijā ietver vairākus soļus:

* Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavota koka sēkla vai 
savā apkaimē jāiestāda koka stāds, domās vai vār-
dos izsakot vēlējumu sev, Latvijai vai pasaulei.

* Sēšana vai stādīšana jānofilmē vai jānofotografē 
un jāpublicē savos sociālo tīklu kontos, izmantojot 
tēmturus #Lielatalka #WorldCleanupDay #Laimes-
koki.

* Interaktīvajā kartē, kas atrodama vietnē talkas.lv, 
jāatzīmē vieta, kur iestādīts vai iesēts jaunais ko-
ciņš.

Papildu informācija šeit; Laimes koku karte šeit.

LPS izsludinājusi pieteikšanos konkursam 
attīstības sadarbības aktivitātēm ar AP 
valstu pašvaldībām

LPS izsludinājusi pieteikšanos konkursam attīstības 
sadarbības aktivitātēm ar Austrumu partnerības 
(AP) valstu pašvaldībām 18.–24. novembra Eiropas 
vietējās solidaritātes dienās.

Konkursā var piedalīties pašvaldības, kurām ir sa-
darbības partneri kādā no trim Austrumu partnerī-
bas valstīm: Gruzijā, Moldovā vai Ukrainā.

Aktivitātes norisināsies no 18. līdz 24. novembrim 
(īstenošanas laiks var būt īsāks).

Īstenošanas vieta: Latvijā, konkursa pieteikumu ie-
sniegušās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Aktivitāšu mērķis: veicināt vietējo iedzīvotāju un 
politiķu izpratni par attīstības sadarbības aktivitā-
tēm un sadarbību ar AP valstu pašvaldībām.

Aktivitāšu veidi:

– pašvaldībai ir iespēja uzaicināt vizītē AP valsts 
pašvaldības (sadarbības pašvaldības) pārstāvjus 
laikā no 18. līdz 24. novembrim;

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:talkas@talkas.lv
https://talkas.lv/2019/09/03/liela-talka-aicina-latvijas-iedzivotajus-uz-pasaules-talku/
https://talkas.lv/laimes-koki/
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– radošie un kultūras pasākumi ar vietējo iedzīvo-
tāju un AP valstu pašvaldību pārstāvju iesaisti;

– informēšanas kampaņas;

– labās pieredzes apmaiņa (vizītes, tikšanās u. tml.);

– tematiski semināri, darba grupas, izstādes;

– jauniešu aktivitātes;

– skolēnu zīmēšanas konkurss par sadarbības tēmu 
starp Latvijas un AP valstu pašvaldībām.

Konkursa laureātiem – katrai no četrām pašvaldī-
bām – būs iespēja saņemt finansējumu šādu izde-
vumu finansēšanai:

* AP valstu pašvaldību pārstāvju ceļa izdevumi: 
1010 eiro;

* AP valstu pašvaldību pārstāvju uzturēšanās izde-
vumi (viesnīca): 387 eiro;

* ēdināšana pasākumos (kafijas pauzes, pusdie-
nas): 620 eiro;

* komunikācija (materiāli radošajām darbnīcām, 
balvas skolēnu zīmēšanas konkursu laureātiem): 
250 eiro.

Pieteikums, kas ietver īsu informāciju par Latvijas 
un AP pašvaldības sadarbību un īsu plānoto aktivi-
tāšu aprakstu, jāiesniedz līdz 24. septembrim.

Ideju pieteikums kopā ar budžeta tāmi jānosūta uz 
epasta adresi agita.kaupuza@lps.lv.

Plašāka informācija šeit.

LM aicina uz reģionālo diskusiju ciklu par 
sociālo uzņēmējdarbību

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, Daugavpi-
lī, Jelgavā un Rīgā. Tajās varēs uzzināt par sociālo 
uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast 
šīs nozares mītus un realitāti, kā arī dzirdēt sociālo 
uzņēmēju pieredzes stāstus un piedalīties praktiski 
radošajā nodarbībā.

LM pārstāvji diskusijās skaidros, kas ir un kas nav 
sociālā uzņēmējdarbība, kāda ir situācija un pašrei-
zējā statistika par sociālajiem uzņēmumiem un kā-
dus ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma likums, 
kā arī to, kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu un 
kādas ir pieļautās kļūdas, pretendējot uz šādu sta-

tusu. Savukārt attīstības finanšu institūcijas Altum 
pārstāvis stāstīs par granta saņemšanas nosacīju-
miem, dalīsies ar ieteikumiem, kā sagatavot veik-
smīgus finansējuma pieprasījuma projektus, un 
atklās biežāk sastopamās kļūdas finansējuma pie-
prasījuma projektos.

Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā uzņēmuma 
darbības specifiku, ikdienu un izzinātu šīs nozares 
būtiskākos izaicinājumus, katrā diskusijā varēs uz-
klausīt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu. Liepājā 
savā pieredzē dalīsies sociālā uzņēmuma “Privātsā-
kumskola”, Valmierā – zvanu centra “Sonido”, Dau-
gavpilī – “Domus atbalsts”, Jelgavā – “Barboleta”, 
Rīgā – “Svaigi.lv” un “O smart Games” vadītāji.

Tāpat diskusiju dalībniekiem būs iespēja piedalīties 
praktiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā 
uzņēmēja 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.

Diskusijas vadīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijas vadītāja Liene ReineMiteva.

Liepājā diskusija norisināsies 11. septembrī, Val-
mierā – 13. septembrī, Daugavpilī – 18. septem-
brī, Jelgavā – 20. septembrī, Rīgā – 26. septembrī. 
Rīgas diskusija būs skatāma arī videotiešraidē LM 

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4999-lps-izsludina-pieteiksanos-konkursam-attistibas-sadarbibas-aktivitatem-ar-ap-valstu-pasvaldibam
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tīmekļvietnē www.lm.gov.lv un sociālā tīkla Face-
book lapā šeit.

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

Pieteikuma anketas un plašāka informācija par kat-
ru diskusiju pieejama šeit un LM sociālā tīkla Face-

book lapā (šeit), sadaļā “Pasākumi”.

LM arī informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā Lat-
vijā ar dažādām aktivitātēm tiks atzīmēta Sociālās 
uzņēmējdarbības nedēļa, kurā trīs dienu garumā – 
15., 16. un 17. oktobrī – norisināsies Atvērto dur-
vju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens varē-
tu iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā 
strādā sociālie uzņēmumi.

Pašvaldībām iespēja pieteikties Zaļās 
izcilības balvai

Foto: Ilmārs Znotiņš

Valsts vides dienests (VVD) aicina uzņēmumus pie-
teikties nozares balvai – Zaļās izcilības balvai 2019 – 
un pieteikt balvai savus sadarbības partnerus.

VVD Zaļās izcilības balvu pasniedz uzņēmumiem un 
pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc sa-
vas iniciatīvas samazina ietekmi uz vidi.

Pretendentu izvirzīšana balvai padarīta atvērtāka 
nekā iepriekš: līdz šim pretendentus izvirzīja tikai 
VVD reģionālās vides pārvaldes, bet šogad pieteik-
ties tiek aicināti uzņēmumi paši.

Zaļās izcilības balvu 2019 pasniegs sešās nomināci-
jās: “A kategorijas piesārņojošas darbības operato-
ri”, “B kategorijas piesārņojošas darbības operato-
ri”, “C apliecinājuma piesārņojošas darbības ope-
ratori”, “Atkritumu apsaimniekotāji, komersanti, 
kuriem izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas at-
ļaujas”, “Operatori, kuri veic darbības ar jonizējošā 
starojuma avotiem”, “Pašvaldības”.

Pretendentu vērtēšanas kritēriji publicēti VVD tī-
mekļvietnē šeit.

Pieteikums brīvā formā, aprakstot un pamatojot iz-
virzītā uzņēmuma vai pašvaldības atbilstību izvirzī-
tajiem kritērijiem, līdz 15. septembrim jānosūta uz 
VVD epasta adresi pasts@vvd.gov.lv.

Konkurss “Gada balva cilvēku ar 
invaliditāti atbalstam”

Tiesībsargs sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu 
apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo biblio-
tēku jau piekto gadu aicina konkursam “Gada balva 
cilvēku ar invaliditāti atbalstam” pieteikt cilvēkus 
un nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar 
īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļau-
šanu sabiedrībā.

Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas:

– “Uzdrīkstēšanās”;

– “Nodarbinātības veicinātājs”;

– “Sociālo tīklu balss”;

– “Izglītotājs”;

– “Bērnu atbalsts”;

– “Pakalpojumu nodrošinātājs”.

http://www.lm.gov.lv
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
https://www.facebook.com/pg/labklajibasministrija/events/?ref=page_internal
http://ejuz.lv/ub8
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
http://www.vvd.gov.lv/aktualitates/zalas-izcilibas-balva/
mailto:pasts@vvd.gov.lv
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Visās nominācijās var pieteikt nominantus divās 
kategorijās – gan nevalstiskās organizācijas (biedrī-
bas, nodibinājumus), gan individuālus palīdzētājus 
(individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņē-
mējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā 
savu enerģiju veltījuši tieši cilvēku ar invaliditāti 
labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, 
institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

Pieteikums līdz 7. oktobrim jānosūta uz epasta 
adresi gadabalva@tiesibsargs.lv.

Pieteikuma anketas un konkursa nolikums pie ejams 
Tiesībsarga biroja vietnē šeit.

Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 3. decem-
brī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
https://ej.uz/GadaBalva_2019
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Preiļos piekto gadu pasniegs Jāzepa 
Pīgožņa balvu ainavu glezniecībā

14. septembrī Preiļu Kultūras namā norisināsies 
Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu glezniecībā pasnieg-
šanas ceremonija. Jau piekto reizi Preiļos pulcēsies 
mākslinieki, mākslas zinātnieki, mākslas pazinēji un 
mīļotāji, lai uzzinātu, kurš no septiņiem nominan-
tiem – Nugzars Paksadze, Alberts Pauliņš, Agra Riti-
ņa, Krišjānis Beļavskis, Ilze MucenieceAdamaite, Ul-
dis Zuters vai Patrīcija Brekte – kļūs par uzvarētāju.

2019. gada konkursa izstādei 359 darbus iesniedza 
195 mākslinieki. Ekspozīcijai žūrija izvēlējās 88 au-
toru 110 darbus. Preiļos konkursa izstāde būs ap-
skatāma Kultūras namā no 14. septembra līdz no-
vembrim.

Pirms balvas pasniegšanas pasākuma – laikā no 9. 
līdz 14. septembrim – Preiļos norisināsies 5. Jāzepa 
Pīgožņa vārdā nosauktais mākslinieku plenērs, kura 
noslēgums un darbu izstāde būs apskatāma Preiļu 
Kultūras namā 14. septembrī, kad notiks arī plenē-
ra dalībnieku godināšana.

Šogad, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda fi-
nansiālajam atbalstam, norisināsies arī gleznu ko-
pēšanas meistardarbnīcas jauniešiem. Par pasāku-
ma norisi un īpašu pozitīvu gaisotni plenēra laikā 
parūpēsies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas mu-
zeja māksliniece Silvija Berezovska.

Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā 
tika iedibināta 2015. gadā, sadarbojoties Preiļu 
novada domei, Rīgas domei, Preiļu Vēstures un 
lietišķās mākslas muzejam un Rīgas Sv. Pētera baz-
nīcai. Konkursa balvu – tēlnieka Jāņa Strupuļa vei-
dotu apzeltītu sudraba medaļu un naudas prēmiju 
3000 eiro apmērā – noslēguma pasākumā pasniedz 
Preiļu novada pašvaldība.

Alūksnē Eiropas kultūras mantojuma 
dienās aicina iepazīt Muižas parka 
arhitektūru

Eiropas kultūras mantojuma dienās no 13. līdz 
15. septembrim Alūksnē šogad visus interesentus 
aicina iepazīt un izbaudīt gleznaino Alūksnes Mui-
žas parku un tā izcilās arhitektūras vērtības.

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2019. gadā vel-
tītas restaurācijas nozares sasniegumiem, lai popu-
larizētu labās prakses piemērus – objektus, kuros 
veikta pētījumos balstīta, kvalitatīva, mūsdienu 
mantojuma saglabāšanas principiem atbilstoša 
restaurācija. Atsaucoties Nacionālās kultūras man-
tojuma pārvaldes aicinājumam, Alūksnē kā nozī-
mīgs piemērs restaurācijā izvirzīts Alūksnes Muižas 
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parks ar tā arhitektūru.

Alūksnes Muižas parks ir valsts nozīmes arhitek-
tūras piemineklis. Tas kā vienots kultūras piemi-
nekļu ansamblis ir autentisks 18. gadsimta ainavu 
parka paraugs un ir vēsturiskām mazās arhitektū-
ras formām bagātākais parks Latvijā. Alūksnes no-
vada pašvaldība lielu uzmanību pievērsusi parka 
vēsturisko objektu restaurācijai un atjaunošanai, 
saskatot to par neatliekamu nepieciešamību kul-

tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai nākamajām 
paaudzēm. Parkā pēdējo gadu laikā notikuši ievē-
rojami atjaunošanas darbi – restaurēts Aleksandra 
paviljons, barona Fītinghofa obelisks, atjaunoti vai-
rāki vēsturiski objekti, kas līdz mūsdienām nebija 
saglabājušies, – Pomonas templis, Putnu paviljons, 
Apaļā un Ovālā strūklaka.

Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnes 
novada pašvaldība uzņems viesos starptautiskā 
pārrobežu projekta “630 verstis pilnas sajūtām/ 
Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts 
of Feelings” partnerus seminārā “Iepazīsti sajū-
tas Alūksnē Eiropas kultūras mantojuma dienās: 
labās prakses piemēri”. Projektā piedalās Pavlov
skas muzejs un Izborskas muzejrezervāts (Krievi-
jā), kā arī Latvijas Piļu un muižu asociācija kopā ar 
tās biedriem – Litenes muižu, Varakļānu muižas 
pili, Krāslavas muižu, Lūznavas muižu, Preiļu mui-
žas pils kompleksu un parku un Arendoles muižu. 
Projekta mērķis ir uzlabot jau pastāvošo un radīt 
jaunu tūrisma piedāvājumu maršrutā no Krāslavas 
līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpināsies Krievijas 
Federācijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā.

Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina 
svinēt Pļaujas svētkus

14. septembrī Viktora Ķirpa Ates muzejs 
Alūksnes novada Kalncempju pagastā 
aicina kopā svinēt Pļaujas svētkus Ot-
tesmuižā. Apmeklētāji varēs piedalīties 
Vidzemes lauku sētas rudens darbos, 
sadziedāt, sadancot un iegādāt ko node-
rīgu mājražotāju tirdziņā. Svētkus šogad 
pavada moto Lobs ar lobu sasatyka.
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Bauskas Velorudens

Skriešanas svētki Valmierā

15. septembrī Valmieras ielas piepildīs lielāki un 
mazāki sportot, sacensties un piedalīties gribētāji, 
sporta profesionāļi un entuziasti, līdzjutēji un tūris-
ti: 13. reizi kopš atjaunošanas norisināsies tradicio-
nālās skriešanas sacensības “Valmieras maratons”, 
skriešanas seriāla “BIGBANK Skrien Latvija 2019” 
7. posms.

Dalībniekiem, izvērtējot savus spēkus un per-
soniskos mērķus, būs iespēja startēt dažādās 
distancēs: maratonā – 42,195 km, pusmarato-
nā – 21,0975 km, 12 km skrējienā, tautas skrējie-

nā – 6 km, kā arī nūjošanas pārgājienā – 7,5 km. 
Valmiera ik gadu izceļas ar lielu dalībnieku skaitu 
bērnu skrējienos dažādās vecuma grupās. Patei-
coties veiksmīgajai sadarbībai ar SIA “Rūjienas sal-
dējums”, arī šogad katrs mazais skrējējs pēc finiša 
balvā saņems gardu saldējumu. Savukārt bērniem 
līdz divu gadu vecumam būs iespēja piedalīties rā-
pošanas sacensībās.

Sacensību trase ir nemainīga: starta/finiša zona un 
sacensību centrs atradīsies laukumā starp Valmie-
ras Kultūras centru un tirdzniecības centru “Valle-
ta”, savukārt trases maršruts veidots tā, lai uzturētu 
intrigu un skatītājiem pilsētas centrā būtu iespēja 
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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.

biežāk redzēt un atbalstīt skrējējus – maratona un 
pusmaratona distancēs dalībniekiem būs jāveic at-
tiecīgi seši un trīs 7 km gari apļi Valmieras ielās.

Pieteikties dalībai kādā no Valmieras maratona dis-
tancēm iespējams vietnē http://bigbankskrienlat-
vija.lv/registrejiesvalmiera/.

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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