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LPS Domes ārkārtas sēde

16. septembrī notika LPS Domes ārkārtas sēde, kurā 
tika apspriesta administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) gaita. Visos ar reformu saistītajos jautājumos 
pašvaldību vadītājiem (pavisam Domes sēdē bija 
pārstāvētas 96 pašvaldības) izdevās vienoties, un 
LPS Dome pieņēma lēmumu “Par administratīvi te-
ritoriālās reformas turpināšanu”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Administratīvi 
teritoriālā reforma un ar to saistītie izglītības, vese-
lības, ceļu infrastruktūras un citi jautājumi ir nozī-
mīgi gan lielām, gan mazām, gan vidējām pašval-
dībām, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas piedāvājumā tiem nav risinājuma. 
VARAM sagatavotajā ziņojumā par reformu, kas ie-
sniegts Ministru kabinetam, no LPS priekšlikumiem 
pēc būtības nav ņemts vērā neviens. Ministrijas 
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attieksme ir jāmaina, un šīsdienas balsojums LPS 
Domes sēdē to apstiprināja.”

Pēc pamatīgām diskusijām pašvaldību vadītāji no-
nāca pie līdzīgiem viedokļiem, un LPS Dome pie-
ņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās 
reformas turpināšanu”, uzsverot, ka reformas 
turpināšana šābrīža formātā ir pretrunā Latvijas 
Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiro-
pas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam, kā arī Ei-
ropas Padomes rekomendācijām dalībvalstīm par 
vietējo un reģionālo iestāžu robežu un struktūras 
reformu procesiem un OECD rekomendācijām par 
labu sabiedrisko konsultāciju praksi. To apliecina 
fakti, ka konsultāciju vietā ar pašvaldībām un vietē-
jām kopienām VARAM informē tikai par ministrijas 
viedokli; netiek sniegtas atbildes, kāpēc jāreformē 
sekmīgu pašvaldību robežas, kā tiks novērsts no-
males efekts, nav veikti aprēķini par reformai ne-
pieciešamo budžeta izdevumu pieaugumu; tiek iz-
vērsta ministrijas piedāvātā jaunā dalījuma propa-
ganda, kas pārkāpj labas pārvaldības principus; nav 
reakcijas uz piedāvājumu sākotnēji izvērtēt apriņķu 
izveidošanu un no tā izrietošo funkciju un finansē-
juma pārdali, bet pēc tam precizēt novadu izveides 
kritērijus; jau pirms reformas, pārkāpjot valdības 
saistības, tiek apspriesta pašvaldību daļas samazi-
nāšana valsts konsolidētajā kopbudžetā.

Tāpēc LPS Dome prasa valdībai veidot darba gru-
pu Ministru prezidenta vadībā, kura pārņemtu un 
uzņemtos ATR turpināšanu, šajā darba grupā pie-
aicinot LPS un iesaistot pašvaldību pārstāvjus un 
par reformām atbildīgās ministrijas. Otra prasība 
valdībai –konceptuālajā ziņojumā iekļaut valsts 
reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma (ap-
riņķu) izveidi, kā tas noteikts Saeimas 2019. gada 
21. marta lēmumā.

LPS Dome arī prasa LR Saeimai izteikt neuzticību vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministram 
Jurim Pūcem un pieprasīt viņa demisiju. Par to no-
balsoja 82 no 96 klātesošajiem pašvaldību domju 
priekšsēdētājiem.

LPS Domes uzdevumā Pašvaldību savienības Valde 
sagatavos un iesniegs vēstuli Valsts kontrolei, lai tā 
izvērtētu, vai ir ievērotas VARAM ar reformas veik-
šanu saistīto pētījumu (ekonomģeogrāfu un citu) 
un informatīvās kampaņas iepirkumu veikšanas 
procedūras, kā arī līdzekļu izlietošanas likumība, 
lietderība un samērīgums. Par pašvaldību un vietē-
jo kopienu tiesību pārkāpumiem ATR reformas gai-
tā LPS informēs Eiropas Padomes Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību kongresu, kā arī sekos, lai VARAM 
piedāvātajos likumprojektos nepazeminātos admi-
nistratīvās vai finansiālās decentralizācijas līmenis.

“Attieksme ir jāmaina! Pašvaldības aicina valdību 
beidzot sākt sarunāties – ar pilsētām un novadiem, 
ar pašvaldību vadītājiem, deputātiem un darbinie-
kiem, ar vietējām kopienām un iedzīvotājiem –, lai 
nevajadzētu klauvēt pie kontrolējošo un Eiropas insti-
tūciju durvīm un arī mūs sadzirdētu,” tā G. Kaminskis.

Pēc Domes sēdes notika preses konference, kurā 
piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, priekš-
sēža vietnieki Andris Rāviņš un Gints Kukainis, 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, Piekrastes pašvaldību 
apvienības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Pie-
rīgas pašvaldību apvienības Valdes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks un Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Preses konferences 
videoieraksts pieejams šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS priekšsēža 
un padomnieku 
dalība MK sēdē

13. septembrī Minis-
tru kabinets izskatīja 
informatīvo ziņojumu 
par fiskālās telpas pa-
sākumiem un izdevu-
miem prioritārajiem 

pasākumiem valsts budžetam 2020. gadam un 
2020.–2022. gada ietvaram. Valdība apstiprināja 
2020. gada fiskālo telpu 192,4 miljonu eiro apmē-
rā, savukārt 2021. un 2022. gadam tā attiecīgi ir ap-
stiprināta 183 miljonu eiro un 395,4 miljonu eiro 
apmērā.

Neņemot vērā LPS iebildumus un neieklausoties 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska un padomnieces 
izglītības un kultūras jautājumos Ināras Dundures 
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klātienē paustajos argumentos, valdība vienbalsīgi 
nolēma palielināt fiskālo telpu 2020. gadam un ie-
tvaram 2020.–2022. gadam, kas pašvaldību budže-
tiem kopumā rada negatīvu fiskālu ietekmi vairāk 
nekā 130 milj. eiro apmērā.

Lai valsts iegūtu papildu līdzekļus jauno prioritāšu 
īstenošanai, valdība lēma samazināt pašvaldību 
budžeta ieņēmumus par 80,7 milj. eiro, Rīgas paš-
valdības budžeta ieņēmumus – par 38 milj. eiro, no 
pašvaldībām par labu valstij pārdalīt azartspēļu no-
dokļa ieņēmumus (pašvaldībām ieņēmumu sama-
zinājums par apmēram 3 milj. eiro). Pašvaldībām 
papildus vēl būs jārod 9,8 milj. eiro pusdienu daļē-
jai nodrošināšanai 1.–4. klašu audzēkņiem.

“Neviens no šiem soļiem, pretēji likumā “Par paš-
valdībām” un Eiropas vietējo pašvaldību hartā no-
teiktajam, nav pārrunāts vai saskaņots ar pašvaldī-
bām. Aicinu valdību pirms galīgo lēmumu pieņem-
šanas par rīcību, kas tieši skar pašvaldību budžetu, 
veikt sarunas ar pašvaldībām,” norāda LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis.

LPS vadītājs arī aicināja valdību un ministrus izpildīt 
spēkā esošos normatīvos aktus un tikai tad meklēt 
jaunas prioritātes.

LPS iebilst arī pret to, ka brīvpusdienu nodrošinā-
šanu 1.–4. klašu bērniem uzkrauj uz pašvaldību 
pleciem, tajā pašā laikā samazinot dotācijas paš-
valdībām, kā arī prasa valdībai prioritāro pasāku-
mu sarakstā iekļaut aizņēmumus pašvaldībām jau-
nu bērnudārzu būvniecībai, ik gadu paredzot 7 milj. 
eiro pašvaldību aizņēmumiem jaunu pirmsskolas 
izglītības iestāžu celtniecības projektiem. Vietu trū-
kums pirmsskolas izglītības iestādēs jo īpaši izteikts 
ir Pierīgas pašvaldībās.

LPS padomniece Ināra Dundure uzsver: “LPS lūdz 
Ministru kabinetu iekļaut protokollēmumā punktu 
par pašvaldību tiesībām ņemt aizņēmumus bērnu-
dārzu celtniecībai. Pašvaldības neprasa naudu, bet 
gan tiesības aizņemties – lai varētu būvēt un atvērt 
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes, lai uzlabotu 
demogrāfiju, lai jaunās ģimenes nebrauktu prom 
no Latvijas.”

Vairāk lasiet šeit, šeit, šeit un šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas  

jautājumos,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par atvērtajiem datiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) sadarbībā ar LPS un Latvijas Atvērto 
tehnoloģiju asociāciju (LATA) 12. septembrī rīkoja 
interneta tiešraides pasākumu pašvaldību darbi-
niekiem par atvērto datu kopu sagatavošanu, pub-
licēšanu un tālāku izmantošanu, vienlaikus aicinot 
iesaistīties VARAM un LATA rīkotajā atvērto datu 
hakatonā, kas notiks oktobrī.

Ar Latvijas atvērto datu portālu data.gov.lv, atvērta-
jiem datiem un fizisko personu datu aizsardzību ie-
pazīstināja VARAM Publisko pakalpojumu departa-
menta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks 
sistēmanalītiķis Mikus Jēkabsons. Par ģeotelpisko 
informāciju un atvērtajiem datiem pastāstīja Mēr-
niecības datu centra izpilddirektore Una Krutova. 
Savukārt praktiskā pieredzē par atvērto datu apko-
pošanu un izmantošanu dalījās Valmieras attīstības 
aģentūras uzņēmējdarbības vides attīstības vadī-
tāja Baiba Zvejniece un Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komu-
nikācijas speciāliste Edīte Matuseviča. Informāciju 
par pašvaldību atvērto datu hakatonu sniedza Lat-
vijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas Valdes loceklis 
Rojs Dauburs.

Pasākuma videoieraksts pieejams LPS vietnes sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” jeb 
šeit un vietnē mana.latvija.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5022-iebilstam-pret-fiskalas-telpas-palielinasanu-uz-pasvaldibu-budzeta-rekina
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5031-valdiba-problemas-turpina-risinat-uz-pasvaldibu-rekina
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5032-sakumskolenu-brivpusdienu-saga-turpinas-netiek-ieverots-likums-un-tiesiska-palaviba
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5025-nav-pienemami-ka-valsts-grib-atnemt-pusdienas-mazajiem-skoleniem
http://www.varam.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lata.org.lv/
https://www.lata.org.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/407-vebinars-pasvaldibam-par-atvertajiem-datiem
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/407-vebinars-pasvaldibam-par-atvertajiem-datiem
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Seminārs Sedā par aleju apsaimniekošanu

13. septembrī LPS aicināja pašvaldību speciālistus 
uz semināru “Alejas Latvijā un to gudra apsaim-
niekošana”, kas notika Strenču novada Sedā.

Semināra dalībnieki iepazinās ar Sedas liepu aleju 
stāstu, apskatīja tās dabā un noklausījās vairākus 
priekšlasījumus. Par alejām no senās Ēģiptes līdz 
mūsdienu Latvijai un efektiem un defektiem stās-
tīja Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs 
Svilāns, par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
dabas pieminekļiem un normatīvo aktu regulēju-
mu – Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes re-
ģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas 
vadītāja Ilze Strauta, savukārt Strenču novada vēs-
tījumu par Sedas liepu alejas atjaunošanas ideju un 

teritorijas labiekārtošanas plānu sniedza Strenču 
novada Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 
Iveta Ence. Interesants ir Sedas purva stāsts, ar ko 
ciemiņus iepazīstināja Jānis Ence, un pašvaldību 
pārstāvjiem bija iespēja aplūkot arī Jērcēnu medī-
bu māju, applūdinātās pļavas un torni purvā.

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

Pirmais seminārs notika Saulkrastu Meža parkā, ot-
rais – Daugavpils novada Sventē.

Nākamie plānoti:

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

* 16. oktobrī Priekuļu novadā Saules parkā par 
jaunu parku veidošanu, kopšanu un uzturēšanu.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS un Finanšu ministrijas sarunas

LPS un Finanšu ministrijas sarunas notiks 18. sep-
tembrī plkst. 15 Finanšu ministrijā.

Darba kārtība:

1. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmu-
mu prognozi 2020. gadam un par pašvaldībai pie-
krītošo IIN ieņēmumu daļu.

2. Par valsts budžeta speciālo dotāciju pašvaldībām 
2020. gadā.

3. Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 
2020. gadam rezultātu.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5020-seminars-seda-par-aleju-apsaimniekosanu


5

4. Par Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmu-
mu samazinājumu saistībā ar “Rīgas satiksmes” in-
vestīcijām pamatlīdzekļos.

5. Par plānotajiem grozījumiem Bērnu tiesību aiz-
sardzības likumā, paredzot pašvaldībām jaunu pie-
nākumu – no pašvaldību budžeta nodrošināt brīv-
pusdienas 1.–4. klašu skolēniem.

6. Par pašvaldību aizņemšanās iespējām 2020. gadā.

7. Par Satiksmes ministrijas kompetencē esošiem 
jautājumiem (LPS aktualizētie jautājumi MK un LPS 
2020. gada un vidēja termiņa vienošanās un dom-
starpību protokolam).

8. Dažādi (MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokola projekts).

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Seminārs Aizputes novada Apriķos par 
senajiem parkiem

   

18. septembrī plkst. 11:30 Aizputes novada Lažas 
pagasta Apriķu pamatskolā (Apriķu muižā un par-
kā) notiks seminārs pašvaldību speciālistiem “Se-
nie parki Latvijā un to gudra apsaimniekošana”.

Dienas gaita:

11:00 – Reģistrēšanās.

11:30–12:30 – Iepazīšanās ar Apriķu muižas dārzu 
un praktiskie darbi (stādījumu atjaunošana).

Pusdienu zupa Apriķu pamatskolā.

12:30–16:00 – Priekšlasījumi un diskusijas: terminu 
mikslis un jautājumi par būtību; muižu parki un/vai 
dārzi, dendrāriji un dendroloģiskie stādījumi, aizsar-
gājamās lietas, grāmatvedība un drošība parkos:

* Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
Andra Jankovska uzruna. Novada prezentācija. Aiz-
putes novada vēstījums par parku atjaunošanu un 
teritoriju labiekārtošanas plāniem (40 min.);

* Parki kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – 
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 
administrācijas direktore Dace Sāmīte (30 min.).

* Muižu parki un muižu dārzi. Mantojums un attīs-
tība – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (40 
min.).

Kafijas pauze

* Vēsturiskie dārzi – zudusi vērtība vai kopjama ba-
gātība? – Juris Zviedrāns (40 min.);

* Parku inventarizācija, kopšana, atjaunošana – LLU 
profesors Dagnis Dubrovskis (30 min.);

* Jautājumi un komentāri. Pieredze citās pašvaldī-
bās.

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

Šis būs jau ceturtais seminārs. Pirmais notika 
Saulkrastu stacijas mežā – Saulkrastu Meža parkā, 
otrais – Daugavpils novada Sventē (Jaunsventes 
parkā), trešais – Strenču novada Sedā.

Noslēdzošais seminārs – 16. oktobrī Priekuļu no-
vada Saules parkā par jaunu parku veidošanu, kop-
šanu 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
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Diskusija par konkurences jautājumiem

19. septembrī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savie-
nībā notiks LPS un Konkurences padomes (KP) dar-
ba diskusija par KP izstrādātajiem informatīvajiem 
materiāliem publiskām personām ar mērķi mazināt 
konkurences deformēšanas riskus.

Videotranslācijas laiks: plkst. 10:30–11:30.

Ņemot vērā konkurences būtisko lomu, diskusijā 
plānots iztirzāt praktiskus jautājumus, kas Konku-
rences padomei liek secināt, ka publisku personu – 
valsts un pašvaldību iestāžu – darbības un lēmumi 
ierobežo uzņēmēju iespējas brīvi konkurēt.

Diskusijas darba kārtība:

1. Informatīvais jautājums par pašvaldību iespējām 
ierobežot lielo tirdzniecības tīklu ienākšanu savā 
teritorijā (bez ieraksta un interneta tiešraides) – 
Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un 
attīstības vadītāja Jūlija Linkeviča un padomniece 
konkurences politikas jomā Dita Dzērviniece.

2. Publiskas personas līdzdalība kapitālsabiedrībās 
un konkurences neitralitāte – Konkurences pado-
mes juriskonsulte Santa Elekse un Konkurences 
veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis:

* priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai 
kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana;

* līdzdalības izvērtēšanas shēma;

* Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta prasī-
bas:

– tirgus nepilnība,

– preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski valsts vai 
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai 
valsts drošībai,

– īpašumi, kas ir stratēģiski valsts vai pašvaldības ad-
ministratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai,

– publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā 
izvērtējums;

* Konkurences padomes konsultācijas un atzinums.

3. Konkurences likuma grozījumi – Antis Apsītis:

* Konkurences likuma grozījumi (pienākums no-
drošināt brīvu un godīgu konkurenci, nenoslēgts 
saraksts):

– aizliegums diskriminēt tirgus dalībniekus, radot 
tiem atšķirīgus konkurences apstākļus (uzsvars: ie
stāde kādam tirgus dalībniekam sniedz nepamato-
tas priekšrocības),

– priekšrocību radīšana kapitālsabiedrībai, kurā 
publiskai personai ir tieša vai netieša līdzdalība,

– darbības, kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests 
atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta po-
tenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana vai darbība tir-
gū (mēģinājums kavēt jaunu tirgus dalībnieku ie-
nākšanu vai veicināt to iziešanu, Mobilly iespējamā 
līguma pārtraukšana, atlaižu nodrošināšana tikai 
savai aplikācijai);

* neatbilstības likumam izpētes kārtība (prioritā-
tes, lietas ierosināšana, pārrunas, Konkurences 
padomes kompetences atšķirība iestādei un kapi-
tālsabiedrībai, tiesiskais pienākums; naudas sods, 
pārsūdzība, rīcība atbilstoši likumam, dominējošais 
stāvoklis).

4. Konkurences neitralitātes jēdziens un principi 
(konkurences pamatbūtība):

* cenas noteikšana, balstoties uz izmaksām;

* vienlīdzīga regulējuma nodrošināšana;

* konkurenci veicinošas iepirkuma procedūras, no-
mas tiesību izsoles organizēšana (prasības, kas ne-
ierobežo pretendentu skaitu (automašīnu iepirku-
mi; “Rīgas satiksmes” autobusi, tramvaji; in-house 
izvēle – Piejūras atkritumu apsaimniekotājs)).

5. Diskusija un LPS piemēru analīze (bez ieraksta un 
interneta tiešraides).

Vēršam uzmanību, ka no plkst. 10:30 līdz 11:30 
diskusija tiks translēta tiešraidē. Šīs stundas laikā 
savas prezentācijas sniegs Konkurences padomes 
pārstāvji.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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Seminārs “Ilgtspējīgas pašvaldības – 
iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas”

LPS organizē starptautisku semināru “Ilgtspējīgas 
pašvaldības – iekļaujošas, drošas, pielāgoties spē-
jīgas”, kas šoreiz tiek veltīts ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķim (IAM) nr. 11 – ilgtspējīgas pilsētas un 
kopienas.

Seminārs notiks 25. septembrī plkst. 10 Rīgā (Jau-
najā Teikā, Gustava Zemgala gatvē 78).

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 
starptautiskā, gan vietējā mērogā, lai veidotu ilgt-

spējīgas pašvaldības.

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 speciālists Pedro Bizarro. Latvijas Teritoriāl-
plānotāju asociācijas Valdes priekšsēdētājs Andis 
Kublačovs stāstīs par pilsētu un teritoriālo kopienu 
īpašo lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sa-
sniegšanā. Par pašvaldību pieredzi pilsētvidē integ-
rētiem risinājumiem, par iekļaujošu un aktīvu pil-
sētvidi, par ilgtspējīgas attīstības plānošanu stāstīs 
Jelgavas, Jūrmalas un Rīgas pašvaldību pārstāvji. 
Par Jauno Teiku un VEFRESH stāstīs antropologs 
Viesturs Celmiņš, savukārt Flāmu pilsētu un paš-
valdību asociācijas pārstāve Karlīna Gorisena pre-
zentēs flāmu pašvaldību pieredzi par aktivitātēm 
ilgtspējīgai nākotnei saistībā ar IAM vietējā mēro-
gā. Akmenes pašvaldības (Lietuvā) vicemērs Toms 
Martinaitis stāstīs par integrētu un ilgtspējīgu ap-
dzīvotu vietu plānošanu.

Semināra darba kārtību skatiet šeit!

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Seminārs par sociālā darba specializāciju

2. oktobrī Tukuma novada Tumes Kultūras namā 
notiks seminārs “Sociālā darba specializācija paš-
valdības sociālajā dienestā”.

Semināru organizē Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienība (LPSDVA) sadarbībā ar 
LPS, Labklājības ministriju un Tukuma novada p/a 
“Tukuma novada sociālais dienests”.

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Reģistrācija.

10:00–10:20 – Semināra atklāšana – LPSDVA Val-

des priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone un LPS Veselī-
bas un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Libeks.

10:20–10:55 – Problēmas apzināšana

Konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības 
un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uz-
vedības un psihisko traucējumu veidošanās risku 
mazināšanai” – Pārresoru koordinācijas centra vadī-
tāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas va-
dītāja Rudīte Osvalde un Attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas nodaļas konsultante Sigita Sniķere.

10:55–11:10 – Jautājumi un diskusija.

11:10–11:40 – Problēmas apzināšana, risinājumu 
meklēšana

Sociālais darbs Tukuma novadā. Specializācija: pē-
tījums, realitāte, pārdomas – Tukuma novada soci-
ālā dienesta direktore Ina Balgalve.

11:40–11:50 – Jautājumi un diskusija.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/seminars_25.09_DARBA_KARTIBA_1.pdf
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12:00–13:00 – Pusdienas

13:00–13:20 – Resursi

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība nova-
dos”. Specializācija, norise, īstermiņa un ilgtermiņa 
mērķi – projekta vadītāja Ilze Kurme.

13:20–13:30 – Jautājumi un diskusija.

13:30–14:00 – Resursi

Metodika sociālajam darbam ar ģimenēm ar bēr-
niem: resurss specializācijas nostiprināšanai paš-
valdības sociālajā dienestā – SIA “AC konsultācijas” 
eksperte Kristīne Veispale.

14:00–14:10 – Jautājumi un diskusija.

Noslēguma diskusija. Specializācija pašvaldību so-
ciālajos dienestos – mīts vai realitāte?

14:10–15:00 – Semināra noslēgums.

Dalības maksa: 10 eiro.

Pieteikties līdz 20. septembra darba dienas bei-
gām, aizpildot anketu šeit.

Anketu lūgums aizpildīt par katru dalībnieku atse-
višķi (būs jānorāda iestādes rekvizīti rēķinam). Ja 
vēlaties reģistrēt tikai dalībnieku, tad attiecīgajās 
rekvizītu ailēs ierakstiet jebkuru simbolu.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Latvijas delegācijas RK vadītājs rosina 
veicināt AP un ES valstu pašvaldību 
divpusējo sadarbību

12. septembrī Turku (Somijā) notikušajā Eiropas Re-
ģionu komitejas (RK) Eiropas Savienības un Austru-
mu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašval-
dību konferences (CORLEAP) 9. ikgadējā sanāksmē 
Latvijas delegācijas RK vadītājs Andris Jaunsleinis 
uzsvēra divpusējās sadarbības starp Eiropas Savie-
nības un Austrumu partnerības valstu pašvaldībām 

nozīmi pašvaldību kapacitātes stiprināšanā.

“Austrumu partnerības un Eiropas Savienības val-
stu pašvaldību savstarpēja sadarbība jomās, kuras 
definējušas Austrumu partnerības valstis, ir ļoti bū-
tiska, lai stiprinātu partnervalstu pašvaldību kapaci-
tāti. Esam bijuši liecinieki, ka šāda sadarbība bijusi 
ļoti veiksmīga Ukrainā, tāpēc ierosinu, ka to varē-
tu veicināt arī pārējās Austrumu partnerības val-
stīs. Ar šāda veida sadarbību var sasniegt lieliskus 
rezultātus, neiztērējot milzīgus līdzekļus,” uzsvēra 
A. Jaunsleinis. Viņš arī rosināja apsvērt iespēju iz-
veidot Erasmus programmu vietējiem politiķiem 
Austrumu partnerības valstīs – Armēnijā, Azerbai-
džānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Ar CORLEAP sanāksmes dokumentiem var iepazī-
ties RK mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.visidati.lv/aptauja/1487808329/
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2161982&meetingSessionId=2201120
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* 9. septembrī LETA: “Daugavpils gatavojas izstā-
ties no Latvijas Pašvaldību savienības”.

* 9. septembrī LETA: “Kaminskis ar Elksniņu plāno 
pārrunāt Daugavpils ieceri izstāties no Latvijas Paš-
valdību savienības”.

* 9. septembrī “Diena”: “Daugavpils gatavojas iz-
stāties no Latvijas Pašvaldību savienības” (šeit).

* 9. septembrī “NRA”: “Daugavpils lems par izstā-
šanos no Latvijas Pašvaldību savienības” (šeit).

* 9. septembrī LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalī-
ba Latvijas Radio 1 raidījumā “Pēcpusdiena” plkst. 
16:05 par Daugavpils izstāšanos no Latvijas Pašval-
dību savienības (šeit).

* 9. septembrī LPS priekšsēža Ginta Kaminska da-
lība Latvijas Radio 4 raidījumā “Подробности” 
plkst. 17:08 par Daugavpils izstāšanos no LPS (šeit).

* 10. septembrī LETA: “Rēzeknes mērs: LPS pilnā 
mērā neizmanto iespēju ietekmēt valdības lēmu-
mus”.

* 10. septembrī “Diena”: “Otra lielākā pilsēta grib 
turpmāk iet savu ceļu” (šeit).

* 10. septembrī LPS padomnieces Ināras Dundures 
komentārs Latvijas Radio 1 par pedagogu algām 
(šeit).

* 11. septembrī LETA: “Biedrību vadītāji ar Elksniņu 
pārrunās Daugavpils vēlmi pamest LPS”.

* 11. septembrī LETA: “19 pašvaldību vadītāji lūdz 
sasaukt LPS ārkārtas slēgto Domes sēdi par admi-
nistratīvi teritoriālās reformas virzības apturēšanu”.

* 11. septembrī LETA: “Latvijas Lielo pilsētu asoci-
ācija: veidojot valsts budžetu, valdība nepilda no-
runas ar pašvaldībām”.

* 11. septembrī “NRA”: “19 pašvaldības grib sasaukt 
ārkārtas sēdi, lai apturētu teritoriālo reformu” (šeit).

* 11. septembrī lsm.lv: “Pārņemot brīvpusdienu 
apmaksu, pašvaldības tās varētu nodrošināt daļai 
skolēnu” (šeit).

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

* 11. septembrī lsm.lv: “Pašvaldību savienības va-
dītājs Daugavpils pārmetumus sauc par pārpratu-
mu” (šeit).

* 11. septembrī LTV 1 raidījumā “Rīta panorāma” 
intervija ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski (šeit).

* 12. septembrī LETA: “Daugavpils dome lems par 
izstāšanos no Latvijas Pašvaldību savienības”.

* 12. septembrī LETA: “Pēc 19 pašvaldību lūguma 
sasauc LPS ārkārtas sēdi par teritoriālo reformu”).

* 12. septembrī LETA: “Daugavpils dome atbalsta 
lēmumu par izstāšanos no LPS”.

* 12. septembrī LETA: “LPS: Arī pēc Daugavpils iz-
stāšanās LPS turpinās strādāt pie reģionālās attīstī-
bas jautājumiem”.

* 12. septembrī “Diena”: “Daugavpils izstājas no 
Latvijas Pašvaldību savienības” (šeit).

* 12. septembrī “NRA”: “Pēc 19 pašvaldību lūguma 
sasauc ārkārtas sēdi par teritoriālo reformu” (šeit).

* 12. septembrī “NRA”: “Daugavpils izstājas no Lat-
vijas Pašvaldību savienības” (šeit).

* 12. septembrī LV portāls: “LPS ārkārtas Domes 
sēdē spriedīs par ATR, brīvpusdienām un citām 
aktualitātēm” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/daugavpils-gatavojas-izstaties-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas-14226159
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/daugavpils-gatavojas-izstaties-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas-14226159
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/daugavpils-gatavojas-izstaties-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas-14226159
https://nra.lv/latvija/regionos/291333-daugavpils-lems-par-izstasanos-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas.htm
https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&adv=1&channel=1&d=9&d2=&keyword=&m=9&m2=&y=2019&y2=&page=1
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=9&m=9&y=2019&d2=&m2=&y2=&channel=4&keyword=
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/otra-lielaka-pilseta-grib-turpmak-iet-savu-celu-14226211
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/75065/pasvaldibu-savienibas-parstave-inara-dundure-par-regionu-pedagogu-algam
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/parnemot-brivpusdienu-apmaksu-pasvaldibas-tas-varetu-nodrosinat-dalai-skolenu.a331687/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/parnemot-brivpusdienu-apmaksu-pasvaldibas-tas-varetu-nodrosinat-dalai-skolenu.a331687/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/parnemot-brivpusdienu-apmaksu-pasvaldibas-tas-varetu-nodrosinat-dalai-skolenu.a331687/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/parnemot-brivpusdienu-apmaksu-pasvaldibas-tas-varetu-nodrosinat-dalai-skolenu.a331687/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lps-pasvaldibas-uznemtos-sakumskolas-skolenu-edinasanu-ja-valsts-finansetu-bernudarzu-pedagogu-algas.a330934/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lps-pasvaldibas-uznemtos-sakumskolas-skolenu-edinasanu-ja-valsts-finansetu-bernudarzu-pedagogu-algas.a330934/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lps-pasvaldibas-uznemtos-sakumskolas-skolenu-edinasanu-ja-valsts-finansetu-bernudarzu-pedagogu-algas.a330934/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lps-pasvaldibas-uznemtos-sakumskolas-skolenu-edinasanu-ja-valsts-finansetu-bernudarzu-pedagogu-algas.a330934/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibu-savienibas-vaditajs-daugavpils-parmetumus-sauc-par-parpratumu.a331620/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/167234/intervija-ar-latvijas-pasvaldibu-savienibas-priekssedi-gintu-kaminski
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/daugavpils-izstajas-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas-14226403
https://nra.lv/latvija/regionos/291635-pec-19-pasvaldibu-luguma-sasauc-arkartas-sedi-par-teritorialo-reformu.htm
https://nra.lv/latvija/regionos/291686-daugavpils-izstajas-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308093-lps-arkartas-domes-sede-spriedis-par-atr-brivpusdienam-un-citam-aktualitatem-2019
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* 12. septembrī lsm.lv: “Daugavpils izstājas no Lat-
vijas Pašvaldību savienības” (šeit).

* 13. septembrī LETA: “LPS: IZM brīvpusdienas sā-
kumskolās plāno finansēt no pašvaldībām atņem-
tās naudas”.

* 13. septembrī LETA: “Valdība budžeta problēmas 
turpina risināt uz pašvaldību rēķina, uzskata LPS”.

* 13. septembrī “Diena”: “LPS: IZM brīvpusdienas 
sākumskolās plāno finansēt no pašvaldībām at-
ņemtās naudas” (šeit).

* 13. septembrī LA.LV: “Jelgavas mērs Rāviņš uz-
skata, ka Daugavpilij nebūs sekotāju” (šeit).

* 13. septembrī LV portāls: “Sākumskolēnu brīv-
pusdienu sāga turpinās: netiek ievērots likums un 
tiesiskā paļāvība” (šeit).

* 13. septembrī lsm.lv: “Daugavpils izstājas no Lat-
vijas Pašvaldību savienības” (šeit).

* 13. septembrī lsm.lv: “Nākamgad brīvpusdienas 
mazāko klašu skolēniem valsts un pašvaldības no-
drošinās solidāri” (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saska-
ņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-849 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos nr. 575 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba 
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situ-
ācijā esošām personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālis-
tiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības 
traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanas noteikumi””

09.09.2019. 29.08.2019. Jā

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daugavpils-izstajas-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas.a331823/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daugavpils-izstajas-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas.a331823/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daugavpils-izstajas-no-latvijas-pasvaldibu-savienibas.a331823/
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lps-izm-brivpusdienas-sakumskolas-plano-finanset-no-pasvaldibam-atnemtas-naudas-14226476
http://www.la.lv/daugavpils-nolemusi-cinities-viena
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308200-sakumskolenu-brivpusdienu-saga-turpinas-netiek-ieverots-likums-un-tiesiska-palaviba-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/nakamgad-brivpusdienas-mazako-klasu-skoleniem-valsts-un-pasvaldibas-nodrosinas-solidari.a331910/
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2. VSS-850 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 386 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. at-
balsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti 
un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un naba-
dzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi””

09.09.2019. 29.08.2019. Jā

3. VSS-826 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegša-
nu”

09.09.2019. 22.08.2019.
Nē

4. VSS-883 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos nr. 669 
“Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par 
energoefektivitātes uzlabošanu””

10.09.2019. 05.09.2019.

Jā

5. VSS-851 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos nr. 291 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģime-
niskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi””

12.09.2019. 30.08.2019.

Jā

6. VSS-844 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

12.09.2019. 30.08.2019.
Jā

7. VSS-845 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1b, Ogrē, Ogres nova-
dā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

12.09.2019. 30.08.2019.
Jā

8. VSS-861 – Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums”

13.09.2019. 30.08.2019.
Nē

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

12. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS891 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai Salienas pagastā”

VSS892 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Repub-
likas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas””

VSS893 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas jos-

las ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievi-
jas Republikas valsts robežas”

VSS894 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos nr. 351 
“Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma no-
teikumi””

VSS899 – Noteikumu projekts “Valsts informācijas 
resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sis-
tēmas noteikumi”

VSS905 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477416
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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 organizēt kolektīvus pasāku-
mus vai individuāli iesaistīties pasākumā un par 
savām darbībām pastāstīt arī Lielās talkas kustībai, 
rakstot uz epasta adresi talkas@talkas.lv.

Papildu informācija šeit; Laimes koku karte – šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS izsludinājusi pieteikšanos konkursam 
attīstības sadarbībai ar AP valstu 
pašvaldībām

LPS izsludinājusi pieteikšanos konkursam attīstības 
sadarbībai 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 veidi:

– pašvaldībai ir iespēja uzaicināt vizītē Austrumu 
partnerības valsts pašvaldības (sadarbības pašval-
dības) pārstāvjus laikā no 18. līdz 24. novembrim;

– radošie un kultūras pasākumi ar vietējo iedzīvo-
tāju un Austrumu partnerības 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 Austrumu partnerības valstu paš-
valdībām.

Konkursa laureātiem – katrai no četrām pašvaldī-
bām – būs iespēja saņemt finansējumu šādu izde-
vumu finansēšanai: AP valstu pašvaldību pārstāvju 
ceļa izdevumiem (1010 eiro); AP valstu pašvaldību 

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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pārstāvju uzturēšanās izdevumiem (387 eiro); ēdi-
nāšanai pasākumos (620 eiro); komunikācijai (250 
eiro).

Pieteikums ar informāciju par Latvijas un Austru-
mu partnerības pašvaldības sadarbību un īsu plā-

noto aktivitāšu aprakstu jāiesniedz līdz 24. sep-
tembrim.

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) ikvienu in-
teresentu aicina uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu 
un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”, kas 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.

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. 
Diskusijas noslēgsies ar kopīgām sarunām un deba-
tēm, lai rastu atbildes uz jautājumiem par sociālo 
uzņēmējdarbību.

Diskusijas jau norisinājušās Liepājā 11. septem-
brī un Valmierā 13. septembrī, bet nākamās pa-
redzētas Daugavpilī – 18. septembrī, Jelgavā – 
20. septembrī un Rīgā – 26. septembrī. Rīgas dis-
kusija būs skatāma arī videotiešraidē LM tīmekļ-
vietnē www.lm.gov.lv un sociālā tīkla Facebook 
lapā šeit.

Pieteikties uz diskusijām 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 
Latvijā ar dažādām aktivitātēm atzīmēs Sociālās uz-
ņēmējdarbības nedēļu, kuras laikā trīs dienu garu-
mā – 15., 16. un 17. oktobrī – norisināsies Atvērto 
durvju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens 
varētu iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un 
kā strādā sociālie uzņēmumi.

Tehnoloģiju konkurss jauniešiem 
“Ventspils IT izaicinājums 2019”

Atklāts ceturtais “Ventspils IT izaicinājums”, un 
Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsēta iz-
aicina Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas sko-
lēnus izmantot vasarā uzkrātos spēkus un parādīt 
savas spējas radošā tehnoloģiju lietošanā.

Skolēni un skolotāji tiek aicināti veidot komandas, 

reģistrēties un ķerties klāt uzdevumiem. Konkursa 
reģistrācijas anketa, uzdevumi un nolikums atroda-
mi konkursa vietnē www.ventspilsitc.com.

Konkurss tiek rīkots divās kārtās. Neklātienes kārta 
ilgs no 2. septembra līdz 11. oktobrim, tajā koman-
dām jāizpilda organizatoru izstrādātie uzdevumi un 
jāiesniedz rezultāti. Klātienes kārta notiks no 13. 
līdz 15. novembrim Ventspilī, un tajā skolēni de-
monstrēs savas prasmes dažādu problēmsituāciju 

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4999-lps-izsludina-pieteiksanos-konkursam-attistibas-sadarbibas-aktivitatem-ar-ap-valstu-pasvaldibam
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.ventspilsitc.com
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risināšanā un radošā tehnoloģiju lietošanā.

Konkursa dalībnieki sadalīti četrās vecuma grupās, 
un katrai grupai ir sava konkursa tēma un uzdevu-
mi. Organizatori konkursa uzdevumus izstrādājuši 
kopā ar IT nozares pārstāvjiem, kuri arī iesaistīsies 
konkursa darbu vērtēšanā.

Labākās komandas saņems ielūgumu uz Ventspili, 
kurš ietvers pilnu viesmīlības komplektu: ceļa izde-
vumu apmaksu, naktsmājas, ēdināšanu un atpūtas 
programmu. Konkursa finālā skolēni un skolotāji 
cīnīsies par 12 000 eiro lielo naudas balvu fondu! 
Skolotājiem tiks nodrošinātas piepildītas dienas ar 
pārsteigumiem, konkursiem un balvām.

Zemgalē jauns, radošs konkurss skolu 
jaunatnei

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Uzņēmējdar-
bības centrs sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, iz-
glītības iestādēm, uzņēmējiem un “Junior Achieve-
ment – Young Enterprise Latvija” organizē jaunu un 
interesantu reklāmas veidošanas konkursu “Ra-
došā Zemgale”.

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu jaunradi, uzņē-
mējdarbības prasmes, interesi un padziļināt priekš-
statu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas 

pamatprincipiem saistībā ar inovatīvu produktu 
popularizēšanu un virzīšanu tirgū. Dalība konkur-
sā skolēniem ļaus iegūt vērtīgu informāciju, jaunas 
idejas un praktiskas iemaņas reklāmas veidošanā 
un veicinās pieredzes apmaiņu gan savā starpā, 
gan saskarsmē ar uzņēmējiem.

Par konkursa dalībniekiem var kļūt Zemgales vispā-
rīgās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības 
iestāžu audzēkņu komandas divu–trīs dalībnieku 
sastāvā trīs dažādās vecuma grupās – no 5. līdz 
6. klasei, no 7. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. kla-
sei. Vienā komandā var iekļaut skolēnus no dažā-
dām izglītības iestādēm, un katra komanda konkur-
sā drīkst piedalīties ar vairākiem darbiem. Virkne 
Zemgales uzņēmumu konkursa komandām ir sa-
gatavojuši konkrētus uzdevumus. Tas nozīmē, ka 
gan uzņēmuma, gan uzdevuma izvēle paliek pašu 
konkursantu ziņā, bet uzņēmumi un uzdevumi ir 
daudzveidīgi un gana interesanti.

Ar konkursa nolikumu, dokumentu veidlapām un 
darba uzdevumiem interesenti var iepazīties Zem-
gales Uzņēmējdarbības centra interneta vietnē 
www.zuc.zemgale.lv.

http://www.zuc.zemgale.lv
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Dzērveņu festivāls Olainē

No 18. līdz 21. septembrim var izbaudīt rudeni 
“Dzērveņu festivālā” Olaines Mežaparkā. Program-
mā viss par un ap “superogu” dzērveni un dabas 

saudzēšanu – darbnīcas, restorāns, brīvdabas kino, 
kokļu un gongu skaņas, ogu medības; loterija un 
kulinārijas meistarklase. Muzikālam garastāvok-
lim – Roberto Meloni, “Rīgas viļņi”, “Dagamba” un 
“Transleiteris”. Vairāk: www.olaine.lv.

http://www.olaine.lv
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Grāmatu svētki Bauskā

Bauskas Kultūras centra Lielajā zālē: 
10.00    Grāmatu svētku atklāšana 

10.10 "Gaisma mūsu brīvībai"—Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas fonda uzruna Grāmatu svētkos. 

   Valdis Zatlers, Valsts prezidents (2007—2011), 
  ārsts traumatologs ortopēds 

11.30 "Atvērto siržu sarunas"  
                Akvelīna Līvmane, grāmatu autore, astroloģe, 

  aktrise 

              Mariannas vārdadienas cienasts bibliotēkas pagalmiņā  

13.00    "... Tavā valodā kaut kas ir..." 
   Armands Puče, žurnālists, rakstnieks 
14.30 "Liktenis neļauj apstāties"—saruna par teātri, kino un 

dzīvi. 
   Olga Dreģe, Dailes teātra aktrise 
16.00  Grāmatu svētku noslēgums "Veiksmīgais pircējs" 
   Lai saņemtu balvu, uzvarētājiem jābūt klātienē! 

VALDIS ZATLERS AKVELĪNA LĪVMANE ARMANDS PUČE OLGA DREĢE 

Pasākuma norise tiks fotografēta. Fotogrāfijas var tikt izmantotas 
Bauskas Centrālās bibliotēkas publicitātei.  

                                9.00 – 15.00 Grāmatu komercizstāde 
 Bauskas Kultūras centra Mazajā zālē – piedalās izdevniecības: Latvijas Mediji, 

 Zvaigzne ABC, Jumava, Kontinents, Avots, Madris, Latvijas Grāmata, ALIS  

PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
Bauskas sākumskolā: 
9.40   "Ilustrācija—fantāzijas pasaules ceļvedis pa dažādām 
    tās karaļvalstīm" 
   Marita Maizīte Grase, žurnāla Spicīte   
   māksliniece—ilustratore 
10.30   "Jaunais Runcis zābakos" kopā ar mākslinieci  
     viesojas Bauskas sākumskolā. 
   Olga Gogole, māksliniece, Latvijas Mediji 

Bauskas Bērnu bibliotēkā: 
10.00   "Bērnu literatūras lasījumi" 
  Indra Brūvere—Daruliene, tulkotāja un  
 dzejniece 

Bauskas 2. vidusskolā: 
11.00   "Iespēja dzīvot divas dzīves"—saruna par literatūru 
       un tulkošanu. 
   Indra Brūvere—Daruliene, tulkotāja un  
   dzejniece 

Codes bibliotēkā: 
11.10   "Zīmējam kopā!" 
  Marita Maizīte Grase, žurnāla Spicīte   
 māksliniece—ilustratore 

Bauskas pilsētas pamatskolā: 
12.00   "Lasām un zīmējam bērnu grāmatas" 
  Olga Gogole, māksliniece, Latvijas Mediji 
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Kultūrvēstures un mūzikas diena Drustos

“Drustu bagātības meklējot”: pasākums ar šādu 
nosaukumu 21. septembrī gaidāms krāšņajā Vidze-
mes augstienes pagastā, kur vietējie cilvēki sarūpē-
juši pēcpusdienu ar ieskatu muižnieku fon Hāge-
meisteru laikmetā un mūsdienu viensētu mūzikas 
apvienību koncertus.

Kartupeļu stādīšana reģionālā autoceļā, mazās Ga-
tartas bibliotēkas saglabāšana, saukļa “Drusti – Vi-
suma centrs” popularizēšana: ar šādu veikumu pla-
šāk ir zināmi cilvēki, kuri meklē un turpinās meklēt 
Drustu bagātības. Daļa no tiem tikai nesen izvēlēju-
šies par savām mājām saukt kādu no Drustu pagas-
ta kādreizējām muižām vai mežmalas viensētām.

Progresīvie 19. gs. muižnieki aicina uz ražas svēt-
kiem: tā septembra trešajā sestdienā pie Vecdrustu 

muižas pasākuma apmeklētājus sagaidīs vēsturis-
kās personības brāļi Heinrihs un Augusts fon Hāge-
meisteri – nepelnīti piemirsti Gatartas, Jaundrustu 
un Vecdrustu muižnieki no 19. gadsimta pirmās pu-
ses. Brāļus fon Hāgemeisterus var uzskatīt par gud-
riem uzņēmējiem un mecenātiem un arī literātiem. 
Ar iesaistošām, izglītojošām spēlēm un draiskām iz-
darībām pasākumā aicinās vairāk uzzināt par muiž-
nieku un zemnieku dzīvi 19. gs. Vidzemē. Būs ie-
spēja tikt pie sava pirmā dzimtas uzvārda, “izpirkt” 
sev īpašumu no muižniekiem, iepazīt 19. gadsimta 
pirmās puses vēstures liecības, piedalīties cienastā 
vācbaltiešu gaumē, kā arī gūt ieskatu tiem laikiem 
raksturīgajā mūzikā un mākslā.

Mūsdienu Drustu bagātības stāstos un folkmūzikā: 
pasākuma “Drustu bagātības meklējot” otrajā daļā 
folkmūzikas koncertu sniegs rituālā kopa “Trīs gai-
si”, kuras dalībnieki ir pieredzējuši tradicionālo godu 
vadītāji, kas arī ikdienā turpina vecāku aizsāktās rū-
pes par Jaundrustu muižu. Ar saknēm Latvijas neat-
karīgajā mūzikā ir indīroka un grandža grupa “Dār-
goļi”. Tās dalībnieki kopj viensētas pagasta Gatartas 
pusē. Savukārt Drustu pagasta Auļukalna muižā 
dzīvo stāstnieki Inita un Mikus, kuri zem apvienības 
“Brīnumpasaka” koncertam piešķirs īpašu noskaņu, 
klausītājus uzrunājot ar “Pasaku par kalēju”.

Pasākuma organizētāji un dalībnieki ir vietējie 
Drustu apkaimes iedzīvotāji, kuriem svarīga pagas-
ta kultūras dzīve un tā vēstures vērtību izcelšana un 
saglabāšana nākamajām paaudzēm.

Kuldīgas novada Vārme aicina uz rudens 
gadatirgu

21. septembrī Kuldīgas novada Vārmes pagasta es-
trādē “Liepu birzs” notiks ikgadējais rudens gada-
tirgus.

Jestru gadatirgus noskaņu radīs Liepājas aktrišu 
folkloras apvienība “Atštaukas”, būs iespēja redzēt 
arī līnijdeju grupas “Romance” priekšnesumus. 
Tāpat klātienē varēs vērot spēkavīru Māra Rozen-
tāla, Jāņa Šleckus un Valentīna Klevinska paraug-
demonstrējumus, kā arī pārbaudīt savus spēkus 
dažādos uzdevumos. Par jautrību gādās Vārmes 
amatierteātris “Es un tu”, bet bērniem piedāvās ra-
došās darbnīcas. Būs iespēja nobaudīt tradicionālo 
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dārzeņu sautējumu, bada pankūkas un mājās brū-
vēto alu. Spēcīgākie un veiklākie tirgus apmeklētāji 
varēs mēģināt “iekarot” tradicionālo umurkumuru. 
Arī šogad neatņemama Vārmes rudens gadatirgus 
sastāvdaļa būs lielā loterija ar dažādām interesan-
tām balvām.

Rudens gadatirgus septembra vidū Vārmē notiek 

jau ilgus gadus un ir neatņemama vārmenieku 
kopāsanākšana, sākoties rudenim un ziemas pe-
riodam. Tirgū var iegādāties preces dažādām gau-
mēm un vēlmēm – gan mājražotāju produktus un 
amatniecības izstrādājumus, gan kūpinājumus un 
dzīvas zivis, gan kociņus un stādus, gan dzīvus dzīv-
niekus un citas interesantas un saimniecībā node-
rīgas lietas.

Jūrkalnē notiks Ābolu balle

21. septembrī plkst. 12 pie Jūrkalnes Tautas nama 
sāksies ābolu balle “Kaimiņ būšan’”. Šis tradicionā-
lais pasākums parasti pulcē daudz dalībnieku, jo tā 
ir iespēja baudīt interesantu kultūras programmu 
un pavērot, kā top ēdieni, kuru gatavošanā izman-
to sentēvu receptes. Pasākuma apmeklētāji arī paši 
var iesaistīties gatavošanā, piemēram, palīdzot no-
mizot kartupeļus vai stājoties pie katla.

Šoreiz ballei dots nosaukums “Kaimiņ būšan’”, 

tādēļ dažādus ēdienus galdā cels saimnieces no 
Užavas, Alsungas un Pāvilostas, bet zivju zupu 
vārīs jūrkalniece Marita Jēkabsone. Uzstāsies 
saksofonists Aigars Lasmanis un ģitārists Artis 
Arājs, jaunieši varēs ieklausīties Ventspils vokāli 
instrumentālo grupu “Windy Temper” un “Jaut-
rie draugi” skanējumā. Būs iespēja iepirkties 
tirdziņā, mazos apmeklētājus gaidīs radošajās  
darbnīcās.

Vakarā Jūrkalnes Tautas namā notiks rudens balle, 
kurā spēles grupa “Piemare”.
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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.
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