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Starptautisks seminārs “Ilgtspējīgas 
pašvaldības – iekļaujošas, drošas, 
pielāgoties spējīgas”

“Iedzīvotājiem nepieciešama stabilitāte gan sociā-
lajā jomā, gan ekonomikā, tīra vide un iespēja re-
dzēt skaidrus ilgtspējīgas attīstības soļus savā paš-
valdībā un valstī. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis 
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nr. 11 – ilgtspējīgas pilsētas un kopienas – vistie-
šākajā mērā attiecas uz pašvaldībām un ataino, 
kādu nākotni mūsu iedzīvotāji vēlas redzēt. Tāpēc 
ir nepareizi, ka tieši šobrīd Latvijā tiek paredzēts 
apturēt teritorijas attīstības plānošanu,” pauda 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, atklājot Latvijas 
Pašvaldību savienības organizēto starptautisko se-
mināru “Ilgtspējīgas pašvaldības – iekļaujošas, dro-
šas, pielāgoties spējīgas”.

Latvijas Pašvaldību savienība šo semināru 25. sep-
tembrī organizēja, veltot ANO ilgtspējīgas attīstības 
dienaskārtības 2030 ilgtspējīgas attīstības mērķim 
(IAM) nr. 11 “ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”, tā 
iekļaujoties ANO pasludinātajā ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķu nedēļā “Rīkojies ilgtspējīgas attīstības 
mērķu labā!” (Global Goals Week 2019).

Semināru augsti novērtēja Eiropas Vietējo pašval-
dību un reģionu padomes pārstāvis Pedro Bizarro. 
Tajā bija iespēja gūt priekšstatu par to, kas tiek da-
rīts starptautiskajā telpā un ko Latvijas pašvaldī-
bas dara ilgtspējīgas attīstības plānošanas un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu iedzīvināšanas jomā 
vietējā mērogā. P. Bizarro pastāstīja, kā pašvaldī-
bām, izmantojot ilgtspējīgo pilsētu rīku, vērtēt un 
pilnveidot savas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
monitorēt to īstenošanu. Savukārt Flāmu pilsētu 
un pašvaldību asociācijas pārstāve Karlīna Gorise-
na no Beļģijas prezentēja flāmu pašvaldību pieredzi 
aktivitātēs ilgtspējīgai nākotnei saistībā ar ilgtspējī-
gas attīstības mērķu īstenošanu.

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas Valdes priekš-
sēdētājs Andis Kublačovs stāstīja par pilsētu un te-
ritoriālo kopienu īpašo lomu ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķu sasniegšanā. Rīgas domes Pilsētas attīs-
tības departamenta pārstāvis Guntars Ruskuls dalī-
jās pieredzē ilgtspējīgas attīstības plānošanā un t. s. 
apkaimju veidošanā, uzsverot apkaimju nozīmi ko-
pienas piederības izjūtas veicināšanā. Par pilsētvidē 
integrētiem inovatīviem risinājumiem, viedu pilsēt-
vidi un tās pārvaldi stāstīja Jelgavas pilsētas domes 
Pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs 
Gints Reinsons. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības 
pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa iepazīstināja ar 
pieredzi, kā Jūrmalā veido iekļaujošu, aktīvu pilsētvi-
di personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem un 
senioriem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) pārstāve Rudīte Vesere prezen-
tēja ieteikumus aprites ekonomikai, uzsverot to kā 
pašvaldību izaicinājumu un iespēju vienlaicīgi. Noslē-
gumā “VEFRESH inovāciju kvartāla” Valdes priekšsē-
dētājs Viesturs Celmiņš iepazīstināja ar apkaimes un 
kustības plāniem, kā veidot pilsētvidi cilvēkiem drau-
dzīgāku, tajā pašā laikā sekmējot IT sektora attīstību.

Seminārs norisinājās Eiropas Komisijas līdzfinan-
sētajā projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs”.

Vairāk skatiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS un Finanšu ministrijas sarunas

25. septembrī Finanšu ministrijas (FM) Portretu 
zālē notika kārtējais Latvijas Pašvaldību savienības 
un FM sarunu raunds, ko vadīja finanšu ministrs Jā-
nis Reirs. LPS pārstāvēja priekšsēdis Gints Kamin
skis, priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš, LPS Valdes 
locekļi, vairāku pašvaldību pārstāvji, kā arī LPS pa-
domnieki.

Sarunās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis atkārtoti 
uzsvēra, ka pašvaldībām ir būtiski, lai tiktu ievē-
rots likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 
2018.–2020. gadam” noteiktais, ka pašvaldību bu-
džetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju 
ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, ne-

ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes 
finansēšanai. Atbilstoši pašreizējām nodokļu ieņē-
mumu prognozēm speciālajai valsts budžeta do-
tācijai pašvaldībām 2020. gadā ir jābūt 219,9 milj. 
eiro.

Domstarpības saglabājas arī attiecībā uz pašvaldī-
bu iespējām aizņemties 2020. gadā, tomēr finanšu 
ministrs J. Reirs atkārtoti apliecināja, ka darīs visu, 
lai pašvaldībām būtu iespējams vēl papildus aiz-
ņemties, lai mazinātu rindas uz pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm. Progress netika panākts arī attiecībā 
uz aizņemšanās iespējām 2021. un 2022. gadā: FM 
sola šos jautājumus risināt tikai nākamo gadu bu-
džetos.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5064-seminara-diskute-par-ilgtspejigam-ieklaujosam-drosam-un-pielagoties-spejigam-pasvaldibam
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Sarunu darba kārtībā bija ne tikai 2020. gada bu-
džeta un vidēja termiņa budžeta ietvara jautājumi, 
bet arī Ministru kabineta (MK) un LPS 2020. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektā ie-
kļautie nozaru jautājumi.

LPS atzinīgi vērtē finanšu ministra J. Reira iedziļinā-
šanos vairākos jautājumos, kas ir ārpus ministrijas 
kompetences, tomēr tiešā veidā skar pašvaldību fi-
nanses. Tika panākta vienošanās, ka paaugstinātas 
higiēnas prasības būtu jāattiecina uz jaunuzceltām 
izglītības iestādēm, bet būtu nesaprātīgi pārbūvēt 
jau esošās. Tādējādi puses vienojās, ka ir nepiecie-
šami grozījumi MK 2002. gada 27. decembra no-
teikumos nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestā-
dēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārē-
jās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
programmas” un MK 2013. gada 17. septembra 
noteikumos nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības pro
grammu”.

Tāpat finanšu ministrs piekrita pašvaldību pārstāv-
jiem, ka nevar uzlikt pašvaldībām obligātu pienāku-
mu finansēt privāto izglītības iestāžu uzturēšanas 
izdevumus, bet tas jāatstāj pašvaldību izlemšanā 
atkarībā no konkrētās situācijas konkrētā adminis-
tratīvajā teritorijā. Finanšu ministrs arī sliecās pie-
krist LPS pārstāvju viedoklim, ka sākumklašu bērnu 
ēdināšana nav pašvaldībām obligāta funkcija un tā 
jāatstāj pašu vietvaru izvērtēšanā, tomēr galalēmu-
mus pieņems MK un Saeima.

LPS atzinīgi vērtē, ka Finanšu ministrija iesniegs Mi-
nistru kabinetā protokollēmuma projektu ar uzde-
vumiem ministrijām risināt pašvaldību aktualizētos 
problēmjautājumus, kas nav tiešā FM atbildības sfērā.

7. oktobrī notiks paplašinātā MK komitejas sēde, 
kurā skatīs MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokola projektu. Galalēmumu par MK un LPS 
vienošanās un domstarpību protokola projektu 
pieņems LPS Dome.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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LPS vadības tikšanās ar Norvēģijas 
vēstnieku Latvijā

23. septembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 

vecākais padomnieks Māris Pūķis tikās ar Norvēģi-
jas vēstnieku Latvijā Kristianu Ēdegoru, vēstniecī-
bas 1. sekretāri Janniku Bainu un padomnieci Ive-
tu Medvidu, lai pārrunātu Latvijas un Norvēģijas 
pašvaldību līdzšinējo daudzveidīgo sadarbību, abu 
valstu pašvaldību darba aktualitātes un turpmākās 
sadarbības iespējas.

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Norvēģi-
jas pašvaldības un tās apvienojošā asociācija KS ir 
sniegušas nozīmīgu atbalstu Latvijas pašvaldībām 
un LPS gan saskaņā ar sadraudzības pilsētu līgu-
miem, gan īstenojot kopīgus projektus.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS viesos – valsts un pašvaldību pārstāvju 
delegācijas no Moldovas un Kirgizstānas

24. septembrī ar viesošanos Pašvaldību savienībā 
savu darba vizīti Latvijā uzsāka Moldovas Vietē-
jo pašvaldību kongresa (CALM) pārstāvju delegā-
cija. LPS priekšsēdis Gints Kaminskis Moldovas 
kolēģiem prezentēja Latvijas pašvaldību sistēmu, 
asociācijas izveides, attīstības un darbības pamat-
principus, kā arī informēja par pašreizējo situāci-

ju, kas izveidojusies administratīvi teritoriālās re-
formas (ATR) kontekstā. LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis iepazīstināja ar pārvaldības sistēmas 
decentralizāciju, pilnvaru diferencēšanu starp 
valsts institūcijām un pašvaldībām, ATR ietekmi uz 
valsts un pašvaldību pārvaldības uzlabošanu, tajā 
skaitā pašvaldību paplašināšanās ietekmi uz eko-
nomisko attīstību. Vizītes turpinājumā Moldovas 
pašvaldību delegācija apmeklēja Līvānu novada  
pašvaldību.
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No 25. līdz 27. septembrim LPS uzņēma Kirgizstā-
nas delegāciju, ko vadīja Kirgizstānas vicepremjers, 
un tās sastāvā bija ministriju, parlamenta un paš-
valdību pārstāvji. Kirgizstānas delegācijas mācību 
vizīte sākās 25. septembrī ar viesošanos Pārgaujas 

novadā. Nākamajā dienā kirgīzu pārstāvji apmek-
lēja Pašvaldību savienību, kur iepazinās ar Latvi-
jas valdības un pašvaldību sistēmu, LPS darbības 
principiem, sarunām ar valdību un šābrīža situāciju 
saistībā ar ATR. Kirgizstānas vicepremjers Muham-
medkalijs Abilgazijevs kopā ar delegācijas pārstāv-
jiem un LPS priekšsēdi Gintu Kaminski tikās ar Mi-
nistru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, bet pēc 
tam arī ar Finanšu ministrijas un Ministru kabineta 
pārstāvjiem. 27. septembrī Kirgizstānas delegācija 
tikās ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) ko-
misijas priekšsēdētāju Mārtiņu Bondaru, Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsē-
dētājas vietnieku Uldi Budriķi un deputātiem Vik-
toru Valaini, Regīnu LočmeliLuņovu un Sergeju 
Dolgopolovu.

Vairāk skatiet šeit un šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS padomnieku dalība dažādos 
pasākumos

• 24. septembrī LPS pa-
domniece uzņēmējdar-
bības jautājumos Andra 
Feldmane piedalījās Zie-
meļvalstu Ministru pado-
mes seminārā “Bioekono-
mika, aprites ekonomika 
un oglekļa mazietilpīga 

attīstība – zaļās attīstības modeļi Latvijai”, kur tika 
diskutēts par alternatīvas ilgtspējīgas ekonomiskās 
attīstības stratēģijām.

Zemkopības ministrija izstrādājusi bioekonomikas 
stratēģiju, VARAM strādā pie aprites ekonomikas 
un mazoglekļa attīstības stratēģiju izstrādes (jāpie-
bilst, ka aprites ekonomikas darbībām finansējums 
netiek paredzēts). Abas šīs stratēģijas ir atbilde uz 
globālajiem, ekoloģiskajiem un sociāli ekonomiska-
jiem izaicinājumiem, taču diskusijā tika noskaidrots 
viens no lielākajiem Latvijas riskiem: Latvija nav 
spējusi iesaistīties metodoloģijas izstrādē, un nav iz-
mantots mūsu valsts pētnieku potenciāls, kas būtu 
devis iespēju argumentēti pierādīt, ka lauksaim-
niecībā un sabiedriskajā transportā uzliktie siltum-
nīcefekta gāzu (SEG) emisijas rādītāji ir pārāk lieli.

Pasaulē redzams, ka bioresursi konkurē ar fosila-
jiem resursiem, tāpēc Latvijai būtu jābūt metodo-
loģijas procesā, jo šobrīd naftas sektors ir brīvs no 
saistībām, bet uzsvars ir pārgājis uz lauksaimniecību 
un sabiedrisko transportu. Tāpat jāapzinās, ka Latvi-
jas uzņemtās saistības attiecībā uz SEG nosaka lauk-
saimniekiem attīstības griestus, un šeit jautājums, 
kāda ir ilgtspējīga bioekonomikas attīstība un zemes 
izmantošana līdzās tam, ka vecajās Eiropas valstīs ir 
desmit reižu lielāka minerālmēslojuma intensitāte 
un ganāmpulku pieaugums uz 1 ha nekā Latvijā.

Seminārā tika secināts, ka Latvijas dabas resursu 
izmantošana pieaug, bet nepieaug iekšzemes kop-
produkts un vēl joprojām importēt ir lētāk nekā ra-
žot zaļo produkciju pašiem, kas pēc būtības nozīmē 
lielu risku pārtikas piegādes ķēdē.

• 27. un 28. septembrī izstādē “Green Expo Riga” 
sabiedrībā zināmi cilvēki, eksperti un speciālisti da-
lījās pieredzē, iepazīstināja ar dažādu nozaru videi 
draudzīgiem inovatīviem risinājumiem, piedalījās 
diskusijās un dažādu ekoideju apspriešanā, kā arī 
sniedza padomus veselīgai dzīvošanai, saimnieko-
šanai un strādāšanai.

Viens no “zaļo sarunu” skatuves tematiem bija 
novadu reforma un kooperācija, un diskusijas 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5062-macibu-vizite-lps-viesojas-kirgizstanas-delegacija-vicepremjera-vadiba
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5077-moldovas-vietejo-pasvaldibu-kongresa-calm-parstavju-delegacijas-darba-vizite-latvija-lps-un-livanu-novada
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dalībnieki debatēja par reģionu un novadu refor-
mu, kā pagastos attīstīt savstarpēji papildinošu un 
modernu zaļās ekonomikas jomu kopumu, kas vei-
cinātu iedzīvotāju vēlmi dzīvot novados, kā veicināt 
nišas produktus un pakalpojumu radīšanu visā Lat-
vijas teritorijā, kā arī apsprieda dažādus ar koope-
rāciju, specializāciju, inovācijām, atbalstu mazajām 

un vidējām ģimenes saimniecībām, kreditēšanu un 
infrastruktūras modernizāciju saistītus jautājumus.

Latvijas Pašvaldību savienību šajās sarunās pārstā-
vēja LPS padomniece reģionālās attīstības jautā-
jumos Ivita Peipiņa, kas apspriešanai izvirzīja trīs 
tēmas: administratīvo teritoriju robežu maiņa – 
pašmērķis vai līdzeklis reģionālajai attīstībai; nova-
di – vienādi vai ar “savu odziņu”; pašvaldība – pašu 
valdība vai centrālās varas izpilddirekcija?

Savukārt sarunās par Latvijas zaļās ekonomikas at-
tīstību piedalījās LPS padomniece uzņēmējdarbī-
bas jautājumos Andra Feldmane, kura kopā ar pā-
rējiem sarunas dalībniekiem mēģināja noskaidrot, 
vai esam gatavi tādai zaļai ekonomisku aktivitāšu 
sistēmai, kas ir dārgāka šodien, toties ilgtermiņā 
nerada būtiskus draudus nākamajām paaudzēm.

Valdība dabas resursu nodokli grib 
izmantot ar vides jautājumiem 
nesaistītiem mērķiem

Foto: Sandra Bērziņa

VARAM izstrādājusi grozījumus Dabas resursu no-
dokļa likumā, kuri paredz pārdalīt dabas resursu 
nodokli, un virza tos steidzamības kārtībā, nedo-
dot pietiekamu laiku šā projekta apspriešanai. Arī 
MK 17. septembra sēdē lemtais, ka dabas resursu 
nodoklis jāpārdala starp pašvaldībām, VARAM un 

Kultūras ministriju (KM), novirzot dabas resursu 
nodokļa ieņēmumus ne tikai vides jomai, bet gan 
lielākoties citiem VARAM un KM mērķiem, neat-
bilst Dabas resursu nodokļa likumam.

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas re-
sursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot 
vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas 
produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, 
vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt ilgt-
spējīgu tautsaimniecības attīstību, kā arī finansiāli 
nodrošināt vides aizsardzību.

Valdība sēdē atbalstīja, ka papildu ieņēmumi no 
dabas resursu nodokļa tiks novirzīti izdevumiem 
VARAM iecerēm 2020. gadam 6 528 448 eiro ap-
mērā, 2021. gadam 7 127 422 eiro apmērā un 
2022. gadam un turpmāk ik gadu 8 362 222 eiro 
apmērā un KM iecerēm 2020. gadam 1 123 575 
eiro apmērā, 2021. gadam 1 423 575 eiro apmērā 
un 2022. gadam un turpmāk ik gadu 1 723 575 eiro 
apmērā.

Saskaņā ar valdībā lemto pārdalītais dabas resursu 
nodoklis tiks novirzīts VARAM un KM prioritārajiem 
mērķiem, nevis tiešajam mērķim – vides jautājumu 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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sakārtošanai, kam gan visā Eiropā, gan pasaulē 
kopumā pievērsta pastiprināta uzmanība. Lielāko 
daļu pārdalītā dabas resursu nodokļa tērēs šādiem 
mērķiem:

* nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju publisko pa-
kalpojumu pieejamības un kvalitātes pilnveidi, ES 
Digitālā vienotā tirgus stratēģijas un ES prasību ie-
viešanu, izveidojot un uzturot centralizētas valsts 
pārvaldes IKT platformas;

* nodrošināt atbalstu sporta infrastruktūras attīstī-
bas projektu īstenošanai;

* nodrošināt nacionālās identitātes, pilsoniskās sa-
biedrības un integrācijas politikas nepārtrauktību 
un Nacionālajā attīstības plānā noteikto uzdevumu 
un mērķu izpildi;

* nodrošināt vietējo mediju stiprināšanu, turpinot 
sekmīgi uzsākto, īstenojot mērķētu rīcību nacionā-
lā līmenī;

* stiprināt nacionālo identitāti un veicināt valstisko 
piederību.

Turklāt svarīgi, ka, pašvaldību budžetos samazinot 
ieņēmumus no dabas resursu nodokļa, tiks ietek-
mētas pašvaldību spējas veikt gan savas autono-
mās funkcijas, gan ar normatīvajiem aktiem uzlik-
tos pienākumus vides jomā. Šobrīd pašvaldības no 
dabas resursu nodokļa ieņēmumiem finansē, pie-
mēram, šādas darbības:

– sadzīves un lietus kanalizācijas sistēmu izbūvi un 
atjaunošanu;

– pieslēgumu veicināšanu centralizētai kanalizāci-
jas sistēmai;

– attīrīšanas iekārtu izbūvi un atjaunošanu;

– ūdenssaimniecības sistēmas attīstību;

– atkritumu šķirošanas infrastruktūras pilnveidi un 

apsaimniekošanu;

– kompensācijas atkritumu poligonu ietekmes zo
nā dzīvojošiem iedzīvotājiem;

– vides monitoringu (piem., rekultivētajās atkritu-
mu izgāztuvēs, peldvietās, gaisa piesārņojuma mo-
nitoringu);

– publisko ūdeņu pārvaldību, t. sk. biotopu atjau-
nošanu, piem., straujteču tīrīšanu, niedru izpļauša-
nu u. c.;

– gaisa kvalitātes aizsardzību, t. sk. gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programmu izstrādi un pāreju 
uz videi draudzīgāku kurināmo;

– degradēto teritoriju atjaunošanu;

– meliorācijas sistēmu uzturēšanu un sakārtošanu 
u. c.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzskata, ka valdī-
ba, pārdalot dabas resursu nodokli starp valsti un 
pašvaldībām un novirzot lielu daļu tā ieņēmumu 
ar vides aizsardzību nesaistītu mērķu īstenošanai, 
piemēram, NVO fondiem, reģionālo mediju atbal-
stīšanai un latviešu literatūras eksportam, nerīko-
jas korekti. “Šāda dabas resursu nodokļa pārdale 
var radīt situāciju, kurā pašvaldības nespēj izpildīt 
tām uzliktos pienākumus vides aizsardzības jomā. 
Samazinot pašvaldībām līdzekļus vides darbību 
finansēšanai, tiks veicināta vides kvalitātes pa-
sliktināšanās, kas radīs draudus iedzīvotāju vese-
lībai un samazinās cilvēku dzīves kvalitāti,” pauž  
G. Kaminskis.

Ar pilnu LPS atzinumu var iepazīties šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos,

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 1. ok-

tobrī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) un tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība:

1. Identificētie riski un iespējas konkurences tiesī-
bās – informēs LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPS_ID6379_NES.pdf
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2. Publiskas personas līdzdalība kapitālsabiedrībās 
un konkurences neitralitāte – informēs Konkuren-
ces padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

3. Par NAP 2021–2027 1. redakcijas prioritāti “Uz-
ņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” – 
informēs Pārresorsu koordinācijas centra Attīstības 
plānošanas nodaļas konsultants Jānis Zvīgulis.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 2. oktobrī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) un tiks translēta tieš-
raidē.

Darba kārtība:

1. Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvot-

ņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā – informēs 
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji.

2. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā – infor-
mēs VARAM pārstāvis un LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa.

3. Par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. ga-
dam (NAP2027) projekta 1. redakciju, t. sk. rīcības 
virzienu “Līdzsvarota reģionālā attīstība”, un tālāko 
apspriešanas gaitu – informēs Pārresoru koordinā-
cijas centra pārstāvji.

4. Dažādi.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai sai-
tei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
sanāksmeseminārs 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 
Latvijas Pašvaldību savienību, Labklājības ministri-
ju un Tukuma novada p/a “Tukuma novada Sociā-
lais 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.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/


9

10:20–10:55 – Problēmas apzināšana

Konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības 
un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, 
uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās ris-
ku mazināšanai” – Pārresoru koordinācijas centra 
vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Rudīte Osvalde un Attīstības uzraudzības 
un novērtēšanas nodaļas konsultante Sigita Sniķe-
re.

10:55–11:10 – Jautājumi un diskusija.

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

Sociālais darbs Tukuma novada pašvaldībā. Spe-
cializācija: pētījums, realitāte, pārdomas – Tukuma 
novada Sociālā dienesta direktore Ina Balgalve.

11:40–11:50 – Jautājumi un diskusija.

12:00–13:00 – Pusdienas

13:00–13:20 – Resursi

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība paš-
valdībās”. Specializācija: norise, īstermiņa un ilgter-
miņa 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.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference par asistenta 
pakalpojumu

Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašval-
dību savienību 3. oktobrī plkst. 10 organizē video-
konferenci par aktuālajiem jautājumiem asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanā.

Paredzētās tēmas:

* par situācijām, kad personām ar invaliditāti zūd 
tiesības pieprasīt un saņemt asistenta pakalpoju-
mu pašvaldībā saistībā ar atkārtotu invaliditātes 

noteikšanu un atzinuma par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību saņemšanu;

* par izmaiņām asistenta pakalpojuma nodroši-
nāšanā sakarā ar Ministru kabineta 2019. gada 
13. augusta noteikumu nr. 377 “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos 
nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā”” pieņemšanu un normu 
piemērošanu.

Plānots, ka videokonferencē piedalīsies arī Rīgas 
Labklājības departamenta, Rīgas Sociālā dienesta, 
LPSDVA un Veselības un darbspēju ekspertīzes ār-
stu valsts komisijas pārstāvji.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, vai se-
kojot šai saitei.

Jautājumus par iepriekš minētajām tēmām līdz 
2. oktobra plkst. 12 lūdzam sūtīt uz epasta adresi 
einars.graveris@lm.gov.lv.

Arī tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, 
sūtot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://likumi.lv/ta/id/253781-kartiba-kada-pieskir-un-finanse-asistenta-pakalpojumu-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/253781-kartiba-kada-pieskir-un-finanse-asistenta-pakalpojumu-pasvaldiba
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2039/www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
mailto:einars.graveris@lm.gov.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 
un sarunas ar Kultūras ministriju

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde un Paš-
valdību savienības un Kultūras ministrijas (KM) sa-
runas notiks 3. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē), un tajās piedalīsies 
arī kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Darba kārtība:

1. KM prioritātes un 2020. gada un vidēja termi-
ņa budžeta sagatavošanas gaita un rezultāti (arī 
pašvaldību kontekstā) – informēs kultūras ministrs 
Nauris Puntulis un valsts sekretāre Dace Vilsone.

2. Mākslas un mūzikas skola kā vietējās kopienas 
vērtība un profesionālās ievirzes izglītības sistēmas 
pilnveide – informēs Latvijas Nacionālā kultūras 
centra (LNKC) direktora vietnieks kultūrizglītības 
jautājumos Andis Groza.

3. Valsts un pašvaldību sadarbība vietējo un nacio-
nālo kultūras vērtību saglabāšanā: par Nemateriālā 

kultūras mantojuma sarakstu; par 2023. gada dzies-
mu un deju svētkiem; par Kultūras centru likumpro-
jektu – informēs LNKC direktore Signe Pujāte.

Komitejas sēdē un sarunās piedalīsies:

•	 LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS Valdes lo-
cekļi, Izglītības un kultūras komitejas locekļi un 
citi interesenti;

•	 kultūras ministrs Nauris Puntulis, kultūras mi-
nistra padomniece Inga Vasiļjeva, valsts sekre-
tāre Dace Vilsone, LNKC direktore Signe Pujāte, 
LNKC direktora vietnieks kultūrizglītības jautā-
jumos Andis Groza, LNKC Nemateriālā kultūras 
mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna, 
Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku, muzeju 
nodaļas vadītāja Anita Jirgensone un KM Kultūr-
politikas departamenta eksperte Lolita Rūsiņa.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai sai-
tei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Burtniekos

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk
sme notiks 4. oktobrī plkst. 10 
Burtnieku novada Matīšu Tau-
tas namā (Burtnieku novadā, 
Matīšos, Valmieras ielā 16).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:10 – Uzruna – Burtnieku novada domes 
priekšsēdētājs Edvīns Straume.

10:10–10:25 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:25–10:50 – Burtnieku novada prezentācija un 
ezera apsaimniekošana – Burtnieku novada izpild-
direktors Mārtiņš Kļaviņš.

Publisko ūdeņu apsaimniekošana. Meliorācija. 
Publiskās ārtelpas apsaimniekošana

10:50–12:00 – Publisko ūdeņu apsaimniekošana 
(darbošanās veidi, peldvietas, labās prakses pie-
mēri). Zivju resursi (to stāvoklis, gudra atjaunoša-
na, resursu izmantošana – zvejniecība, makšķerē-
šana, zemūdens medības, zemledus makšķerēša-
na, vēžošana u. c.). Tūrisma objekti (avoti) – Pār-
tikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš un 
speciālisti.

12:00–13:00 – Defekts par efektu (meliorācija, 
virszemes ūdeņu novadīšana un uzkrāšana, lietus 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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dārzi, citi varianti) – SIA “Grupa93” projektu vadī-
tājs Jurijs Kondratenko.

13:00 – Pusdienas.

13:45–15:30 – Publiskās ārtelpas labiekārtošana: 
dizaina elementi – Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesors Juris Krūmiņš.

15:30–16:00 – Publiskās ārtelpas apsaimniekošana 
(parki, zālāji, zālieni, niedres u. c.) – Dabas aizsar-
dzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

direktore Gita Strode.

16:00–16:20 – Labā prakse Ziemeļvidzemes pērlē 
Alūksnē.

Jautājumi, diskusijas.

16:45 – Novada apskate: Valmiermuižas alus darī-
tava un atpūtas komplekss “Avoti”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 7. oktobrī plkst. 11 LPS mīt-
nē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par LPS Domes 16. septembra lēmuma nr. 6 “Par 
uzdevumiem LPS Valdei saistībā ar administratīvi 
teritoriālās reformas turpināšanu” izpildi – infor-
mēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS padom-

niece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča un LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis.

2. Par LPS Domes tikšanos ar Valsts prezidentu Egi-
lu Levitu 6. novembrī – informēs LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

3. Par MK un LPS 2020. gada un vidējā termiņa vie-
nošanās un domstarpību protokola projektu – in-
formēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un padom-
niece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma 
Ūbele.

4. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Domes sēde LPS Domes sēde notiks 7. oktobrī plkst. 14 Rīgas 
domes sēžu zālē (Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāvā).

Darba kārtībā:

Plkst. 14:00 slēgtā daļa

1. Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Vietē-
jo un reģionālo pašvaldību kongresā – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

2. Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Reģio-
nu komitejā – informēs LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

3. Viedokļu saskaņošana par MK un LPS 2020. gada 
un vidējā termiņa vienošanās un domstarpību pro-
tokola projektu – informēs LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis.
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Plkst. 15:00

1. Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību sa-
vienības 2020. gada un vidējā termiņa vienošanās 
un domstarpību protokola projektu – informēs LPS 

priekšsēdis Gints Kaminskis, Ministru prezidents Ar-
turs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

* 23. septembrī “Diena”: “Vietvaras nemierā ar bu-
džetu” – LPS padomnieces Lāsmas Ūbeles komen-
tārs par valsts budžetu, fiskālo telpu, brīvpusdienu 
nodrošināšanu 1.–4. klašu skolēniem (šeit).

* 23. septembrī NRA: “Pašvaldību pacietības vadzis 
pārslogots” – par administratīvi teritoriālo reformu 
un LPS prasībām (šeit).

* 23. septembrī LV portāls: LPS relīze “LPS uzņem 
valsts un pašvaldību pārstāvju delegācijas no Mol-
dovas un Kirgizstānas” (šeit).

* 23. septembrī Latvijas Radio 1 programma “Pēc-
pusdiena” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs par ieceri pāriet uz mācībām valsts va-
lodā arī bērnudārzos (šeit).

* 24. septembrī LETA: “LPS priekšsēdētājs: atbal
stām pašvaldību reformas turpināšanu, taču pro-
cesā nedrīkst ignorēt vietvaru argumentus” – par 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska interviju laikrakstā 
“Neatkarīgā Rīta Avīze”.

* 24. septembrī LETA: “Opozīcijas deputāte: val-
došā koalīcija per nepareizās pašvaldības” – radio 
intervijā sniegtais Saeimas opozīcijas deputātes 
Danas ReizniecesOzolas viedoklis par budžeta vei-
došanu un LPS priekšsēža Ginta Kaminska un pa-

domnieces Lāsmas Ūbeles komentārs par fiskālās 
telpas pasākumiem.

* 24. septembrī NRA: “Kaminskis: valdību neinte-
resē iedzīvotāju viedoklis” – intervija ar LPS priekš-
sēdi Gintu Kaminski (šeit).

* 24. septembrī NRA: “ReiznieceOzola: veidojot 
nākamā gada budžetu, nauda tiek atņemta pašval-
dību iedzīvotājiem” – LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska un padomnieces Lāsmas Ūbeles komentārs par 
fiskālās telpas darbībām (šeit).

* 24. septembrī LA.lv: “ReiznieceOzola domā, ka 
tiek pērtas nepareizās pašvaldības” – LPS priekšsē-
ža Ginta Kaminska un padomnieces Lāsmas Ūbe-
les komentārs par fiskālās telpas darbībām (šeit).

* 24. septembrī LV portāls: LPS relīze “Diskutēs par 
ilgtspējīgām, iekļaujošām, drošām un pielāgoties 
spējīgām pašvaldībām” (šeit).

* 25. septembrī LETA: “Seminārā diskutēs par ilgt-
spējīgām, iekļaujošām un pielāgoties spējīgām paš-
valdībām” – informācija par LPS organizēto starp-
tautisko semināru.

* 25. septembrī LETA: “Turpināsies Reira un paš-
valdību sarunas par nākamā gada budžetu” – in-
formācija par LPS un Finanšu ministrijas sarunām 
par 2020. gada budžetu un LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska komentārs.

* 25. septembrī NRA: “NRA PĒTA: pašvaldībām at-
ņems 167 miljonus eiro” – par pašvaldību budže-
tiem un LPS rīcību (šeit).

* 25. septembrī NRA: “Politiskie pigmeji un Saei-
mas tirānija” – par LPS varu un demokrātiju (šeit).

* 25. septembrī LV portāls: LPS relīze “Dabas re-
sursu nodokli grib izmantot ar vides jautājumiem 

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/vietvaras-nemiera-ar-budzetu-14226946
https://nra.lv/latvija/regionos/292458-pasvaldibu-pacietibas-vadzis-parslogots.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308552-lps-uznem-valsts-un-pasvaldibu-parstavju-delegacijas-no-moldovas-un-kirgizstanas-2019
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/na-koalicija-vienojas-par-pareju-uz-macibam-valsts-valoda-ari-be.a121647/
https://nra.lv/latvija/292572-kaminskis-valdibu-neinterese-iedzivotaju-viedoklis.htm
https://nra.lv/latvija/292589-reizniece-ozola-veidojot-nakama-gada-budzetu-nauda-tiek-atnemta-pasvaldibu-iedzivotajiem.htm
http://www.la.lv/reizniece-ozola-doma-ka-tiek-pertas-nepareizas-pasvaldibas
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308622-diskutes-par-ilgtspejigam-ieklaujosam-drosam-un-pielagoties-spejigam-pasvaldibam-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308622-diskutes-par-ilgtspejigam-ieklaujosam-drosam-un-pielagoties-spejigam-pasvaldibam-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308622-diskutes-par-ilgtspejigam-ieklaujosam-drosam-un-pielagoties-spejigam-pasvaldibam-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308622-diskutes-par-ilgtspejigam-ieklaujosam-drosam-un-pielagoties-spejigam-pasvaldibam-2019
https://nra.lv/latvija/regionos/292669-nra-peta-pasvaldibam-atnems-167-miljonus-eiro.htm
https://nra.lv/viedokli/juris-paiders-3/292673-politiskie-pigmeji-un-saeimas-tiranija.htm
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nesaistītiem mērķiem” (šeit).

* 26. septembrī LETA: “VARAM piedāvā celt dabas 
resursu nodokļa likmes, mainīt sadali un novir-
zīt naudu arī ar vidi nesaistītiem mērķiem” – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs.

* 26. septembrī LETA: “Finanšu ministrija un paš-
valdības joprojām nespēj vienoties par virkni jau-
tājumu 2020. gada budžetā” – LPS un FM sarunu 
atstāsts.

* 26. septembrī NRA: “Pašvaldības saklausījušas 
zināmu pretimnākšanu no valsts budžeta jautāju-
mos” – par LPS un FM sarunām (šeit).

* 26. septembrī LA.lv: ““Valsts rīkojas kā tādi var-
mākas.” Steigšus grib mainīt dabas resursu nodokļa 
izmantošanu” – LPS komentārs par dabas resursu 
nodokļu pārdali (šeit).

* 26. septembrī TV3 Ziņas: “Pedagogi sašutuši par 
iespējamu bērnudārzos strādājošo slodžu dalīša-

nu” – LPS padomnieces Ināras Dundures komen-
tārs (šeit).

* 27. septembrī LV portāls: LPS relīze “Pašvaldības 
plāno un ievieš ilgtspējīgu attīstību savās teritori-
jās” (šeit).

* 27. septembrī TV3 Ziņas: “Skolās rosina ieviest 
peldētapmācību programmu” – LPS padomnieka 
Gunta Apīņa komentārs (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.

https://lvportals.lv/dienaskartiba/308670-dabas-resursu-nodokli-grib-izmantot-ar-vides-jautajumiem-nesaistitiem-merkiem-2019
https://nra.lv/latvija/292820-pasvaldibas-saklausijusas-zinamu-pretimnaksanu-no-valsts-budzeta-jautajumos.htm
http://www.la.lv/videi-nodaritos-zaudejumus-nekompenses
https://skaties.lv/zinas/latvija/pedagogi-sasutusi-par-iespejamu-bernudarzos-stradajoso-slodzu-dalisanu/?utm_source=facebook&utm_medium=autopost&utm_campaign=social&utm_content=tv3latvija; https://skaties.lv/zinas/latvija/pedagogi-sasutusi-par-iespejamu-bernudarzos-stradajoso-slodzu-dalisanu/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308735-pasvaldibas-plano-un-ievies-ilgtspejigu-attistibu-savas-teritorijas-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308735-pasvaldibas-plano-un-ievies-ilgtspejigu-attistibu-savas-teritorijas-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308735-pasvaldibas-plano-un-ievies-ilgtspejigu-attistibu-savas-teritorijas-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308735-pasvaldibas-plano-un-ievies-ilgtspejigu-attistibu-savas-teritorijas-2019
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/skolas-rosina-ieviest-peldetapmacibu-programmu/
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir sa-
skaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS867 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos nr. 512 
“Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības 
un kontroles kārtība””

23.09.2019. 05.09.2019.

Jā

2. VSS873 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prasības 
izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās iz-
glītības programmās”

23.09.2019. 05.09.2019.
Nē

3. VSS881 – Par pamatnostādņu projektu “Reģionālās politikas pa-
matnostādnes 2021.–2027. gadam” (papildinājums)

23.09.2019. 05.09.2019.
Nē

4. VSS916 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2015. gada 17. novembra noteikumos nr. 653 “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu 
un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 
2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platfor-
mu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstī-
ba” īstenošanas noteikumi””

23.09.2019. 19.09.2019.

Jā

5. VSS899 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts in-
formācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistē-
mas noteikumi”

25.09.2019. 12.09.2019.
Jā

6. VSS891 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma 
joslai Salienas pagastā”

27.09.2019. 12.09.2019.
Jā

7. VSS892 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas 
ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts 
robežas””

27.09.2019. 12.09.2019.

Jā

8. VSS893 – Par likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvi-
jas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

27.09.2019. 12.09.2019.
Jā

9. VSS915 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 384 “Noteikumi par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

27.09.2019. 19.09.2019.
Jā

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/5078-lps-sniegtie-atzinumi-par-normativo-aktu-projektiem-23-29-09-2019
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26. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS953 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

VSS940 – Likumprojekts “Grozījums Publiskas per-
sonas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas no-
vēršanas likumā”

VSS942 – Noteikumu projekts “Noteikumi par paš-
valdību aizņēmumiem un galvojumiem”

VSS943 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
nr. 102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu 
paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegša-
nas un aizpildīšanas kārtību””

VSS967 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta vajadzībām”

VSS968 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas jos-
las ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievi-
jas Republikas valsts robežas”

VSS950 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos nr. 490 
“Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteiku-
mi””

VSS946 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šā nekustamā īpašuma “V880” Bērzaunes pagastā, 
Madonas novadā, nodošanu Madonas novada paš-
valdības īpašumā”

VSS947 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS961 – Noteikumu projekts “Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.–2021. gada perioda program-
mas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās 
tām un vide” īstenošanas noteikumi”

VSS962 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos nr. 485 
“Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas 
iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un 
monitoringam””

VSS963 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 302 
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašī-
bām, kuras padara atkritumus bīstamus””

VSS964 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 319 
“Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apgla-
bāšanas veidiem””

VSS965 – Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu ap-
saimniekošanas likumā”

VSS959 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos nr. 215 
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaim-
niecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzek-
ļiem””

VSS960 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos nr. 
796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un 
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478014
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478032
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478033
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478033
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478033
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478060
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478060
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478052
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Paldies par piedalīšanos Pasaules talkā!

21. septembrī notika visas pasaules kontekstā nozī-
mīgs pasākums – World Cleanup Day jeb Pasaules 
talka. Cilvēki 179 valstīs, arī Latvijā, apvienojās ar 
vienu mērķi: padarīt planētu tīrāku un veselīgāku 
mums visiem. 24 stundu talkas maratonā, ko uzsā-
ka Fidži un noslēdza Amerikas kontinenta Rietumu 

daļas valstis, piedalījās 20 miljoni cilvēku.

Pasaules talka ir unikāla kustība, jo nav citas, kas 
spētu apvienot tik daudzu valstu iedzīvotājus ko-
pīga mērķa vārdā. Mēs esam lepni, ka šīs kustības 
pamatā ir triju Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas – talkošanas tradīcijas. Tā ir mūsu vērtī-
gākā dāvana pasaulei, lai saglabātu to zaļu un tīru.

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savie-
nība pateicas pašvaldībām, to priekšsēdētājiem un 
visiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam 
un 21. septembrī piedalījās Pasaules talkā, stādot 
Laimes kokus vai vienkārši sakopjot apkārtni. Akci-
jas laikā tika iestādi aptuveni 4000 koki 171 vietā 
visā Latvijā. Videoieskats 21. septembra talkā šeit.

Ja mēs katrs vismaz reizi gadā iestādīsim vienu 
koku, varam būt pārliecināti, ka zaļu un skaistu Lat-
viju piedzīvos mūsu bērni, mazbērni un visas nāka-
mās paaudzes.

Paldies, un uz tikšanos Lielajā talkā pavasarī!

Vita Jaunzeme,
Lielās talkas vadītāja

Gints Kaminskis,
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

DVI aicina uz semināriem un konferenci 
par datu apstrādi uzņēmējiem

Datu valsts inspekcija (DVI) aicina piedalīties semi-
nāros un konferencē “Ceļvedis datu apstrādē ma-
ziem un vidējiem uzņēmējiem”.

No septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, 
Cēsīs un Rīgā norisinās bezmaksas informatīvie 
semināri un konference mazajiem un vidējiem 
uzņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispā-
rīgās datu aizsardzības regulas prasībām attiecībā 
uz personas datu apstrādi uzņēmumā. Semināros 
tiek apskatīti praktiski piemēri, lai regulas prasības 
veiksmīgi ieviestu praksē. 26. novembrī Rīgā notiks 
datu apstrādei veltīta konference.

Seminārus un konferenci DVI rīko projektā 
nr. 814774DPSME “Vispārīgā datu aizsardzības 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://www.youtube.com/watch?v=oCg5pX9cllo
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regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidē-
jiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepiln-
gadīgām personām” (DPSME), ko finansē no Eiro-
pas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu 
programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 

2014.–2020. gadam.

Dalība semināros un konferencē ir bez maksas.

Lūgums pieteikties dalībai, aizpildot pieteikšanās 
formu šeit.

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.
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Visās nominācijās iespējams divās kategorijās – gan 
kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibināju-
mus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla per-
sona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, domubiedru 
grupa) – pieteikt nominantus, kuri pēdējā gada lai-
kā savu enerģiju veltījuši tieši cilvēku ar invaliditāti 
labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, 
institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

Pieteikumi līdz 7. oktobrim jānosūta uz epasta ad-
resi gadabalva@tiesibsargs.lv.

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

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

Seminārs par nedzirdībuneredzību

10. oktobrī plkst. 10 Rīgas Strazdumuižas vidussko-
lāattīstības centrā Juglā (Rīgā, Braila ielā 24) notiks 
seminārs par nedzirdībuneredzību ar mērķi vairot 
dažādu jomu profesionāļu un citu līdzcilvēku infor-
mētību par nedzirdībuneredzību jeb kombinētiem 
dzirdes un redzes traucējumiem. Dalībnieki sa-
ņems apliecinājumu par dalību seminārā 6 stun-
du apjomā.

Tēmas:

– ziemeļvalstu izpratne par nedzirdībuneredzību 
(definīcija);

– dzīves laikā iegūta nedzirdībaneredzība un tās 
sekas;

– iedzimta nedzirdībaneredzība, tās sekas un valo-
das attīstība;

– nedzirdīguneredzīgu cilvēku identificēšana;

– kā nedzirdībaneredzība ietekmē cilvēka dzīvi, un 
kā apkārtējie un apkārtējā vide var šos apgrūtinā-
jumus atvieglot.

Uz semināru tiek aicināti izglītības, sociālās aprū-
pes un veselības aprūpes profesionāļi, kuri sniedz 
pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucē-
jumiem pašvaldību un valsts institūcijās, dažādu 
jomu profesionāļi, kuru redzeslokā jau šobrīd ir ne-
dzirdīgineredzīgi cilvēki, pakalpojumu veidotāji cil-
vēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un nozares 
politiku veidotāji, mācībspēki un studenti – topošie 
izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes 
darbinieki, interešu aizstāvības organizāciju pār-
stāvji, nedzirdīguneredzīgu cilvēku ģimenes locekļi 
un draugi.

Lektores: Trīne Skova Uldalla (Dānija), kurai ir ilg
stoša darba pieredze neredzībasnedzirdības jomā 
gan Dānijā, gan ziemeļvalstu sadarbības norisēs, 
specializējusies dzīves laikā iegūtas neredzības
nedzirdības jautājumos, un Marija Kroica (Ziemeļ-
valstu Labklājības centrs (Nordic Welfare centre)), 
specializējusies iedzimtas neredzībasnedzirdības 
jomā.

Darba valodas un tulkošana: seminārā būs nodro-
šināta secīgā tulkošana latviešu valodā no dāņu un 
zviedru valodas, kā arī tulkošana latviešu zīmju va-
lodā. Lektores runās zviedru un dāņu valodā.

Semināram var reģistrēties, līdz 7. oktobrim atrak-
stot uz epasta adresi smvs@riga.lv vai piezvanot 
pa tālruni 67533081.

mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
https://ej.uz/GadaBalva_2019
mailto:smvs@riga.lv
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Dr. Mūrnieka lekciju cikls “Nākotne – 
pagātnē”

9. oktobrī atsākas publisko lekciju cikls “Nākotne – 
pagātnē”, uz kuru laipni aicināts ikviens intere-
sents. Tās ir viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka – 
autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvē-
ces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru 
un sabiedrību. Lekcijas notiek “Mazajā ģildē” (Rīgā, 
Amatu ielā 3/5) no plkst. 18:30 līdz 20:30.

Pirmās lekcijas tēma: Eiropas kultūras saknes. Pla-
šāka informācija portālā “atjaunotne.lv” šeit.

Lekcija par latvāņu apkarošanu

10. oktobrī plkst. 16 Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (Asia-

Res) lasītavā (M stāvā) notiks lekcija par latvāņu ap-
karošanu, izmantojot integrēto metodi “Zināšanas 
kā kapitāls. Kā Latvijā atklāja latvāņu apkarošanas 
metodi”.

http://atjaunotne.lv
http://atjaunotne.lv/articles/nakotne-pagatne-doc
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Konkurss sabiedrības saliedētības 
pasākumiem

23. septembrī izsludināts konkurss valsts budžeta 
apakšprogrammā 22.10.00 “Sabiedrības saliedētī-
bas pasākumi” Eiropas Komisijas, starptautisko or-
ganizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem 
projektiem 2019. gadā paredzētā līdzfinansējuma 
piešķiršanas konkurss”.

Līdzfinansējuma konkurss paredzēts projektiem, 
kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības 
programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
(2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptau-
tisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības 
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Visa konkursa dokumentācija pieejama Kultūras 

ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās 
no plkst. 9 līdz 17, zvanot pa tālruni 67330310 vai 
rakstot uz epasta adresi Sanita.RancaneDeleko-
le@km.gov.lv.

Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā kon-
kursā ir 100 774 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Do-
kumentu pārvaldības nodaļā līdz 20. oktobra 
plkst. 17, nogādājot tos personīgi, nosūtot pa pas-
tu (K. Valdemāra ielā 11a Rīgā, LV1364) vai elektro-
niska dokumenta formā uz epasta adresi pasts@
km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parak
stu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu at-
bilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko do-
kumentu noformēšanu.

Aicina pieteikties IKT nozares gada balvai 
“Platīna pele 2019”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija (LIKTA) aicina uzņēmumus un iestādes 
pieteikties IKT nozares lielākajam apbalvojumam – 
balvai “Platīna pele 2019”. Tā kā tehnoloģiju vide 
arī Latvijā kļūst arvien inovatīvāka, balvas pasnieg-
šanas ceremonija ir iespēja cildināt un apzināt tos 
uzņēmumus un organizācijas, kas radījuši veiksmī-

gus un sabiedrībai patiešām noderīgus digitālos ri-
sinājumus.

Balva “Platīna pele” dibināta 2007. gadā, un tās 
mērķis ir apzināt veiksmīgākos Latvijā radītos digi-
tālos risinājumus, novērtēt izcilākos projektu au-
torus un izstrādātājus, kā arī veicināt izpratni par 
jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, 
biznesā, pārvaldē un izglītībā. Šogad konkursa inte-
resentiem ir iespēja pieteikt darbus sešās dažādās 
kategorijās: mākslīgā intelekta risinājums sabiedrī-
bai un biznesam, uzņēmuma digitālā transformāci-
ja, valsts digitālā transformācija, labākais eskolo-
tājs, labākā kiberdrošības iniciatīva, veiksmīgākais 
eparaksta integrācijas risinājums.

Pieteikumus organizatori aicina iesniegt līdz 25. ok-
tobrim, piesakoties elektroniski šeit.

Balvas “Platīna pele 2019” ieguvēji katrā kategorijā 
tiks paziņoti LIKTA gadskārtējā konferencē, kas no-
risināsies 5. decembrī.

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/finansejuma-iespejas
mailto:Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv
mailto:Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv
https://likta.lv/platina-pele-2019/
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Konkurss “Baumit Gada fasāde 2019”

Jau otro gadu uzņēmums 
“Baumit” izsludinājis kon-
kursu “Baumit Gada fasāde 
2019”, kas ir atlases pirmā 
kārta starptautiskam arhitek-
tūras un būvniecības konkur-
sam “Life Challenge 2020”, 

kuru organizē fasādes siltināšanas ražotājs “Bau-
mit”.

Līdz 20. novembrim konkursam iespējams pieteikt 
būvobjektus četrās nominācijās:

– sabiedriskas ēkas rekonstrukcija;

– vēsturiskas ēkas sanācija;

– daudzdzīvokļu ēka;

– visu tipu ēku siltināšana ar ETICS sistēmu.

Objektus var pieteikt privātpersonas, pašvaldības, 
arhitekti un būvnieki. Tā ir lieliska iespēja profesio-
nāļiem un privātmāju īpašniekiem dalīties ar savu 
pieredzi un gūt starptautisku atzinību par ieguldī-
jumu arhitektūrā.

Nolikums pieejams vietnēs www.baumit.lv un 
www.buvniekupadome.lv.

Konkursa gala ceremonija paredzēta 2020. gada 
16. janvārī Rīgā.

Konkursa “Baumit Gada fasāde” pirmo vietu iegu-
vēji Latvijā tiks pieteikti starptautiskajā konkursā 
“Life Challenge 2020”, kurā startēs objekti no visas 
Eiropas ar gala ceremoniju Valensijā 2020. gada 
14. maijā.

Pārrobežu konkurss 6.–9. klašu 
audzēkņiem “Energy Advice”

Reģistrēties konkursam “Energy Advice” var līdz 
4. oktobra plkst. 18.

Latvijas vispārizglītojošo skolu 6.–9. klašu skolēni 
tiek aicināti izveidot komandas 2–3 cilvēku sastāvā 
un reģistrēties konkursam. Visas reģistrētās koman-
das piedalīsies pirmajā, vietēja mēroga konkursa 
posmā, pildot dažādus uzdevumus par enerģijas 
taupīšanu. Piecas labākās komandas no Latvijas un 
piecas no Igaunijas sacentīsies konkursa finālā, kas 
notiks AHHAA zinātnes centrā Tartu (Igaunijā).

Pieteikuma anketu meklējiet Kurzemes Democen-
tra lapā šeit.

Konkursa norises laiks: 2019. gada septem-
bris–2020. gada janvāris.

1. vietas ieguvējkomanda savā īpašumā iegūs elek-
troskūterus. Visu pirmo trīs vietu ieguvēji saņems 
vērtīgu balvu savai skolai.

Vairāk par konkursa norisi skatīt šeit vai šeit.

http://www.baumit.lv
http://ej.uz/energyadviceanketa
http://www.kurzemesdemocentrs.lv/lv/energy-advice-konkurss/par-konkursu/
https://www.facebook.com/energyadvicecontest/
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Aktīvo iedzīvotāju forums “Darām pa 
savam” Preiļos

3. oktobrī plkst. 11 Preiļu Kultūras namā notiks ak-
tīvo iedzīvotāju forums “Darām pa savam”, ko orga-
nizē nodibinājums “Viduslatgales Pārnovadu fonds” 
sadarbībā ar biedrību “Preiļu rajona partnerība”. 
Forumā aicināts piedalīties ikviens Preiļu, Aglonas, 
Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novada iedzīvotājs.

Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē 
sava novada, pilsētas dzīves vides kvalitāti, lemj par 
pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, 
un vienojas par to, kā pašu spēkiem to izdarīt. Foru-
mā iedzīvotāji būs izveidojuši darba grupas konkrē-
tu projektu vai ideju īstenošanai, bet pašvaldība ie-
kļaus priekšlikumus novada attīstības dokumentos.

Forums ir kulminācija šajā vasarā notikušajām pie-
cām apkaimes iedzīvotāju ideju darbnīcām Saunas 
pagastā, Līvānos, Aglonā, Galēnos un Vecvārkavā. 
Katrā novadā nedaudz atšķirīgi, tomēr visur iera-
dās novada iedzīvotāji, lai lielākā vai mazākā pul-
kā paustu, kas viņiem savā novadā vai pagastā ir 
nepieciešams, lai dzīve visiem kopā būtu labāka un 
sadzīve ērtāka.

Forumā tiks runāts par labdarības, ziedošanas un 
brīvprātīgā darba veicināšanu Latgalē, jauniešu un 
jebkuru citu iedzīvotāju grupu motivēšanu un ie-
saistīšanu novada attīstībā, sadarbības stiprināša-
nu starp iedzīvotājiem, pašvaldību un uzņēmējiem. 
Forumu vadīs Viduslatgales Pārnovadu fonda dibi-
nātāja Valija Vaivode un sabiedriskais aktīvists, 11. 
un 12. Saeimas deputāts Juris Viļums.
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Kuldīga aicina uz rudens lustēm Hercoga 
Jēkaba gadatirgū

Sestdien, 5. oktobrī, Kuldīgā ar bagātīgu tirdziņu, 
gardiem ēdieniem un dzērieniem, dziesmām, de-
jām un citām izklaidēm ikvienu apmeklētāju sagai-
dīs nozīmīgākais rudens pasākums – desmitais Her-
coga Jēkaba gadatirgus.

Kā jau ierasts, Hercoga Jēkaba gadatirgus ir tā rei-
ze, kad pilsētā sabrauc ļaudis no visiem 13 Kuldīgas 
novada pagastiem, lai tirgus apmeklētājiem rādītu, 
ko katrs izaudzējis, pagatavojis vai kā prot izklaidēt 
viesus.

Gadatirgus lustes Pilsētas dārzā sāksies pusdienlai-
kā ar tradicionālo lielgabala zalvi. Četras stundas 
tirgus placī visapkārt skanēs, rībēs, kūpēs, smar-
žos, burbuļos, blēs, īdēs un kladzinās. Rati, galdi, 
plaukti, kastes un kurvji līdz malām būs piekrauti 
ar ēdamiem, dzeramiem, pašu audzētiem un ra-
žotiem lauku labumiem. Tirgus ķēķī saimnieces 
pārsteigs ar pannās, kannās, toveros un katlos uz 

vietas gatavotiem saldiem, sāļiem, skābiem, asiem, 
rūgtiem un sīviem gardumiem. Kulturālo kartupeļu 
placī varēs lasīt, zīmēt, ēst, klausīties, izspēlēt un 
iegādāties kartupeļus, bet hercoga manufaktūrās 
grebs, kals, pīs un vīs, gravā lidos cirvji un bultas, 
durvis būs vērusi Medību pils. Mazie pavalstnieki 
griezīsies karuselī un iemēģinās roku rudens šep-
tēs, neizpaliks arī pārsteigumi, spēles, rotaļas un 
jampadrači. Ar jestriem meldiņiem priecēs vismaz 
trīs kapelu spēlmaņi.

Daudz būs arī tuvu un tālu braukušu tirgotāju: lie-
lā dižandele norisināsies Kalna ielā, Skolas ielā, 
Baznīcas ielā un Liepājas ielā. Tirdziņā piedalīsies 
amatnieki un amatu pratēji, tautas lietišķās māk
slas studijas, mākslinieki un individuālie meistari, 
ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu pārtikas produktu 
ražotāji, našķu un saldumu tirgotāji.

Jēkaba gadatirgu šogad bagātinās vides akcija ar 
Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu – radošs 
pikniks visai ģimenei “3E jeb EKO, EHO, ETNO” Pil-
sētas dārza lejā jeb Latvijas Universitātes filiāles 
pagalmā. Te piedāvās ekoloģiskā teātra izrādi un 
karuselīti, trīs radošās darbnīcas (stikla meistarsti-
ķis; raibu raibie lupatiņi; tekstila faktūras), trīs vi-
des izziņas darbnīcas (meža ogas Latvijā; neparastā 
augu valsts; pasaules ūdens radības) un trīs tautas 
mūzikas instrumentu meistarklases – kokles, svil
paunieku, sadzīves priekšmetu skaņās. Tāpat katrs, 
kurš to vēlēsies, varēs piedalīties divās veselīga uz-
tura meistarklasēs, iemācoties pagatavot zupu uz 
ugunskura un veselīgus našķus, kā arī baudīt trīs 
iespējas aktīvai atpūtai dabā – zaļo labirintu, dzīvo-
šanu dabā un orientēšanos vidē pēc kartes.

Sestais Ventspils novada senioru saiets 5. oktobrī Ventspils novada Piltenē notiks sestais 
Ventspils novada senioru saiets. Plkst. 11 Kultūras 
namā seniori tiek aicināti uz lekciju “Mārītes zālī-
tes”. Anita Kreicberga stāstīs par augu dziedinošo 
spēku, atklājot to ārstnieciskās īpašības, mudinot 
aizdomāties, ka ne vienmēr jādodas uz aptieku, bet 
atveseļošanās procesā var izmantot dabas veltes. 
Pasākuma otrajā daļā uzstāsies dziedātāja un mū-
ziķe Antonija Dombrovska. Paredzēti arī jautri kon-
kursi.

Sesto Ventspils novada senioru saietu rīko nova-
da Senioru padome sadarbībā ar Ventspils novada 
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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.

pašvaldību un Piltenes Kultūras nama vadītāju Āri-
ju Vīksni. Uz pasākumu aicināti seniori no visiem 
Ventspils novada pagastiem, vairāki pārstāvji no 

katra, lai pēc tam par redzēto un dzirdēto pavēstītu 
citiem saviem vienaudžiem.

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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