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LPS Domes sēde

7. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 

(LPS) Domes sēde, kurā kopā ar Ministru preziden-
tu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni 
Reiru, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
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ministru Juri Pūci un satiksmes ministru Tāli Linkai-
tu tika apspriests Ministru kabineta (MK) un Lat-
vijas Pašvaldību savienības 2020. gada vienošanās 
un domstarpību protokols.

LPS Dome nobalsoja par protokola apstiprināšanu 
un deva LPS priekšsēdim Gintam Kaminskim man-
dātu LPS vārdā to parakstīt. 8. oktobrī šāds lēmums 
no savas puses jāpieņem Ministru kabinetam.

2020. gada MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokola sarunu gaitā LPS uzsvēra, ka valdībai ir 
jāievēro likums “Par vidējā termiņa budžeta ietva-
ru 2018., 2019. un 2020. gadam”, kas nosaka, ka 
pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem kopā ar 
speciālo dotāciju jābūt 19,6% no kopbudžeta no-
dokļu ieņēmumiem. Valdības piedāvājums paredz, 
ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar 
speciālo dotāciju veido 18,8% no konsolidētā kop-
budžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts 
pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, kas 
ir zemākais īpatsvars kopš 2007. gada.

Domstarpību sadaļā palicis jautājums par azart-
spēļu un dabas resursa nodokļa ieņēmumu pārdali 
no pašvaldību budžeta uz valsts budžetu. Nesaska-
ņots palicis arī jautājums par 1.–4. klašu bērnu ēdi-

nāšanu. Tāpat nav rasts kompromiss jautājumā par 
pašvaldību iespējām aizņemties. Nepatīkams pār-
steigums Domes sēdē bija satiksmes ministra pa-
ziņojums, ka valsts vietējo autoceļu atjaunošanai 
nākamā gada valsts budžetā ieplānots finansējums 
tikai 10,1 miljona eiro apmērā, nevis, kā tika minēts 
LPS un Satiksmes ministrijas sarunās un ierakstīts 
MK un LPS vienošanās un domstarpību protokola 
projektā, 16,9 miljoni eiro.

Savukārt vienošanās sadaļā iekļauti tādi jautā-
jumi kā nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 
2020. gadā (iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) 
sadalījums starp pašvaldību un valsts budžetu at-
tiecīgi būs 80%:20%; pašvaldībām tiks garantēti IIN 
100% apmērā no plānotās prognozes, sadalot to pa 
ceturkšņiem); iespēja mērķdotāciju pedagogu dar-
ba samaksai izmantot pedagogu atlaišanas pabal-
stu izmaksai; tiks pilnveidots modelis “nauda seko 
skolēnam”, izvirzot nosacījumus četriem reģionālā 
sadalījuma skolu modeļiem, tajā skaitā mazajām 
sākumskolām; u.c.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS sarunas ar Kultūras ministriju un 
Izglītības un kultūras komitejas sēde

3. oktobrī notika apvienotā LPS Izglītības un kultū-
ras komitejas sēde un Latvijas Pašvaldību savienī-
bas un Kultūras ministrijas (KM) ikgadējās sarunas, 
ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un kultū-
ras ministrs Nauris Puntulis.

Sarunu iesākumā kultūras ministrs un valsts sekre-
tāre Dace Vilsone iepazīstināja ar KM aktualitātēm 
un 2020. gada budžeta prioritātēm. KM nākamā 
gada budžetā ieguvusi papildu 13 miljonus eiro, ko 
paredzēts tērēt kultūras darbinieku un kultūrizglī-
tības pedagogu atalgojumam, kā arī 300 000 eiro 
piešķirti Valsts kultūrkapitāla fondam muzikālā te-
ātra žanra attīstīšanai, simtgades iniciatīvu turpi-
nāšanai, kultūras infrastruktūras un citām vajadzī-
bām, mediju politikai un sabiedrības integrācijai.

Ministrijas pārstāvji arī izklāstīja savu redzējumu un 

prioritātes Nacionālajā attīstības plānā: galvenās 
no tām ir kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai 
dzīvei; kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība; 
zināšanas un prasmes personības un valsts izaug
smei; vienota, droša un atvērta sabiedrība.

G. Kaminskis pauda bažas par reģionālo aspektu 
un nākamo gadu budžetiem, savukārt N. Puntulis 
uzsvēra, ka viņa kā ministra prioritārais uzdevums 
ir jēgpilna kultūrizglītība neatkarīgi no dažādām 
reformām. Tomēr par šādu pieeju būt piesardzī-
giem aicināja gan LPS priekšsēdis, gan pašvaldību 
un kultūrizglītības iestāžu vadītāji, atzīmējot, ka 
pēc reformas noteikti notiks centralizācija, līdz ar 
to apgrūtinošā situācijā var nonākt arī kultūrizglītī-
bas iestādes, tāpēc reģionālais virziens jāplāno jau 
tagad.

Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direkto-
ra vietnieks kultūrizglītības jautājumos Andis Gro-
za norādīja, ka ir jāiegulda liels darbs mākslas un 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5082-nepanak-vienosanos-virkne-pasvaldibam-butiskos-jautajumos
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mūzikas skolu vietējās kopienas vērtību un profe-
sionālās ievirzes izglītības sistēmas pilnveidē. Mi-
nistrijas paspārnē augustā izveidota darba grupa, 
kas pārskatīs kārtību, kādā valsts finansē profesio-
nālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības 
programmas, un izvērtēs finansēšanas principus 
un kritērijus profesionālās kultūrizglītības finan-
sēšanai saistībā ar valsts administratīvi teritoriālo 
reformu (ATR) un kultūras darba tirgus vajadzībām.

Uzsākta arī jauna satura mācību plāna izveide, kas 
ietver divu posmu programmu, kā arī finansējuma 
principu, kritēriju un aprēķina izstrāde. Divu pos-
mu programma nozīmē, ka pirmajā posmā, kas 
pieejams lielākajai daļai interesentu, tiek apgūta 
pamata programma, attīstot muzikālās un māk
slinieciskās spējas un veidojot izglītotu personību, 
savukārt otrais posms jau ir pilnā programma, kas 

mērķēta uz padziļinātu programmas apguvi un au-
dzēkņu sagatavošanu izglītības turpināšanai profe-
sionālās vidējās izglītības līmenī.

Vēl sēdē tika skatīts jautājums par valsts un pašval-
dību sadarbību vietējo un nacionālo kultūras vērtī-
bu saglabāšanā, par ko klātesošos informēja LNKC 
Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja 
Sarmīte Pāvulēna.

Plašāka informācija un sēdē sniegtās prezentācijas 
atrodamas šeit.

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

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

1. oktobrī LPS Tautsaimniecības komitejas sēdē, 
kas tika translēta tiešraidē, piedalījās Konkurences 
padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un 
Konkurences veicināšanas nodaļas speciālisti, lai 
skaidrotu grozījumus Konkurences likumā, kuri stā-
sies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Grozījumu galve-
nais akcents – konkurences neitralitātes princips, 
kas skars arī kapitālsabiedrības, kuru dibinātājas 
vai dalībnieces ir pašvaldības. S. Ābrama uzsvēra, 
ka grozījumi neuzliks par pienākumu slēgt kādu ka-

pitālsabiedrību, bet gan skrupulozāk izvērtēt tirgus 
nepilnības. Plaši tika diskutēts arī par Valsts pārval-
des iekārtas likuma 88. pantu par kapitālsabiedrību 
dibināšanu, līdzdalības pārvērtēšanu un darbības 
paplašināšanu.

Pārmetumi pašvaldībām par konkurences kropļo-
šanu izskanējuši vairākkārt, tāpēc LPS kopā ar at-
bildīgajām institūcijām šo jautājumu aktualizējusi 
jau vairākas reizes. Komitejas sēdes noslēgumā LPS 
un KP vienojās, ka arī šīs komitejas turpinājums 
būs vēl viena diskusija, šoreiz jau izbraukumā kādā 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5045-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-un-sarunas-ar-kulturas-ministriju
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/423-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-un-sarunas-ar-kulturas-ministriju
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pašvaldībā, lai problēmu apskatītu ne tikai teorētis-
ki, bet arī praktiski.

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane norādīja, ka mazajiem uzņēmē-
jiem vislielākais drauds ir arvien aktīvākie lielie ma-
zumtirdzniecības tīkli – gan veikali, gan degvielas 
uzpildes stacijas, kas savas tirgotavas nu jau plaši 
atver arī reģionos. Viņa uzsvēra, ka par šo aspektu 
jādomā gan konkurences tiesību aspektā, gan Na-
cionālā attīstības plāna (NAP) kontekstā.

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānoša-

nas nodaļas konsultants Jānis Zvīgulis pateicās LPS 
par aktīvo līdzdalību un ierosinājumiem NAP priori-
tātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā lab-
klājība” izstrādē. Šī prioritāte ietver produktivitāti 
un inovācijas, darbu un ienākumus un kapitālu un 
uzņēmējdarbības vidi.

Vairāk lasiet un prezentācijas meklējiet šeit. Komi-
tejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

2. oktobrī notika kārtējā LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēde, kas tika translēta 
video tiešraidē.

Pirmais darba kārtībā bija ziņojums Eiropas Komisi-
jai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stā-
vokli Latvijā, un par novērtējumu periodā no 2013. 
līdz 2018. gadam informēja Dabas aizsardzības pār-
valdes pārstāve Gita Strode. (Viņas un pārējās ko-
mitejas sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.)

Ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā ie-
pazīstināja LPS padomniece vides aizsardzības 
jautājumos Sandra Bērziņa. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar šo grozī-
jumu palīdzību paredzējusi pārdalīt dabas resursu 

nodokli un virza tos steidzamības kārtībā, nedodot 
pietiekamu laiku šā projekta apspriešanai ar visām 
ieinteresētajām pusēm, tajā skaitā ar pašvaldībām, 
kas zaudēs ievērojamu daļu savu nodokļu ieņēmu-
mu, kuri šobrīd tiek novirzīti dažādu funkciju izpildei 
vides aizsardzības jomā. No pašvaldību budžetiem 
iekasēto dabas resursu nodokļa ieņēmumu daļu 
plānots pārdalīt par labu valsts budžetam, taču ne-
novirzot to ne ar atkritumu apsaimniekošanas, ne 
ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināša-
nai, bet atsevišķiem VARAM un KM prioritārajiem 
pasākumiem. Šāds lēmums ir absolūtā pretrunā 
gan ar dabas resursu nodokļa mērķi, gan ar OECD 
rekomendācijām un Vides politikas pamatnostād-
nēm. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu samazi-
nājums pašvaldību budžetos ietekmēs pašvaldību 
attīstības programmu investīciju un rīcības plānu 
izpildi, kā arī apdraud uzsākto vides aizsardzības 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/5065-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-1-oktobri-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/418-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-1-oktobri-2019
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5079-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-2-oktobri-2019
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projektu sekmīgu pabeigšanu. Komiteja nolēma 
apstiprināt Pašvaldību savienības nesaskaņojumu 
likumprojektam “Grozījumi dabas resursu nodokļu 
likumā”, un LPS uzturēs iebildumus Saeimas Bu-
džeta komisijā, kā arī lūdz visas pašvaldības, kuras 
skar šā likumprojekta grozījumi, ar konkrētu savas 
situācijas un neatrisināto problēmu aprakstu vēr-
sties Saeimas Budžeta komisijā pirms likumprojek-
ta izskatīšanas.

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāja viet-
nieks Vladislavs Vesperis informēja par Nacionā-
lā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) 
projekta 1. redakciju, rīcības virzienu “Līdzsvarota 
reģionālā attīstība” un tā tālāko apspriešanas gai-
tu. NAP2027 sabiedriskās apspriešana tiks uzsākta 
7. oktobrī un ilgs vienu mēnesi. Pēc tam PKC saga-

tavos galaredakciju, ko virzīs apstiprināšanai Minis-
tru kabinetā un Saeimā. Paralēli tam PKC kopā ar 
visām ministrijām sagatavos investīciju plānu, kas 
būs pamats ES fondiem 2021.–2027. gadā. Komi-
teja nolēma atbalstīt LPS priekšlikumu, ka Nacionā-
lais attīstības plāns jāpapildina ar 4. mērķi – reģio-
nu attīstība.

Plašāka informācija šeit. Sēdes videoieraksts pie
ejams šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
sanāksme-seminārs par sociālā darba 
specializāciju

2. oktobrī Tukuma novada Tumes Kultūras namā 
notika LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla sa-
nāksmeseminārs “Sociālā darba specializācija paš-
valdības sociālajā dienestā”, ko organizēja Latvijas 
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība 
(LPSDVA) sadarbībā ar LPS, Labklājības ministriju 
un Tukuma novada p/a “Tukuma novada Sociālais 
dienests”. Uz to bija sabraukuši gandrīz pusotra 

simta sociālā darba entuziastu no 59 pašvaldībām 
un vairākām organizācijām.

Semināru atklāja LPSDVA Valdes priekšsēdētāja 
Iveta Sietiņsone un LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks, kuri 
uzsvēra, ka sociālajā darbā notiek pārmaiņas un 
tām līdzi jāmainās un jāaug arī sociālajiem darbi-
niekiem.

PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja Rudīte Osvalde iepazīstināja ar 
konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5079-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-2-oktobri-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/419-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-2-oktobri-2019
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un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, 
uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās ris-
ku mazināšanai”, ko 3. septembrī izskatīja valdībā 
un MK nolēma atbalstīt PKC izstrādāto risinājumu. 
Paredzēts, ka Latvijā būs desmit pedagoģiski psiho-
loģiskā atbalsta centru ar 14 darbiniekiem katrā, kā 
arī darbosies multifunkcionāla mobilā brigāde. Ar 
šā dienesta izveidi iecerēts nodrošināt jaunus, līdz 
šim valstī nebijušus pakalpojumus bērniem un jau-
niešiem, ietverot iekļaujošu izglītību un speciālo iz-
glītību, sociālos pakalpojumus ģimenēm un sociālo 
rehabilitāciju, uzlabojumus ģimenes ārstu praksēs 
un stiprinot psihiatra komandu, vairāk pievēršoties 
bērniem ar antisociālu uzvedību un resocializāci-
jai, kā arī veidojot supervīzijas un atbalsta grupas 
pedagogiem un praktiskus treniņus pedagogiem, 
sniedzot metodisku atbalstu policijai, bāriņtiesām 
un sociālajiem dienestiem, nodrošinot sadarbības 
koordinatoru ar ārstniecības personām – ģimenes 
ārstiem un psihiatriem –, tāpat veidojot atbalsta 
grupas ģimenēm, pievēršoties vecāku prasmju 
pilnveidei u.c.

Par sociālo darbu Tukuma novada pašvaldībā, spe-
cializāciju un pētījumu pārdomās dalījās Tukuma 
novada Sociālā dienesta direktore Ina Balgalve. 
Tukuma novadā sociālos pakalpojumus, sociālo 
palīdzību un sociālo darbu veic Tukuma novada 
pašvaldības aģentūra “Tukuma novada Sociālais 
dienests”, bērnu un jauniešu centrs “Sapņi” un SIA 
“Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”. Novadā veiktais 
pētījums, kurā analizēti dokumenti (amata apraksti, 
iestādes nolikums, klientu lietas), izveidotas fokus-
grupas desmit pagastos un Slampes un Džūkstes 
pagastā realizēts pilotprojekts, ļāvis izdarīt secinā-

jumu, un pilotprojekts apliecinājis, ka nākotne pie-
der specializācijai.

Specializācijas norisi, mērķus un projektu “Profe-
sionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” rakstu-
roja projekta vadītāja Ilze Kurme. Viņa pastāstīja 
gan par metodikām darbam ar dažādām klientu 
mērķa grupām, gan tuvākiem un tālākiem mēr-
ķiem. Tuvākajos trīs gados tiks sagatavotas atliku-
šās metodikas, tajā skaitā kopienas sociālā darba 
vadlīnijas, un turpināsies apmācības un tiešsaistes 
mācības Valsts administrācijas skolas platformā.

Par metodiku sociālajam darbam ar ģimenēm ar 
bērniem kā resursu specializācijas nostiprināšanai 
pašvaldības sociālajā dienestā pastāstīja SIA “AC 
konsultācijas” ekspertes Kristīne Veispale un Ieva 
Ozola. Viņas atgādināja par vēsturisko pieredzi “ģi-
menistu” aizsākumos un attīstībā un informēja par 
metodikas izstrādi, ko uzņēmums veic pēc Labklā-
jības ministrijas pasūtījuma Eiropas Sociālā fonda 
projektā. Jau izstrādāts gadījuma vadīšanas pamat-
koncepts sociālā dienesta darbam ģimenēm ar bēr-
niem, bet metodikas izstrāde turpinās.

Par semināra noslēguma diskusijas jautājumu 
“specializācija pašvaldību sociālajos dienestos – 
mīts vai realitāte?” klātesošie bija vienisprātis, ka 
tas vairs nav rītdienas, bet gan šodienas jautājums.

Vairāk skatiet šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5097-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-sanaksme-seminars-par-sociala-darba-specializaciju
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Videokonference par asistenta 
pakalpojumu

3. oktobrī Labklājības ministrija sadarbībā ar LPS 
organizēja videokonferenci par aktuālajiem jautā-
jumiem asistenta pakalpojuma nodrošināšanā.

LM un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas lektori iepazīstināja ar izmaiņām 
asistenta pakalpojuma nodrošināšanā sakarā ar MK 
2019. gada 13. augusta noteikumu nr. 377 “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
noteikumos nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finan-
sē asistenta pakalpojumu pašvaldībā””” pieņem-

šanu un normu piemērošanu, kā arī tika izskatītas 
situācijas, kad personām ar invaliditāti zūd tiesības 
pieprasīt un saņemt asistenta pakalpojumu pašval-
dībā saistībā ar atkārtotu invaliditātes noteikšanu 
un atzinuma par asistenta pakalpojuma nepiecie-
šamību saņemšanu (prezentācija atrodama šeit).

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Burtniekos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme 4. oktobrī notika Burtnieku no-
vada Matīšu Tautas namā, kas piedzīvojis varenas 
pārmaiņas un pēc pārbūves atkal ar prieku uzņem 
gan vietējos iedzīvotājus, gan ciemiņus – tāpat kā 
Burtnieku novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Straume, izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš un ēkas 
saimniece Ligita Jenča.

Tā kā Burtnieku novads pirms desmit gadiem izvei-
dojies no pagastiem, kas atrodas ap Burtnieka eze-
ru, tieši ezers lielā mērā nosaka iedzīvotāju ikdienu 
un novada attīstību. Sanāksmei izvēlētā tēma – 
publisko ūdeņu apsaimniekošana, meliorācija un 

publiskās ārtelpas apsaimniekošana – ir aktuāla 
visām pašvaldībām, it īpaši tām, kas atrodas pie 
ūdeņiem.

Par darbošanās veidiem publisko ūdeņu apsaim-
niekošanā, peldvietām, labās prakses piemēriem, 
zivju resursu stāvokli, gudru atjaunošanu un iz-
mantošanu (zvejniecību, makšķerēšanu, zemūdens 
medībām, zemledus makšķerēšanu, vēžošanu u.c.) 
un tūrisma objektiem (avotiem) informācijā un la-
bos ieteikumos dalījās Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju 
resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis 
Ustups un viņa kolēģi.

Interesants un noderīgs bija arī Latvijas Lauku kon-
sultāciju centra Zivsaimniecības nodaļas vadītājas 

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
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5080-videokonference-par-asistenta-pakalpojumu
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2040/www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/422-videokonference-par-asistenta-pakalpojumu
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Agneses Neimanes-Jordānes un projektu vadītāja 
Miķeļa Peisnieka piedāvātais interaktīvais palīgs 
iekšējo ūdeņu apsaimniekotājiem “Mana Cope”. 
Īpaši saistošs šis stāstījums bija makšķerniekiem, 
taču tas ir lielisks palīgs arī apsaimniekotājam.

Kā defektu pārvērst par efektu jeb par dažādām ar 
meliorāciju, virszemes ūdeņu novadīšanu un uzkrā-
šanu un lietus dārziem saistītām lietām pastāstīja 
SIA “Grupa93” projektu vadītājs Jurijs Kondraten-
ko, kurš savu prezentāciju iesāka ar intelektuālo 
testu par bitēm, piedāvājot izpilddirektoriem atbil-
dēt uz desmit jautājumiem.

Liela piekrišana bija arī Latvijas Mākslas akadēmi-
jas profesora Jura Krūmiņa lekcijai par ārtelpas lab
iekārtošanu un dizaina elementiem. Viņa pārliecī-
ba: māksla ir visur!

Par publiskās ārtelpas apsaimniekošanu (parkiem, 
zālājiem, zālieniem, niedrēm u.c.) pastāstīja Dabas 
aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības depar-
tamenta direktore Gita Strode. Secinājums un ie-
teikums: ainava mainās, bet nedrīkstam pazaudēt 
dabas daudzveidību.

Sanāksmes noslēgumā izpilddirektori neklātienē 
(šoreiz) iepazinās ar labo praksi Ziemeļvidzemes 
pērlē Alūksnē, bet klātienē apmeklēja divus Burt-
nieku novada objektus – Valmiermuižas alus darī-
tavu un atpūtas kompleksu “Avoti”.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Kirgizstānas valsts pārvaldes un 
pašvaldību pārstāvju mācību vizīte Latvijā

Oktobra pirmajā nedēļā LPS projektā “Pašvaldību 
un valdības sadarbības veicināšana un publiskās 
pārvaldības uzlabošana Kirgizstānā” mācību vizītē 
uzņēma Kirgizstānas pašvaldību un valsts pārvaldes 
pārstāvjus, lai viņi iepazītu un izprastu pašvaldību 
sistēmu, tās darbību un mijiedarbību ar valsts pār-
valdi Latvijā.

Tikšanās gaitā ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski un 
LPS ģenerālsekretāri Mudīti Priedi delegācijas pār-
stāvjiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas valdības 

un pašvaldību sistēmu un tās attīstību, LPS darbī-
bas principiem, sarunām ar valdību, interešu pār-
stāvēšanas veidiem Eiropas un visas pasaules līme-
nī un šābrīža situāciju ar ATR. Savukārt LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis skaidroja ATR ietekmi uz 
valsts un pašvaldību pārvaldības uzlabošanu, tajā 
skaitā administratīvo teritoriju paplašināšanās ie-
tekmi uz ekonomisko attīstību.

Kirgizstānas delegācija tikās ar VARAM Vides aiz-
sardzības departamenta direktori Rudīti Veseri, kā 
arī ar Finanšu ministrijas un Saeimas pārstāvjiem.

Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja SIA 

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/5040-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-4-oktobri-2019-burtniekos
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“Getliņi EKO”, Pārgaujas novadu un atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmumu SIA “ZAAO”, poligonu 
“Daibe”, dabas un tehnoloģiju parku “Urda”, Pār
gaujas novada administratīvo centru Stalbē, Liel
straupes pilu un Ungurmuižu, bet pēc tam viesojās 
Amatas novada pašvaldībā, Drabešu skolā un Ārai-

šu ezerpilī.

Vairāk skatiet šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Iespēja pieteikties diskusijai par atbalstu 
vardarbībā cietušajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem

15. oktobrī plkst. 14 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks diskusija, ko centrs 

“Marta” rīko sadarbībā ar LPS un ASV vēstniecību 
Latvijā, aicinot uz sarunu ar Čeriju Himenesu par 
to, kā ASV nodrošina vardarbībā cietušajiem un 
cilvēku tirdzniecības upuriem drošu patvērumu un 
mājokli ilgtermiņā.

Čerija Himenesa kopš 2006. gada vada centru 
“EVA” Bostonā. Centra darbība balstīta informācijā, 
kas iegūta darbā ar vardarbībā cietušām sievietēm 
un cilvēku tirdzniecības upuriem, veidojot drošu 
mājokļu programmu, izprotot cēloņus un šķēršļus, 
kas stājas ceļā brīvas un drošas dzīves uzsākšanai.

Diskusijas gaitā būs iespēja uzzināt, ko varam darīt 
vardarbībā cietušo sieviešu labā Latvijā, uzklausīt 
efektīvus risinājumus, dalīties pieredzē un labajā 
praksē.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5100-aizritejusi-kirgizstanas-valsts-parvaldes-un-pasvaldibu-parstavju-macibu-vizite-latvija
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Diskusijā tiks nodrošināts tulkojums no/uz angļu 
valodu. Lūgums dalībai pasākumā reģistrēties līdz 
14. oktobrim šeit.

Iluta Lāce,
biedrības “Centrs “Marta”” vadītāja

iluta@marta.lv

Seminārs Priekuļos par parku 
apsaimniekošanu

LPS vadītajā Meža attīstības fonda projektā, kurā 
plānoti pieci semināri un praktiskie darbi dabā 

kopā ar AS “Latvijas valsts meži”, pietuvojies pēdē-
jais seminārs. Tas notiks 16. oktobrī Priekuļu nova-
dā Saules parkā un būs veltīts jaunu parku veido-
šanai, kopšanai un uzturēšanai.

Pirmais projekta seminārs notika Saulkrastu stacijas 
mežā (Saulkrastu Meža parkā), otrais – Daugavpils 
novada Sventē (Jaunsventes parkā), trešais – Stren-
ču novada Sedā un ceturtais – Aizputes novada La-
žas pagasta Apriķu muižā. Semināra organizētāju 
novadā tiek iestādīti jauni krūmi vai koki.

Reģistrācija Priekuļu semināram šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Rododendru stādīšana Mežaparka Lielās 
estrādes teritorijā

18. oktobrī plkst. 10 Rīgā, Mežaparka Lielās es-
trādes teritorijā, notiks pasākums “Rododendru 
krāšņums dziesmu priekam!”, uz kuru aicināti 

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4414-1-registracija-diskusijai-efektivs-atbalsts-vardarbiba-cietusajiem-un-cilveku-tirdzniecibas-upuriem
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4445-1-registracija-seminaram-jaunu-parku-veidosana-kopsana-un-uzturesana-priekulos
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pašvaldību domju priekšsēdētāji un izpilddirektori.

Dienas gaita:

10:00–11:00 – Pasākuma dalībnieku pulcēšanās, 
rīta kafija un smalkmaizītes.

11:00 – Ekskursija pa Lielās estrādes teritoriju arhi-
tektu A. Mailīša vai J. Pogas vadībā.

11:30 – Pasākuma atklāšana un uzrunas, kora 
priekšnesums un kopdziesma.

12:00 – Rododendru stādīšana (pašvaldības sada-
lās pa laukumiem atbilstoši reģioniem, stādīt sāk 
vienlaicīgi).

13:00 – Rododendri iestādīti, un katra pašvaldība 
saņem sertifikātu par iestādīto rododendru.

13:30 – Pasākuma noslēgums ar kopdziesmu.

13:50 – Pusdienas pie zupas katla.

Lūgums pieteikt dalību līdz 14. oktobrim un obli-
gāti norādīt automašīnas marku un reģistrācijas nr. 
(nepieciešams caurlaidei iebraukšanai Mežaparkā).

Saite uz reģistrāciju šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

* 30. septembrī LETA: “VARAM: dabas resursu no-
dokļa pārdale par labu valstij nepieciešama saistī-
bu pildīšanai pret ES” – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska komentārs.

* 30. septembrī LV portāls: LPS relīze “Kirgizstānas 
valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvju mācību vi-
zīte Latvijā” (šeit).

* 1. oktobrī LETA: “LPS komitejā diskutēs par kon-
kurences tiesību jautājumiem” – informācija par 
LPS Tautsaimniecības komitejas sēdi 1. oktobrī.

* 1. oktobrī LETA: “LPS mācību vizītē uzņems Kir giz
stānas valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus”.

* 1. oktobrī LETA: “Valdība atbalsta dabas resursu 
nodokļa ieņēmumu pārdali starp valsti un pašvaldī-
bām” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs.

* 1. oktobrī LETA: “Ābrama: konkurences padome 
nepiespiež pašvaldības likvidēt kapitālsabiedrī-
bas” – par LPS Tautsaimniecības komitejas sēdi.

* 1. oktobrī tvnet.lv: “Ābrama: konkurences pado-
me nepiespiež pašvaldības likvidēt kapitālsabiedrī-
bas” (šeit).

* 2. oktobrī LETA: “LPS komiteja diskutēs par gro-
zījumiem Dabas resursu nodokļa likumā” – par LPS 
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdi 
2. oktobrī.

* 2. oktobrī LETA: “Līdz ar 36 pašvaldību ieviešanu 
darbu varētu sākt arī uz plānošanas reģionu bāzes 
veidotas pārvaldības institūcijas” – LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska komentārs.

* 2. oktobrī LETA: “LPS apsver iespēju vērsties tiesā 
saistībā ar plānotajiem Dabas resursu nodokļa li-
kuma grozījumiem” – par LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēdi, un LPS padomnieces 
vides aizsardzības jautājumos Sandras Bērziņas ko-
mentārs.

* 2. oktobrī “Diena”: “LPS varētu vērsties tiesā sais-
tībā ar plānotajiem Dabas resursu nodokļa grozīju-
miem” – par LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-
bas komitejas sēdi (šeit).

* 2. oktobrī LV portāls: “I. Goldberga: veiksmīgu 
teritoriālo reformu nodrošinās sadarbība” – LPS 

LPS MEDIJOS

https://forms.gle/wNxNVM8dJ7dGAQmt6
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308823-kirgizstanas-valsts-parvaldes-un-pasvaldibu-parstavju-macibu-vizite-latvija-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308823-kirgizstanas-valsts-parvaldes-un-pasvaldibu-parstavju-macibu-vizite-latvija-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308823-kirgizstanas-valsts-parvaldes-un-pasvaldibu-parstavju-macibu-vizite-latvija-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308823-kirgizstanas-valsts-parvaldes-un-pasvaldibu-parstavju-macibu-vizite-latvija-2019
https://www.tvnet.lv/6791357/abrama-konkurences-padome-nepiespiez-pasvaldibas-likvidet-kapitalsabiedribas
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lps-varetu-versties-tiesa-saistiba-ar-planotajiem-dabas-resursu-nodokla-grozijumiem-14227540
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308942-i-goldberga-veiksmigu-teritorialo-reformu-nodrosinas-sadarbiba-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308942-i-goldberga-veiksmigu-teritorialo-reformu-nodrosinas-sadarbiba-2019
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priekšsēža Ginta Kaminska paustais Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē (šeit).

* 3. oktobrī LETA: “LPS ar Kultūras ministrijas pār-
stāvjiem diskutēs par sadarbību vietējo un nacio-
nālo kultūras vērtību saglabāšanā” – par LPS Izglītī-
bas un kultūras komitejas sēdi 3. oktobrī.

* 3. oktobrī LETA: “Diskutēs par aktuālajiem jautā-
jumiem asistenta pakalpojuma nodrošināšanā” – 
par Labklājības ministrijas sadarbībā ar LPS organi-
zēto videokonferenci 3. oktobrī.

* 3. oktobrī LETA: “Finanšu ministrija rosina turp-
māk pašvaldībām neparedzēt 19,6% no kopbudže-
ta nodokļu ieņēmumiem” – par MK un LPS vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu, un LPS 
padomnieces finanšu un ekonomikas jautājumos 
Lāsmas Ūbeles komentārs.

* 3. oktobrī LETA: “LPS priekšsēdis: samazinot fi-
nansējumu pašvaldībām, nākamgad būtiski paslik-
tināsies iedzīvotāju dzīves līmenis reģionos” – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs.

* 3. oktobrī “Diena”: “Pašvaldības uzskata, ka par 
reformu vēl ir jādiskutē” – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska komentārs (šeit).

* 3. oktobrī “NRA”: “Pūce sapņo par 300 miljoniem 
pašvaldību uzpirkšanai” – LPS padomnieka taut-
saimniecības jautājumos Aino Salmiņa komentārs 
par investīciju programmu autoceļiem ATR kontek-
stā un par budžetu (šeit).

* 3. oktobrī “NRA”: “Finanšu ministrija rosina turp-
māk pašvaldībām neparedzēt 19,6% no kopbudže-
ta nodokļu ieņēmumiem” – par MK un LPS vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu, un LPS 
padomnieces finanšu un ekonomikas jautājumos 
Lāsmas Ūbeles komentārs (šeit).

* 3. oktobrī “NRA”: “LPS priekšsēdis: nākamgad var 
būtiski pasliktināties dzīves līmenis reģionos” – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs par valsts 
budžetu un MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokola projektu un LPS padomnieces finanšu un 
ekonomikas jautājumos Lāsmas Ūbeles komentārs 
(šeit).

* 3. oktobrī “LA.lv”: “Rosina turpmāk pašvaldībām 
neparedzēt 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņē-
mumiem” – par MK un LPS vienošanās un dom-
starpību protokola projektu, un LPS padomnieces 
finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsmas Ūbeles 
komentārs (šeit).

* 4. oktobrī LETA: “Spriedīs par MK un LPS vieno-
šanās un domstarpību protokola projektu” – LPS 
padomnieces finanšu un ekonomikas jautājumos 
Lāsmas Ūbeles komentārs.

* 4. oktobrī Latvijas Radio 1 raidījums “Pēcpusdie-
na” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska telefoninter-
vija (šeit).

* 4. oktobrī TV3: “Reirs: neviena pašvaldība nā-
kamgad nesaņems mazāku nodokļu finansēju-
mu” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs 
(šeit).

* 4. oktobrī LNT: “LPS valdībai pārmet likuma ne-
pildīšanu” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska ko-
mentārs (šeit).

* 4. oktobrī LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa da-
lība Re:TV raidījumā “Īsi un konkrēti” par adminis-
tratīvi teritoriālo reformu (šeit).

* 5. oktobrī Latvijas Radio 1: “Bažas par notāru pie-
ejamību reģionos pēc bāriņtiesu atbrīvošanas no 
šīm funkcijām” – LPS padomnieces veselības un so-
ciālajos jautājumos Ilzes Rudzītes 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/308942-i-goldberga-veiksmigu-teritorialo-reformu-nodrosinas-sadarbiba-2019
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pasvaldibas-uzskata-ka-par-reformu-vel-ir-jadiskute-14227572
https://nra.lv/latvija/293367-puce-sapno-par-300-miljoniem-pasvaldibu-uzpirksanai.htm
https://nra.lv/ekonomika/latvija/293416-finansu-ministrija-rosina-turpmak-pasvaldibam-neparedzet-19-6-no-kopbudzeta-nodoklu-ienemumiem.htm
https://nra.lv/latvija/regionos/293449-lps-priekssedetajs-nakamgad-var-butiski-pasliktinaties-dzives-limenis-regionos.htm
http://www.la.lv/rosina-turpmak-pasvaldibam-neparedzet-196-no-kopbudzeta-nodoklu-ienemumiem
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/verte-mk-un-latvijas-pasvaldibu-savienibas-vienosanas-un-domstar.a122060/
https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10346183
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas-10346221
http://www.retv.lv/project/isi-un-konkreti/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/bazas-par-notaru-pieejamibu-regionos-pec-barintiesu-atbrivosanas-no-sim-funkcijam.a334174/
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņo-
ti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-922 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 11. oktobra noteikumos nr. 668 “Energoefektivitātes 
monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas stan-
darta noteikumi””

02.10.2019. 19.09.2019.

Jā

2. VSS-950 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 26. jūlija noteikumos nr. 490 “Labklājības informāci-
jas sistēmas (LabIS) noteikumi””

04.10.2019. 26.09.2019.
Nē

3. VSS-953 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem””

04.10.2019. 26.09.2019.
Jā

4. VSS-921 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā elektroniskās dar-
ba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā 
elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elek-
troniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbau-
dei un auditācijas pierakstiem”

04.10.2019. 19.09.2019.

Jā

5. VSS-920 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 28. jūlija noteikumos nr. 438 “Būvniecības informāci-
jas sistēmas noteikumi””

04.10.2019. 19.09.2019.
Jā

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

3. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS972 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Miera ielā 6, Jēkabpilī, nodošanu Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS973 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS978 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumos nr. 
336 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārval-
des nolikums””

VSS979 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos nr. 379 
“Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums””

VSS980 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos nr. 378 
“Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums””

VSS988 – Informatīvais ziņojums “Par veicamajiem 
pasākumiem Latvijas rādītāju uzlabošanai digitā-
lās ekonomikas un sabiedrības indikatora rādītājos 
2019.–2020. gadā”

VSS989 – Likumprojekts “Grozījums Republikas 
pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likumā”

VSS990 – Likumprojekts “Grozījumi Republikas pil-
sētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”

VSS985 – Rīkojuma projekts “Par Mālpils nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478370
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478370
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478393
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478393
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478393
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478393
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478395
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478395
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478395
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478407
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478403
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VSS986 – Rīkojuma projekts “Par Neretas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS987 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā, no-
došanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

LIZDA aicina atbalstīt iniciatīvu portālā 
ManaBalss.lv

Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) aicina pedagogus at-
balstīt LIZDA iniciatīvu portā-
lā ManaBalss.lv – visu pirms-
skolas izglītības pedagogu 
darba samaksu nodrošināt 

no valsts budžeta! Iniciatīva izstrādāta, lai novērstu 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu diskriminā-
ciju attiecībā pret pārējiem pedagogiem. Šobrīd jau 
savākti 5516 paraksti no 10 000 nepieciešamajiem.

Uzsākot iniciatīvu par pirmsskolas izglītības iestā-
žu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no 
valsts budžeta, daudzi pedagogi pauduši bažas, ka 
pašreizējais atalgojums finansēšanas avota maiņas 

rezultātā samazināsies. LIZDA rīcībā ir informācija, 
ka pedagogi neizprot: ja atalgojumu nodrošinās no 
valsts budžeta, darba devējs pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem nemainīsies un pašvaldība arī 
turpmāk iespēju robežās būs tiesīga piemaksāt par 
darbu pedagogiem papildus no pašvaldību budžeta 
un līdz ar to pirmsskolas pedagogu situācija sais-
tībā ar atalgojumu nepasliktināsies. LIZDA lūdz ie-
saistīt pedagogu informēšanā pašvaldību izglītības 
speciālistus, lai nerastos pārpratumi un bažas par 
to, ka, atbalstot iniciatīvu portālā ManaBalss.lv, 
pedagogi varētu izdarīt kaitējumu pašvaldībām un 
paši sev.

LIZDA vērš uzmanību, ka finansēšanas avota maiņa 
ir pašvaldību interesēs, jo pašvaldību budžetā vei-
dosies finansējuma ietaupījums, ko varēs izmantot 
pašvaldības funkciju realizēšanai, un aicina šo jau-
tājumu risināt, kopīgi sadarbojoties.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Aicinājums pašvaldībām piedalīties 
aptaujā par atvērto pārvaldību

Valsts kanceleja (VK) uzsākusi darbu pie jaunā Latvi-
jas atvērtās pārvaldības plāna 2020.–2021. gadam 
un apkopo sabiedrības viedokli par to, ko vissvarī-
gāk būtu iekļaut šajā plānā. VK īpaši interesē nova-
dos dzīvojošo un strādājošo (iedzīvotāju, uzņēmē-
ju) un pašu pašvaldību viedoklis. Tāpēc ikviens ai-
cināts piedalīties īsā aptaujā (tikai četri jautājumi) 
“Ideju talka: izsaki savu viedokli par atvērto pārval-
dību!” šeit: www.visidati.lv/aptauja/1492262723/.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478404
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478405
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478405
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478405
http://www.visidati.lv/aptauja/1492262723/
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Latvijā notiks atvērto durvju dienas 
sociālajos uzņēmumos

No 14. līdz 18. oktobrim Labklājības ministrija visā 
Latvijā izsludina Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu, 
kas tiks atzīmēta ar dažādām aktivitātēm. Lai ik-
viens varētu iepazīties un izzināt klātienē, ko pie-
dāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi, no 15. līdz 
17. oktobrim pirmo reizi šajos uzņēmumos norisi-
nāsies atvērto durvju dienas ar moto “Iepazīsti so-
ciālos uzņēmējus, kuri dara pasauli labāku!”.

Atvērto durvju dienās pie sevis ciemos aicinās des-

mit sociālie uzņēmumi Rīgā, Ikšķilē, Siguldā un Val-
mierā – autoskola nedzirdīgiem cilvēkiem “Mobi-
lizing”, bezatkritumu kafejnīca “Cafe M”, apģērbu 
dizaina un ražošanas uzņēmums “OWA”, atvērtā 
stikla dizaina studija darbnīca “Glass Point”, “Mam-
mām un tētiem”, Veizāna Deju skola, privātā sā-
kumskola “Ķiparu nams”, sociālais uzņēmums “Visi 
var”, “RB Cafe” un zvanu centrs “Sonido”.

Plašāka informācija par atvērto durvju dienu no-
rises laikiem, vietām un pieteikšanos – LM vietnē 
šeit un sociālā tīkla Facebook lapā šeit, sadaļā “Pa-
sākumi”.

Seminārs “Jauni mobilitātes risinājumi: 
idejas, iespējas, izaicinājumi” Līgatnē

Vidzemes plānošanas reģions pēdējos gados mērķ-
tiecīgi nodarbojas ar transporta nozares attīstības 
jautājumiem, t.sk. aktualizējot diskusiju par alter-
natīviem risinājumiem mobilitātes nodrošināšanai 
iedzīvotājiem reģionos.

16. oktobrī Zeit telpās Līgatnē (Gaujas ielā 4) notiks 
seminārsdarbnīca “Jauni mobilitātes risinājumi: 
idejas, iespējas, izaicinājumi”, kurā aplūkos dažā-
das tēmas, tajā skaitā jaunus individuālās elektro-
mobilitātes veidus (elektriskie velosipēdi, elektris-
kie skrejriteņi) un tiem nepieciešamo infrastruktū-
ru, jauno mobilitātes veidu piemērotību ikdienas 
vajadzībām un tūrismam, pakalpojuma “transports 
pēc pieprasījuma” pilotprojektu Vidzemē, mobili-
tātes veidu attīstību pašvaldībās 2021.–2027. gadā.

Seminārā aicināti piedalīties valsts pārvaldes un 
pašvaldību darbinieki, transporta speciālisti un citi 
interesenti, kuri ikdienas darbā ir saistīti ar trans-
porta plānošanu, teritorijas attīstības plānošanu, 
tūrismu.

Dalību pasākumā var reģistrēt līdz 10. oktobrim 
plkst. 17 ŠEIT.

http://www.lm.gov.lv/upload/aktuali/Afisa.pdf
http://www.facebook.com/labklajibasministrija/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdqYKVGymzHlxM7p6z0Jad8i1HWqfkvkgS3SPUKr3npfWMqw/viewform
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Bezatkritumu dienas “Cēsis Tīri. Labi”

Lai veicinātu bezatkritumu dzīvesveidu Latvijā, iz-
glītotu sabiedrību par to un iesaistītu pārmaiņu 
radīšanā pašvaldības, uzsākta iniciatīva “Tīri. Labi. 
Pilsēta bez atkritumiem”. Bezatkritumu pilsētas 
pilotprojektu Latvijā īsteno Cēsu pašvaldība sadar-
bībā ar biedrību “Zaļā brīvība”. Cēsis šajā iniciatīvā 
apņemas ieviest bezatkritumu dzīvesveida pamat-

principus – samazināt resursu patēriņu, atkārtoti 
izmantot produktus un izejvielas, kā arī šķirot pār-
strādei noderīgos izejmateriālus vai izmantot tos 
citos veidos. Turklāt – veicināt pārmaiņas ne tikai 
iedzīvotāju līmenī, bet arī Cēsu pašvaldības un tir-
gotāju darbībā.

11. un 12. oktobrī Cēsīs notiks bezatkritumu die-
nas “Cēsis Tīri. Labi”.
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Šonedēļ Rīgā tradicionālā Restorānu nedēļa

No 7. līdz 13. oktobrim Rīgā norisināsies gadskār-
tējā Restorānu nedēļa. Tā ir jau sešpadsmitā “Live 
Rīga” organizētā Restorānu nedēļa, kurā šoreiz pie-
teikušies 40 galvaspilsētas restorāni. Sagatavotās 
ēdienkartes apskatāmas portālā www.LiveRiga.
com.

Valmierā Simjūda gadatirgus

Jau kopš viduslaikiem rudeni Valmierā sagaida īpa-
ši. Rotaļas un danči, līdz vaigi ir pīlādžogu košumā. 
Ogas, dārzeņi, tējas – visiedarbīgākie bezrecepšu 
vitamīni – pašas dabas brūvējumā. Gardumi, kas 
sola pilnu muti veselības un vēl pāri paliek, ko ie-
slēpt burciņā. Simjūda gadatirgus aicina 12. oktob-
rī.

Tas norisināsies no plkst. 9 līdz 16 Valmieras Rāts
laukumā, pils pagalmā, kā arī pa Lāčplēša ielu līdz 
Raiņa ielai. Aicinot piebērt pilnu klēpi ar rudeni, 
tirgus būs īstais brīdis, lai iegādātos siltas zeķes, 
cepures, šalles, cimdus. Saulainas cidonijas, bran-
gas sīpolu virtenes, smaržīgi tomāti, lauku kūpi-
nājumi, siers un kraukšķīga maizīte – katrs atradīs 
īstāko gardumu. Netrūks saldumu un našķu, krāš-
ņu piparkūku, riekstu, sukāžu. Tirgus piedāvājumā 
būs pēc tradicionālām receptēm gatavots alus un 

mājas vīni. Arī amatnieki būs parūpējušies par ba-
gātīgu vedumu. Valmierā sabrauks kokamatnieki, 
pinēji, keramiķi, šuvēji, audēji, adītāji, tamborētāji, 
filcētāji un citi meistari no visas Latvijas. Jau vairā-
kus gadus tirgū var iegādāties arī Lietuvas, Igauni-
jas un Baltkrievijas amatnieku darinājumus. Labos 
laikapstākļos mazos un lielos iepriecinās “Mežiņu” 
saimniecības truši.

To, kā garšvielu un garšaugu lietošana laika gaitā ir 
mainījusi ēdiena gatavošanas paradumus, 12. ok-
tobrī Valmieras pils pievārtē aicinās uzzināt Val-
miermuižas Kultūras biedrība un gardēžu ceļa “Li-
vonijas garša” viesmīlības pieturvietu saimnieki – 
tirgotāji no Vidzemes, Kurzemes un pat Igaunijas –, 
kas atdzīvinās kādreizējo viduslaiku tirgus godību. 
Galdi būs pilni arī ar viduslaiku Livonijā nopērka-
miem labumiem – zivīm, kūpinājumiem un žāvēju-
miem, maizi, govs un kazas sieru, medu, kaņepēm, 
dārzu un mežu veltēm. Būs dažādas ogas, ķiploki, 
brūvējumi – vīni un kreptīgi uzlējumi. Bagātīgo pie-
dāvājumu papildinās arī jaunmodīgas ēdamlietas, 
kuras viduslaiku valmierietim liktu brīnīties, – ma-
karoni, nūdeles, zaļais siers, dārzeņu čipsi, tomāti, 
bioloģiskās želejas konfektes un citi mūsdienīgu 
garšu meistarstiķi. Viduslaikos pazina arī uz vietas 
audzētas vai ievestas garšvielas: piļu, muižu un pil-
sētnieku ķēķos zināja un lietoja piparus, ingveru, 
pētersīļus, mārrutkus, sīpolus, ķiplokus, safrānu, 
kanēli un daudz ko citu. Lai zināšanas par garšau-
giem un garšvielām aizceļotu tautās, pie “Livonijas 
garšas” tirgotājiem ikviens varēs atrast recepšu 

http://www.LiveRiga.com
http://www.LiveRiga.com
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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.

krājumus līdzņemšanai, tai skaitā no grāmatas “Tā 
pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtul-
kota” (1795).

Simjūda tirgus jau izsenis ir viens no krāsainākajiem 

un skaļākajiem rudens līdzjutējiem. Abu satikša-
nos vienmēr pavada jautras izdarības, lustēšanās, 
dziesmas un rotaļas. Tas neizpaliks arī šogad. Tur-
klāt būs arī radošās darbnīcas, kas aicinās redzēt, 
uzzināt un iemācīties.

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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