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Mežaparka estrādē tapis unikāls 
pašvaldību veidots rododendru dārzs

Foto: F64, SIA “Rīgas meži”

“Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s, bet diženi turējās!” – tā 
pašvaldības 18. oktobrī pēc rododendru dārza iestā-

dīšanas vienojās kopīgā tautasdziesmā diriģenta Inta 
Teterovska un kora “Balsis” vadībā. Un sajūta patie-
šām bija lieliska, jo Mežaparka Lielās estrādes terito-
rijā tapis unikāls dažādu šķirņu rododendru dārzs.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis 
Gints Kaminskis iestādīja rododendru ar ļoti skaistu 
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vārdu – Šarlote. “Šis ir jau otrais vides objekts, kas 
skaistā veidā vēstīs par Latvijas pilsētām un nova-
diem. Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. 
Mežaparka Lielā estrāde ir vieta, kur dziesmās uz-
ziedēt sabrauc tūkstošiem cilvēku no dažādām Lat-
vijas vietām, tāpēc ir likumsakarīgi, ka rododendri 
uzziedēs tieši šeit. Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied 
arvien kuplākiem ziediem, tādējādi sveicinot ikvie-
nu dziesmusvētku dalībnieku un skatītāju – ļaudis 
no dažādām Latvijas vietām,” sveicot svinīgā pasā-
kuma “Rododendru krāšņums dziesmu priekam” 
uzsvēra G. Kaminskis.

Uz skaisto pasākumu aicināja Latvijas Pašvaldību 
savienība, Rīgas dome un SIA “Rīgas meži”, un kopā 
ar pašvaldību vadītājiem rododendrus stādīja LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, Rīgas domes priekš-

sēdētājs Oļegs Burovs, SIA “Rīgas meži” Valdes 
priekšsēdētājs Aivars Tauriņš un Vispārējo dziesmu 
un deju svētku un Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku organizatori – Latvijas Nacionālā kultūras 
centra un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

Pašvaldības savus rododendrus iestādīja atbilstoši 
novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturis-
kajā novadā – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē 
un Pierīgā. Katra pašvaldība par iestādīto košum-
krūmu saņēma arī sertifikātu, un pie katra krūmiņa 
tiks izvietota informatīva plāksne.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS par izmaiņām pašvaldību reformā 
cīnīsies arī Saeimā

15. oktobrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīts 
un apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais likum-
projekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums” (VSS-861) un tā sākotnējās ietekmes 
novērtējuma ziņojums (anotācija), ko LPS nesaska-
ņoja, jo pret tā tālāku virzību iebilst pašvaldību vai-
rākums.

MK sēdē uzstājās un viedokli pauda LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas vadītājs Rūjienas 
novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins un 
padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita 
Peipiņa, vēlreiz akcentējot vairākus LPS iebildumus 
un priekšlikumus.

I. Peipiņa norādīja, ka Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumprojekts ir pretrunā gan de-
klarācijai par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK ie-
cerēto darbību, gan Saeimas šā gada 21. marta 
lēmumam par administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) turpināšanu, jo nav izvērtēta otrā līmeņa paš-
valdību ieviešanas nepieciešamība un MK nav ie-

sniedzis Saeimai ziņojumu par valsts reģionālā ad-
ministratīvi teritoriālā iedalījuma (apriņķu) izveides 
pamatojumu. Sabiedrībā šobrīd sākusies diskusija 
par apriņķa pašvaldībām, un apriņķu lietderība gūst 
arvien jaunus atbalstītājus, taču valdība šajā disku-
sijā nepiedalās. Tā kā vēlamais vietējo pašvaldību iz-
mērs un citi izveides kritēriji ir tieši saistīti ar funkci-
ju sadalījumu daudzlīmeņu pārvaldībā (ES, Latvijas 
Republika, apriņķi, vietējās pašvaldības), nav pareizi 
reformēt vienu elementu, neredzot pārmaiņas ko-
pumā. Bez izvērtēta valsts reģionālā administratīvi 
teritoriālā iedalījuma (apriņķu) izveidošanas pama-
tojuma nav zināmas plānotās funkcionālās izmai-
ņas, tāpēc nevar pamatot vietējo administratīvo 
teritoriju izmaiņas. Apriņķu veidošanai bija jāiet soli 
pa priekšu ATR reformai vai vismaz reizē ar to.

Otra konceptuālā iebilde ir pret nevēlamo praksi, 
kas izveidojās iepriekšējās ATR gaitā, kad likuma 
normas tiek pārnestas uz cita likuma pārejas no-
teikumiem un turpinās arī jaunajā likumprojektā, 
jo daļa jauno normu attiecas uz reformu un tās 
procesu, nevis uz administratīvo teritoriju īpašī-
bām. Jau savā pirmajā atzinumā LPS sniedza 24 ie-
bildumus tieši par likumprojekta tekstu un otrajā 
atzinumā – septiņus, un MK sēdē I. Peipiņa vēlreiz 
akcentēja nepieciešamību noteikt skaidrus, sapro-
tamus, izmērāmus un izpildāmus kritērijus, pie-
mēram, precīzi noteikt, kas ir “ilgtspējīga teritori-
jas ekonomiskā attīstība”, “nozīmīgas investīcijas”, 
“efektīvs izglītības, veselības aprūpes un sociālo 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5103-mezaparka-estrade-tapis-unikals-pasvaldibu-veidots-rododendru-darzs
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pakalpojumu iestāžu tīkls, sabiedriskā transporta 
un ceļu tīkls, kā arī komunālās saimniecības tīkls”, 
“perspektīva vidusskola” u.c., jo šādi formulējumi 
rada augstu politiskās korupcijas risku.

Likumprojekta anotācijā nav iekļautas un aprēķinā-
tas pašvaldību gaidāmās izmaksas sakarā ar ATR un 
tas, kāda būs to ietekme uz pašvaldību budžetiem. 
Tas atbilst visiem zināmajam teicienam par ratiem, 
kurus jūdz zirgam priekšā, jo reforma pagaidām top 
bez precīza aprēķina, kāda būs tās ietekme uz kat-
ras jaunveidojamās pašvaldības budžetu, tātad nav 
apzinātas sekas un ietekme, ko radīs projekts.

Tāpat LPS prasa papildināt likumprojekta anotācijas 
sadaļu “VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas 
aktivitātes” ar konkrētu pašvaldību priekšlikumu 
un iebildumu uzskaitījumu, sniegto atbilžu un kon-
sultāciju skaitu, iedzīvotāju aptauju rezultātiem, kā 
arī anotācijai pievienot visus pašvaldību lēmumus 
par ATR. Šobrīd jau daudzos novados notikušas 
aptaujas un pieņemti domju lēmumi par ATR, kas 
neatbalsta reformu šādā variantā, kā arī vairāki no-
vadi gatavojas vērsties Satversmes tiesā.

Pašvaldību savienība uzskata, ka likumprojekts 
neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1. un 

101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 
5. pantam un Eiropas Padomes Ministru komitejas 
rekomendācijām dalībvalstīm par vietējo un re-
ģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras reformu 
procesiem ietverto labas pārvaldības principu ie-
vērošanu un par to informēs likumprojekta tālākos 
izskatītājus – Saeimas deputātus.

LPS padomniece Ivita Peipiņa un Rūjienas novada 
domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins pēc MK sē-
des secina: “Diemžēl gan VARAM ministrs, gan arī 
premjers sēdē vairākkārt uzsvēra, ka pašvaldībām 
saviem iedzīvotājiem jānodrošina labi pakalpoju-
mi, kas esot galvenais reformas uzdevums. Tāpēc 
politiķiem atkal un atkal jāatgādina, ka pašvaldība 
nav pakalpojumu sniedzēja, bet gan pašu valdība, 
kas savā teritorijā gādā par labāku, ērtāku un satu-
rīgāku dzīvi un teritorijas attīstību, turklāt atbilstoši 
demokrātiskiem procesiem un iedzīvotāju līdzdalī-
bai.”

G. Gladkina uzrunu MK sēdē skatiet šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Diskusija par atbalstu vardarbībā 
cietušajiem un cilvēku tirdzniecības upuriem

15. oktobrī Pašvaldību savienībā notika diskusija 
“Efektīvs atbalsts vardarbībā cietušajiem un cilvē-
ku tirdzniecības upuriem”, ko centrs “Marta” rīkoja 

sadarbībā ar LPS un ASV vēstniecību Latvijā, aicinot 
uz sarunu ar Čeriju Himenesu par to, kā ASV no-
drošina patvērumu un mājokli vardarbībā cietuša-
jiem un cilvēku tirdzniecības upuriem.

Čerija Himenesa kopš 2006. gada vada centru 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5126-lps-apeles-pie-saeimas-deputatu-izpratnes-talredzibas-un-godaprata
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“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.

Vardarbība ģimenē ir izplatīta parādība arī Latvijā. 
Pēdējos gados par to daudz runāts, tāpēc cietušās 
sievietes labāk atpazīst pret sevi vērstu noziegumu 
un ir drošākas, meklējot palīdzību, līdz ar to spe-
ciālistiem arvien biežāk nākas meklēt risinājumus 
dažādajām upuru vajadzībām.

Diskusijas gaitā pašvaldību un sociālo dienestu pār-

stāvji un sociālie darbinieki diskutēja, ko var darīt 
vardarbībā cietušo sieviešu labā Latvijā, kā arī uz-
klausīja efektīvus risinājumus un pieredzi.

Sociālie dienesti, vērtējot situāciju, norāda, ka bū-
tisks cēlonis cietušo sieviešu nespējai pārtraukt 
vardarbīgas attiecības un atrast drošu vidi sev un 
bērniem ir tieši droša mājokļa trūkums. Nereti jau-
nas sievietes, kurām nav pieejama droša uzturēša-
nās vieta, tiek savervētas cilvēku tirdzniecībai.

Ilze Rukute,
LPS Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Seminārs Priekuļos par parku 
apsaimniekošanu

Foto: Ieva Fogele

16. oktobrī LPS un Priekuļu novada dome aicināja 
pašvaldību speciālistus uz semināru “Jaunu parku 
veidošana Latvijā”, kas norisinājās Priekuļos.

Seminārs sākās ar praktisko daļu, kurā pasākuma 
dalībnieki Priekuļu novada pašvaldības labiekārto-
šanas darbu vadītāja un ainavu tehniķa Jāņa Sirlaka 
vadībā iepazinās ar Priekuļu Saules parku, tā intere-
santajiem un daudzveidīgajiem elementiem, kā arī 
papildināja parku ar jauniem priežu stādījumiem.

Semināra teorētisko daļu ievadīja Priekuļu novada 
domes priekšsēdētājas Elīnas Stapulones uzruna, 
kurā viņa īpaši uzsvēra bērnu iesaistes nozīmību vi-
des jautājumu risināšanā.

Jānis Sirlaks iepazīstināja ar Saules parka izveides 
vēsturi, pastāstot gan par idejas pirmsākumiem, 
gan par soļiem, kas secīgi veikti, lai Saules parku 
varētu baudīt tā pašreizējā veidolā. Būtiski, ka sau-
les pulkstenis un veselības taka izveidoti arī Mār-
snēnos, Liepā un Veselavā, tādējādi tie kļuvuši par 
novada vienojošajiem elementiem.

Noderīgu informāciju par publiskās zaļās zonas 
un ainavu plānošanu, veidošanu un uzturēšanu 
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sniedza ainavu dizainere Vineta Radziņa. Viņa 
savā priekšlasījumā vairākkārt atsaucās arī uz jau 
iepriekšējos semināros gūtajām atziņām par parku 
kopšanu, uzsverot to, cik būtiski ir ievērot pamat-
principus un darbus veikt, iepriekš konsultējoties 
ar speciālistiem. Ainavu dizaineres prezentācija 
sniedza arī iedvesmu jaunām idejām publiskās 
ārtelpas labiekārtošanā.

Seminārs tika organizēts LPS vadītajā Meža attīstī-
bas fonda projektā “Parku, dendroloģisko stādīju-
mu un aleju gudra apsaimniekošana”, kurā notika 
pieci semināri un praktiskie darbi dabā kopā ar 
AS “Latvijas valsts meži”. Semināra organizētāju 

novadā tika iestādīti jauni krūmi vai koki. Šis bija 
pēdējais, noslēdzošais seminārs. Pirmais notika 
Saulkrastu stacijas mežā (Saulkrastu Meža parkā), 
otrais – Daugavpils novada Sventē (Jaunsventes 
parkā), trešais – Strenču novada Sedā un cetur-
tais – Aizputes novada Lažas pagasta Apriķu muižas 
parkā.

Prezentācijas un foto skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Videokonference par konkursu 
pašvaldībām “Drošākais autoparks 2019”

16. oktobrī LPS notika videokonference par paš-

valdību iespējām pieteikties balvai “Drošākais au-
toparks 2019”, par ko informēja apdrošināšanas 
sabiedrības “BALTA” (PZU grupa) Transporta pro-
duktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs 
Kristaps Liecinieks.

LPS aicina pašvaldības pieteikt savu dalību apdro-
šināšanas sabiedrības “BALTA” un Satiksmes minis-
trijas organizētajā konkursā “Drošākais autoparks 
2019”! Pieteikšanās konkursam ir pavisam vien-
kārša un bez maksas (papildinformācija šeit un AS 
“BALTA” lapā).

Videokonferences ieraksts pieejams šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS padomnieces dalība pieredzes 
braucienā par PPP modeļu izstrādi un 
ieviešanu Lietuvā

Pateicoties Latvijas Publiskās un privātās partne-
rības asociācijai, LPS pārstāvei Andrai Feldmanei 
bija iespēja pievienoties pieredzes braucienā uz 
Viļņu ar mērķi skatīt un iegūt atziņas par pēdē-
jo desmit gadu veikumu Viļņas PPP kompetences 
centrā. Pasākums noritēja 15. un 16. oktobrī, un 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5102-seminars-priekulos-par-parku-apsaimniekosanu
https://www.balta.lv/lv/par-mums/balta-gada-balva-drosakais-uznemuma-autoparks
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/427-videokonference-par-pasvaldibu-iespejam-pieteikties-balvai-drosakais-autoparks-2019
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tajā plaši pārstāvētas bija gan pašvaldības, gan Fi-
nanšu ministrija (FM) un Centrālā finanšu un līgu-
mu aģentūra.

Lai attaisnotu PPP projekta izstrādes laika un finan-
šu resursu ziņā ietilpīgas īstenošanas metodes pie-
mērošanu, investīcijām ir jābūt gana lielām. Bieži 
runāts, ka atmaksājas tikai lieli un kapitālo izdevu-
mu (CAPEX) ziņā intensīvi projekti, jo tad var izrēķi-
nāt PPP modeļa sniegtās priekšrocības attiecībā uz 
dažādu risku nodošanu privātajam partnerim (pie-
mēram, būvniecības, pieejamības vai satiksmes in-
tensitātes risku), tā ļaujot izmantot privātā partne-
ra pieredzi PPP projekta ieviešanā un vadībā.

Lietuvā izvēlēts cits veids, kā risināt investīciju pro-
jektu attīstību un prioritizēšanu: pirms lēmuma at-
sacīties no tradicionālajiem projekta finansēšanas 
modeļiem un veidot projektu kā sadarbības mo-
deļus vai PPP ir valdības uzstādījums veikt rūpīgu 
projekta atbilstības novērtējumu no ekonomiskās 
attīstības viedokļa. Lietuvā visiem projektiem ir jā-
veic izmaksu ieņēmumu analīze, ja investīciju sum-
ma pārsniedz 300 000 eiro, lai jau sākumā izvērtētu 
publiskā un privātā sektora sadarbības iespējas un 
līmeņus. Viņi aktīvi izmanto modeli, kad kvalitātes 
saglabāšanas nolūkā privātais komersants ne tikai 
veic būvniecību vai renovāciju, bet uztur šo infra-
struktūru līdz pat desmit gadiem. Latvijā mums nav 
skaidra cenas pārskatīšanas mehānisma un atskai-
tes punkta par būvniecību un tālāku infrastruktū-
ras uzturēšanu, bet Viļņas PPP kompetences centrs 
ciešā sadarbībā ar FM šo jautājumu ir atrisinājuši. 
Tāpat mēs pieņemam, ka projekti, kas tiks īstenoti 
kā PPP, būs t.s. lielie projekti (projekti, kuru kopējās 

izmaksas ir 50 miljoni eiro), un tas uzskatāms par 
minimālo slieksni, lai projekts piesaistītu plašāku 
starptautisku pretendentu interesi. Turpretī Lietu-
va iet citu ceļu: viņiem ir svarīgi, lai būtu realizēti 
projekti ar PPP metodi reģionos arī ar mazāku kapi-
tālo izdevumu (CAPEX), bet ar vietējo komersantu 
iesaisti. Apzinoties publiskās un privātās partne-
rības procesa nozīmību un lai PPP kompetences 
centrs aizsargātu sabiedrības intereses, lietuvieši 
nodrošina augstu eksperta kompetences līmeni, 
un viņu galvenā atziņa: Lietuvas PPP kompetences 
centrs nevar paļauties uz privātiem konsultantiem, 
tāpēc viņu izvēlētais ceļš ir veidot savu profesionā-
ļu komandu un dokumentu standartizāciju.

Patīkami bija dzirdēt, ka Lietuvas Finanšu ministri-
ja radusi iespēju PPP nepiemērot PVN darījumos, 
ja tie ir projekti, kuros maksājumus veic publiskais 
sektors, piemēram, pieejamības maksājumi. Pro-
jektā, kad galalietotājiem pašiem nav jāveic nekādi 
tiešie maksājumi un tādējādi šie projekti nav uzska-
tāmi par peļņu nesošiem, privātais sniedz publis-
kajam sektoram pieejamības maksājumu bez PVN.

Secinājums: mūsu pašvaldībām būtu jāizvērtē Lie-
tuvas pieredze un, kaut arī pašvaldībām investīci-
ju projektu finansēšanas izmaksas relatīvi zemāka 
kredītriska dēļ tipiski būs zemākas par privāto part-
neri, tomēr būtu jāmēģina veidot savu investīciju 
projektu izcilības centru, līdzīgi kā tas darbojas Lie-
tuvā, un jāmēģina veidot sadarbības projektus, kas 
varētu papildināt ES fondu finansējumu.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS pārstāvja dalība pirmajā pašvaldību 
atvērto datu hakatonā

18. un 19. oktobrī Valmierā norisinājās pirmais 
pašvaldību atvērto datu hakatons “Open Data 
Hackathon for Municipalities 2019”, kura žūrijā 
darbojās arī LPS analītiķis Jānis Upenieks.

Kopumā hakatonā piedalījās 14 komandas. Tām tika 
dots uzdevums, izmantojot pieejamos atvērtos da-
tus, izstrādāt inovatīvu mobilo lietotni vai tīmekļa 
vietni, kas risinātu pašvaldības izvirzītu problēmu, 
piedāvājot astoņus tematiskus virzienus – vide, trans-
ports, izglītība, iedzīvotāji, drošība, veselība, attīstība 
vai kultūra –, taču dalībnieki drīkstēja darboties arī 
plašāk un nebija sevi jāierobežo tikai vienā virzienā.
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Par uzvarētājiem tika atzīta komanda “EduFutu-
re” un viņu risinājums, kā novērtēt ikvienu Latvijas 
skolu un prognozēt tās iespējamo nākotni, ņemot 
vērā skolēnu skaitu, eksāmenu rezultātus, sasnie-
gumus mācību olimpiādēs un citus rādītājus. Otrā 
vieta tika piešķirta komandai “Spriditis.club”, kas 
izveidoja interaktīvu karti, kurā ikviens var atrast 
informāciju par savu plānoto vai nākotnes dzī-
vesvietu – kāda ir apkārt esošā infrastruktūra, cik 
maksā mājokļi konkrētajā rajonā, kāds pieejams 
sabiedriskais transports, izglītības iestādes utt. Tre-
šajā vietā – komanda “Find Your Doctor”, kas izvei-
doja meklētāju, kurā atrast informāciju par pieeja-
majiem reto slimību ārstiem.

LPS simpātiju balvu ieguva komanda “TODO”, kas 
vizualizēja Centrālās statistikas pārvaldes datus par 
nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrāciju, radīto pie-
vienoto un produkcijas vērtību statistiskajos reģio-
nos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, 
pagastos, Rīgas rajonos un blīvi apdzīvotās teritori-
jās (eksperimentālā statistika). Kaut arī 24 stundu 
laikā neizdevās īstenot visu iecerēto, kartē realizēta 
svārstmigrācija – no kura novada uz kuru iedzīvotā-
ji dodas strādāt.

Rezultātu var apskatīt šeit.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Var iesniegt priekšlikumus Nacionālajam 
attīstības plānam

7. oktobrī publiskota Nacionālā attīstības plāna 
2021–2027 (NAP2027) sākotnējā redakcija, un tās 
sabiedriskā apspriešana noritēs līdz 8. novembrim.

Par Nacionālā attīstības plāna projekta pirmo re-
dakciju, rīcības virzienu “Līdzsvarota reģionālā at-
tīstība” un tālāko apspriešanas gaitu bija saruna 
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas 2. oktobra sēdē, kurā Pārresoru koordinācijas 
centra (PKC) vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis 
prezentēja šo dokumentu, kā arī tālāko NAP2027 
apspriešanas un pieņemšanas gaitu (sēdes video-

ieraksts šeit).

Komiteja nolēma, ka LPS jāuztur priekšlikums par 
NAP papildināšanu ar 4. stratēģisko mērķi – reģio-
nu attīstība – un, sākoties NAP sabiedriskajai ap-
spriešanai, jāinformē pašvaldības par iespēju kat-
rai komentēt, uzlabot un papildināt tā redakciju, 
iesniedzot to PKC.

PKC lūdz sniegt viedokli un priekšlikumus līdz 
28. oktobrim, nosūtot uz e-pasta adresi nap2027@
pkc.mk.gov.lv vai PKC uz e-pasta adresi pkc@pkc.
mk.gov.lv.

Arī LPS iesniegs savus komentārus PKC un sekos 
diskusijām Saeimā.

NAP2027 pirmās redakcijas dokumentu atradīsit 
1. pielikumā.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

https://hack2019.sungis.lv/
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5079-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-2-oktobri-2019
mailto:nap2027@pkc.mk.gov.lv
mailto:nap2027@pkc.mk.gov.lv
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_41_p1.pdf
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

22. oktobrī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Finanšu un ekono-
mikas komitejas sēde, kas tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība:

1. Par pašvaldību budžetu 2020. gadam:

* prognozētie nodokļu ieņēmumi pašvaldību bu-
džetā, valsts budžeta speciālā dotācija pašvaldī-
bām, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins;

* pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un citas ilgter-
miņa saistības 2020. gadā; situācija ar aizņēmu-
miem pašvaldībām 2019. gadā;

* par likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta 
ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” ietverto re-
gulējumu vispārējās valdības sektorā iekļautajām 
pašvaldību kapitālsabiedrībām negatīvas fiskālās 
ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci no-
vēršanai.

Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 
2020., 2021. un 2022. gadam” 19. pants: “Noteikt, 
ka vispārējās valdības sektorā iekļautās pašvaldību 
kapitālsabiedrības 2021. un 2022. gada negatīvā 
ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci, kas 
aprēķināta saskaņā ar šā likuma 4. pielikumu, drīkst 
pārsniegt 5 000 000 eiro tad, ja ir saņemta Ministru 
kabineta piekrišana, ja vien attiecīgā pašvaldība 
nenodrošina, ka attiecīgās pašvaldības un visu tās 
institūciju, kas iekļautas vispārējās valdības sekto-

rā, kopējā ietekme uz vispārējās valdības budžeta 
bilanci tiek prognozēta neitrāla vai pozitīva un par 
to ir saņemts FM atzinums. Kapitāla daļu turētājs 
nodrošina šī nosacījuma izpildi un, ja nepiecieša-
ma MK piekrišana, līdz likuma par valsts budžetu 
kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara 
likuma sagatavošanas grafikā noteiktajam termi-
ņam iesniedz Finanšu ministrijā attiecīgu ziņojumu, 
kuru FM tālāk virza izskatīšanai Ministru kabinetā.”

Uzaicinātas: FM Pašvaldību finansiālās darbības uz-
raudzības un finansēšanas departamenta direktore 
Inta Komisare un direktores vietniece Baiba Tisen-
kopfa.

2. Par plānotajām izmaiņām pašvaldību aizņēmu-
mu un galvojumu pieprasījumu iesniegšanas kārtī-
bā (MK noteikumu projekts “Noteikumi par pašval-
dību aizņēmumiem un galvojumiem” (VSS-942)).

Uzaicināta: FM Pašvaldību finansiālās darbības uz-
raudzības un finansēšanas departamenta direkto-
res vietniece Baiba Tisenkopfa.

3. Par Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu 
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likums” (šeit).

Uzaicināts: Valsts kancelejas pārstāvis.

4. Dažādi.

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

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
24. oktobrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) un tiks translēta tiešraidē. Sēdē 
tiks izskatītas jaunatnes politikas aktualitātes un 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un 
Latvijas Jaunatnes padomes informācija par reali-
zētajām darbībām.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.mk.gov.lv/lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Darba kārtība:

1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
informācija par jaunatnes politikas aktualitātēm, 
tajā skaitā pašvaldību iespējām īstenot un uzlabot 
darbu ar jaunatni, iesaistoties:

* Jaunatnes politikas valsts programmā;

* ES programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidari-
tātes korpuss”.

Informēs Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) direktore Daina Sproģe un JSPA 
eksperte Maija Kolberga.

2. Latvijas Jaunatnes padomes realizētās aktivitā-
tes – informēs Latvijas Jaunatnes padomes prezi-
dents Emīls Anškens.

3. Informācija par Eiropas skolu sadarbības tīklu “e-
Twinning” – informēs JSPA direktore Daina Sproģe.

4. Nodibinājuma “Vītola fonds” informācija par 
fonda sniegtajām iespējām topošajiem studentiem 
un sadarbību ar pašvaldībām – informēs nodibi-
nājuma “Vītola fonds” Valdes priekšsēdētāja Vita 
Diķe.

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 e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videotiešraide par virtuālajiem 
asistentiem pašvaldībās

31. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) LPS sadarbībā ar Kultūras in-
formācijas sistēmu centru (KISC) rīko videotiešraidi 

par virtuālo asistentu (sarunu botu) projektu un ie-
viešanas iespēju pašvaldībās.

Virtuālie asistenti ir viena no tehnoloģiju attīstības 
formām, kas diezgan strauji ienāk arī publiskajā 
pārvaldē. Kā viens no pirmajiem piemēriem mi-
nams Uzņēmumu reģistra asistents Una. KISC vei-
dos šādu asistentu vienoto platformu publiskajai 
pārvaldei, un šajā videotiešraidē tiks apspriesti šā 
projekta ieguvumi un ietekme uz pašvaldībām.

Tiešraide būs skatāma LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvi – Tiešraide”.

Jautājumus tiešraides laikā lūgums iesūtīt uz e-pas-
ta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Tiešraide par zvejas atļauju izsniegšanu

Tuvākajā laikā Saeimā 3. lasījumā skatīs likumpro-

jekta “Grozījumi Zvejniecības likumā” priekšliku-
mu, kas cita starpā paredz grozījumus Zvejniecī-
bas likuma 11. panta trešajā daļā, nosakot, ka no 
2020. gada 1. janvāra zvejas atļaujas (licences) 
zvejai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Bal-
tijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos izsniegs 
pašvaldības. Vienlaikus likumprojekta pārejas 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.kis.gov.lv/
http://www.kis.gov.lv/
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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noteikumos būs paredzēts, ka iesniegumus, kas 
tiks iesniegti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai 
(2020. gada 1. janvārim), izskatīs un zvejas atļaujas 
(licences) izsniegs Valsts vides dienests (kā šobrīd).

Lai atvieglotu zvejas licences izsniegšanu un sa-
ņemšanu gan izsniedzējiem, gan saņēmējiem, kā 
arī centralizēti apkopotu informāciju par iekšējo 
ūdeņu zveju, Zemkopības ministrija Zivsaimniecī-
bas integrētās kontroles un informācijas sistēmā 
(LZIKIS) izstrādājusi iekšējo ūdeņu sadaļu. Tādē-
jādi LZIKIS būs pieejama informācija (par iekšē-
jiem ūdeņiem un jūras piekrasti) par izsniegtajām 
komercdarbības licencēm zvejniecībā, pašvaldību 
noslēgtajiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas lī-
gumiem un to ikgadējiem protokoliem, zvejas at-
ļaujām (licencēm), licencēm zvejai īpašos nolūkos 
un zinātniskās izpētes zvejai, zvejas žurnālu datiem 
un kontroles institūciju veiktajām inspekcijām.

Lai pašvaldību pārstāvjus iepazīstinātu ar zvejas 
atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību un LZIKIS 
darbību, Zemkopības ministrija un Valsts vides die-
nests sadarbībā ar LPS 5. novembrī plkst. 10 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) rīko 

semināru-videokonferenci par zvejas atļauju (li-
cenču) izsniegšanu zvejai iekšējos ūdeņos un jūras 
piekrastē. Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību 
pārstāvji, kas ir vai tiks iesaistīti komercdarbības 
zvejniecības licenču (iekšējiem ūdeņiem), rūpnie-
ciskās zvejas tiesību nomas līgumu un to ikgadējo 
protokolu sagatavošanā, kā arī zvejas atļauju (li-
cenču) sagatavošanā un izsniegšanā. Jautājumus 
par LZIKIS lietošanu var sūtīt jau pirms semināra uz 
e-pasta adresi lzikis@zm.gov.lv.

Semināru-videokonferenci varēs skatīties tiešraidē 
LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Tiešraide”.

Tiem, kas vēlas seminārā piedalīties klātienē, lū-
gums atsūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi guntars.
krasovskis@lps.lv.

Jautājumus tiešraides laikā varēs sūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS Valdes un Domes sēde

6. novembrī plkst. 11 Pašvaldību savienībā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Valdes 
sēde, kurā izskatīs Labklājības ministrijas piedāvā-

jumu par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī 
citus jautājumus.

Savukārt plkst. 14 Rīgas pilī (Rīgā, Pils laukumā 3, 
Svētku zālē) notiks LPS Domes sēde-tikšanās ar 
Valsts prezidentu Egilu Levitu par demokrātijas 
principu ievērošanu reformu īstenošanā.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Ventspilī

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas sanāksme no-
tiks 8. novembrī plkst. 10 (nevis 
1. novembrī, kā bija paredzēts 
iepriekš).

Šajā sanāksmē tiks apspriesta kapitālsabiedrību 
pārvaldība un izpilddirektoru kompetence un atbil-
dība, par ko informēs Pārresoru koordinācijas cen-
tra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis 
un Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja 
Dzintra Gasūne. Sanāksmē piedalīsies arī Konku-
rences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, 

mailto:lzikis@zm.gov.lv
http://www.lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta di-
rektors Edgars Korčagins un Korupcijas novērša-
nas un apkarošanas biroja pārstāvji.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Tiešraide par automatizētu informācijas 
sistēmu drošības risinājumu maziem un 
vidējiem datortīkliem

12. novembrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videotiešraide par auto-
matizētu informācijas sistēmu drošības risinājumu 
maziem un vidējiem datortīkliem.

Mainoties lietotāju paradumiem un apdraudēju-
mu veidiem, šobrīd vairs nepietiek ar klasiskajām 
IT drošības metodēm – datorvīrusu un tīkla aizsar-
dzību. Organizācijas ikdienā saskaras ar dažādiem 
drošības izaicinājumiem – ārējiem uzbrukumiem, 
darbinieku apzinātām vai neapzinātām darbībām 
u.c. Lai palīdzētu labāk orientēties IT drošības jau-
tājumos, kā arī ievērot visus ar IT drošību saistītos 
normatīvos aktus, seminārā piedāvās risinājumu, 
kas palīdz:

* aizsargāt iestādi no darbinieku apzinātas vai ne-
apzinātas kaitnieciskas rīcības un ārējiem apdrau-
dējumiem (ļaunatūrām, hakeriem);

* saglabāt pārskatāmu notikumu vēsturi un savlai-
cīgi atklāt ļaunprātīgu rīcību;

* samazināt patērēto laiku un uzlabot atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā fizisko perso-
nu datu apstrādes regulējumam;

* automatizēt IT drošības uzraudzību.

Tiešraide notiks LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvi – Tiešraide”.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties apmeklēt semināru klātienē, lūgums at-
sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videotiešraide par valsts un pašvaldību 
nestrukturēto datu identificēšanu un 
analīzi

19. novembrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videoseminārs par valsts 
un pašvaldību nestrukturētajiem datiem un to ana-
līzi.

Valsts un pašvaldību organizācijās strādā liels skaits 
darbinieku, un katrs no šiem darbiniekiem izveido, 
apstrādā un saglabā dažāda svarīguma dokumen-
tus. Daļa dokumentu, iespējams, satur konfidenci-
ālus un sensitīvus datus, daļa informācijas glabājas 
centralizēti, daļa – darbinieku datoros.

Seminārā tiks apskatīts, kādas datu identificēšanas 
un analizēšanas automatizācijas ir pieejamas un kā 
to veiksmīgi ieviest ikvienā organizācijā:

* kas ir nestrukturētie dati;

mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
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* kādi ir galvenie organizāciju izaicinājumi nestruk-
turēto datu sakarā;

* kādas ir tipiskās kļūdas datu glabāšanā;

* kā novērst nestrukturēto datu risku un ievērot ar 
datiem saistītos normatīvos aktus;

* kādus risinājumus ieviest, lai ērti pārvaldītu ne-
strukturētos datus.

Tiešraide notiks LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 

“Tiešraides, videoarhīvi – Tiešraide”.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties apmeklēt semināru klātienē, lūgums at-
sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

LPS MEDIJOS

Iespēja pieteikties dalībai Eiropas Reģionu 
komitejas pasākumā “Jaunie vēlētie 
politiķi vienoti klimatam”

Jauniem vēlētiem pašvaldību politiķiem ir iespēja 
pieteikties dalībai Eiropas Reģionu komitejas (RK) 
rīkotajā pasākumā “Jauni vēlētie politiķi vienoti 
klimatam” (“Young Elected Politicians United 4 Cli-
mate”), kas notiks 3.–5. decembrī Briselē (Beļģijā).

Šīs iniciatīvas mērķis ir iesaistīt jaunos vēlētos poli-
tiķus no visas Eiropas dienu ilgās debatēs par to, kā 

nodrošināt Eiropas pāreju uz ilgtspējīgu enerģētikas 
sistēmu. Izvēlētie dalībnieki varēs piedalīties disku-
sijās trīs semināros par atjaunojamo enerģiju, ener-
goefektivitāti un transportu, kā arī politiķiem būs 
iespēja piedalīties 4.–5. decembra RK plenārsesijā.

Pieteikties aicināti vēlētie pašvaldību politiķi, kuri ir 
vecumā līdz 40 gadiem un labi pārvalda angļu valo-
du. Vairāk informācijas par kritērijiem un pasāku-
mu programmu atradīsiet RK mājaslapā.

Potenciālajiem kandidātiem jāpiesakās līdz 25. ok-
tobrim RK mājaslapā.

Papildu jautājumu gadījumā esat aicināti rakstīt uz 
e-pasta adresi yep-programme@cor.europa.eu.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

* 14. oktobrī LSM.lv, Latvijas Radio: “Novadu re-
formas dēļ jau ap 30 pašvaldību varētu vērsties Sa-
tversmes tiesā, tomēr sākotnējā bravūra noplok” – 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

* 15. oktobrī LETA: “Diskutēs par atbalstu vardar-
bībā cietušajiem un cilvēku tirdzniecības upuriem”.

* 15. oktobrī LETA: “Valdība atbalsta ieceri Latvijā 
izveidot 39 pašvaldības esošo 119 vietā”.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/YEPs-COP25_Call_final.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Yeps.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/YEPs_Call_COP25
mailto:yep-programme@cor.europa.eu
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* 15. oktobrī Diena: “Visu Latvijas pašvaldību pār-
stāvji pie Mežaparka Lielās estrādes stādīs rodo-
dendrus” (šeit).

* 15. oktobrī Diena: “Valdība atbalsta ieceri Latvijā 
izveidot 39 pašvaldības esošo 119 vietā” – LPS pa-
domnieces Ivitas Peipiņas komentārs (šeit).

* 15. oktobrī NRA: “Visas Latvijas pašvaldības pie 
Mežaparka Lielās estrādes stādīs rododendrus” (šeit).

* 15. oktobrī NRA: “Valdība piekrīt, ka esošo 119 
pašvaldību vietā tiek izveidotas 39” – LPS padom-
nieces Ivitas Peipiņas komentārs (šeit).

* 15. oktobrī La.lv: “Valdība atbalsta ieceri Latvijā 
izveidot 39 pašvaldības esošo 119 vietā” – LPS pa-
domnieces Ivitas Peipiņas komentārs (šeit).

* 15. oktobrī LSM.lv, Replay.lv, Panorāma, Latvijas 
Radio: “Novadu reforma: valdība apstiprina plānu 
veidot 39 pašvaldības” – LPS padomnieces Ivitas 
Peipiņas komentārs (šeit).

* 16. oktobrī LETA: “LPS apelēs pie Saeimas depu-
tātu izpratnes, tālredzības un godaprāta”.

* 16. oktobrī Diena: “Trīs pilsētas saglabās statusu” 
(šeit).

* 16. oktobrī NRA: “Pūce juceklīgi pārzīmē pašval-
dību karti” – LPS padomnieces Ivitas Peipiņas ko-
mentārs (šeit).

* 16. oktobrī LV portāls: LPS relīze “LPS apelēs pie 
Saeimas deputātu izpratnes, tālredzības un goda-
prāta” (šeit).

* 16. oktobrī LV portāls: “Valdības atbalsts – 39 
pašvaldību modelim” – LPS padomnieces Ivitas 

Peipiņas komentārs (šeit).

* 16. oktobrī LSM.lv, LTV raidījums “Tieša runa”: 
“Vai valdības lēmums, ka Latvijā būs 39 pašvaldī-
bas, paliks nemainīgs?” (šeit).

* 17. oktobrī LETA: “LPS par izmaiņām pašvaldību 
reformā sola cīnīties arī Saeimā”.

* 17. oktobrī NRA: “Pašvaldību savienība par izmai-
ņām pašvaldību reformā cīnīsies arī Saeimā” (šeit).

* 17. oktobrī LV portāls: “Bāreņiem mājoklis jāgai-
da gadiem ilgi” – LPS padomnieka Aino Salmiņa 
komentārs (šeit).

* 18. oktobrī LETA: “Pašvaldību vadītāji pie Meža-
parka Lielās estrādes stādīs rododendrus”.

* 18. oktobrī Diena, SestDiena: “Dzīves spēles no-
teikumu maiņa. Saruna ar Gintu Kaminski” – inter-
vija ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski (šeit).

* 18. oktobrī LSM.lv: “Valsts kontrole: jāmaina paš-
valdību deputātu atlīdzības sistēma” – LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

* 20. oktobrī TV Rīga24 LPS padomnieces Sanitas 
Šķilteres dalība raidījumā “Mana balss” par to, vai 
jāatceļ nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam 
īpašumam (šeit un 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://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/visu-latvijas-pasvaldibu-parstavji-pie-mezaparka-lielas-estrades-stadis-rododendrus-14228336
https://nra.lv/latvija/riga/294407-visas-latvijas-pasvaldibas-pie-mezaparka-lielas-estrades-stadis-rododendrus.htm
https://nra.lv/latvija/politika/294421-valdiba-piekrit-ka-esoso-119-pasvaldibu-vieta-tiek-izveidotas-39-papildinats.htm
http://www.la.lv/valdiba-atbalsta-ieceri-latvija-izveidot-39-pasvaldibas-esoso-119-vieta
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/novadu-reforma-valdiba-apstiprina-planu-veidot-39-pasvaldibas.a335163/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tris-pilsetas-saglabas-statusu-14228395
https://nra.lv/latvija/regionos/294529-puce-jucekligi-parzime-pasvaldibu-karti.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309462-lps-apeles-pie-saeimas-deputatu-izpratnes-talredzibas-un-godaprata-2019
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309428-valdibas-atbalsts-39-pasvaldibu-modelim-2019
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/16.10.2019-tiesa-runa-vai-valdibas-lemums-ka-latvija-bus-39-pasvaldibas-pal.id170351/
https://nra.lv/latvija/294602-pasvaldibu-savieniba-par-izmainam-pasvaldibu-reformam-cinisies-ari-saeima.htm
https://lvportals.lv/norises/309491-bareniem-majoklis-jagaida-gadiem-ilgi-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valsts-kontrole-jamaina-pasvaldibu-deputatu-atlidzibas-sistema.a296463/
https://xtv.lv/rigatv24/video/EBL79zzbGKe-20_10_2019_mana_balss_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/MV9N6zzqN4X-20_10_2019_mana_balss_2_dala
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, 
bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-947 – Par rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

14.10.2019. 26.09.2019.
Jā

2. VSS-968 – Par likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavi-
nāšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz 
Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

14.10.2019. 26.09.2019.
Jā

3. VSS-946 – Par rīkojuma projektu “Par valstij piederošā nekusta-
mā īpašuma “V880” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, no-
došanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”

14.10.2019. 26.09.2019.
Jā

4. VSS-942 – Par noteikumu projektu “Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”

14.10.2019. 26.09.2019. Jā, ar 
priekš-

liku-
miem

5. VSS-1018 – Par likumprojektu “Grozījumi civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldīšanas likumā”

14.10.2019. 10.10.2019.
Jā

6. VSS-979 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 29. maija noteikumos nr. 379 “Ventspils brīvostas 
pārvaldes nolikums””

18.10.2019. 3.10.2019.
Nē

7. VSS-998 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Za-
sulauka ielā 3a, Rīgā, pārdošanu”

18.10.2019. 10.10.2019.
Jā

8. VSS-972 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Miera ielā 6, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

18.10.2019. 3.10.2019.
Jā

9. VSS-940 – Likumprojekts “Grozījums Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”

18.10.2019. 26.09.2019. Jā, ar 
papildi-
nājumu

10. VSS-988 – Informatīvais ziņojums “Par veicamajiem pasāku-
miem Latvijas rādītāju uzlabošanai digitālās ekonomikas un sa-
biedrības indikatora rādītājos 2019.–2020. gadā”

18.10.2019. 3.10.2019.
Jā

11. VSS-980 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 29. maija noteikumos nr. 378 “Rīgas brīvostas pār-
valdes nolikums””

18.10.2019. 3.10.2019.
Nē

12. VSS-987 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada 
pašvaldības īpašumā”

18.10.2019. 3.10.2019.
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/


15

17. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-1055 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko ie-
pirkumu likumā”

VSS-1056 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”

VSS-1057 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un 
privātās partnerības likumā”

VSS-1060 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 
327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
223–15 “Kanalizācijas būves”””

VSS-1029 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos 
nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodok-
li, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda 
naudu ieskaita budžetā””

VSS-1041 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos nr. 
144 “Profesionālās izglītības kompetences centra 
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība””

VSS-1043 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības li-
kumā”

VSS-1044 – Informatīvais ziņojums “Viedās specia-
lizācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums”

VSS-1031 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kur-
zemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu to-
ņiem un grafiskajiem apzīmējumiem”

VSS-1051 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumos 
nr. 898 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
jas nolikums””

VSS-1052 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos nr. 
355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra notei-
kumi””

VSS-1053 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos nr. 
75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasāku-

mu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasā-
kumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem””

VSS-1058 – Noteikumu projekts “Valdes un pado-
mes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrī-
bās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinā-
tai publiskai personai”

VSS-1059 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitāl-
sabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, 
valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapi-
tālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, 
valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības mak-
simālo apmēru””

VSS-1033 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos 
nr. 1164 “Ostas valsts kontroles kārtība””

VSS-1035 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos nr. 
339 “Noteikumi par ostu formalitātēm””

VSS-1040 – Informatīvais ziņojums “Par plānošanas 
reģionu darbības pilnveidošanu”

VSS-1045 – Rīkojuma projekts “Par Gulbenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1046 – Rīkojuma projekts “Par Dobeles nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1047 – Rīkojuma projekts “Par Auces nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1048 – Rīkojuma projekts “Par Alūksnes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1049 – Informatīvais ziņojums “Par priekšliku-
miem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu 
izdevumu atlīdzināšanai”

VSS-1050 – Rīkojuma projekts “Par Ķeguma nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479069
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479069
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479070
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479070
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479067
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478988
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479052
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479054
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479054
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479055
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479055
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479079
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479079
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479079
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479079
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479040
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479042
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479042
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479042
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479061
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Diskusijas par saliedētu sabiedrību

Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas 
veidošanā, kopā ar Kultūras ministriju izstrādājot 
Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Piedalo-
ties diskusijās, ikviens var paust savu viedokli un 
rosināt priekšlikumus problēmu risināšanai. Pa-
matnostādnes noteiks, kādi sabiedriskie procesi 
tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada.

2019. un 2020. gadā tiks izstrādāts Latvijas sabied-
rībai nozīmīgs dokuments – Saliedētas sabiedrī-
bas pamatnostādnes (iepriekš saukts – Nacionālās 
identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnes jeb NIPSIP).

Katrā diskusijā tapušie problēmu risinājumi un citi 
priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti Kultūras mi-
nistrijai pamatnostādņu pilnveidošanai.

Aizputē, Daugavpilī, Dundagā, Jaunjelgavā, Jēkab-
pilī, Kandavā, Madonā, Olainē, Rēzeknē un Saldū 
diskusijas jau notikušas.

Pārējo reģionos plānoto diskusiju dokumenta “Sa-
liedēta un pilsoniski aktīva sabiedrība” apspriežu 
grafiks:

22. oktobrī plkst. 15 – Jelgavā (Jelgavas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrāci-
jas pārvaldē Skolotāju ielā 8);

22. oktobrī plkst. 15 – Valmierā (Valmieras Integ-
rētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4);

22. oktobrī plkst. 17:30 – Kuldīgā (koprades telpā 
METRO Liepājas ielā 8);

23. oktobrī plkst. 17:30 – Liepājā (Liepājas Univer-
sitātē Lielajā ielā 14);

24. oktobrī plkst. 15 – Alūksnē (Alūksnes NVO at-
balsta centrā Dārza ielā 8a);

24. oktobrī plkst. 17:30 – Ventspilī (Ventspils Gal-
venajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2);

24. oktobrī plkst. 18 – Talsos (Tautas namā Lielajā 
ielā 19/21);

24. oktobrī plkst. 18 – Rīgā (Latvijas Pilsoniskās ali-
anses birojā Alberta ielā 13).

LM semināri par profesionāla sociālā 
darba attīstību pašvaldībās

Labklājības ministrija (LM) no 10. oktobra līdz 
5. decembrim rīko ikgadējās metodiski informatī-
vās sanāksmes piecos Latvijas reģionos. Tās notiek 
projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība paš-
valdībās”, lai uzlabotu sadarbību un informācijas 
apriti starp pašvaldību sociālajiem dienestiem un 
to tuvākajiem sadarbības partneriem.

Šāgada metodiskajās sanāksmēs tiek uzsākts dia-

logs ar ārstniecības iestādēm un personām vardar-
bības pret bērniem kontekstā, īpaši akcentējot pre-
vences nozīmi. Sanāksmēs tiek apskatīti un identi-
ficēti tie gadījumi un pazīmes, kuras pamanot un 
par kurām informējot kolēģus var novērst daudz 
nopietnāku problēmsituāciju izveidošanos attiecī-
bā uz vardarbību pret bērnu, t. sk. bērna novārtā 
pamešanu. Informāciju, ko iegūs no profesionāļu 
dialoga, izmantos resursu apzināšanai un atbalsta 
sistēmas stiprināšanai, lai atvieglotu gan sociālo 
dienestu darbinieku, gan ārstniecības personu ik-
dienas darbu, kā arī dotu ieguldījumu uz personas 
vajadzībām vērstas sistēmas attīstībā.

Dialogu starp sociālā dienesta un ārstniecības ie-
stāžu darbiniekiem vada sociālantropoloģe Aivita 
Putniņa, kuras pētniecisko interešu lokā jau ilgus 
gadus ir arī vardarbības tematika.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
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Informatīvajā daļā dalībniekus iepazīstina ar LM pār-
raudzībā esošo jomu aktualitātēm un jaunumiem 
projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība paš-
valdībās”. Baltijas HIV asociācija dalās ar informāciju 
par HIV izplatību Latvijā un pieejamajiem resursiem 
efektīva atbalsta sniegšanai personām ar HIV.

Pirmās sanāksmes jau notikušas (10. oktobrī Vidze-
mes plānošanas reģionā un 11. oktobrī Zemgales 
plānošanas reģionā).

Nākamās sanāksmes notiks:

23. oktobrī – Rīgas plānošanas reģionā (LU Huma-
nitāro un sociālo zinātņu centrā Rīgā, Kalpaka bul-
vārī 4);

20. novembrī – Kurzemes plānošanas reģionā 
(viesnīcā “Līva” Liepājā, Lielajā ielā 11);

5. decembrī – Latgales plānošanas reģionā (Latga-
les mācību centrā Daugavpilī, Saules ielā 38).

IKT nozares gada balva “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 di-
gitālos risinājumus, novērtēt izcilāko 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 e-skolo-
tājs; labākā kiberdrošības iniciatīva; veiksmīgākais 
e-paraksta integrācijas risinājums.

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

Balvas “Platīna pele 2019” ieguvējus katrā katego-
rijā paziņos LIKTA gadskārtējā konferencē, kas nori-
sināsies 5. decembrī.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties, 
rakstot uz e-pasta adresi office@likta.lv.

Seminārs “Rīgas metropoles areāls: 
priekšnoteikums Nacionālā attīstības 
plāna veiksmīgai realizācijai”

Rīgas metropoles areāls (RMA) Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (LIAS2030) 
definēts kā nacionālā interešu telpa.

Lai aktualizētu RMA nozīmi valsts, Rīgas pilsētas 
pašvaldības un Pierīgas pašvaldību dienaskārtībā, 
jāveic argumentēts un strukturēts dialogs ar ie-
saistītajām pusēm.  Pasākuma “Rīgas metropoles 
areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna 
veiksmīgai realizācijai”  mērķis ir uzsākt Rīgas un 
Pierīgas partnerības veidošanu un nodot kopīgu 
vēstījumu sabiedrībai, ministrijām un valdībai, ka 



18

tiek atbalstīta ideja par RMA un ir vēlme sadarbo-
ties, lai stiprinātu gan RMA, gan valsts kopējo kon-
kurētspēju.

Seminārā plānotas trīs prezentācijas un diskusijas 
par šādām tēmām:

* Rīgas metropoles areāls Latvijas ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijā līdz 2030. gadam;

* metropoles loma starptautiskās konkurētspējas 
veicināšanā;

* publiskā sektora sadarbība kā atbalsts biznesa at-
tīstībai Rīgas metropoles areālā.

Semināra moderators – sociālantropologs Viesturs 
Celmiņš. Lai piedalītos seminārā, jāreģistrējas šeit 
līdz 25. oktobrim.

Piesakiet brīvprātīgā darba veicējus 
un organizētājus godināšanai “Gada 
brīvprātīgais 2019”!

5. decembrī visā pasaulē tiks 
atzīmēta Starptautiskā brīv-
prātīgo diena. Latvijas iedzī-
votāji un organizācijas aici-
nāti pieteikt pretendentus 
godināšanai “Gada brīvprātī-
gais 2019”, kas 30. novembrī 

norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba 
veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu 
ieguldījumu sabiedrības labā laikā no 2018. gada 
1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim, kā arī 
brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprā-
tīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvo-
tāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan 
dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīša-

nos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks 
jau sesto gadu.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” la-
bākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus 
var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā orga-
nizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts 
jāpiesaka līdz 28. oktobrim, tiešsaistē aizpildot 
pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē 
http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana. Portālā 
brivpratigie.lv pieejams arī godināšanas nolikums. 
Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums 
par pieteikuma saņemšanu.

Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas 
noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizē-
tāji šogad saņems Goda zīmes. Nominanti tiks per-
sonīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 30. novembrī 
Rīgā.

Novembrī notiks bezmaksas informatīvais 
seminārs par ES programmu “Eiropa 
pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” informācijas punkts Latvijā aicina pieda-
līties bezmaksas informatīvajā seminārā, kas no-
tiks 21. novembrī Rīgā, viesnīcā “Neiburgs” (Rīgā, 
Jaunielā 25/27).

Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību un 
to padotības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāci-

ju un biedrību pārstāvjus par programmu “Eiropa 
pilsoņiem”.

Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, ka līdztekus 
informācijai par programmas piedāvātajām finan-
sējuma iespējām un veidlapas aizpildīšanas speci-
fiku projekta iesniedzējorganizācijas pieredzē dalī-
sies nodibinājuma “Sabiedrības līdzdalības fonds” 
pārstāve, kura stāstīs par programmas 2. atbalsta 
darbības 3. apakšpasākumā “Pilsoniskās sabiedrī-
bas projekti” atbalstīto projektu “Smart eDemocra-
cy Against fake news” (Gudra digitālā demokrātija 
pret viltus ziņām), kas tika atbalstīts 2018. gadā.

Semināra programma ŠEIT. 

Reģistrācija semināram ŠEIT.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg0hUPoW0a1wYmnD4y_Yxj_uCe9zv2lNCtz__U4FFCnvTHFw/viewform
http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
https://www.brivpratigie.lv/lv
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_21112019.pdf
https://forms.gle/J4EvdEZpEyEoqiwXA
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Leģendas satiksies Sēļu muižā

26. oktobrī plkst. 20 Mazsalacas novada Sēļu mui-
ža aicina ikvienu mazliet pasapņot, jo Leģendu 
naktī atvērsies muižas dārgumu lāde un izskanēs 
kamermūzikas koncerts “No solo līdz kvartetam”.

Leģendu nakts sāksies ar izstādes “Muižas dārgu-
mu lāde” atvēršanu. Tajā ne tikai būs apskatāmi 
vēsturiskie eksponāti, bet arī Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja zinātnieki pastāstīs par vasaras 
ekspedīcijas atradumiem Mazsalacas novadā. Pie-
dalīsies Dr. hist. Īrisa Priedīte, Mg. hist. Una Cine un 

Mg. art. Eva Liepiņa. Muižas mazajā zālē pasākuma 
laikā būs apskatāma mākslinieces Ingas Pērkons 
personālizstāde “VasarOTAS ainavas”.

Leģendu nakts turpināsies ar kamermūzikas kon-
certu “No solo līdz kvartetam”, kas notiek, patei-
coties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam. Kon-
certā apmeklētājus priecēs solisti Laura Teivāne 
(soprāns), Sabīne Krilova (mecosoprāns), Juris 
Vizbulis (tenors) un Kalvis Kalniņš (baritons), kon-
certmeistares – Ilze Ozoliņa un Veronika Zubairova. 
Kamermūzikas koncerts iepazīstinās sabiedrību ar 
romantisma laikmeta izcilākajiem mūzikas meista-
riem – Ferencu Listu un Johannesu Brāmsu. Šajā 
programmā, kas radīta romantisma un mīlas jūtu 
pārpilnām sirdīm, Lista mūzika satapsies ar Brāmsa 
komponētajiem mīlas valšiem.

Vēlajā vakara stundā, kad senajā Sēļu muižas parkā 
kokus apmirdzēs rietošās saules stari, tiks iedegti 
lukturi un muižas lielajā zālē kāds nesteidzīgi aiz-
degs sveces. Atvērsies priekškars, ļaujot ikvienam 
sajust kamermūzikas valdzinājumu, vieglumu un 
noslēpumainību...

Atklāj Pelču pili neona gaismā!

Arī šogad Pelču pils piedalīsies Latvijas Piļu un mui-
žu asociācijas organizētajā Leģendu naktī, kas nori-
sināsies visā Latvijā.

26. oktobrī no plkst. 20 Pelču pilī būs gaidīti visi in-
teresenti, lai piedalītos “Neona misijā”. Dodieties 
kopā ar ģimeni vai draugiem piedzīvojumā cauri 
tumsai, desmit dažādās vietās pilī atrisiniet misijas 
uzdevumus un noslēgumā atklājiet kādu īpašu tel-
pu, kas iemirdzēsies neona krāsās. Tur būs arī fo-
tostūris, un apmeklētāji varēs sasildīties ar neona 
zilu tēju.
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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.

Leģendu nakts arī Jaunpilī

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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