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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

22. oktobra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē tika skatīti 
jautājumi par pašvaldību budžetu 2020. gadā, par 
plānotajām izmaiņām pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu pieprasījumu iesniegšanas kārtībā un 
par Valsts kancelejas izstrādāto jauno likumprojek-
tu “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likums”.

Skatot nākamā gada pašvaldību budžeta jautāju-
mu, Finanšu ministrijas (FM) Pašvaldību finansiā-
lās darbības uzraudzības un finansēšanas depar-
tamenta direktore Inta Komisare informēja par 
prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldību 
budžetā, valsts budžeta speciālo dotāciju pašval-
dībām, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 
un pašvaldību aizņemšanās un galvojumu sniegša-
nas un citu ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespē-
jām.
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2020. gadā prognozētie iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa ieņēmumi (80% daļas gadījumā) ir 
1406,6 milj. eiro, kas salīdzinājumā ar 2019. gada 
plānu ir par 21,7 milj. eiro (1,6%) vairāk, bet sa-
līdzinājumā ar 2019. gada gaidāmo izpildi – par 
34,9 milj. eiro jeb 2,4% mazāk. Nākamajā gadā paš-
valdību budžetos būtiski samazināsies ieņēmumi 
no dabas resursu nodokļa (par 41%) un azartspēļu 
nodokļa (par 54%), kas saistīts ar valdības lēmu-
mu pārdalīt šo nodokļu ieņēmumus no pašvaldību 
budžetiem uz valsts budžetu. Kopumā nodokļu ie-
ņēmumi pašvaldību budžetā 2020. gadā salīdzinā-
jumā ar 2019. gada plānotajiem palielināsies par 
1,6 milj. eiro jeb 0,1%.

Nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta speciālo 
dotāciju pieaugs par 63,2 milj. eiro (3,6%).

Runājot par pašvaldību aizņemšanās iespējām, 
I. Komisare uzsvēra, ka nākamgad aizņēmumi būs 
pieejami tikai ES fondu un citas ārvalstu finanšu pa-
līdzības finansētiem projektiem un Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta (EKII) projektiem. Aizņē-
mumus izsniegs projekta attiecināmo izmaksu ap-
mērā. Ja aizņēmums attiecināmo izmaksu apmērā 
un pieejamais avanss projektam būs nepietiekams 
projekta izdevumu segšanai, atlikusī izmaksu daļa 
būs jāsedz no pašvaldības budžeta.

Ja 2020. gada laikā FM radīs iespēju vēl palielināt 
pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palieli-
nājumu, tad no atrastajiem papildu resursiem at-
bilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai aiz-
ņēmumi būs pieejami arī jaunu pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu (PII) būvniecībai vai esošo PII paplašinā-
šanai novadā reģistrēto bērnu rindu mazināšanai.

FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un 
finansēšanas departamenta direktores vietniece 
Baiba Tisenkopfa pastāstīja par būtiskākajām plā-

notajām izmaiņām pašvaldību aizņēmumu un gal-
vojumu pieprasījumu iesniegšanā, ko paredz FM 
izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvo-
jumiem” (VSS-942). Paredzēts, ka no nākamā gada 
pašvaldībām aizņēmumu un galvojumu pieprasīju-
mi būs jāiesniedz elektroniski Valsts kases e-pakal-
pojumu informācijas sistēmā (eAizņēmumi). B. Ti-
senkopfa uzsvēra, ka izmaiņas paredz samazinātu 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomē (PAGKPP) iesniedzamo do-
kumentu skaitu, ir pilnveidots aizņēmumu un gal-
vojumu pieprasījumu ekonomiskais pamatojums, 
kā arī vienkāršota pašvaldību saistību pielikumā 
iesniedzamā informācija. Viņa arī norādīja, ka mi-
nistrija izstrādās metodisko materiālu (vadlīnijas) 
aizņēmumu un galvojumu pieprasījumu ekonomis-
kā pamatojuma aizpildīšanai, savukārt Valsts kase 
izveidos videoapmācību eAizņēmumu sistēmas lie-
tošanai.

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas depar-
tamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas 
konsultante Laila Ruškule sniedza ieskatu plānota-
jā valsts un pašvaldību institūciju atlīdzības sistē-
mas reformā, ko paredz Valsts kancelejas izstrādā-
tais likumprojekts “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”. Li-
kumprojekts pagaidām nodots sabiedrības līdzda-
lībai un ievietots Ministru kabineta tīmekļvietnē 
šeit, bet tuvākajā laikā to izsludinās Valsts sekretā-
ru sanāksmē.

Komitejas sēdē sniegtās prezentācijas skatiet šeit.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notika 
24. oktobrī un bija veltīta jaunatnes politikai. Uz 
sēdi tika aicināti arī pārstāvji no Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras (JSPA), Latvijas Jau-
natnes padomes (LJP) un nodibinājuma “Vītolu 
fonds”.

JSPA direktore Daina Sproģe un Projektu vadības 
un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga in-
formēja par jaunatnes politikas aktualitātēm, pie-
ejamo finansējumu un iespējām iesaistīties Jaunat-
nes politikas valsts programmā un ES programmās 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
(prezentācijā šeit varat iepazīties ar īstenotajām 
aktivitātēm un statistikas datiem, kā arī šogad un 

http://www.mk.gov.lv/lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti
https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/5132-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-22-oktobri-2019
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/429-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-22-oktobri-2019
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/1_Maija_Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABbai 24.10.2019 _gala.pdf


3

turpmāk plānotajām aktivitātēm).

M. Kolberga pastāstīja par Eiropas Komisijas 
2017. gadā izstrādāto rokasgrāmatu “Youth work 
quality systems and frameworks in the European 
Union”, kas pērn pārpublicēta latviešu valodā – 
“JŪSU CEĻVEDIS, veicinot darba ar jaunatni kvalitā-
ti”. Elektroniski rokasgrāmata pieejama šeit.

D. Sproģe uzsvēra Eiropas skolu sadarbības tīkla 
“eTwinning” piedāvātās iespējas. Tīkla mērķis ir 
veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Eiropā 
šajā tīklā iesaistīts vairāk nekā 700 000 skolotāju, 
Latvijā – 67 680 skolotāju no 1161 izglītības ie-
stādes. Tajā var iesaistīties pirmsskolas, vispārīgās, 
speciālās, profesionālās un interešu izglītības dar-
binieki, pedagogi, direktori un bibliotekāri, reģis-
trējoties tiešsaistē www.etwinning.net.

No LJP bija ieradusies interešu aizstāvības speciā-
liste Renāte Mencendorfa, kura pastāstīja par LJP 
šogad īstenotajiem pasākumiem, ieceri rosināt gro-

zījumus normatīvajos aktos, lai nostiprinātu pašval-
dības atbildību darbā ar jauniešiem, un par veikto 
pētījumu jaunatnes organizācijās. Ar aptaujas re-
zultātiem var iepazīties viņas prezentācijā šeit.

Nodibinājuma “Vītolu fonds” Valdes priekšsēdētāja 
Vita Diķe pastāstīja par fonda stipendijām topoša-
jiem studentiem un sadarbību ar pašvaldībām. Viņa 
aicināja visus pašvaldību vadītājus, sociālos un bāriņ-
tiesu darbiniekus sadarbības veidā veikt pētījumu, 
lai noskaidrotu, kuriem jauniešiem vajag atbalstu un 
iedrošinājumu pieteikties fonda stipendijai. Pieteik-
šanās katru gadu notiek 15. janvārī un 1. martā.

Plašāks komitejas sēdes apraksts un prezentācijas 
pieejamas šeit.

Sēdes videoierakstu atradīsit šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

Zane Zvaigzne,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

Diskusija Koknesē par tūrisma attīstību 
reģionos un konkurenci

25. oktobrī Koknesē notika LPS organizētā diskusija 
“Tūrisma produkts un tā attīstība reģionos”, kurā 
piedalījās gan nozares politikas veidotāji, gan paš-
valdību tūrisma speciālisti un vietējie uzņēmēji.

Sanāksmi atklāja Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris, Konkurences padomes 
priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un Saeimas de-
putāts, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio-
nālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs.

Vispirms sanāksmes dalībnieki gan praktiski, gan 

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/JSPA/info_materiali/pasvaldibu_gramata_a4_210x297mm_preview.pdf
http://www.etwinning.net
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2_Prezentacija_LJP_24_10.pdf
https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/5142-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-24-oktobri-2019
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teorētiski iepazinās ar Kokneses tūrisma informāci-
jas centra (TIC) iespējām un izaicinājumiem un paš-
valdības paveikto tūrisma attīstībā novadā, ar ko 
iepazīstināja Kokneses novada pašvaldības Tūris-
ma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita 
Šmite un vietniece Lauma Āre. Viņas ar lepnumu 
atzīmēja, ka tūristu iecienītākās vietas novadā ir 
Likteņdārzs (šogad apmēram 51 000 apmeklētāju), 
Kokneses pilsdrupas (25 000 apmeklētāju) un TIC 
(ap 5000 apmeklētāju). Tūrisms ir viena no paš-
valdības prioritāri atbalstāmajām nozarēm, un par 
to liecina arī atbilstīgs ieguldījums un TIC izveide 
Kokneses centrā. Tūrisma informācijas centrs vei-
dots kā atbalsts novada uzņēmējiem, un šeit no-
tiek gan uzņēmēju tikšanās un viedokļu apmaiņa, 
gan apmācības, semināri un izglītojošas darbnīcas. 
Centrā, protams, tiek popularizētas arī novada ie-
vērojamākās vietas un interesantākie objekti, kā arī 
vietējie ražojumi un produkcija stendā “Ražots Kok-
nesē” un notiek dažādi pasākumi un daudzveidīgas 
aktivitātes.

Pašvaldības lomu tūrisma attīstībā un normatīvo 
regulējumu raksturoja Tukuma TIC vadītāja Ingrīda 
Smuškova, kura ir arī Latvijas Tūrisma informāci-
jas organizāciju asociācijas “LATTŪRINFO” Valdes 
priekšsēdētāja. Viņa uzskaitīja galvenos likumus un 
noteikumus, pēc kuriem strādā tūrisma speciālis-
ti, minēja tūrisma informācijas sniedzēju galvenos 
darbības virzienus, ilustrēja ikdienas un sezonālos 
darbus un definēja pašvaldības lomu tūrisma at-
tīstībā. Pašvaldību darbība tūrisma jomā saistīta ar 
tūrisma informāciju un tūrisma uzņēmējdarbību; 
galamērķi un zīmolvedību; kultūras un dabas man-
tojuma objektu apsaimniekošanu un iesaisti tūris-

mā; tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
popularizēšanu; tradicionālā lauku dzīvesveida sa-
glabāšanu; jaunrades attīstības sekmēšanu; aktīva 
dzīvesveida popularizēšanu; pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanu.

Par projektu “Darām savam pagastam” pastāstīja 
projekta vadītājs Jānis Brinkmanis. No viņa pre-
zentācijas ikviens ar tūrisma jomu saistīts speciā-
lists var gūt noderīgas idejas un uzzināt, kas jādara, 
lai uz pagastiem dotos vairāk apmeklētāju, un kāds 
ir ideālais TIC.

Zelta vērti ieteikumi izriet no prezentācijas “Konku-
rences zelta principu piemērošana”, ar ko iepazīs-
tināja Konkurences padomes Konkurences veicinā-
šanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis. Pats pirmais 
un galvenais ir konkurences neitralitāte: visām 
kapitālsabiedrībām (publiskām un privātām) jādar-
bojas vienlīdzīgas konkurences apstākļos. Ikdienas 
darbā var palīdzēt Konkurences neitralitātes vadlī-
nijas (pieejamas šeit).

LPS padomniece Andra Feldmane minēja LPS apzi-
nātos konkurences riskus tūrisma jomā un aicināja 
sanāksmes dalībniekus uz diskusiju par kvalitātes 
standartu tūrisma uzņēmumiem. Viņas pārliecība, 
ka TIC jābūt kvalitātes uzraugam, saskanēja ar vai-
rākuma viedokli, jo komersantu veiksmes pamatā 
ir nemainīga kvalitāte, un tādiem jābūt arī tūrisma 
uzņēmumu pakalpojumiem.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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LPS par plānošanas nepārtrauktību un 
pēctecību

Foto: Ojārs Martinsons

22. oktobrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīts 
un apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais likumpro-
jekts “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā”, ko Latvijas Pašvaldību savienība nesaska-
ņoja. Dienu iepriekš LPS arī nosūtījusi vēstuli Valsts 
kancelejai, paužot iebildumus pret šo likumprojektu.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma grozījumā 
paredzēts, ka pašvaldības jaunus galvenos terito-
rijas attīstības plānošanas dokumentus – ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un 
teritorijas plānojumus – administratīvi teritoriālās 
reformas procesa nodrošināšanai 2019., 2020. un 
2021. gadā izstrādā pēc Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likuma stāšanās spēkā, kurš 
nosaka jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, 
pakārtojot šo pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrādi jaunajam administra-
tīvi teritoriālajam iedalījumam, un tos apstiprinās 
jaunās pašvaldības. Likums nosaka arī, ka līdz jauno 
attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanai 
pašvaldībai ir tiesības pagarināt spēkā esošo teri-
torijas attīstības plānošanas dokumentu termiņu.

Likumam tagad ir noteikts spēkā stāšanās laiks 
2020. gada 1. jūnijs, tādējādi tagadējiem pašval-
dību deputātiem ir tiesības pabeigt izstrādes pro-
cesā esošo teritorijas plānojumu vai attīstības pro-
grammu izstrādi un tos pieņemt līdz nākamā gada 
jūnijam, ja vien tas iespējams, jo šo dokumentu 
izstrāde un interešu saskaņošana prasa laiku no 
viena līdz trim gadiem. Šobrīd tiek izstrādātas 35 
attīstības programmas un 25 teritorijas plānojumi. 
Sagatavot, veikt publisko apspriešanu un pieņemt 
visus minētos plānošanas dokumentus astoņu mē-
nešu laikā nav iespējams.

MK sēdē uzstājās un LPS viedokli pauda padom-
niece attīstības un plānošanas jautājumos Gunta 
Lukstiņa, vēlreiz akcentējot LPS iebildumus: “Li-
kumprojekts “Grozījums Teritorijas attīstības plā-
nošanas likumā” nav samērīgs, tas degradē terito-
rijas attīstības plānošanas nepārtrauktību un ir ar 
atpakaļejošu spēku. Tajā nav izsvērts zaudējumu 
apmērs tautsaimniecībai, privātpersonām un paš-
valdībām – kādus zaudējumus tas radīs, laikus ne-
pieņemot jau plānošanas procesā saskaņotus risi-
nājumus, neveicot zonējuma izmaiņas un attiecīgi 
neuzsākot būvniecību un kavējot investīciju piesais-
ti. Turklāt tas skar arī tās desmit pašvaldības, uz 
kurām Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumprojekts un paredzētās teritoriālās izmaiņas 
neattiecas.”

LPS prasa aprēķināt paredzamos valsts, pašvaldību 
un privātpersonu zaudējumus un norādīt, kādi būs 
zaudējumi, apturot izstrādes stadijā esošo teritori-
jas plānojumu izstrādi, kuros ir paredzēti saskaņoti 
privātpersonu un uzņēmēju rosinātie jaunie teri-
torijas izmantošanas zonējumi, tādējādi uz neno-
teiktu laiku atliekot attīstības ieceru īstenošanu; 
kādi būs zaudējumi, apturot izstrādes stadijā esošo 
attīstības programmu izstrādi; kādi būs zaudējumi, 
savlaicīgi nesagatavojoties Eiropas Savienības fon-
du 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīci-
jām un, galvenais, laikus neuzsākot ES fondu apgu-
vi 2021. gadā.

Pašvaldībai pēc vēlēšanām, ja tās notiks jaunās 
administratīvi teritoriālās robežās, vispirms būs 
jāizstrādā jauna ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 
vienojoties par pašvaldības ilgtermiņa attīstības re-
dzējumu, stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un 
telpiskās attīstības perspektīvu. Tad atbilstoši stra-
tēģijai jāizstrādā tās īstenošanas dokumenti – teri-
torijas plānojums un attīstības programma un ne-
pieciešamības gadījumā to stratēģiskais ietekmes 
uz vidi novērtējums (SIVN). Prognozējams, ka visu 
trīs šo plānošanas dokumentu sagatavošana var ilgt 
vismaz 3–4 gadus, tātad līdz 2024.–2025. gadam.

LPS ieskatā nav pamatoti, racionāli un lietderīgi 
šobrīd ierobežot pašvaldību tiesības turpināt plā-
nošanas procesus un lauzt līgumus par ārpakal-
pojumiem, ja tādi noslēgti. Ņemot vērā ES fondu 
nākamā perioda tuvumu, tieši otrādi – būtu jāveici-
na attīstības programmu izstrāde vai to uzsākšana. 
Likumprojektam nav pamata attiekties uz tām des-
mit pašvaldībām, uz kurām Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likumprojekts un paredzētās 
teritoriālās izmaiņas neattiecas. Tāpat LPS uzskata, 
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ka jāveicina teritorijas plānojumu izstrāde tām paš-
valdībām, kurām tie nav izstrādāti TAPIS sistēmā, 
lai nekavētu citu normatīvo aktu izpildi.

“Plānošana ir pamats jebkuras pašvaldības teritori-
jas pārvaldībai, pārdomātām darbībām un pastāvī-
gai komunikācijai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
attīstības jomā. Plānošana ir interešu saskaņošana 
un rīcības, nevis dokumentu izstrāde. Neviena paš-
valdība nedzīvo tikai šodienai, tā plāno tad, kad tas 
ir nepieciešams, – gan ilgtermiņam, gan tuvākā lai-
ka rīcībām,” uzsver LPS padomniece Gunta Luksti-
ņa, paužot gan pašvaldību, gan LPS Valdes viedokli.

Tagad likumprojekts “Grozījums Teritorijas attīstī-
bas plānošanas likumā” nonācis līdz Saeimai, kurai 
priekšā gan tā salāgošana ar Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likumprojektu, gan lemšana 
par pašvaldību plānošanas nepārtrauktību un pēc-
tecību.

 
Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Apdraudēta daudzu pamatskolu 
pastāvēšana

LPS nosūtījusi vēstuli visām Saeimas frakcijām, 
paužot bažas par apdraudējumu bērnu tiesībām 
apmeklēt pamatskolu pēc iespējas tuvāk dzīves-
vietai un pašvaldību tiesībām nodrošināt izglītību: 
šāds apdraudējums izriet no sagatavotajiem grozī-
jumiem Izglītības likumā.

“Grozījumi Izglītības likumā” ir pretrunā Bērnu tie-
sību aizsardzības likumam, ANO Vispārējās cilvēk-
tiesību deklarācijas 26. pantam, ANO Starptautiskā 
pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām 13. un 14. pantam un Eiropas cilvēktie-
sību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
1. protokola 2. pantam, kā arī Izglītības attīstības 
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. Šie grozīju-
mi Izglītības likumā tiek virzīti likumprojektu “Par 
valsts budžetu 2020. gadam” pavadošo likumpro-
jektu paketē, taču bez izsludināšanas Valsts sek-
retāru sanāksmē un bez saskaņošanas ar Latvijas 

Pašvaldību savienību, šādi pārkāpjot likumprojekta 
saskaņošanas procedūru.

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 
Ināra Dundure uzsver, ka tik nozīmīga jautājuma 
virzībā būtu jāiesaista gan vecāki, gan nevalstiskais 
sektors un NVO organizācijas, gan visa sabiedrība. 
“Latvijas Pašvaldību savienība iebilst likumprojekta 
virzībai piedāvātajā redakcijā vairāku apsvērumu 
dēļ, taču vislielākās bažas ir par jaunajām normām, 
kas rada apdraudējumu daudzu pamatskolu pastā-
vēšanai,” pauž I. Dundure.

Likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā” pare-
dzēts, ka MK atbilstoši administratīvi teritoriālajam 
iedalījumam noteiks minimālo pieļaujamo skolēnu 
skaitu pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē 
vispārīgās izglītības iestādēs, kā arī minimālo pie-
ļaujamo izglītojamo skaitu pašvaldību un privāto 
pamatizglītības iestāžu vispārīgās pamatizglītības 
programmu īstenošanas vietās, ja īstenošanas vie-
tu adreses ir dažādas. LPS norāda, ka tas ir pretrunā 
Satversmes 112. pantā noteiktajām ikviena cilvēka 
tiesībām uz izglītību un valstij jānodrošina iespēja 
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, 
turklāt pamatizglītība ir obligāta. Likumprojekta 
1. panta trešā daļa faktiski paredz ierobežot pieeju 
izglītībai un ir pretrunā principam, ka sākumskola 
un pamatskola ir pēc iespējas tuvāk mājām, proti, 
norma attiecas arī uz pamatizglītības programmu 
īstenošanas vietām citās adresēs (izglītības iestāžu 
filiālēs). Gadījumā, ja skola nevarēs izpildīt prasī-
bas par minimālo skolēnu skaitu arī filiālēs, pašval-
dībām var nākties slēgt daudzas izglītības iestāžu 
filiāles.
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LPS uzskata, ka tādā veidā tiek ierobežotas gan bēr-
na tiesības uz izglītību, gan arī pašvaldības pienākumi 
attiecībā uz autonomās funkcijas īstenošanu, un lūdz 
likumprojektu Saeimai nodot izskatīšanai vispārējā 
kārtībā trīs lasījumos. Liegums pašvaldībai īstenot iz-
glītības programmas pamatizglītības pakāpē, ja skola 
neatbildīs MK noteiktajam minimālajam pieļaujama-
jam skolēnu skaitam, ierobežo bērna tiesības uz izglī-
tību un nav vērsts uz viņa interešu ievērošanu.

Nu jau zināms, ka deputāti nolēmuši nesteigties ar 
valdības piedāvāto Izglītības likuma grozījumu pie-
ņemšanu un neskatīs tos steidzamības kārtībā bu-
džeta paketē, bet gan trijos lasījumos.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS viesos – Gruzijas pašvaldību pārstāvju 
delegācija

Latvijas Pašvaldību savienība EuropeAid īstenota-
jā projektā “Tīklu veidošana efektivitātei un attīs-
tībai” pagājušonedēļ uzņēma Gruzijas pašvaldību 
delegāciju Gruzijas Pašvaldību asociācijas (NALAG) 
izpilddirektora Davida Meluas vadībā.

Mācību vizītē no 21. līdz 25. oktobrim viesi iepazi-
nās ar vietējo un reģionālo attīstību Latvijā, pašval-
dību struktūru un funkcijām, attīstības plānošanu 
pašvaldībās, sabiedrības iesaisti, vietējo iniciatīvas 
grupu darbību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Gruzijas pašvaldību pārstāvji Latvijas Pašvaldību 
savienībā tikās ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski 
un padomniekiem un Saeimā – ar Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Ingu Gold-
bergu. Delegācija viesojās arī Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamentā, kur iepazinās ar Rīgas ap-
kaimju programmu – iedzīvotāju iesaisti apkaimju 
attīstībā un plānošanā –, un vēlāk klātienē apskatī-
ja Āgenskalnu, kur tikās ar iedzīvotāju un uzņēmē-
ju pārstāvjiem. Apmeklējot Pārgaujas novadu, viņi 
iepazinās ar Vidzemes lauku partnerības “Brasla” 
darbību, bet Ādažu novada pašvaldībā delegācijas 
pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar īstenotajiem 
projektiem un metodēm, kā pašvaldība atbalsta 
vietējos uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas.

Jau vairākus gadus viena no LPS starptautiskās 
sadarbības prioritātēm ir attīstības sadarbība ar 
Austrumu partnerības valstīm. EuropAid projekta 
“Tīklu veidošana efektivitātei un attīstībai” mērķis 
ir veicināt labu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību 
vietējā līmenī Gruzijā.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
29. oktobrī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru attīstības perspektīvas – informēs VARAM 
Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pietu-
ras aģentūras nodaļas vadītāja Maija Anspoka un 
LPS padomnieks IT jautājumos Guntars Krasovskis.

2. Par atvērtās pārvaldības aktualitātēm pašvaldī-
bās – informēs LPS padomniece juridiskajos jautā-

jumos Kristīne Kinča.

3. Par plānoto bāriņtiesu reformu un funkciju pār-
skatīšanu – informēs LPS padomniece juridiskajos 
jautājumos Vineta Reitere.

4. Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par pašval-
dībām”” (Iekšlietu ministrijas priekšlikums paredz, 
ka pašvaldība ir tiesīga sniegt finansiālu atbalstu 
valsts pārvaldes iestādei, lai uzlabotu šīs iestādes 
veikto funkciju izpildi attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā) – informēs LPS padomnieces Kristīne 
Kinča un Vineta Reitere.

5. Par Novadu apvienības turpmāko darbu – in-
formēs Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis.

6. Dažādi.

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs

Videotiešraide par virtuālajiem 
asistentiem pašvaldībās

31. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru 
(KISC) rīko videotiešraidi par virtuālo asistentu (sa-

runu botu) projektu un ieviešanas iespēju pašval-
dībās.

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, videoarhīvs – Tiešraide”.

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

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

Lai atvieglotu zvejas licenču izsniegšanu un saņem-
šanu gan izsniedzējiem, gan saņēmējiem, kā arī 
centralizēti apkopotu informāciju par zveju iekšē-
jos ūdeņos, Zemkopības ministrija Zivsaimniecī-
bas integrētās kontroles un informācijas sistēmā 
LZIKIS izstrādājusi iekšējo ūdeņu sadaļu. LZIKIS 
būs pieejama informācija (par iekšējiem ūdeņiem 
un jūras piekrasti) par izsniegtajām komercdarbī-

bas licencēm zvejniecībā, pašvaldību noslēgtajiem 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumiem un to 
ikgadējiem protokoliem, zvejas atļaujām (licen-
cēm), licencēm zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās 
izpētes zvejai, zvejas žurnālu datiem un kontroles 
institūciju veiktajām inspekcijām.

Lai iepazīstinātu pašvaldību pārstāvjus ar zvejas at-
ļauju (licenču) izsniegšanas kārtību un LZIKIS darbī-
bu, Zemkopības ministrija un Valsts vides dienests 
sadarbībā ar LPS 5. novembrī plkst. 10 LPS namā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) rīko semi-
nāru/videokonferenci par zvejas atļauju (licenču) 
izsniegšanu zvejai iekšējos ūdeņos un jūras piekras-
tē. Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību pār-
stāvji, kas ir vai tiks iesaistīti komerciālās zvejniecī-
bas (iekšējos ūdeņos) licenču, rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumu un to ikgadējo protokolu sa-
gatavošanā, kā arī zvejas atļauju (licenču) sagata-
vošanā un izsniegšanā. Jautājumus par LZIKIS lieto-
šanu 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 Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 5. novembrī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Sēdē tiks izskatīts Reģionālās politikas pamatno-
stādņu 2021.–2027. gadam projekts un aktuālā 

informācija par Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likumu, par informatīvo ziņojumu “Par 
plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu” un 
par likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā”.

 
Ivita Peipiņa,

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

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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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 6. novembrī plkst. 11 Paš-
valdību savienībā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva 
zālē).

Darba kārtība:

1. Par Labklājības ministrijas (LM) piedāvājumu par 
asistenta pakalpojumu pašvaldībā – informēs LM 
valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, LM Soci-

ālās iekļaušanas politikas departamenta direktore 
Elīna Celmiņa un LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks.

2. Par informatīvo ziņojumu “Par plānošanas re-
ģionu darbības pilnveidošanu” – informēs LPS pa-
domniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita 
Peipiņa.

3. Par diskusiju “Tūrisma produkts un tā attīstība 
reģionos” Koknesē, kur piedalījās arī Konkurences 
padomes pārstāvji – informēs LPS padomniece uz-
ņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Dome tiksies ar Valsts prezidentu

6. novembrī plkst. 14 Rīgas pilī (Rīgā, Pils lauku-
mā 3, Svētku zālē) notiks LPS Domes sēde – tikša-
nās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu par demokrā-

tijas principu ievērošanu reformu īstenošanā.

 
Gints Kaminskis,

LPS priekšsēdis
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Ventspilī

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 8. novembrī plkst. 10 
Ventspilī, Jaunrades namā (Maiz-
nieku ielā 11).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Uzruna un pašvaldības prezentāci-
ja – Ventspils domes izpilddirektors Aldis Ābele.

10:30–10:45 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Kapitālsabiedrību pārvaldība. Izpilddirektoru 
kompetence un atbildība:

10:45–14:00 – Grozījumu Publiskas personas kapi-
tāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 
ietekme uz kapitālsabiedrību pārvaldību – Pārreso-
ru koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietnieks un 
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas va-
dītājs Vladislavs Vesperis un PKC Kapitālsabiedrību 
pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne (1 h).

Konkurences aspekti publisku personu darbībā: 
kapitālsabiedrību veidošana un konkurences neit-
ralitātes ievērošana – Konkurences padomes (KP) 
priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un KP Konku-
rences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis 
(1 h).

Konkurence brīva tirgus apstākļos – LPS padomnie-
ce uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane 
(40 min).

Interešu konfliktu risku novēršana – KNAB pārstā-
vis (40 min).

Jautājumi, diskusijas.

14:15 – Pusdienas.

15:00 – Pilsētas apskate – koncertzāle, Piejūras 
parks, SIA “Bucher”.

Dalību sanāksmē lūgums pieteikt līdz 1. novem-
brim.

Reģistrēšanās LPIA 8. novembra sanāksmei Vents-
pilī šeit.

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 apdraudējumu 
veidiem, šobrīd vairs nepietiek ar klasiskajām IT dro-
šības metodēm – datorvīrusu un tīkla aizsardzību. 
Organizācijas ikdienā saskaras ar dažādiem drošības 
izaicinājumiem – ārējiem uzbrukumiem, darbinieku 
apzinātām vai neapzinātām darbībām u. c.

Lai palīdzētu labāk orientēties IT drošības jautāju-
mos, kā arī ievērot visus ar IT drošību saistītos nor-

matīvos aktus, seminārā tiks piedāvāts risinājums, 
kas palīdz:
* aizsargāt iestādi no darbinieku apzinātas vai ne-

apzinātas kaitnieciskas rīcības un ārējiem apdrau-
dējumiem (ļaunatūras, “hakeriem”);

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

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

* automatizēt IT drošības uzraudzību.

Tiešraide notiks LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”. Jautājumus 
tiešraides laikā var iesūtīt uz e-pasta adresi tiesrai-
de@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

https://forms.gle/1MWwqk1L9D4zaRbC9
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv


12

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 analīzi.

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;
* 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, videoarhīvs – 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

Eiropas pašvaldību politiķi apstiprina 
turpmāko politikas ietvaru Austrumu 
partnerībai

No 23. līdz 25. oktobrim Viļņā (Lietuvā) notika Ei-
ropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldību 
attīstībai (PLATFORMA), Lietuvas Ārlietu ministrijas 
un Lietuvas Pašvaldību savienības organizēts Ei-
ropas Savienības un Austrumu partnerības valstu 
vietējo līderu forums “Lokalizējot ilgtspējīgas at-
tīstības mērķus Eiropas Savienības un Austrumu 
partnerības valstu pašvaldībās: izaicinājumi un ie-
spējas”, kurā piedalījās arī Latvijas pašvaldību de-
legācija. Forums bija kā sagatavošanās kongresam 
par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, kas 
2020. gada 6.–8. maijā notiks Insbrukā.

Pasākums tika organizēts sakarā ar desmitgadi, 
kopš ES oficiāli izveidojusi Austrumu partnerības 
programmu ar mērķi tuvināties un palīdzēt sešām 
bijušajām padomju republikām – Ukrainai, Balt-
krievijai, Moldovai, Gruzijai, Armēnijai un Azerbai-
džānai –, mudinot tās veikt demokrātiskas refor-
mas, pretī saņemot ekonomisko atbalstu un cie-
šāku sadarbību. Dažas valstis – autoritārā Azerbai-
džāna, Krievijas sabiedrotās Baltkrievija un Armē-
nija – Austrumu partnerības programmā nav aktīvi 
iesaistījušās, savukārt Ukraina, Gruzija un Moldova 
parakstījušas asociācijas līgumus ar Eiropas Savie-
nību un ieguvušas arī bezvīzu režīmu.

Foruma dalībnieki debatēja par ANO ilgtspējī-
gas attīstības mērķu pieeju Austrumu partnerībā, 

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
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iepazīstināja ar pašvaldību iniciatīvām un debatē-
ja par Austrumu partnerības turpmāko struktūru 
pēc 2020. gada. Vietējām pašvaldībām ir svarīga 
loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, 
ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Gruzijas, Moldovas 
un Ukrainas pašvaldības saskaras ar kompetences 
trūkumu ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, tā-
dēļ šo valstu pārstāvji aicināja atvieglot Austrumu 
partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību 
piekļuvi ES apmaiņas un atbalsta programmām, jo 
īpaši šīm trim valstīm, kas parakstījušas asociācijas 
līgumus ar ES.

Forumā izskanēja skaidrs vēstījums: Austrumu 
partnerība nozīmē aktīvu sadarbību starp ES un 
Austrumu partnerības valstīm, tā ir iekļaujoša, vēr-
tībās balstīta un uz attīstību virzīta.

Pasākumā Latvijas pašvaldības pārstāvēja Rīgas do-
mes deputāts Dainis Turlais, Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pār-
valdes Stratēģiskās plānošanas nodaļas galvenais 
telpiskās attīstības plānotājs Andris Ločmanis, 
Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, 
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Peter-
manis, Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jā-
nis Veits, Skrundas novada domes priekšsēdētāja 
Loreta Robežniece, Ventspils novada domes de-
putāts Andris Jaunsleinis, Jaunpils novada domes 
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 

Baiba Rasa, Ozolnieku novada domes Attīstības un 
projektu nodaļas vadītāja Inese Baumane, Jelgavas 
novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietnie-
ce Anita Škutāne un LPS pārstāvji Guntars Krasov-
skis, Olga Dzenovska un Elita Kresse.

Eiropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu attīstībai (PLATFORMA) Politikas padomes sēdē 
tika apstiprināta pozīcija par Austrumu partnerības 
politikas nākotni pēc 2020. gada.

Atsaucoties Eiropas Komisijas konsultācijai par Aus-
trumu partnerības politikas nākotni pēc 2020. gada 
un gatavojoties Austrumu partnerības samitam, 
kas 2020. gada 6. maijā norisināsies Zagrebā, PLAT-
FORMA sagatavojusi pozīcijas dokumentu, lai stip-
rinātu pašvaldību lomu nākotnes Austrumu part-
nerības politikas ietvarā.

Šī pozīcija piedāvā sešas būtiskākās rekomendā-
cijas, lai veicinātu dialogu starp pašvaldībām, to 
asociācijām un ES institūcijām un spēcinātu pašval-
dību lomu Austrumu partnerības politikā. Politikas 
ietvarā pēc 2020. gada ieteikts, piemēram, sekmēt 
Austrumu partnerības valstu pašvaldību piekļuvi 
ES programmām un dotācijām, pielāgot sadarbī-
bas programmas Austrumu partnerības pašvaldību 
vajadzībām un prasībām, kā arī sekmēt Austrumu 
partnerības valstu pašvaldību asociāciju kapacitāti.

LPS pārstāvis PLATFORMAS Politikas padomē Vents-
pils novada domes deputāts un Eiropas Reģionu 
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komitejas Austrumu partnerības valstu reģionālo 
un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) Biro-
ja loceklis Andris Jaunsleinis ierosināja papildināt 
pozīciju ar fiskālās decentralizācijas svarīgumu un 
sarunu sistēmas nozīmi ar valdību.

PLATFORMA, kas izveidota 2008. gadā, ir Eiropas 
mēroga 30 vietējo un reģionālo pašvaldību koalī-
cija, kura ietver arī pašvaldības pārstāvošas asoci-
ācijas nacionālā, Eiropas un globālā mērogā. LPS 
darbojas PLATFORMĀ kopš 2009. gada. PLATFOR-
MAS mērķis ir dalīties labās prakses pieredzē starp 
PLATFORMAS biedriem par attīstības sadarbības 
aktivitātēm, kā arī stiprināt PLATFORMAS stratēģis-

ko lomu institucionālajā dialogā Eiropas līmenī, lai 
veicinātu un optimizētu vietējo un reģionālo paš-
valdību pievienoto vērtību attīstības sadarbībā un 
dalītos Eiropas līmenī ar inovatīviem viedokļiem.

Politikas padomes sēdē Latvijas Pašvaldību savienī-
bu pārstāvēja arī padomniece ārējo sakaru jautāju-
mos Elita Kresse.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,
Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

* 21. oktobrī Diena – intervija ar LPS priekšsēdi 
Gintu Kaminski.

* 22. oktobrī LETA: “Pašvaldībām jaunus plānoša-
nas dokumentus ļaus izstrādāt tikai pēc reformas 
pabeigšanas”.

* 22. oktobrī LETA: “Saeimas komisija atbalsta da-
bas resursu nodokļa par atkritumu noglabāšanu 
pārdalīšanu no pašvaldību uz valsts budžetu”.

* 22. oktobrī LETA: “Līdz ar novadu reformu plāno 
noteikt minimālo audzēkņu skaitu skolās un arī to 
filiālēs”.

* 22. oktobrī LETA: “Deputāti neatbalsta IZM ieceri 
steidzamības kārtā virzīt grozījumus likumā par mi-
nimālo skolēnu skaitu skolās”.

* 22. oktobrī Diena: “Mazās skolas satraukušās” – 
LPS iebildumi par grozījumiem Izglītības likumā (šeit).

* 22. oktobrī Diena: “LPS: apdraudēta daudzu pa-
matskolu pastāvēšana” – LPS komentārs par no-
sūtīto vēstuli Saeimas frakcijām, sagatavotajiem 
grozījumiem Izglītības likumā un LPS padomnieces 
Ināras Dundures komentārs (šeit).

* 22. oktobrī Diena: “Plāno noteikt minimālo au-
dzēkņu skaitu skolās un arī to filiālēs” – LPS un pa-
domnieces izglītības un kultūras jautājumos Ināras 
Dundures komentārs par grozījumiem Izglītības li-
kumā (šeit).

* 22. oktobrī Diena: “Pašvaldībām jaunus plānoša-
nas dokumentus ļaus izstrādāt tikai pēc reformas” – 
LPS iebildumi par jaunu pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentu “iesaldēšanu” (šeit).

* 22. oktobrī NRA: “Novadu reforma: plāno noteikt 
minimālo audzēkņu skaitu skolās un to filiālēs” – 
LPS un padomnieces Ināras Dundures komentārs 
par grozījumiem Izglītības likumā (šeit).

* 22. oktobrī LV portāls – LPS relīze “LPS: apdrau-
dēta daudzu pamatskolu pastāvēšana” (šeit).

* 23. oktobrī LETA: “LPS: attīstības dokumentu “ie-
saldēšana” ir nesamērīga un zaudējumus nesoša 
iecere”.

* 23. oktobrī NRA: “Deputāti neatbalsta ieceri 
steidzami virzīt grozījumus likumā par minimālo 

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/mazas-skolas-satraukusas-14228745
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lps-apdraudeta-daudzu-pamatskolu-pastavesana-14228783
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/plano-noteikt-minimalo-audzeknu-skaitu-skolas-un-ari-to-filiales-14228807
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pasvaldibam-jaunus-planosanas-dokumentus-laus-izstradat-tikai-pec-reformas-14228778
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309651-lps-apdraudeta-daudzu-pamatskolu-pastavesana-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309651-lps-apdraudeta-daudzu-pamatskolu-pastavesana-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309651-lps-apdraudeta-daudzu-pamatskolu-pastavesana-2019
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skolēnu skaitu skolās” – LPS padomnieces Ināras 
Dundures MK sēdē sacītais (šeit).

* 23. oktobrī LV portāls – LPS relīze “LPS iebilst pret 
plānošanas procesa “iesaldēšanu” līdz 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanām” (šeit).

* 24. oktobrī LSM.lv, Latvijas Radio: “Rēzeknes 
mērs: nākamgad nāksies strādāt finanšu deficīta 
apstākļos” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska ko-

mentārs par pašvaldību finansēm (šeit).

* 24. oktobrī TV24 – intervija ar LPS priekšsēdi Gin-
tu Kaminski (šeit).

* 25. oktobrī TV24 – LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska komentārs par depozīta sistēmu (šeit).

* 25. oktobrī TV24 – LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska komentārs par pašvaldību vadītāju tikšanos ar 
Valsts prezidentu (šeit).

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 23 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 17 no tiem ir saskaņoti, bet 
seši nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS986 – Rīkojuma projekts “Par Neretas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

21.10.2019. 03.10.2019.
Jā

2. VSS985 – Rīkojuma projekts “Par Mālpils novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

21.10.2019. 03.10.2019.
Jā

3. VSS910 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2005. gada 25. janvāra noteikumos nr. 62 “Zivsaimniecības kon-
sultatīvās padomes nolikums””

21.10.2019. 19.09.2019.
Jā

4. VSS962 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2011. gada 21. jūnija noteikumos nr. 485 “Atsevišķu veidu bīsta-
mo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna diok-
sīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un 
monitoringam””

21.10.2019. 26.09.2019.

Jā

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

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://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/295166-deputati-neatbalsta-ieceri-steidzami-virzit-grozijumus-likuma-par-minimalo-skolenu-skaitu-skolas.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309684-lps-iebilst-pret-planosanas-procesa-iesaldesanu-lidz-2021-gada-pasvaldibu-velesanam-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309684-lps-iebilst-pret-planosanas-procesa-iesaldesanu-lidz-2021-gada-pasvaldibu-velesanam-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309684-lps-iebilst-pret-planosanas-procesa-iesaldesanu-lidz-2021-gada-pasvaldibu-velesanam-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309684-lps-iebilst-pret-planosanas-procesa-iesaldesanu-lidz-2021-gada-pasvaldibu-velesanam-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/rezeknes-mers-nakamgad-naksies-stradat-finansu-deficita-apstaklos.a336115/
https://xtv.lv/rigatv24/video/RAbGLJvbNOr-24_10_2019_zinu_top_5
https://xtv.lv/rigatv24/video/46Vpoka3pEb-kaminskis_ieviesot_depozita_sistemu_jadoma_ari_par_atkritumu_parstrades_procesu
https://xtv.lv/rigatv24/video/6VvNjyqEpM8-pasvaldibu_vaditaji_ar_levitu_tiksies_novembra_sakuma
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5. VSS963 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2011. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 302 “Noteikumi par atkri-
tumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīsta-
mus””

21.10.2019. 26.09.2019.

Jā

6. VSS964 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2011. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 319 “Noteikumi par atkritu-
mu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

21.10.2019. 26.09.2019.
Jā

7. VSS959 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 2. marta noteikumos nr. 215 “Noteikumi par valsts 
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda fi-
nanšu līdzekļiem””

21.10.2019. 26.09.2019.

Jā

8. VSS965 – Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimnieko-
šanas likumā”

21.10.2019. 26.09.2019.
Nē

9. VSS978 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
1997. gada 23. septembra noteikumos nr. 336 “Liepājas speciā-
lās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums””

21.10.2019. 03.10.2019.
Nē

10. VSS1012 – Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma daļas 
atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu 
novērošanas torņa”

21.10.2019. 10.10.2019.
Jā

11. VSS973 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu 
pārdošanu”

21.10.2019.
Jā

12. VSS990 – Likumprojekts “Grozījumi Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu likumā”

21.10.2019.
Nē

13. VSS989 – Likumprojekts “Grozījums Republikas pilsētas un no-
vadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”

21.10.2019.
Nē

14. VSS1019 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos nr. 150 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontro-
les sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bio-
loģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības 
priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi””

22.10.2019. 10.10.2019.

Jā

15. VSS973 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu 
pārdošanu”

22.10.2019. 03.10.2019.
Jā

16. VSS1035 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos nr. 339 
“Noteikumi par ostu formalitātēm””

23.10.2019. 17.10.2019.
Jā

17. VSS1045 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Gulbe-
nes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts 
īpašumā”

24.10.2019. 17.10.2019.
Jā

18. VSS1046 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Dobe-
les novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts 
īpašumā”

24.10.2019. 17.10.2019.
Jā

19. VSS1017 – Par informatīvo ziņojumu “Par Emisijas kvotu izsolī-
šanas instrumenta darbības stratēģiju”

25.10.2019. 10.10.2019.
Nē

20. VSS1010 – Par plāna projektu “Latvijas Republikas valsts robe-
žas integrētās pārvaldības plāns 2019. –2020. gadam”

25.10.2019. 10.10.2019.
Jā

21. VSS999 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ministru 
kabineta 2018. gada 21. novembra rīkojuma nr. 618 “Par Krāsla-
vas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts 
īpašumā” atzīšanu par spēku zaudējušu”

25.10.2019. 10.10.2019.

Jā
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22. VSS996 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

25.10.2019. 10.10.2019.
Nē

23. VSS1033 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos 
nr. 1164 “Ostas valsts kontroles kārtība””

25.10.2019. 17.10.2019.
Jā

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

24. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-1070 – Rīkojuma projekts “Par neizīrēto valsts 
dzīvokļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-1061 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-1073 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai Salienas pagastā”

VSS-1062 – Noteikumu projekts “Par Ministru 
kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumu nr. 198 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrāla-
jiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu frag-
mentāro raksturu” 6.1.3.2. pasākuma “Multimo-
dāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkai-
mē” īstenošanas noteikumi” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”

VSS-1071 – Plāna projekts “Pakalpojumu vides 
pilnveides plāns 2020.–2023. gadam”

VSS-1068 – Rīkojuma projekts “Par Limbažu nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Komaki pilsēta Japānā meklē 
sadraudzības pilsētu

Komaki pilsēta Japānā vēlas atrast sadraudzības 
pilsētu Latvijā.

Komaki pilsētas sagatavoto informāciju skatiet 
1. pielikumā!

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479366
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479366
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479366
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479335
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479355
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479367
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479367
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479362
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479362
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479362
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_43_p1.pdf
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CFLA rudens semināru cikls “Labā prakse 
ES fondu projektu īstenošanā”

30. oktobrī ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) sāks rudens semināru cik-
lu par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. 
Novembrī bezmaksas semināri notiks arī visos re-
ģionos.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, Labklā-
jības ministriju, Finanšu nozares asociāciju un ES 
fondu projektu īstenotājiem stāstīs par aktuali-
tātēm un nākotnes perspektīvām ES fondu jomā. 
Rīgas seminārā Finanšu nozares asociācija dalīsies 
ar noderīgu informāciju potenciālā ES fondu da-
rījumu partnera izvērtēšanā. Tāpat semināru da-
lībnieki dalīsies ar zināšanām un uzkrāto pieredzi 

vienmēr aktuālajā tēmā – iepirkumu veikšanā. Se-
mināros runās arī par valsts atbalsta jautājumiem 
un pašvaldību aizņēmumu tēmu. Ar pieredzi – kā 
veiksmēm, tā izaicinājumiem – projektu īstenošanā 
dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji. Semināru 
laikā būs iespējams saņemt arī individuālas klātie-
nes konsultācijas par ES fondu projektu e-vidi.

Semināri notiks:

Rīgā – 30. oktobrī plkst. 10 “AC Hotel by Marriott 
Riga” (Dzirnavu ielā 33);

Latgalē – 6. novembrī plkst. 11 Rēzeknē, konferen-
ču centrā “Lazy Bear Club” (Rīgas ielā 1b);

Kurzemē – 13. novembrī plkst. 11 Dundagas nova-
da Kolkā, Kolkas Tautas namā;

Vidzemē – 20. novembrī plkst. 11 Cesvainē, Ces-
vaines Kultūras namā (Pils ielā 8);

Zemgalē – 27. novembrī plkst. 11 Rundālē, Rundā-
les Multifunkcionālajā centrā (Pilsrundālē 1).

Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA lapā.

Lūgums semināra apmeklējumam pieteikties sav-
laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Semināru, kas norisināsies 30. oktobrī Rīgā, būs ie-
spējams skatīt arī interneta tiešraidē.

Reģionālie semināri par kopienu līdzdalību 
teritorijas attīstībā

VARAM sadarbībā ar biedrību “Latvijas lauku fo-
rums” organizē četrus reģionālos diskusijseminā-
rus “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie 
paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības 
grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā 
arī citiem aktīvistiem.

Diskusijsemināros pārrunās kopienu līdzdalības 
tendences teritoriju attīstībā un labās prakses pie-
mērus, iepazīstinās ar ciemu plānošanas konceptu 
un sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju pro-
jektu, identificēs labās prakses piemērus, ko var 
izmantot teritoriju attīstības plānošanā un plānu 
īstenošanā. Tāpat paredzēts klātienē apskatīt ar ie-
dzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.

Reģionālie diskusijsemināri notiks:
30. oktobrī Koknesē;
31. oktobrī Druvienā;
5. novembrī Engurē;
12. novembrī Alsungā.

Dalībai diskusijseminārā var pieteikties šeit. Preci-
zētā darba kārtība un citi semināru materiāli tiks 
izsūtīti pirms semināru norises šeit.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=037b7bef9d&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=503f97847e&e=c29645e246
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Akcija “Atvērto durvju diena personām ar 
invaliditāti uzņēmumos”

Līdz 30. oktobrim turpinās darba meklētāju ar 
invaliditāti pieteikšanās dalībai Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) akcijā “Atvērto durvju diena 
personām ar invaliditāti uzņēmumos”, kas šogad 
norisināsies no 4. līdz 8. novembrim visā Latvijā. 
Akcijas laikā gan NVA reģistrētie bezdarbnieki ar in-

validitāti, gan NVA nereģistrētie darba meklētāji ar 
invaliditāti apmeklēs darba devējus, lai gūtu prak-
tisku priekšstatu par brīvajām darbvietām, darba 
procesu un darba pienākumiem. Darba ņēmējiem 
ar invaliditāti tā ir iespēja iepazīt darba vidi un ap-
liecināt savas profesionālās spējas, bet darba devē-
jiem – atrast vajadzīgos darbiniekus.

Lai piedalītos akcijā, darba meklētājiem ar inva-
liditāti līdz 30. oktobrim jāpiesakās tuvākajā NVA 
filiālē. Vairāk uzzināt par pieteikšanos var NVA tī-
mekļvietnē, kur atrodama arī visu NVA filiāļu kon-
taktinformācija.

Savukārt darba devēju pieteikšanās dalībai akcijā 
noslēgusies 18. oktobrī. Durvis savos uzņēmumos 
un iestādēs darba meklētājiem ar invaliditāti šogad 
plāno atvērt 70 darba devēji, piedāvājot 164 brīvās 
darbvietas.

Detalizētāka informācija par akciju un darba devē-
jiem, kuri pieteikušies dalībai pasākumā, pieejama 
NVA tīmekļvietnē un jebkurā no 25 NVA filiālēm 
visā Latvijā.

NVA aicina darba devējus pieteikties 
atbalstam bezdarbnieku ar invaliditāti 
nodarbināšanai

NVA piedāvā darba devējiem atbalstu darba attie-
cību uzsākšanai uz nenoteiktu laiku ar bezdarbnie-
kiem, kuriem ir invaliditāte.

Darba devējiem, kuri nodarbinās bezdarbniekus ar 
invaliditāti, NVA izmaksās dotāciju personas ar in-
validitāti darba vadītājam (50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas propor-
cionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mē-
nesī) un vienreizēju dotāciju (līdz 711 eiro) darba 
vietas aprīkošanai atbilstoši ergoterapeita ieteiku-
mam.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējiem 
līdz 31. oktobrim jāiesniedz pieteikums NVA filiālē, 
kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vie-
ta personai ar invaliditāti. Detalizētāka informācija 
un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļviet-
nes sadaļā “Darba devējiem”.

Savukārt bezdarbnieki ar invaliditāti, uzsākot dar-
ba attiecības ar darba devēju, var saņemt ne vien 
ergoterapeita pakalpojumu darba vides piemērotī-
bas novērtēšanai, bet arī surdotulka palīdzību sazi-
ņai ar darba devēju vai atbalsta personas pakalpo-
jumu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=668
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=668
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=668
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=668
http://www.nva.gov.lv/docs/31_5da9c567645276.61263448.doc
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=674
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=674
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Detalizētāka informācija par atbalstu bezdarbnie-
kiem ar invaliditāti pieejama NVA tīmekļvietnes sa-
daļā “Klientiem”.

Gan darba devēji, gan bezdarbnieki ar invaliditāti 
atbalsta pakalpojumus saņem, ja darba līgums ir 
noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Seminārs “Kā izplatīt vietējo pārtiku tīklā 
“Bizness – biznesam (B2B)”

13. novembrī plkst. 10 Rīgā, Zemkopības ministrijā 
(314. telpā), notiks praktiskais diskusijseminārs “Kā 
izplatīt vietējo pārtiku tīklā “Bizness – biznesam 
(B2B)”, kurā aicināti piedalīties vietējās pārtikas ra-
žotāji un tos apvienojošās organizācijas, kā arī vie-
tējās pārtikas izplatītāji, kooperatīvo sabiedrību un 
citu mazo pārtikas produktu ražotāju organizācijas. 
Seminārā diskutēs par projektā “Baltic Sea Food” 
rastajiem risinājumiem, lai atbalstītu vietējos pārti-
kas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās.

Seminārā informēs par vairākām aktuālām tēmām, 
lai ieguvums būtu visiem, kuri piedalās vietējās pār-
tikas izplatīšanā. Ziņos par to, ko esam mācījušies 
un varam pārņemt no Baltijas jūras valstu projekta 
“Biznesa modelis vietējās pārtikas izplatīšanai B2B 
tīklā (Local Food Business-To-Business Distribution 
Model)”, kā arī prezentēs rokasgrāmatu jaunajiem 
uzņēmējiem un pārtikas produktu izplatīšanas tīk-
liem “Kā izplatīt vietējo pārtiku tīklā “Bizness – biz-
nesam (B2B)”.

Projektā izstrādāta ilgtermiņa stratēģija un darbī-
bas plāns LPKS “Kuldīgas labumi”, kas balstīts uz 
klientu aptaujas rezultātiem par mazo ražotāju un 
mājražotāju produkcijas iegādi, kā arī analizētas 
B2B attīstības iespējas. LPKS “Kuldīgas labumi” val-

des priekšsēdētāja Gunita Šteinberga dalīsies ar 
pieredzi, nākotnes plāniem un izaicinājumiem pro-
jektā “Baltic Sea Food”.

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas de-
partamenta direktora vietniece Dace Ugare sniegs 
informāciju par vairākiem nozīmīgiem jautājumiem 
likumdošanas aspektā, kas tiešā vai netiešā veidā 
ietekmē vai varētu atsaukties uz jebkuru esošo vai 
topošo mājražotāju, lai veicinātu tā attīstību un 
turpmāku darbību.

Zemkopības ministrijas speciālisti informēs par šā-
dām tēmām:

* jaunumi kooperatīvu atbalstam un darbībai, vie-
tējās pārtikas ražotāju produkcijas izplatībai;

* par atļauto benzopirēna daudzumu kūpinātos 
produktos;

* par izmantošanai pārtikā aizliegto augu sarakstu;

* pārtikas ar beigušos derīguma termiņu “ietei-
cams līdz” ziedošanas noteikumi;

* ES atkāpe šampanieša pudeļu un korķu izmanto-
šanai citiem dzērieniem;

* kaņepju izmantošana pārtikas produktos;

* prasības kazas pienam un govs svaigpienam;

* kādus produktus kafejnīcām un restorāniem at-
ļauts iegādāties no mājražotājiem un zemniekiem.

Detalizēta pasākuma programma 2. pielikumā un 
vietnē www.losp.lv.

Reģistrācija pasākumam līdz 2. novembrim, rak-
stot uz e-pasta adresi ruta@celotajs.lv.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=675
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=675
http://www.losp.lv
mailto:ruta@celotajs.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_43_p2.pdf
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Novembrī notiks bezmaksas informatīvais 
seminārs par ES programmu “Eiropa 
pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES 
programmas “Eiropa 
pilsoņiem” informācijas 

punkts Latvijā aicina piedalīties bezmaksas informa-
tīvajā seminārā, kas notiks 21. novembrī Rīgā, vies-
nīcā “Neiburgs” (Jaunielā 25/27). Semināra mērķis 
ir informēt Latvijas pašvaldību un to padotības ie-
stāžu, kā arī nevalstisko organizāciju 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.

Top divi projekti – “Rudzu ceļš” un “Sidra 
ceļš”

“Lauku ceļotājs” un desmit sadarbības partneri – 
ražotāji/saimnieki – uzsākuši darbu pie diviem sa-
darbības projektiem “Rudzu ceļš” un “Sidra ceļš”, 
kuros notiks dažādas mārketinga darbības, lai iz-
veidotu jaunus tūrisma produktus, kas būs balstīti 
kulinārijas tradīcijās.

Projektā “Rudzu ceļš” tiks veidots nacionāla mē-
roga kulinārā tūrisma produkts, kas balstīts rudzu 
maizes un no Latvijas rudziem gatavotu ēdienu un 
to tradīciju daudzināšanā. Uz sadarbību tiek aicinā-
ti tūrismā iesaistītie rudzu maizes cepēji, rupjmai-
zes ēdienu gatavotāji un tie, kas tos ceļ galdā sa-
viem viesiem. Paredzēts izveidot interneta sadaļu 

un izdot karti un brošūru “Rudzu ceļš” pašmāju un 
ārvalstu tūristiem. Lūgums rudzu maizes cepējiem, 
kā arī ēdinātājiem, kas pasniedz rudzu maizes ēdie-
nus, iesaistīties projektā “Rudzu ceļš”, aizpildot 
Maizes anketu šeit.

Projektā “Sidra ceļš” tiks izveidots jauns tūrisma 
produkts “Sidra ceļš”. Tas atklās tapšanas ceļu no 
Latvijas ābola līdz dzērieniem, iesaistot sidra darītā-
jus un ēdinātājus, kas sniedz iespēju nobaudīt Latvi-
jas dabīgo sidru. Mūsu sidram ir labs potenciāls kļūt 
par vienu no Latvijas identitāti veidojošiem produk-
tiem, jo Latvijas platuma grādos augošie āboli, no 
kā gatavo sidru, piešķir tam unikālu garšu un smar-
žu. “Sidra ceļā” izdos brošūru un tūrisma karti, or-
ganizēs izzināšanas braucienus Latvijas medijiem 
un tūrisma industrijas pārstāvjiem, izstrādās mārke-
tinga materiālus un veidos atpazīstamību, kā arī būs 
iespējama dalība sidra izstādēs, festivālos ārvalstīs 
un Latvijā. Uzņēmēji, kuri ražo dabīgo Latvijas sidru, 
un tie, kuri pārdod Latvijā ražoto sidru, aicināti pie-
dalīties projektā, aizpildot Sidra anketu šeit.

Ķekavas novada Uzņēmēju dienas aicina 
uz darbnīcām, lekcijām un kontaktbiržu

No 29. oktobra līdz 1. novembrim jau trešo reizi 
norisināsies Ķekavas novada Uzņēmēju dienas, 
kurās notiks gan sociālajai uzņēmējdarbībai veltī-
ta darbnīca-seminārs, gan uzņēmēju kontaktbirža, 

kurā būs iespējams satikt dažādu nozaru pārstāvjus 
un izveidot jaunus biznesa kontaktus. Tāpat noritēs 
nu jau ikgadējais Jauniešu uzņēmīguma forums, kā 
arī Uzņēmēju gada balvas godināšanas ceremonija.

29. oktobrī no plkst. 9 Doles Tautas namā notiks 
seminārsdarbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_21112019.pdf
https://forms.gle/J4EvdEZpEyEoqiwXA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXzxvJ4nDKmhUURvCIrmAGIpGHsxH08tYiXpbHQ3iTe8nPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
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Sociālā uzņēmējdarbība”, kurā aicināti piedalīties 
esošie vai topošie uzņēmēji, nevalstisko organizā-
ciju pārstāvji un citi interesenti, kuri vēlas noskaid-
rot, ar ko sociālā uzņēmējdarbība atšķiras no kla-
siska biznesa modeļa, kā kļūt par veiksmīgu sociālo 
uzņēmēju un kā sociālam mērķim pielāgot biznesu. 
Kopā ar sociālajiem uzņēmējiem būs iespējams gan 
attīstīt savu biznesa ideju, gan uzzināt praktiskās 
nianses, piemēram, par atbalsta iespējām Latvi-
jā. Darbnīca-seminārs veidota LEADER sadarbības 
projektā “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teri-
torijā”. Pilna dienas programma pieejama šeit.

30. oktobrī notiks jau 4. Jauniešu uzņēmīguma fo-
rums “Es – uzņēmīgs digitāli”. Ķekavas novada Jau-
natnes iniciatīvu centra organizētajā forumā pie-
dalīsies Ķekavas novada izglītības iestāžu skolēni, 
kuriem būs iespēja dzirdēt iedvesmas un pieredzes 
stāstus no jauniešiem, kas veido video, audio vai 
bilžu saturu internetā, lai uzrunātu vienaudžus par 
aktuālām un sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Darba 
grupās skolēni varēs iedziļināties savos sociālo tīklu 
kontos, uzlabot to saturu atbilstoši savam mērķim, 
kā arī uzzināt, kā savu profilu padarīt drošāku un 
privātāku.

31. oktobrī plkst. 13:30 Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera sadarbībā ar Ķekavas novada 
pašvaldību aicina uz kontaktbiržu, kurā dalībnieku 
iepazīšanās notiks ar “Speed networking” metodi. 
Kontaktbirža norisināsies Depkina muižā, un tā būs 
lieliska iespēja aci pret aci satikt 40 dažādu nozaru 
pārstāvjus un izveidot jaunus biznesa kontaktus, 
kas var noderēt gan pārdošanā, gan biznesa attīstī-
bā, gan privātu projektu realizēšanā. Kontaktbiržas 
dalībnieku mērķauditorija ir mazo un vidējo uzņē-
mumu vadītāji/īpašnieki, kā arī lielo uzņēmumu 
struktūrvienības vadītāji. Plašāka informācija šeit.

Uzņēmēju dienu noslēgumā piektdien, 1. novem-
brī, godinās Ķekavas novada veiksmīgākos uzņē-
mējus nominācijās “Gada darba devējs”, “Gada 
ražotājs”, “Gada pakalpojumu sniedzējs”, “Gada 
inovācija”, “Gada mājražotājs/amatnieks”, “Gada 
labdaris”, “Gada izaugsme”, “Gada uzņēmējs”, 
“Gada jaunietis uzņēmējdarbībā” un “Iedzīvotāju 
simpātija”.

Uzņēmēju dienas organizē Ķekavas novada pašval-
dība kopā ar biedrību “Ķekavas novada Uzņēmēju 
padome” un sadarbībā ar partnerību “Daugav-
krasts”, Jaunatnes iniciatīvu centru, Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameru, LIAA Jūrmalas biz-
nesa inkubatoru un SEB banku.

https://kekava.lv/uploads/filedir/kekava_programma_aktiviz_pasak.png
https://www.facebook.com/events/687288341747568/
http://bit.ly/2lYgTjg
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Priekulē atzīmēs Ikara vārda dienu

Tūrisma jomā Priekules pilsēta un viss novads pie-
dzīvos būtisku soli uz priekšu: Priekules Daudzfunk-
cionālajā sporta hallē 1. novembrī plkst. 14 tiks 
atklāts tūrisma centrs. Tas būs pieejams pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem.

Sadarbībā ar Vaiņodes novadu tiks atklāts un pre-
zentēts interneta portāls www.leismalite.lv. Pie 
Leišmalītes nonākts gluži dabiski, jo abi novadi 
aprakstīti Imanta Ziedoņa grāmatā “Leišmalīte” 
un pavisam svaigā atmiņā ir fonda “1836” Latvijas 
simtgades projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latvi-
ju!” gājieni cauri abiem novadiem.

Jau trešo gadu Ikara vārda dienā Priekulē apbalvos 
Vislatvijas 7. vizuālās mākslas konkursa “Prieku-
les Ikars” laureātus. Izstādi bija iespējams apskatīt 
Priekules Kultūras namā augustā, un tajā varēja 
skatīt 249 darbus, kurus darinājuši audzēkņi no 
visas Latvijas. Konkursa dalībnieki aicināti uz no-
slēguma apbalvošanu, lai skolu audzēkņi vairāk 
uzzinātu par Priekules Ikaru un klātienē iepazītu ie-
dvesmas tēlu, kuru attēlojuši savos darbos. Šāgada 
tēma bija “Viduslaiki Latvijā un Priekulē”. Apbalvo-
šana ar muzikāliem priekšnesumiem norisināsies 
Priekules Mūzikas un mākslas skolā plkst. 16. Bal-
vās laureāti saņems profesionālas mākslas lietas no 
“HobbySet” veikala, kas piedāvā plašu preču klāstu 
radošai brīvā laika pavadīšanai.

http://www.leismalite.lv
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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.

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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